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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas perkenan-Nya-lah Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari) yang keempat ini dapat terlaksana sesuai dengan 

yang direncanakan. Kegiatan seminar ini digagas pertama kali oleh Lembaga Penelitian Undiksha (sekarang 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNDIKSHA) untuk mewadahi publikasi 

hasil-hasil penelitian yang mengedepankan sisi inovasi, keunggulan kualitas, dan keunikan tiap disiplin ilmu 

dalam rangka memperkuat identitas bangsa. Hal ini tercermin dalam tema yang secara konsisten diusung Senari 

sejak awal pelaksanaannya, yaitu “Memperkuat Jati Diri Bangsa Melalui Riset Inovatif, Unggul, dan 

Berkarakter”. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa pada tahun ini, bersamaan dengan SENARI dilangsungkan 

pula Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (Senadimas) yang pertama. Pelaksanaan Senadimas 

merupakan tugas yang diberikan kepada panitia oleh LPPM Undiksha yang dimaksudkan sebagai upaya 

memberikan kesempatan kepada para dosen dalam menyebarluaskan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.  

Senari IV dan Senadimas I dihadiri oleh 248 presenter. Dari jumlah ini, 172 adalah presenter Senari dan 

72 adalah presenter Senadimas. Dari segi manuskrip, dapat kami laporkan bahwa panitia menerima total 

pendaftaran sebanyak 243 artikel dan abstrak, tetapi hanya 238 yang lolos review dan dinyatakan layak dengan 

perincian: Senari sebanyak 165 yang mencakup tiga bidang ilmu (pendidikan, sosial dan humaniora, serta sains 

dan teknologi) dan Senadimas 73 buah. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Senari dan Senadimas tahun ini 

juga dihadiri oleh presenter dari luar Bali seperti dari Kupang, Sumatera, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, 

dan Jember. Oleh karena itu, atas nama panitia izinkanlah kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh 

peserta Senari keempat dan Senadimas pertama, dan terima kasih tak terhingga atas kepercayaannya kepada 

Undiksha.  

Penyelenggaraan Senari dan Senadimas tahun ini menampilkan tiga pembicara. Sebagai pembicara 

utama adalah Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc., Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat DPRM 

Kemenristek Dikti. Pembicara kedua adalah Dr. I Ketut Eddy Purnama, MT., dosen, peneliti, reviewer, dan 

pemegang beberapa paten di bidang biomedical engineering dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember; dan 

pembicara ketiga adalah Prof. Dr. Ni Nyoman Padmadewi, M.A., guru besar di bidang pendidikan bahasa 

Inggris dari Undiksha dan pendiri serta direktur Yayasan Sukma Peduli Sesama Singaraja. Kami sampaikan rasa 

terima kasih terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pembicara yang telah memenuhi 

permintaan panitia sebagai narasumber dalam Senari dan Senadimas tahun 2016 ini. 

Kami menyadari bahwa Senari dan Senadimas tahun ini tidaklah mungkin dapat terlaksana tanpa 

dukungan dan bantuan tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ini izinkanlah kami pada kesempatan ini 

mengucapkan terima kasih banyak kepada: (1) Kemenristek Dikti atas pendanaan penelitian yang diberikan, 

khususnya kepada para peneliti UNDIKSHA sehingga para peneliti dapat melakukan dan mempublikasikan 

hasil-hasil penelitiannya; (2) Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang telah mendukung terselenggaranya 

kegiatan ini; (3) Pemerintah daerah kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali atas kerja sama yang telah terjalin 

selama ini baik di bidang penelitian maupun pengabdian pada masyarakat dengan peneliti-peneliti UNDIKSHA; 

(4) Komite Program yang telah memberikan dukungannya baik moral maupun material untuk pelaksanaan 

kegiatan ini, (5) para reviewer yang telah bekerja keras dalam proses seleksi artikel-artikel dalam seminar 

nasional riset inovatif ini, dan (6) teman-teman panitia pelaksana atas kerja keras dan dedikasinya demi 

terselenggaranya kegiatan seminar nasional ini. 

Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan Senari dan Senadimas dapat memberikan 

manfaat dan kontribusi bagi kita semua, masyarakat luas, serta bangsa dan negara. Akhir kata, kami ucapkan 

selamat berseminar, selamat menyemai ide, dan selamat ber-network untuk kita semua.  

                                                                 Singaraja,  19 Nopember 2016 

  

 

                                                                  Ketua Panitia 
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SAMBUTAN REKTOR 
SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 & 

SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SENADIMAS) 

KE-1 

19 NOPEMBER 2016, GRAND INNA BALI BEACH SANUR, BALI 

 

 

Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  

dan Salam Sejahtera buat kita semua. 

 

Yang saya hormati, 

Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (Prof. Dr. Okky Karna Radjasa, M.Sc.), 

sekaligus sebagai nara sumber utama pada seminar nasional ini 

Para Pembantu Rektor, 

Para Dekan dan Direktur Pascasarjana, 

Para Nara Sumber 

Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T. (Dosen/Peneliti Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember, Surabaya) 

Prof. Dr. Ni Nyoman Padmadewi (Guru Besar di Bidang Pendidikan, Universitas 

Pendidikan Ganesha, Singaraja Bali) 

Para peserta seminar,  

dan undangan lainnya yang saya banggakan. 

 

Kita patut memanjatkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha 

Esa, karena hari ini kita dapat melaksanakan Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI) yang 

ke-4 dan Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang ke-1. Kegiatan ini digagas 

dan diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 

Universitas Pendidikan Ganesha.  

 

Hadirin yang saya hormati, 

SENARI tidak sekedar acara rutin tahunan yang diselenggarakan sebagai forum ilmiah media 

solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa, dengan harapan memberikan 

kontribusinya sesuai bidang dan keahlian yang dikuasai. Tahun ini, untuk pertama kalinya 

dilaksanakan Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SENADIMAS) yang 

dilaksanakan bersamaan dengan SENARI.  SENARI dan SENADIMAS mengambil tema 

“Memperkuat Jati Diri Bangsa melalui Riset Inovatif, Unggul, dan Berkarakter”. Tema ini 

merupakan penjabaran visi Universitas Pendidikan Ganesha dalam menguatkan partisipasi 

pembangunan negeri dan lebih dikenal di kalangan nasional maupun internasional. 
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Saya mengucapkan selamat kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Undiksha yang sudah membangun wadah akademik ini, sehingga para dosen atau peneliti 

baik di lingkungan Undiksha, maupun dari luar, memiliki ruang untuk saling berbagi 

pengalaman dan pengetahuannya baik di bidang Pendidikan, Sosial & Humaniora, dan Sains 

& Teknologi. Saya berharap bagi seluruh peserta seminar dapat memanfaatkan kegiatan ini 

dengan sebaik-baiknya. 

 

Hadirin yang saya hormati, 

Publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional, seminar internasional maupun nasional 

berperan sebagai media aktualisasi diri para akademisi dan peneliti dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan. Negara-negara yang memiliki mutu pendidikan dan IPTEK yang bagus 

cenderung memiliki jumlah publikasi ilmiah yang tinggi pada jurnal bereputasi. Kegiatan ini 

merupakan salah satu wadah bagi para peneliti untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya.  

 

Research is never ending process, maka publikasikanlah hasil-hasil penelitian saudara. 

Sehingga universitas tidak menjadi menara gading yang hasil-hasil penelitiannya tidak 

menjangkau masyarakat. Kami berharap, kontribusi para peserta seminar dapat turut 

memujudkan tema yang diangkat pada seminar ini. Semoga dengan penyelenggaraan 

SENARI dan SENADIMAS tahun 2016 ini, Undiksha dapat lebih memberikan kontribusi 

dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kejatidirian bangsa melalui forum diskusi ilmiah 

sekaligus menjadi motor penggerak perubahan yang berangkat dari penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang inovatif, unggul, dan berkarakter.  

 

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, peserta seminar dan para undangan 

yang turut berpartisipasi dalam seminar kali ini dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha yang telah berusaha keras untuk 

menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga seminar nasional ini dapat memberikan manfaat bagi 

kita semua, masyarakat dan kemanusiaan. 

 

Selamat berbagi ilmu dan pengetahuan.  

Om Santhi, Shanti, Shanti, Om.    

 

 Singaraja, 19 Nopember 2016 

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, 

 
Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. 

NIP. 195910101986031003 
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I Gede Mahendra Darmawiguna1, I Made Gede Sunarya2, Gede Aditra Pradnyana3, I Made Ardwi Pradnyana4 

ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN  

Pariwisata budaya kini ditengarai sebagai salah 

satu segmen industri pariwisata yang 

perkembangannya paling cepat. Hal ini 

dilandasi oleh adanya kecenderungan atau 

trend baru di kalangan wisatawan untuk 

mencari sesuatu yang unik dan autentik dari 

suatu kebudayaan. Hasil studi yang dilakukan 

oleh Travel Industry Association and 

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MUSEUM BERBASIS WEB 

DAN DIGITAL DISPLAY DENGAN TEKNOLOGI AUGMENTED 

REALITY 

1,2,3,4Jurusan Pendidikan Teknik Informatika FTK Undiksha 

Email: mahendra.darmawiguna@undiksha.ac.id 

Museum is one of the cultural tourist attraction. Artifacts or objects of cultural heritage and the 

collection of a museum exhibition materials often become a tourist attraction. According to Edward P. 

Alexander and Mary Alexander (2007), a museum is an institution that cares about the preservation of a 

collection of artifacts and objects of scientific, artistic, cultural and other important historical objects that can 

be seen by the public through exhibitions either permanently or temporarily. Current technologies provide great 

influence in almost every area of life. One of the benefits can be seen in the museum. The use of technology in 

the museum have a significant impact on Pergamon Museum, Berlin, Germany. 

This research aims to develop a Web-Based Information System Museum and Digital Display with 

Augmented Reality Technology. In the first year will be generated model of information system software, in the 

second year will produce an information and information systems in the third year will be generated augmented 

reality applications and digital systems display with a QR-Code. The methodology used to develop this software 

is SDLC (System Development Life Cycle). SDLC stages consist of Requirement Analysis, Design, 

Implementation, Testing and Evaluation.  

Results from this study is an collection information system Museum Bali Based on Metadata Standards 

International Committee for Documentation (CIDOC) and Markerless Augmented Reality Application about 

Introduction and the Making of  Keris  

Keywords: museum, inventory information system, Augmented Reality  

Museum adalah salah satu daya tarik wisata budaya. Artefak atau benda warisan budaya yang menjadi 

koleksi dan bahan pameran dari suatu museum sering menjadi daya tarik wisata. Menurut Edward P. Alexander 

dan Mary Alexander (2007), sebuah museum adalah institusi yang peduli akan pelestarian koleksi artifak dan 

benda ilmiah, seni, budaya dan benda sejarah penting lainnya yang dapat dilihat oleh publik melalui pameran 

baik secara permanen ataupun sementara. Saat ini teknologi memberikan pengaruh yang besar hampir di setiap 

bidang kehidupan. Salah satu manfaatnya dapat dilihat di museum. Pemanfaatan teknologi di museum 

berdampak signifikan di Museum Pergamon, Berlin, Jerman.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Museum Berbasis Web dan Digital 

Display dengan Teknologi Augmented Reality. Pada tahun pertama akan dihasilkan model perangkat lunak 

sistem informasi, pada tahun kedua akan dihasilkan sebuah sistem informasi informasi dan pada tahun ketiga 

akan dihasilkan augmented reality application dan sistem digital display dengan QR-Code. Metodologi yang 

digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak ini adalah SDLC(System Development Life Cycle). Tahapan 

SDLC terdiri dari Requirement Analysis, Design, Implementation, Testing dan Evaluation.  

Hasil dari penelitian ini adalah Informasi Koleksi Museum Bali Berdasarkan Metadata Standar 

International Committee for Documentation (CIDOC) dan Aplikasi Markerless Augmented Reality Pengenalan 

Keris dan Proses Pembuatan Keris 

Kata kunci: museum, sistem informasi inventory , Augmented Reality 
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Smithsonian Magazine pada tahun 2003 

menunjukkan bahwa wisatawan yang 

mengunjungi situs sejarah dan atraksi budaya 

umumnya berpendidikan lebih tinggi, dengan 

pendapatan lebih banyak, tinggal lebih lama 

dan membelanjakan uangnya lebih banyak 

dibandingkan dengan jenis wisatawan lainnya. 

Pariwisata budaya diyakini memiliki manfaat 

positif secara ekonomi dan sosial budaya. Jenis 

pariwisata ini dapat memberikan keuntungan 

ekonomi kepada masyarakat lokal, dan di sisi 

lain dapat melestarikan warisan budaya yang 

sekaligus berfungsi sebagai jati diri masyarakat 

bersangkutan. 

Museum adalah salah satu daya tarik wisata 

budaya. Artefak atau benda warisan budaya 

yang menjadi koleksi dan bahan pameran dari 

suatu museum sering menjadi daya tarik 

wisata. Menurut Edward P. Alexander dan 

Mary Alexander (2007), sebuah museum 

adalah institusi yang peduli akan pelestarian 

koleksi artifak dan benda ilmiah, seni, budaya 

dan benda sejarah penting lainnya yang dapat 

dilihat oleh publik melalui pameran baik secara 

permanen ataupun sementara.  Tujuan dari 

berdirinya museum di era modern adalah untuk 

mengkoleksi, melestarikan, mengintrepretasi, 

dan menampilkan obyek-obyek baik yang 

arahnya budaya, artistik, maupun ilmiah 

sebagai edukasi bagai khayalak publik. 

Tujuannya bisa tergantung dari pandangan 

masing-masing. Untuk keluarga, museum 

dapat dijadikan media rekreasi akhir pekan, 

perjalanan ke museum mungkin akan menjadi 

hal yang menyenangkan dan menjadi cara yang 

bermanfaat untuk menghabiskan akhir pekan. 

Bagi pemimpin daerah, komunitas museum 

yang sehat dapat dilihat sebagai ukuran 

kestabilitasan ekonomi daerah tersebut dan 

merupakan cara meningkatkan kepedulian 

terhadap keunikan daerah. Untuk seorang 

profesional, museum dapat dilihat sebagai cara 

untuk mendidik  masyarakat tentang misi dari 

museum, seperti hak-hak sipil dan lingkungan 

hidup. 

 Museum Bali adalah salah satunya. 

Museum Bali adalah salah satu Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang 

mempunyai tugas-tugas: mengumpulkan, 

meneliti, merawat, dan memamerkan benda-

benda budaya untuk tujuan pendidikan, 

penelitian, dan rekreasi/pariwisata. Museum 

Bali terletak di pusat kota Denpasar, tepatnya 

di Jalan Mayor Wisnu, di sebelah timur 

lapangan Puputan Badung dan di sebelah 

selatan Pura Jagadhanata, membujur utara-

selatan sepanjang 140 meter dengan pintu 

masuk menghadap ke barat atau ke Jalan 

Mayor Wisnu yang ditutup untuk kendaraan 

kecuali pengunjung museum. Berdasarkan 

koleksi yang dimilikinya, Museum Bali 

termasuk salah satu museum umum provinsi, 

memiliki dan memamerkan benda-benda 

budaya dari zaman prasejarah sampai kini 

mencerminkan seluruh unsur kebudayaan Bali 

antara lain arkeologika, koleksi historika, 

koleksi seni rupa, koleksi ethnografika, koleksi 

biologika, koleksi nimismatika, koleksi 

filologika, koleksi keramalogika, dan koleksi 

teknologika.  

Museum berfungsi sebagai pengelolaan 

warisan budaya sesungguhnya memiliki 

ideologi yang sama dengan pariwisata budaya 

yakni memberikan informasi dan pelayanan 

kepada publik dan/atau wisatawan tentang 

fungsi dan makna suatu artefak ataupun event 

tertentu. Eksibisi dan pengelolaan benda 

warisan budaya seharusnya diatur sedemikian 

rupa sehingga menarik minat wisatawan. 

Informasi yang lengkap dan menarik, serta 

penataan yang baik tentang warisan budaya 

akan dapat menjadi daya tarik wisatawan. 

Berdasarkan wawancara dari pihak UPT 

Museum Bali, Bapak Made Yuda, saat ini 

Museum Bali mengkoleksi ribuan benda 

bersejarah Bali. 

Laboratory of Cultural Informatics, Jurusan 

Pendidikan Teknik Informatika telah 

mengembangkan beberapa penelitian yang 

mengarah ke budaya. Penelitian yang 

dikembangkan merupakan hasil skripsi 

mahasiswa. Berdasarkan penelitian yang telah 

dikembangkan di Jurusan Pendidikan Teknik 

Informatika, ada beberapa penelitian yang 
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dikembangkan yang mengarah ke budaya, 

salah satunya adalah pengembangan 

Augmented Reality Book Project untuk 

bangunan-bangunan pura di Bali, obyek-obyek 

budaya lainnya seperti barong, rumah 

tradisional, petulangan, tarian Bali, dan lain-

lain. AR Book Project ini telah diseminarkan 

dalam XII. Conference Culture and Computer 

Science di Berlin, Jerman. Selain itu, 

pengembangan aplikasi berbasis mobile yang 

diarahkan ke budaya pun juga telah dilakukan 

diantaranya pengembangan aplikasi musik 

tradisional Bali seperti gong kebyar dan jegog.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis 

berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti 

lebih dalam implementasi dari teknologi yang 

dapat dilakukan di Museum Bali dengan judul 

penelitian “Pengembangan Sistem Informasi 

Museum Berbasis Web dan Digital Display 

dengan Teknologi Augmented Reality”.  

METODE 

Penelitian difokuskan pada implementasi 

arsitektur yang telah di bangun pada tahun 

kedua ke aplikasi perangkat lunak. Rancangan 

arsitektur yang diimplentasikan adalah 

database, aplikasi mobile ke dalam bahasa 

pemrograman Android  dan website 

penggalian potensi wisata. Metodologi yang 

digunakan untuk mengembangkan perangkat 

lunak ini adalah SDLC(System Development 

Life Cycle). Tahapan SDLC terdiri dari 

Requirement Analysis, Design, 

Implementation, Testing dan 

Evaluation.Tahapan ditunjukkan pada Gambar 

1. Selain itu pada tahap ini diimplementasikan 

juga infrastruktur jaringan dan server untuk 

menunjang aplikasi yang sudah di bangun. 

Implementasi dilakukan pada rancangan 

Aplikasi Markerless Augmented Reality 

Pengenalan Keris dan Proses Pembuatan Keris  

 
Gambar 1 System Development Life Cycle 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lingkungan pengembangan perangkat lunak 

Sistem Informasi Koleksi Museum Bali 

Berdasarkan Metadata Standar International 

Committee for Documentation (CIDOC) 

menggunakan beberapa perangkat lunak dan 

perangkat keras. Adapun spesifikasi perangkat 

lunak yang digunakan, yaitu: (1) Sistem 

Operasi Microsoft Windows 7 (2) Android 

SDK (3) Android JDK (4) Android Studio (5) 

Adobe Dreamweaver CS6 (6) Adobe 

Photoshop CS6 (7) XAMPP Adapun 

spesifikasi perangkat keras yang digunakan, 

yaitu: (1) Laptop dengan spesifikasi, yaitu: (a) 

Monitor 14 inchi dengan resolusi 1366 x 768 

(b) Memori 4 GB RAM dan harddisk 500 GB 

(c) Processor Intel®Core™ i5-2410 @2,3 

GHz. (2) Personal Computer dengan 

spesifikasi, yaitu : (a) Monitor 18 inchi dengan 

resolusi 1280 x 720 (b) Memori 4 GB RAM 

dan harddisk 820 GB (c) Processor 

Intel®Pentium™ G2030 @ 3 GHz. (3) 

Perangkat Android dengan spesifikasi, yaitu: 

(a) Android 4.2.2 (Jelly Bean) (b) Layar 4.3 

inchi dengan resolusi 480 x 854 pixels (c) 

RAM 1 GB (d) Processor Dual-core 1 GHz (e) 

GPU Andreno 305 (f) Camera 8MP, 3264 x 

2448 pixels. 
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Gambar 2 Implementasi Beranda 

 

Adapun batasan implementasi Sistem 

Informasi Koleksi Museum Bali Berdasarkan 

Metadata Standar International Committee for 

Documentation (CIDOC) dibatasi oleh hal 

berikut, yaitu: (1) Spesifikasi perangkat 

minimal yang diperlukan untuk menjalankan 

aplikasi android, yaitu : (a) Processor ARM-

v7a (b) GPU kelas mid-end (c) RAM 512 MB 

(d) OS Android versi 2.3 (Gingerbread) (e) 

resolusi layar 320 x 480. (2) Bahasa yang 

digunakan pada sistem informasi adalah 

Bahasa Indonesia. (3) Sistem informasi masih 

bersifat lokal, sehingga hanya bisa diakses 

melalui jaringan lokal milik Museum Bali. (4) 

Pengembangan aplikasi mobile ini difokuskan 

hanya pada sistem operasi Android. 

Impelementasi antarmuka Perangkat Lunak 

ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

 
Gambar 3 Impelementasi Antarmuka 

Tampilan Utama pada Aplikasi Android 

 

Implementasi Antarmuka Kategori Koleksi 

Pada Aplikasi Android ditunjukkan pada 

Gambar 4. 

 

 
Gambar 4 Implementasi Antarmuka 

Kategori Koleksi Pada Aplikasi Android 

 

Implementasi Antarmuka Tambah Koleksi 

Pada Aplikasi Android ditunjukkan pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5 Implementasi Antarmuka 

Tambah Koleksi Pada Aplikasi Android 

 

Implementasi AR Keris 

Implementasi perangkat lunak Markerless 

Augmented Reality Pengenalan Keris dan 

Proses Pembuatan Keris ini terdiri dari 

lingkungan implementasi perangkat lunak, 

batasan implementasi perangkat lunak, 

implementasi arsitektur perangkat lunak, 

implementasi struktur data perangkat lunak 

serta implementasi layar antarmuka perangkat 

lunak. 

Lingkungan implementasi perangkat lunak 

aplikasi Markerless Augmented Reality 

Pengenalan Keris dan Proses Pembuatan Keris 

menggunakan beberapa perangkat lunak dan 

perangkat keras sebagai berikut. 

4.2.1 Spesifikasi Perangkat Lunak  

Pada lingkungan perangkat lunak, aplikasi 

Markerless Augmented Reality Pengenalan 

Keris dan Proses Pembuatan Keris dijalankan 

pada lingkungan sebagai berikut.  

a. Sistem Operasi Microsoft Windows7 

Ultimate.  

b. Sistem Operasi Android Jelly Bean v 4.1. 2.  

c. Adobe Photoshop CS3  

d. Blender 2.74.  

e. Vuforia Qualcomm Augmented Reality.  

f. Unity 4.6.2.  

g. SDK Android Tools.  

4.2.1. Spesifikasi Perangkat Keras 

Pada lingkungan perangkat keras, aplikasi 

Markerless augmented reality Pengenalan 

Gerakan Dasar Olahraga dijalankan pada 

lingkungan sebagai berikut.  

a. Laptop Asus A450C.  

b. Intel®Core™ i3CPU @ 1.8GHz.  

c. RAM 2.00 GB.  

d. Harddisk 500 GB.  

 

Rancangan antarmuka tampilan perangkat 

lunak Markerless Augmented Reality 

Pengenalan Keris dan Proses Pembuatan Keris 

diimplementasikan menggunakan fitur-fitur 

yang terdapat pada Unity 3D. Gambar 6 

merupakan tampilan splash screen. Gambar 7 

merupakan tampilan layar main menu. Gambar 

8 merupakan tampilan layar augmented reality 

keris. Gambar 9 merupakan implementasi 

tampilan layar augmented reality proses 

pembuatan keris. 

  

 
Gambar 6 Implementasi Tampilan Layar 

Intro/Splash Screen 

 

Implementasi antarmuka tampilan menu 

terdapat empat tombol yaitu mulai, bantuan, 

tentang, dan keluar 

 
Gambar 7 Implementasi Tampilan Layar 

Main Menu 
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Gambar 8 Implementasi Tampilan Aplikasi 

Augmented Reality Keris 

 

 
Gambar 9 Implementasi Tampilan Aplikasi 

Augmented Reality Proses Pembuatan Keris 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

ada beberapa kesimpulan yang diperoleh: 

1. Sistem Informasi Koleksi Museum Bali 

Berdasarkan Metadata Standar 

International Committee for 

Documentation (CIDOC) 

diimplementasikan menggunakan 

framework CodeIgniter untuk 

implementasi website, menggunakan 

bahasa pemrograman HTML, PHP, 

Javascript, CSS dan XML dengan 

editor Adobe Dreamweaver CS6. 

Untuk implementasi aplikasi android 

menggunakan bahasa pemrograman 

Java dan XML dengan editor Android 

Studio. Untuk implementasi basisdata 

menggunakan MySQL melalui aplikasi 

XAMPP. 

2. Rancangan Aplikasi Markerless 

Augmented Reality Pengenalan Keris 

dan Proses Pembuatan Keris 

menggunakan metode proses SDLC 

(System Development Life Cycle). 

Model yang digunakan dalam 

membangun teknologi ini adalah 

Model Rapid Application Development 

(RAD). Pada model ini mengutamakan 

kecepatan dalam setiap fase sehingga 

mengurangi waktu pengembangan 

sistem. Dalam model RAD diperlukan 

kedekatan pengguna dengan developer 

sehingga pengguna dapat ikut serta 

dalam pengembangan sistem tersebut. 

Adapun tahapan dalam model RAD ini 

adalah analisis, desain, dan 

implementasi. Aplikasi ini terdiri dari 

35 buah keris dan animsi pembuatan 

keris. 

 

Saran yang dapat diberikan dari kemajuan 

penelitian yang telah dilakukan yaitu Sistem 

informasi ini disimpan secara online bukan 

hanya menggunakan jaringan lokal, sehingga 

memudahkan dalam hal aksesibilitas. Aplikasi 

android dari sistem informasi ini 

dikembangkan untuk multi-flatform Aplikasi 

markerless augmented reality pengenalan keris 

dan proses pembuatan keris ini masih bersifat 

statis, sehingga untuk pengembangan 

selanjutnya diharapkan bisa lebih dinamis, 

seperti untuk menambah objek baru tidah harus 

menginstal .apk dari awal melainkan dengan 

cara mnambahkan objek baru melalui database 
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I Wayan Sutaya1, Ketut Udy Ariawan2 

ABSTRACT  

ABSTRAK 

 

PENDAHULUAN  

Jaringan sensor wireless atau 

wirelesess sensor network (WSN) telah 

menarik banyak perhatian dari kalangan 

akademisi sampai kalangan industri, dan 

menjadi topik penelitian yang sangat populer 

pada tahun belakangan ini. Populernya 

penelitian di bidang WSN disebabkan oleh 

perkembangan teknologi elektronika dan 

komunikasi yang sangat cepat. Saat ini 

perangkat elektronika mempunyai fitur 

berbiaya rendah, fungsi yang banyak, memiliki 

kapasitas mobiliti dan berukuran kecil 

sehingga sangat cocok digunakan untuk 

membuat sebuah perangkat WSN (Kumar, 

2013). Fitur-fitur prosesing seperti untuk 

sensing, komputasi, dan komunikasi saat ini 

bisa diintegrasikan ke dalam sebuah chip yang 

kecil seukuran biji jagung, sehingga hal ini 

memungkinkan perangkat WSN bisa dibuat 

PENGEMBANGAN JARINGAN SENSOR WIRELESS BERBASIS 

MIKROKONTROLER ATMEGA328 UNTUK MONITORING 

KEBERSIHAN TOILET SECARA TERPUSAT 

1Jurusan Teknik Elektronika;  2 Jurusan Teknik Elektronika;  

Email: wsutaya@undiksha.ac.id 

The modernization of WSN technology rapidly nowadays was to be  a reason to look for an innovative 

implementation of this technology.  The development of WSN product to monitoring toilet rooms centrally was 

finally to be an innovative research in concerning of the problems of the cleanness of toilets that occur massively 

in some institution buildings.  The product that was produced on this research that was already done is capable 

to implementing WSN technology to automate the monitoring process of the cleanness of toilets. The smell of 

toilets was to be a boundary in term of the cleanness of toilets that were monitored. This product used ammonia 

sensor MQ135 to sensing of ammonia smell that is exist in toilet rooms and as the cleanness level indicator. The 

network topology of this WSN product used Tree model by using the low cost radio frequency nRF24l01 as a 

wireless communication tool. For implementing and testing in the field, this product can monitor six toilets and 

certainly for addition of the number of toilets can be done easily by adding new node sensor module. 

Keywords: WSN, ammonia sensor, the monitoring of the cleanness of toilets 

Kemajuan teknologi WSN secara pesat saat ini menjadi sebuah alasan untuk mencari sebuah 

implementasi inovatif terhadap teknologi ini. Pengembangan produk perangkat WSN untuk monitoring toilet 

secara terpusat akhirnya menjadi sebuah penelitian inovatif di tengah kondisi permasalahan kebersihan toilet 

yang terjadi secara masif di berbagai gedung institusi. Produk yang dihasilkan pada penelitian yang telah 

dilakukan ini sudah mampu menerapkan teknologi WSN dalam mengotomasi proses monitoring kebersihan 

toilet. Bau toilet menjadi sebuah batasan untuk kebersihan toilet yang dimonitor. Produk ini memanfaatkan 

sensor amonia MQ135 sebagai pengindera bau ammonia yang terdapat pada toilet sebagai indikator tingkat 

kebersihan. Topologi jaringan dari produk WSN ini menggunakan model Tree dengan memanfaatkan radio 

frekuensi berbiaya rendah nRF24l01 sebagai perangkat komunikasi wireless. Untuk implementasi dan pengujian 

di lapangan, produk ini mampu memonitor enam toilet dan tentunya kebutuhan untuk penambahan jumlah toilet 

yang ingin dimonitor bisa dilakukan dengan sangat mudah lewat penambahan modul node sensor pada produk 

ini. 

Kata kunci: WSN, sensor amonia, monitoring kebersihan toilet 
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cerdas dan diimplementasikan di setiap sudut 

kehidupan (Rajesh, 2013). 

WSN adalah kumpulan node sensor 

yang membentuk sebuah jaringan wireless 

untuk memonitor dan merekam kondisi fisik 

dari suatu lingkungan dan mengorganisasi data 

yang dikumpulkan pada lokasi tepusat 

(Sharma, 2014). Node sensor seperti pada 

Gambar 1 adalah bagian utama dari sebuah 

WSN. Sebuah node sensor terdiri dari empat 

bagian utama yang terdiri dari modul power 

supply, sensor, mikrokontroler, dan wireless 

transmitter/ receiver. 

 

 
 

Gambar 1. Komponen hardware dari sebuah WSN (Sohraby, 2007) 

 

Power supply menyediakan daya listrik yang 

diperlukan oleh sistem. Sensor bertugas 

mengumpulkan dan mentransformasi sinyal 

seperti cahaya, getaran, gas kimia, menjadi 

sinyal elektrik dan mengirimkannya ke 

mikrokontroler. Mikrokontroler bertugas untuk 

menerima data dari sensor dan memprosesnya 

sesuai dengan kebutuhan. Modul wireless 

transmitter/ receiver mentransfer data ke node 

sensor lainnya. Sebuah WSN bisa dibuat 

dengan berbagai jenis topologi jaringan, seperti 

star, tree, dan mesh. Jenis topologi ini 

menentukan bagaimana sebuah node sensor 

berkomunikasi dengan node lainnya (Kaur, 

2012).  

Dalam bentuk pengertian lain, WSN juga 

bisa disebut sebagai sebuah platform yang 

menggabungkan sensing, komputasi, dan 

komunikasi untuk menyediakan sebuah alat 

yang melakukan antar muka dengan 

lingkungan fisik. WSN terdiri dari  sejumlah 

platform sistem komputer (mikrokontroler dan 

mikrokomputer) yang murah dan kecil yang 

terembedded dalam lingkungannya. Platform 

ini mampu untuk mensensing lingkungan, 

memproses informasi pada sebuah board 

komputer yang kecil, dan berkomunikasi 

dengan jaringan server melalui link wireless 

multi-hop. Platform ini harus bisa beroperasi 

secara reliable untuk periode waktu yang lama 

dengan sumber yang terbatas  seperti daya 

listrik, bandwidth komunikasi, kapasitas 

memori, power prosesing (Gupta, 2014). 

Pada bagian software seperti pada 

Gambar 2, sebuah node sensor sebagai 

penyusun dari WSN mempunyai lima 

subsistem dasar (Shiravale, 2014). Subsistem 

yang pertama adalah middleware. Middleware 

berfungsi untuk menghubungkan antara 

software dengan fungsi-fungsi pada level 

hardware yang dimiliki oleh mikroprosesor. 

Kedua adalah driver sensor yang berfungsi 

memanajemen fungsi-fungsi dasar dari sebuah 

komponen transmitter/ transceiver. Ketiga 
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adalah pengolah komunikasi yang yang 

bertugas untuk mengatur fungsi komunikasi 

termasuk routing, buffering packet, 

forwarding, perbaikan topologi, control akses. 

Keempat adalah driver komunikasi untuk 

mengatur link transmisi chanel radio, termasuk 

clocking dan sinkronisasi, encoding sinyal, 

recovery bit, counting bit, dan modulasi. 

Subsistem yang terakhir adalah pengolah data 

yang digunakan untuk penyimpanan nilai 

sinyal dan manipulasi aplikasi dasar lainnya. 

 

 
 

Gambar 2. Komponen software dari sebuah WSN (Sohraby, 2007) 

 

Penentuan jenis topologi dalam 

jaringan WSN menjadi hal yang sangat 

penting.  Topolgi Tree yang disajikan pada 

Gambar 3 adalah salah satu jenis topologi yang 

umumnya digunakan untuk membangun 

sebuah jaringan WSN. Topologi jaringan ini 

menggunakan sebuah hub pusat yang disebut 

dengan node root sebagai router komunikasi 

utama. Pada jalur jaringan WSN topologi ini 

bisa dalam bentuk satu hop atau multi hop. 

Node sensor bisa mengirimkan data yang dia 

dapatkan dari anaknya menuju ke induknya. 

Sangat penting untuk mencari jalur terpendek 

yang optimal sehingga menghasilkan delay 

yang kecil. Walaupun topologi ini mempunyai 

kompleksitas waktu yang tinggi tetapi cocok 

untuk sebuah impelementasi sistem yang 

terdistribusi. Secara esensial topologi tree 

adalah gabungan dari topologi bus dan bintang. 

Topologi ini mempunyai node root yang 

terhubung dengan sejumlah node di bawahnya. 

Kekurangan utama dari topologi ini adalah jika 

suatu node root ada masalah maka node 

anaknya tidak akan bisa berkomunikasi dengan 

node lainnya (Madauda, 2014). 

 
 

Gambar 3. Topologi Tree (Madauda, 2014) 

 

Penerapan WSN di berbagai bidang 

aplikasi menjadikan teknologi WSN 

berkembang sangat pesat.  Sekarang ini WSN 

digunakan secara luas di berbagai bidang 

aplikasi seperti untuk proses industri, 

kesehatan, otomatisasi rumah/ smart home, 

pertanian cerdas dan sebagainya. Pada 

penelitian pertanian cerdas yang dilakukan 

oleh Chung (2013: 79–82), WSN digunakan 
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untuk memonitoring secara serentak 

temperatur, kelembaban, intensitas cahaya, dan 

lainnya yang berefek pada peningkatan 

kualitas dan kuantitas produksi. Sebagai 

contoh, salah satu faktor yang berefek pada 

kualitas panen adalah jumlah air dalam tanah 

yang disebut dengan kelembaban. Pada proses 

monitoring kelembaban ini, WSN tersusun atas 

beberapa node sensor dan koordinator. Node 

sensor ini terdiri atas sensor EC-5 yang 

berfungsi untuk mengukur volume air yang 

terkandung dalam tanah, mikrokontroler 

MPC82G81GA yang berfungsi untuk 

memproses data dari sensor, dan wireless 

transmitter/ receiver nRF24L01. Pada bagian 

koordinator terdiri dari wireless reciver 

nRF24L01 dan komputer. Data yang didapat 

dari sensor kemudian ditransfer ke koordinator 

untuk diproses sehingga bisa didapatkan waktu 

penjadwalan irigasi yang tepat. 

Pada penelitian smart home yang 

dilakukan Chen (2012), WSN digunakan 

sebagai pengontrol keamanan seperti pipa gas, 

pemanas air, keracunan gas, kebakaran, dan 

untuk berbagai keperluan kontrol perangkat 

lainnya di sebuah rumah cerdas. Di sini 

pembuatan WSN melibatkan berbagai jenis 

sensor dan setiap sensor berkomunikasi dalam 

sebuah jaringan wireless dengan jenis topologi 

Mesh. Wireless transmitter/ receiver yang 

digunakan di sini adalah Zigbee.  

Penelitian lain yang terkait adalah 

otomatisasi proses industri pengeboran minyak 

oleh Barani (2013: 341-346). Pada penelitian 

tersebut WSN digunakan untuk memonitoring 

keadaan pompa-pompa minyak yang tersebar 

di beberapa titik. Setiap unit pompa memiliki 

beberapa sensor seperti sensor suhu untuk 

mengetahui temperatur, sensor gas untuk 

mendeteksi kondisi data minyak, sensor level 

untuk mengetahui volume minyak, di mana 

semua sensor ini terhubung ke sebuah 

mikrokontroler yang akan mentransfer data 

yang didapat ini ke pusat data dengan 

menggunakan ZigBee transmitter. Setiap 

pompa menggunakan satu node sensor. Bagian 

yang menerima semua data ini berupa 

komputer yang bertugas mengolah semua data.  

Latar belakang dari pembuatan 

perangkat WSN untuk monitoring kebersihan 

toilet yang telah kami lakukan pada projek 

penelitan ini adalah permasalahan terhadap 

kebersihan toilet saat ini. Kebersihan toilet 

menjadi masalah masif di gedung/ perkantoran 

di Indonesia. Kondisi toilet sekolah di 

Indonesia juga jauh dari ideal yaitu sering 

jorok dan baunya tidak sedap. Banyak sekolah 

di Indonesia tidak mempunyai toilet yang 

layak pakai. Kasus nyata permasalahan toilet 

juga terdapat di lingkungan kampus. Anggaran 

yang cukup tinggi untuk biaya kebersihan 

ternyata tidak membuat toilet kampus selalu 

bersih. Hal ini disebabkan tidak adanya proses 

otomatisasi dalam memonitoring tingkat 

kebersihan toilet sehingga memberikan 

kesempatan pada petugas kebersihan untuk 

berbuat nakal. 

Penelitian ini sudah berhasil membuat 

produk perangkat WSN untuk memonitoring 

kebersihan toilet secara terpusat. Manfaat 

utama dari produk ini adalah bisa digunakan 

untuk mempermudah dalam proses menjaga 

toilet-toilet dalam sebuah gedung instansi tetap 

bersih lewat otomasi sistem yang diberikan. 

Selain itu, produk ini tentunya ikut 

memperkaya berbagai implementasi teknologi 

WSN saat ini. 

METODE  

Rancangan umum untuk cara kerja 

dari produk yang telah dibuat cukup sederhana. 

Setiap toilet dipasangi sensor untuk memantau 

tingkat kebersihan toilet tersebut. Sensor-

sensor tersebut bertugas untuk mendeteksi bau 

dari toilet. Bau yang dideteksi adalah bau 

amonia dari air kencing pengguna toilet, 

sehingga sensor yang digunakan adalah sensor 

gas amonia. 

 Sensor-sensor ini terhubung dengan 

mikrokontroler yang berfungsi sebagai 

prosesor untuk menterjemahkan sinyal-sinyal 

yang didapat dari sensor ke dalam bentuk data-
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data. Data-data ini kemudian dikirimkan secara 

wireless menggunakan radio frekuensi ke pusat 

informasi. Bagian pusat informasi yang disebut 

dengan koordinator/ server akan menerima 

semua data dari seluruh toilet (node sensor) 

yang ada dalam sebuah gedung. Server ini 

akan mengolah seluruh data toilet yang didapat 

kemudian menampilkan menjadi informasi 

kebersihan seluruh toilet dalam sebuah displai 

LCD.  

Seorang supervisor kebersihan toilet 

dapat mengetahui informasi tentang tingkat 

kebersihan seluruh toilet dalam sebuah gedung 

dengan melihatnya di bagian displai LCD ini. 

Sebuah warning berupa suara akan dikeluarkan 

jika ada salah satu toilet yang tidak memenuhi 

tingkat kebersihan, sehingga tindakan yang 

cepat bisa dilakukan. 

 

 

Server

Node 

Router1

Node 

Sensor

1

Node 

Sensor

4

Node 

Sensor

2

Node 

Sensor

3

Node 

Router1

Node 

Sensor

6

Node 

Sensor

5

 
 

Gambar 4. Rancangan produk monitoring kebersihan toilet secara terpusat 

 

Rancangan jaringan dari perangkat 

WSN untuk monitoring kebersihan toilet yang 

telah dibuat ditunjukkan pada Gambar 4. 

Modul server sebagai informasi secara terpusat 

tentang data-data dari seluruh toilet. Node 

router berfungsi untuk merouting data yang 

diterima untuk diteruskan ke tujuan 

selanjutnya. Node sensor akan merekam data 

dari sensor untuk dikirimkan ke server melalui 

perantara sebuah router atau langsung. 

Blok-blok penyusun dari modul server 

ini ditunjukkan pada Gambar 5. Radio 

frekuensi akan menerima data dari node 

sensor. Kemudian data ini akan dikirim ke 

mikrokontroler untuk diproses. Data akan 

ditampikan ke LCD berdasarkan inputan pada 

menu melalui tombol yang disediakan atau 

berdasarkan keadaan interupsi yang dilakukan 

oleh node sensor karena nilai bau melewati 

ambang batas. 

NRF24l01

uC 

ATMega32

8

Displai LCD

T1

T2T3

Modul Server

 

Gambar 5. Modul server 
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Selanjutnya untuk blok-blok penyusun 

modul node sensor ditunjukkan pada Gambar 

6. Sensor udara akan mensensing keadaan 

udara di sekitarnya secara terus menerus. 

Kemudian mikrokontroler mengambil data 

sensor ini juga secara terus menerus. Data dari 

sensor ini kemudian diolah oleh 

mikrokontroler selanjutnya dikirimkan ke 

modul server melalui frekuensi radio. 

uC 

ATMega

328

NRF24l01

Sensor 

Udara

Modul Node1

 
Gambar 6. Modul node sensor 

 

Dalam merealisasikan perangkat WSN 

ini maka pada bagian node sensor 

menggunakan mikrokontroler AVR 8 bit. 

Mikrokontroler ini dipilih karena mempunyai 

harga yang murah dan dilengkapi dengan fitur 

ADC. Murah diperlukan karena setiap node 

sensor menggunakan mikrokontroler. Node 

sensor diperlukan sejumlah toilet yang akan 

dimonitoring. Ada beberapa mikrokontroler 

yang sejenis 8 bit yang berharga murah tetapi 

tidak mepunyai fitur ADC. ADC diperlukan 

untuk komunikasi antara sensor dengan 

mikrokontroler. Chip mikrokontroler 

ATMega328 seperti pada Gambar 7 adalah 

keluarga mikrokontroler AVR keluaran dari 

perusahaan Atmel.  

 

Gambar 7. Chip mikrokontroler ATMega328 

(Sudhan, 2015: 119-127) 

 

AVR menggunakan arsitektur Harvard 

yang  memisahkan memori bus untuk program 

dan data. Instruksi yang diletakkan dalam 

memori program dieksekusi dalam sebuah 

single level pipelining. Saat sebuah instruksi 

sedang dieksekusi, maka instruksi berikutnya 

sedang diambil sehingga setiap instruksi bisa 

dieksekusi dalam satu clock. Semua instruksi 

dalam AVR mempunyai lebar 16 bit atau 32 

bit (Mohan, 2005: 405-414). Modul hardware 

dengan mikrokontroler ATMega328 sebagai 

pengolah utama memerlukan sebuah rangkaian 

minimum sistem dengan menggunakan kristal 

16 MHz sebagai clock. 

 

 
Gambar 8. Konfigurasi pin mikrokontroler 

ATMega328 (Sudhan, 2015) 

 

Sensor amonia yang digunakan adalah 

sensor MQ135 Ammonia. Sensor ini sangat 

mudah dicari di pasaran karena banyak 

perangkat aplikasi elektronik memerlukan 

sensor ammonia. Sensor ini sangat sensitive 

terhadap ammonia dan memberikan respon 

yang cepat. Sensor ini juga stabil dan 

mempunyai umur yang panjang. Sensor ini 

menggunakan rangkaian driver sederhana 

seperti pada Gambar 9 dan Gambar 10 

(Mardikar, 2015). 
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Gambar 9. Sensor ammonia MQ135 tampak 

bagian atas (Mardikar, 2015). 

 
Gambar 10 Sensor ammonia MQ135 tampak 

bagian bawah (Mardikar, 2015). 

 

 

Gas amonia (NH3) adalah gas yang 

tidak berwarna dan berbau tajam. Zat ini 

adalah berupa cairan yang mudah larut dalam 

air. Amonia yang berionisasi dalam air akan 

menjadi ion NH4+  dan beberapa di antaranya 

masih dalam bentuk NH3 bebas dalam 

kesetimbangan dengan ion NH4+ dan OH-. 

 
Hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Parwati (2014) seperti Tabel 1 adalah 

untuk mengukur dan merekam level dari gas 

ammonia didapatkan hasil perbandingan antara 

konsentrasi ammonia dalam ppm (part per 

million) terhadap tegangan sensor gas 

ammonia. Panelitian terkait juga dilakukan 

oleh (Mardikar, 2015) yang menghasilkan 

perbandingan konsentrasi ammonia terhadap 

tegangan analog yang dihasilkan oleh sensor 

yang selengkapnya tersaji pada Tabel 2. 

 

Tabel 1. Perbandingan antara level gas 

ammonia terhadap tegangan sensor (Parwati, 

2014) 

 
 

Tabel 2. Perbandingan konsentrasi ammonia 

terhadap tegangan sensor (Mardikar, 2015) 

 

 
 

Sedangkan radio frekuensi sebagai 

wireless transmitter/ reciver yang digunakan 

adalah nRF24L01 seperti pada Gambar 11. 

Radio frekuensi ini beroperasi pada frekuensi 

2.4 GHz  sampai 2.5 GHz yang mana frekuensi 

ini bebas lisensi. Saat mentransmisikan data,  

radio ini mengkonsumsi arus sebesar 11.3 mA 

dan saat menerima data 12.3 mA (Jun, 2014: 

86-90). Radio frekuensi ini mampu 

mengirimkan data dengan maksimum data rate 

sebesar 2 Mbps dengan jarak jangkauan 1 km 

pada area terbuka dan 70 – 100 meter pada 

area tertutup. Untuk mendapatkan jarak 

jangkauan yang lebih jauh maka data rate bisa 

diset maksimum 256 kbs (Rahim, 2015).    

 

 
Gambar 11. Modul chip NRF24L01 (Rahim, 

2015) 

 

Kekurangan dari chip nRF24L01 yang 

digunakan ini adalah diperlukannya lebih 

banyak programming karena fungsi-fungsi 

yang tersedia sangat sedikit. Tapi hal ini 

menjadi sebuah tantangan dalam penelitian ini 

untuk menghasilkan sebuah perangkat dengan 

biaya produksi yang rendah. 

Diagram urutan pewaktuan dari modul 

radio yang ditunjukkan pada Gambar 12 di 

bawah dibuat dalam penelitian Kumar (2013: 

68-71) yang digunakan untuk membentuk 

persamaan yang bisa digunakan untuk 

mengestimasi komponen delay packet. 
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Gambar 12. Urutan pewaktuan dari modul 

radio NRF24L01 (Kumar, 2013) 

 

Penentuan waktu transmitter terjadi pada layer 

MAC sebelum packet data diupload ke PTX 

FIFO. Total delay transmitter yang terdiri atas 

pengiriman, pengaksesan, dan waktu transmisi 

diberikan oleh persamaan berikut: 

 
 

Dimana PDT adalah delay packet transmitter 

dalam jumlah siklus clock, TCE = 21.12 µs 

adalah waktu dimana pin PTX CE adalah low, 

dan Tt adalah waktu pemrosesan software dari 

transmitter. Persamaan untuk mengestimasi 

nilai dari TUL (µs) menjadi 

 
di mana PL adalah ukuran paket data. Nilai 

dari Tstdby2a  diberikan sebesar 130µs 

sedangkan TIRQ untuk kecepatan data di udara 

sebesar 1 Mbps diberikan sebesar 8.2µs. 

Sehingga nilai dari TOA dalam µs didapatkan 

sebesar 

 
 

Rancangan state machine untuk 

perangkat WSN juga sudah dibuat pada 

penelitian ini. State machine berfungsi untuk 

menggambarkan kondisi atau keadaan suatu 

alat atau modul pada waktu tertentu. Membuat 

rancangan state machine untuk suatu sistem 

embedded sangat penting karena sistem ini 

harus berkerja secara riil time. State machine 

yang dibuat pada penelitian ini ada tiga buah. 

State machine yang pertama adalah untuk 

modul node sensor.  State machine dari node 

sensor seperti pada Gambar 13  ini mempunyai 

tiga state/ kondisi yang dieksekusi secara terus 

menerus dan berulang-ulang. 

Start

Baca 

Sensor

Konversi 

Analog ke 

Digital
Kirim 

Data Ke 

Router/ 

Server

waktu

waktu

waktu

 
Gambar 13. State machine node sensor 

 

 

Start

Terima 

Data Dari 

Node 

Sensor

Kirim 

Data Ke 

Router/

Server

waktu

waktu

 
Gambar 14. State machine node router 

 

 

Selanjutnya, state machine yang kedua 

adalah untuk modul node router ditunjukkan 

pada Gambar 14. Terdapat dua state untuk 

modul ini dan perpindahan dari satu state ke 

state lainnya dipicu oleh waktu. State machine 

yang terakhir adalah untuk modul server 

disediakan pada Gambar 15. Mempunyai 

empat buah state yang dieksekusi secara 

berulang dan terus menerus dengan terdiri 

empat jenis pemicu atau trigger sebagai 

penyebab terjadinya perpindahan antar state. 
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Gambar 15. State machine server 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Untuk mengimplementasikan 

rancangan yang sudah dibuat maka langkah 

selanjutnya adalah membuat modul hardware. 

Modul hardware untuk server dan node sensor 

masing-masing dibuatkan gambar rangkainnya 

kemudian dikonversikan menjadi layout PCB 

(printed circuit board). 

 
Gambar 16. Rangkaian hardware modul server 

 

 

 

Gambar 17. Layout hardware modul server 

 

Layout PCB ini selanjutnya dicetak ke 

dalam papan PCB dan komponen-komponen 

yang diperlukan direkatkan ke papan PCB 

dengan cara disolder. Layout PCB untuk 

modul server dicetak ke papan PCB sebanyak 

satu unit. Hal ini dikarenakan dalam sebuah 

jaringan WSN hanya terdapat satu unit server. 

 

 
Gambar 18. Rangkaian hardware modul node 

sensor 

 

 
Gambar 17. Layout hardware modul node 

sensor 

 

Sedangkan layout PCB untuk modul 

node sensor yang dicetak ke papan PCB 

sebanyak jumlah toilet yang dimonitor 

ditambah dengan dengan banyaknya router 

yang diperlukan sebagai perantara. Pada 

penelitian ini, kami mencetak layout PCB ini 

sebanyak delapan unit dengan rincian untuk 

monitor toilet sebanyak enam unit dan untuk 

router sebanyak dua unit. 

Produk hardware modul server yang 

sudah direalisasikan ditunjukkan pada Gambar 
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18. Di sini terlihat display LCD menampilkan 

kadar ammonia untuk node sensor tertentu. 

Modul server yang dibuat seperti pada 

Gambar 18 dilengkapi dengan display LCD 

untuk menampilkan data dari setiap sensor 

node.  Pengguna bisa memilih informasi node 

yang ingin ditampilkan dengan menekan 

tombol push button. Terdapat dua tombol push 

button di sini. Button bagian atas berfungsi 

untuk decrement/ penurunan urutan nomer 

node yang ingin ditampilkan. Sebaliknya, 

button bagian bawah berfungsi untuk 

increment/ penaikan urutan nomer node yang 

informasinya ingin diketahui oleh pengguna 

lewat display LCD. 

 

 

 
Gambar 18. Hardware modul server 

 

Realisasi dari modul node sensor 

seperti Gambar 19 dan Gambar 20. Di sini 

kami menggunakan dua versi radio frekuensi 

nRF24l01. Versi antenna diperlukan jika jarak 

komunikasi yang diinginkan adalah jauh. 

Sedangkan versi tanpa antenna jika jarak 

komunikasi dekat. Masalah harga akan 

menjadi pembeda dari kedua versi antenna ini. 

Sensor ammonia yang terpasang juga bisa 

dilihat pada modul. Sensor ammonia dan radio 

frekuensi menggunakan catu daya 5V langsung 

dihubungkan dengan catu daya pensuplay 

mikrokontroler yang juga menggunakan 

tegangan 5V. 

 

 
Gambar 19. Hardware modul node sensor versi 

dengan antenna 

 

 
Gambar 20. Hardware modul node sensor versi 

tanpa antenna 

 

Software aplikasi untuk 

pengembangan sistem ini menggunakan 

Arduino IDE. Software aplikasi ini 

menggabungkan tiga fitur dalam satu aplikasi 

yaitu: sebagai text editor, kompiler dan 

downloader. Software Arduino ini 

menggunakan bahasa C dalam membuat kode 

program untuk mikrokontroler. Alasan 

menggunakan Arduino karena telah 

tersedianya banyak librari-librari yang 
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diperlukan dalam memprogram sebuah 

mikrokontroler. 

 
Gambar 21. Aplikasi Arduino untuk 

pembuatan program mikrokontroler 

 

 Bagian yang mempunyai porsi besar 

dalam pembuatan software pada projek 

penelitian ini adalah pada pemrograman 

jaringan. Pada projek penelitian ini kami 

menggunakan librari open source yang terkait 

dengan radio frekuensi nrf24l01. Kami 

mendownload file librari-librari dengan nama 

nRF24L01.h, RF24.c, RF24_config.h dan 

RF24.h dari website www.github.com.  

Librari-librari ini sebagai driver dari 

perangkat radio frekuensi NRF24L01 yang 

mengatur komunikasi data pada proses 

transmitter dan receiver. Sedangkan program 

yang dibuat pada penelitian terfokus pada 

pembuatan program jaringan Tree dari WSN 

dan pembacaan sensor amonia. Pemanfaatan 

librari-librari open source sangat menghemat 

waktu dalam pembuatan projek ini karena 

tidak semua proses harus dibuat secara 

mandiri.  

 

 
Gambar 22. librari-libari open source yang 

didownload dari www.github.com 

 

Proses pengujian produk dikategorikan 

menjadi dua jenis. Proses pengujian permodul 

hardware dan pengujian produk secara 

keseluruhan telah kami lakukan. Pengujian 

permodul, kami mulai pada modul server 

untuk memastikan bahwa modul ini telah 

berjalan dengan baik seperti pada Gambar 23. 

Ada beberapa tahap pengujian modul server 

ini. Pertama, pengujian radio frekuensi dengan 

cara membuat komunikasi pear to pear dengan 

satu modul radio frekuensi lainnya. 

Pengecekan ini dilakukan dengan bantuan 

aplikasi serial monitor seperti Gambar 24 yang 

terdapat pada aplikasi Arduino IDE. Sebuah 

paket kata dikirim dari radio frekuensi lainnya 

kemudian modul server akan menerima data 

tersebut kemudian menampilkannya di serial 

monitor. Kedua, pengecekan display LCD 

untuk memastikan data yang ditampilkan 

sesuai dengan keingininan pengguna.  

http://www.github.com/
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Gambar 23. Pengujian modul server dengan 

komunikasi per to pear. 

 

Pengujian node sensor dilakukan 

dengan mengetes tegangan masuk dari sensor 

MQ135. Dua dari modul node sensor 

digunakan sebagai node router diuji dengan 

menggunakan serial monitor. Pengujian ini 

bertujuan untuk memastikan data yang menuju 

sever dari setiap node sensor melewati node 

router. 

 

 
Gambar 24. Pengecekan komunikasi radio 

frekuensi dengan bantuan serial monitor 

 

Pengujian terakhir adalah melakukan 

uji secara keseluruhan pada produk WSN 

untuk monitoring toilet secara terpusat seperti 

Gambar 25. Proses pengujian dengan 

pemberian bau ammonia pada setiap node dan 

mengamati display LCD di modul server. Hasil 

pengujian ditabelkan seperti ditunjukkan pada 

Tabel 3.  
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Gambar 25. Produk WSN untuk monitoring 

kebersihan toilet secara terpusat 

 

Proses pengujian yang kami lakukan 

adalah dengan memberikan bau ammonia pada 

setiap node sensor. Node sensor 1 adalah yang 

pertama kali diberikan bau ammonia. 

Kemudian di server dilakukan pengecekan 

apakah data dari node sensor 1 bisa 

ditampilkan atau tidak. Selanjutnya melakukan 

pengecekan untuk mengetahui jika datanya 

melewati node router 1 atau node router 2. 

Karena node ini tidak terhubung ke salah satu 

node router maka tidak ada data node ini yang 

masuk ke router melainkan langsung ke server. 

Monitoring data yang masuk ke setiap router 

dilakukan secara terus menerus dengan 

menggunakan serial monitor arduino. 

Selanjutnya pada node sensor 1 juga diuji 

untuk kondisi terputus. Pengujian dilakukan 

dengan cara mematikan catu daya pada node 

kemudian mengecek pada server untuk 

memastikan bahwa node sensor 1 tampil 

dengan kondisi terputus di LCD. Dari 

pengujian node1 ini dapat disimpulkan bahwa 

node berfungsi dengan normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Tabel hasil pengujian 

No Kondisi 

Nama 

Node 

Sensor 

Lewat 

Node 

Router1 

Lewat 

Node 

Router2 

Diterima 

di Server 
Status 

1 Tersambung  Node1 tidak tidak ya normal 

2 Terputus Node1 tidak tidak tidak normal 

3 Tersambung  Node2 ya tidak ya normal 

4 Terputus Node2 tidak tidak tidak normal 

5 Tersambung  Node3 ya Tidak ya normal 

6 Terputus Node3 tidak tidak tidak normal 

7 Tersambung  Node4 ya tidak ya normal 

8 Terputus  Node4 tidak tidak tidak normal 

9 Tersambung Node5 ya ya ya normal 

10 Terputus Node5 tidak tidak tidak normal 

11 Tersambung Node6 ya ya ya normal 

12 Terputus Node6 tidak tidak tidak normal 
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Proses pengujian selanjutnya adalah 

untuk node sensor 2. Saat diberikan bau 

ammonia kami melakukan pengecekan pada 

server dengan melihat secara langsung di 

tampilan LCD. Kemudian mengamati data 

masuk di node router 1 dan node router 2 lewat 

serial monitor. Kami mengambil kesimpulan 

bahwa node 2 beroperasi dengan normal karena 

datanya di tampilkan di LCD dan datanya juga 

dilewatkan oleh router 1 untuk menuju ke 

server. Sedangkan di router 2 datanya tidak ada 

karena memang semestinya tidak lewat router 

2. Saat catu daya dari node sensor 2 ini tidak 

disambungkan maka data node sudah terdisplai 

terputus di server dan data node ini juga tidak 

ada masuk ke router 1. Untuk pengujian node 

sensor yang lainnya telah menggunakan cara 

yang sama. 

SIMPULAN  

Secara umum produk monitoring toilet 

secara terpusat dengan menggunakan jaringan 

WSN yang dibuat pada projek penelitian ini 

sudah bisa beroperasi secara normal sesuai 

yang diinginkan.  Produk ini sudah bisa 

mensensing bau ammonia yang digunakan 

sebagai indikator kebersihan toilet pada setiap 

node sensor kemudian menampilkan level bau 

ammonia tersebut pada server pusat secara 

wireless dengan menggunakan radio frekuensi 

berbiaya murah NRF24l01. Jumlah node sensor 

bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan 

jumlah toilet yang akan dimonitoring 

kebersihannya dengan melakukan setting secara 

manual. 

Produk yang dibuat pada penelitian ini 

mempunyai kesempatan untuk pengembangan 

yang sangat luas. Dalam penambahan node 

sensor baru ke jaringan WSN, produk ini masih 

melakukannya secara manual dengan menseting 

secara terprogram. Pengembangan lebih lanjut 

untuk bisa konfigurasi secara dinamik pada 

setiap penambahan node sensor baru akan 

menjadikan perangkat ini lebih bisa diterima 

oleh pasar. Selain itu, merubah topologi tree 

yang digunakan menjadi topologi mesh 

menjadikan produk ini lebih reliable untuk 

kasus jumlah node sensor yang banyak dalam 

sebuah jaringan WSN. 
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N. P. Ristiati1, S. Mulyadiharja2, R. A. Adhiguna3 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang 

memiliki iklim tropis. Berbagai jenis flora dan 

fauna mampu tumbuh dengan baik karena 

Indonesia mempunyai daya dukung 

lingkungan yang sangat baik untuk 

pertumbuhan keanekaragamannya. Berbagai 

jenis flora dan fauna yang hidup 

mengakibatkan Indonesia sebagai salah satu 

negara yang memiiki sumber daya alam yang 

sangat melimpah. Salah satu jenis fauna yang 

ISOLASI DAN IDENTIFIKASI MIKROORGANISME PENGHASIL 

ENZIM SELULASE PADA RAYAP (COPTOTERMES CURVIGNATHUS 

HOLMGREN) 

1,2,3Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia 

e-mail: puturistiati@gmail.com, sanusimulyadiharja@yahoo.com,  aryaadhiguna@rocketmail.com  

The aims of this study was to determine: (1) The number of microorganisms colonies that producing 

cellulase enzymes found in termites, (2) the characteristics of microorganism that producing cellulase enzymes 

found in termites, (3) the microorganism genus that producing cellulase enzymes found in termites. This 

research is descriptive eksporatif research. Objects in this study are bacteria and fungi present on termites. 

While the subjects in this study were all of microorganism that producing cellulase enzymes exist in termites. 

Data obtained by testing the ability to degrade CMC (Carboxymethyl Cellulose). Isolates capable of degrading 

the CMC or in other words a clear zone that isolates able to produce cellulase enzymes. Furthermore, observed 

by macroscopic observation, microscopic and biochemical tests to determine the genus of microorganisms 

capable of producing cellulase enzymes. Based on data obtained obtained: (1) after dilution 10-5 on the number 

of colonies of bacteria is 138 colonies and the mushrooms are 30 colonies. (2) the characteristics of the 

microorganism producing cellulase enzymes found in termite droppings showed mixed results both in bacteria 

and in fungi. But in bacteria is dominated with circular shape, smooth edges, flat elevation and have a solid 

white color. (3) The genus of bacteria that can produce cellulase enzymes is Enterobacter, Pseudomonas, 

Flavobacterium, Bacillus, and Cellulomonas. While the fungus genus capable of producing the enzyme cellulase 

is Aspergillus and Cladosporium 

Keywords: enzymes cellulose. identification, cellulolytic microorganisms.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Jumlah koloni mikroorganisme penghasil enzim 

selulase yang terdapat pada rayap, (2) karakteristik mikroorganisme penghasil enzim selulase yang terdapat 

pada rayap, (3) genus mikroorganisme penghasil enzim selulase yang terdapat pada rayap.  Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif eksporatif. Objek dalam penelitian ini adalah bakteri dan jamur yang ada pada 

rayap. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah seluruh mikroorganisme penghasil enzim selulase yang ada 

pada rayap. Data yang diperoleh melalui uji kemampuan mendegradasi CMC (Carboxymethyl Cellulose). Isolat 

yang mampu mendegradasi CMC atau dengan kata lain menghasilkan zona bening merupakan isolat yang 

mampu menghasilkan enzim selulase. Selanjutnya diamati berdasarkan pengamatan makroskopis, mikroskopis 

dan uji biokimia untuk mengetahui genus mikroorganisme yang mampu menghasilkan enzim selulase. 

Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan: (1) setelah dilakukan pengenceran 10-5 jumlah koloni pada bakteri 

yaitu 138 koloni dan pada jamur yaitu 30 koloni. (2) karakteristik mikroorganisme penghasil enzim selulase 

yang terdapat pada kotoran rayap menunjukkan hasil yang beragam baik pada bakteri maupun pada jamur. 

Namun pada bakteri didominansi dengan bentuk sirkuler, tepian mulus, elevasi datar dan memiliki warna putih 

pekat. (3) Genus bakteri yang mampu menghasilkan enzim selulase adalah Enterobacter, Pseudomonas, 

Flavobacterium, Bacillus, dan Cellulomonas. Sedangkan genus jamur yang mampu menghasilkan enzim 

selulase adalah Aspergillus dan Cladosporium. 

Kata Kunci: enzim selulase, identifikasi, mikroorganisme selulolitik.  
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berkembang dengan baik  di Indonesia adalah 

rayap. Rayap pada dasarnya adalah serangga 

yang banyak ditemukan pada daerah tropis dan 

subtropis. Indonesia yang memiliki iklim 

tropis mengakibatkan rayap dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik.  

Rayap secara taksonomi 

dikelompokkan ke dalam ordo Isoptera (iso = 

sama dan ptera = sayap). Rayap memiliki 

tubuh yang lunak dan berwarna terang. Jumlah 

spesies rayap di dunia ada sekitar 2.648 

spesies yang digolongkan ke dalam tujuh 

famili dan 281 genus. Famili Termitidae 

merupakan famili dengan jumlah anggota 

spesies yang tertinggi. Delapan puluh lima 

persen total spesies rayap yang telah 

diidentifikasi merupakan anggota Famili 

Termitidae (Kambhampati & Eggleton, 2000). 

Sedangkan, Famili Mastotermitidae dan Famili 

Serritermitidae hanya memiliki satu anggota 

spesies rayap. Famili rayap yang lain adalah 

Famili Kalotermitidae, Termopsidae, 

Hodotermitidae dan Rhinotermitidae yang 

masing-masing famili berturut-turut terdiri 

dari 411, 20, 15, dan 305 spesies rayap 

(Kambhampati & Eggleton, 2000). 

Rayap banyak memberikan manfaat 

bagi ekosistem bumi, sebagai makrofauna 

tanah, rayap memiliki peran dalam pembuatan 

lorong-lorong di dalam tanah dan 

mengakibatkan tanah menjadi gembur 

sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman 

(Sigit & Hadi, 2006). Spesies-spesies rayap 

tertentu mampu mempercepat daur hara 

sehingga dapat membantu meningkatkan 

kesuburan tanah. Disamping itu rayap juga 

dapat digunakan sebagai hewan perombak 

limbah selulosa baik itu berupa limbah 

pertanian, hutan, sampah organik dan industri. 

Namun demikian, rayap seringkali juga 

merusak kayu atau menyerang pohon dan 

tanaman hidup sehingga menjadi hama yang 

potensial serta merugikan dari sisi ekonomi. 

Serangga ini merugikan karena merusak 

tanaman dan selain itu juga makan kayu 

kering, atau bahan lain yang mengandung 

selulosa. Hampir semua jenis kayu potensial 

untuk dimakan rayap. Serangan rayap pada 

saat ini merupakan masalah yang sangat besar 

mengingat intensitas serangannya yang 

semakin tinggi dan meluas sehingga nilai 

kerugian akibat serangan rayap cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun. Kemampuan 

merusak rayap ada hubungannya dengan 

populasinya yang sangat tinggi, daya jelajah 

yang luas serta daya adaptasi terhadap 

lingkungan yang cukup baik. Dengan 

demikian dapatlah dimengerti mengapa rayap 

merupakan serangga perusak yang luas 

penyebarannya dan besar dampak 

ekonominya.  

Kemampuan rayap dalam merombak 

limbah selulosa tersebut tidak terlepas dari 

mikroba di saluran pencernaannya (Adawiah, 

2000). Kemampuan rayap dalam 

mendegradasi selulosa ini dimungkinkan 

karena keberadaan bakteri selulolitik dalam 

ususnya. Bakteri selulolitik adalah bakteri 

yang memiliki kemampuan menguraikan 

selulosa menjadi monomer glukosa dan 

menjadikannya sebagai sumber karbon dan 

sumber energi. Hubungan antara rayap dan 

bakteri selulolitik ini bersifat simbiosis 

mutualisme. Simbiosis ini terjadi secara 

seimbang, dimana saluran pencernaan rayap 

merupakan tempat hidup bagi bakteri 

selulolitik dan bakteri tersebut mampu 

melanjutkan metabolisme kehidupannya dari 

hasil selulosa yang dihidrolisisnya berupa 

glukosa, sedangkan bakteri selulolitik 

mencerna makanan bagi rayap dengan hasil 

berupa glukosa untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi rayap. Bakteri selulolitik mampu 

menguraikan selulosa akibat enzim selulase 

yang dihasilkannya. Enzim selulase 

merupakan enzim yang memegang peranan 

penting dalam proses biokonversi limbah-

limbah organik berselulosa menjadi glukosa, 

protein sel tunggal, makanan ternak, etanol 

dan lain-lain. Enzim tersebut akan 

menghidrolisis ikatan ß-1,4 glikosidik pada 

selulosa. Hidrolisis sempurna selulosa akan 

menghasilkan monomer selulosa yaitu glukosa 

dan hidrolisis tak sempurna akan 

menghasilkan disakarida dari selulosa yang 

disebut selobiosa. 

Jenis mikroorganisme yang terdapat 

pada kotoran rayap masih belum diketahui 

karena belum pernah diteliti. Jadi untuk 

mengetahui apakah pada kotoran rayap 

terdapat mikroorganisme penghasil enzim 

selulase maka dipandang perlu untuk 
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melakukan studi identifikasi mikroorganisme 

penghasil enzim selulase yang terdapat pada 

kotoran rayap. 

Tujuan penelitian ini, yaitu: (1) 

Mengetahui jumlah koloni mikroorganisme 

yang terdapat pada kotoran rayap, (2) 

Mengidentifikasi karakteristik 

mikroorganisme penghasil enzim selulase 

yang terdapat pada kotoran rayap, (3) Untuk 

mengetahui genus mikroorganisme penghasil 

enzim selulase yang terdapat pada  

kotoranrayap. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif eksploratif, dikatakan deskriptif 

karena penelitian ini bersifat memaparkan 

secara objektif perihal keanekaragaman genus 

mikroorganisme penghasil enzim selulase 

yang ada pada kotoran rayap. Dikatakan 

eksplorasi karena penelitian ini 

menggungkapkan hal baru tentang ragam 

mikroorganisme penghasil enzim selulase 

yang terdapat pada rayap. Subjek dalam 

penelitian ini adalah seluruh mikroorganisme 

penghasil enzim selulose (selulolitik) yang ada 

pada kotoran rayap. Sedangkan objek dalam 

penelitian ini adalah bakteri, jamur yang hidup 

pada kotoran rayap. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

april 2016 yang dilakukan dilapangan (tempat 

pengambilan sampel) selanjutnya diteliti di 

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan 

Pendidikan Biologi. Penelitian dilapangan 

mengambil lokasi di sebelah barat 

Laboratorium Biologi Universitas pendidikan 

Ganesha dengan menggambil sampel pada 

pohon yang telah berisi kotoran rayap. 

Pengambilan sampel dilakukan pada pohon 

yang telah digerogoti rayap dan yang sudah 

terdapat kotoran rayap. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan ukuran 30 x 

30 cm pada permukaan batang pohon yang 

telah berisi kotoran rayap menggunakan 

spatula yang sudah disterilisasi. Tahap 

pengenceran dilakukan sebelum melakukan 

biakan pada media yang bertujuan agar koloni 

mikroorganisme yang tumbuh tidak terlalu 

rapat. 

Pembiakan mikroorganisme dilakukan 

pada 2 media yaitu bakteri dibiakan pada 

media Nutrient Agar dan jamur dibiakan pada 

media Potato Dextrase Agar. 

Mikroorganismme yang sudah tumbuh pada 

media kemudian di pisahkan berdasarkan 

perbedaan bentuk dan warna koloni. Untuk 

mengetahui mikroorganisme tersebut 

menghasilkan enzim selulase maka dilakukan 

uji kemampuan mendegradasi CMC 

(Carboxymethyl Cellulose). Mikroorganisme 

yang menghasilkan zona bening pada media 

CMC menandakan mikroorganisme tersebut 

mampu menghasilkan enzim selulosa. 

Mikroorganisme yang mampu menghasilkan 

enzim selulase tersebut selanjutnya diteliti 

untuk mengetahui genus dari masing-masing 

mikroorganisme tersebut. Pada bakteri 

dilakukan serangkaian identifikasi 

makroskopis yang meliputi bentuk, tepian, 

elevasi dan warna koloni, uji mikroskopis 

yaitu pewarnaan gram dan uji biokimia yang 

meliputi uji indol, methyl red, voges 

proskauer, H2S, motilitas dan katalase. 

Sedangkan pada jamur dilakukan pengamatan 

makroskopis yang meliputi warna koloni, 

bentuk koloni, tekstur koloni dan pertumbuhan 

koloni, dan pengamatan mikroskopis yang 

dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya 

hifa (bersekat atau tidak bersekat), warna 

konidia, bentuk konidia dan bentuk spora.  

Data yang telah terkumpul pada akhir 

penelitian selanjutnya ditabulasi dalam tabel 

kerja. Berdasarkan karakteristik yang didapat 

pada setiap isolat yang diuji kemudian 

disesuaikan berdasarkan sumber menurut Holt 

(1994) untuk bakteri dan bersarkan sumber 

menurut H.L Barnet (1962). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan jumlah koloni mikroorganisme yang 

terdapat pada rayap setelah dilakukan 

pengenceran 10-5 dan masing –masing 

dibiakan ulang pada lima cawan petri yang 

sudah berisi media agar didapatkan total 

jumlah koloni sebagai berikut, pada bakteri 

total jumlah koloni yang didapatkan sebanyak 

138 koloni sedangkan pada jamur total jumlah 

koloni yang didapatkan sebanyak 30 koloni. 
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Pertumbuhan jumlah koloni baik bakteri dan 

jamur dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 

faktor abiotik maupun faktor biotik. Faktor 

biotik ada yang dari dalam dan ada faktor 

biotik dari lingkungan. Faktor biotik dari 

dalam menyangkut bentuk mikroorganisme, 

sifat mikroorganisme terutama di dalam 

kehidupannya apakah mempunyai respon yang 

tinggi atau rendah terhadap perubahan 

lingkungan, kemampuan menyesuaikan diri 

(adaptasi). Faktor lingkungan biotik 

berhubungan dengan keberadaan organisme 

lain didalam lingkungan hidup 

mikroorganisme yang bersangkutan (Purnomo. 

2004).  

 

Faktor abiotik meliputi susunan dan 

jumlah senyawa yang dibutuhkan di dalam 

medium kultur, lingkungan fisik (suhu, 

kelembaban, cahaya, pH) yang dimana setiap 

mikroorganisme memiliki batas minimum dan 

maksimum yang berbeda-beda antara satu 

dengan yang lainnya, keberadaan senyawa-

senyawa lain yang dapat bersifat toksik, 

penghambat atau pemacu pertumbuhan 

mikroorganisme baik yang berasal dari 

lingkungan maupun yang dihasilkan sendiri 

(Purnomo. 2004). 

 

 

Tabel 1. Data kemampuan degradasi CMC (Carboxymethyl Cellulose) pada setiap isolat yang diuji 

Kemampuan Mendegradasi CMC (Carboxymethyl Cellulose) 

Bakteri Jamur 

Isolat (+/-) Isolat (+/-) 

A. Enterobacte

r 

+ A. Aspergillus + 

B. Bacillus + B. Cladosporium + 

C. Pseudomon

as 

+   

D. Flavobacteri

um 

+   

E. Bacillus +   

F. Bacillus +   

G. Cellulomon

as 

+   

Berdasarkan uji kemampuan 

mendegradasi CMC didapatkan hasil bahwa ke 

tujuh isolat bakteri yang di uji pada media 

CMC menunjukkan hasil positif, sedangkan ke 

dua isolat jamur yang di uji juga menunjukkan 

hasil positif atau dengan kata lain semua isolat 

baik itu bakteri dan jamur mampu 

menghasilkan enzim selulase. Bukti bahwa 

semua isolat bakteri dan jamur mampu 

menghasilkan enzim selulase karena 

kenampakkan zona bening pada media CMC.  

 

Zona bening yang nampak 

dikarenakan akibat lepasnya congo red  karena 

terdegradasinya selulosa atau CMC. Congo 

red merupakan pewarna yang berinteraksi 

secara kuat dengan ikatan β-1,4-glikosidik 

pada rantai utama selulosa. Adanya 

kemungkinan bahwa congo red didegredasi 

oleh bakteri dan jamur dapat dianulir karena 

zona degradasi yang dihasilkan jernih, 

mengindikasikan ikatan β-1,4-glikosidik telah 

terputus dan congo red tidak mampu lagi 

berikatan padanya (Ng, 2010). 

 Isolat yang mampu menghasilkan 

enzim selulase baik itu bakteri dan jamur 

selanjutnya diidentifikasi untuk mengetahui 

genus dari semua isolat yang mampu 

menghasilkan enzim selulase. Pada bakteri 

dilakukan pengamatan secara makroskopis 

serta dilakukan serangkaian uji mikroskopis 

dan uji biokimia. Sedangkan pada jamur 

dilakukan pengamatan makroskopis dan 

mikroskopis. 

Tabel 2. Data pengamatan makroskopis isolat bakteri yang mampu menghasilkan enzim selulase 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 
 

 

 

28 

 

Isolat 

Bakteri 

Pengamatan Makroskopis 

Bentuk Tepian Elevasi Warna 

A Sirkuler Bergelombang Datar Putih pekat 

B Sirkuler Mulus Datar Putih pekat 

C Rizoid Filamentus Datar Putih bening 

D Sirkuler Bergerigi Datar Putih pekat 

E Sirkuler Mulus Naik Putih pekat 

F Sirkuler Mulus Datar Putih pekat 

G Sirkuler Lobatus Cembung Putih 

kekuningan 

 

Tabel 3. Data uji mikroskopis isolat bakteri yang mampu menghasilkan enzim selulase 

 

Isolat Bakteri Uji Mikroskopis 

Bentuk Gram 

A Monobasil - 

B Monobasil + 

C Monobasil  - 

D Diplobasil - 

E Stertobasil + 

F Monobasil + 

G Streptobasil  + 

 

Tabel 4. Data hasil uji biokimia isolat bakteri yang mampu menghasilkan enzim selulase 

 

Isolat Uji Biokimia Genus 

Indol MR VP Katalase H2S Motilitas 

A - + - - - - Enterobacter 

B - + - + + + Bacillus sp 1 

C - + - + - - Pseudomonas 

D - - - + + - Flavobacterium 

E - + - + + + Bacillus sp 2 

F - + - + + + Bacillus sp 3 

G - - - + + + Cellulomonas 

 

Tabel 5. Data hasil pengamatan makroskopis isolat jamur yang mampu menghasilkan enzim selulase 

 

Isolat 

Jamur 

Pengamatan Makroskopis 

Warna 

Koloni 

Bentuk 

Koloni 

Tekstur 

Koloni 

Pertumbuhan 

Koloni 

A Hijau Bulat Kasar Rata 

B Biru Bulat Seperti 

Beludru 

Tidak Rata 

 

Tabel 6. Data hasil pengamatan mikroskopis isolat jamur yang mampu menghasilkan enzim selulase 

 

Isolat 

Jamur 

Pengamatan Mikroskopis Genus 

Bentuk Warna Bentuk Bentuk 
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Hifa Konidia Konidia Spora 

A Asepta Abu-abu Oval Bulat Aspergillus 

B Septa Abu-abu Menyerupai 

Rantai 

Elips Cladosporium 

 

Karakteristik Bakteri Penghasil Enzim 

Selulase 

Bakteri yang diinokulasi pada media 

NA selanjutnya diamati karakteristiknya. 

Karakteristik morfologi setiap isolat yang 

mampu menghasilkan enzim selulase 

dilakukan secara makroskopis, yaitu 

berdasarkan bentuk koloni, tepian koloni, 

elevasi (permukaan) dan juga warna koloni. 

Acuan yang digunakan dalam mengamati 

karakteristik bakteri dikemukakan dalam 

Cappucino dan Sherman (2013). 

Ke tujuh isolat bakteri yang mampu 

menghasilkan enzim selulase memperlihatkan 

karakteristik yang bervariasi. Dilihat dari 

bentuk koloni, dapat dibedakan menjadi tiga 

yaitu sirkuler (bulat), rizoid, dan tidak 

beraturan. Banteri dengan kode A, B, D, E, F, 

dan  G memiliki bentuk koloni sirkuler (bulat), 

bakteri kode C memiliki bentuk koloni rizoid, 

sedangkan bentuk koloni tidak beraturan tidak 

ditemukan pada ketujuh isolat. Sehingga 

bentuk koloni bakteri yang diisolasi dari rayap 

dominan berbentuk sirkuler (bulat). 

Berdasarkan tepian koloni, ke tujuh isolat 

bakteri memiliki tepian yang beragam antara 

satu dengan yang lainnya. Tepian koloni 

dibedakan menjadi lima yaitu mulus, 

bergelombang, bergerigi, lobatus, dan 

filamentus. Bakteri dengan kode B, E, dan F 

memiliki tepian mulus, bakteri kode A 

memiliki tepian yang bergelombang, pada 

bakteri kode D memiliki tepian yang bergerigi, 

bakteri kode G memiliki tepian lobatus, 

sedangkan pada bakteri dengan kode C 

memiliki tepian filamentus. Sehingga tepian 

koloni bakteri yang diisolasi dari rayap yang 

dominan ditemukan yaitu koloni dengan tepian 

mulus.  

Berdasarkan elevasi (permukaan) 

koloni, dapat dibedakan menjadi empat antara 

lain datar, naik, cembung, dan umbonatus. 

Pada bakteri dengan kode A, B, C, D, dan F 

semuanya memiliki elevasi datar, bakteri 

dengan kode E memiliki elevasi naik. Pada 

bakteri kode G memiliki elevasi cembung, 

sedangkan elevasi umbonatus tidak ditemukan 

pada ke tujuh isolat bakteri. Sehingga elevasi 

koloni bakteri yang diisolasi dari rayap yang 

dominan ditemukan adalah elevasi datar. 

Berdasarkan warna koloni, ditemukan koloni 

berwana putih pekat yang ditunjukkan pada 

bakteri kode A, B, D, E, dan F, warna koloni 

putih bening ditunjukkan pada bakteri kode C, 

dan warna koloni putih kekuningan 

ditunjukkan pada bakteri kode G. Sehingga 

warna koloni bakteri yang dominan ditemukan 

yaitu berwarna putih pekat. 

Karakteristik bakteri yang diisolasi 

dari rayap dominan memiliki bentuk sirkuler, 

tepian koloni mulus, elevasi datar dan warna 

koloni putih pekat. Morfologi koloni bakteri 

dipengaruhi oleh suhu lingkungan, pH serta 

kondisi yang menguntungkan bagi 

perkembangan bakteri. Bakteri umumnya 

berkembang baik pada suhu 370C, sedangkan 

pH pada medium padat yang digunakan yaitu 

medium Nutrient Agar yang cocok untuk 

perkembangan bakteri yaitu 6,5-7,5, sehingga 

ditemukan berbagai jenis bakteri yang 

memiliki karakteristik morfologi yang 

berbeda-beda (Kusnadi. 2003). 

 

Karakteristik Jamur Penghasil Enzim 

Selulase 

Jamur yang diinokulasi pada media 

PDA selanjutnya di identifikasi. Identifikasi 

secara umum suatu jenis jamur didasarkan atas 

karakteristik morfologi koloni dan pengamatan 

secara mikroskopis. Karakteristik morfologi 

setiap isolat yang mampu menghasilkan enzim 

selulase dilakukan secara makroskopis dan 

mikroskopis.   

Dua isolat jamur yang  mampu 

menghasilkan enzim selulase memperlihatkan 

morfologi koloni yang bervariasi. Dilihat pada 

warna koloni, kedua isolat memiliki perbedaan 

warna, dimana jamur dengan kode A memiliki 

warna hijau sedangkan jamur dengan kode B 

memiliki warna biru. Pada bentuk koloni 
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kedua isolat memiliki bentuk yang sama yaitu 

bulat. Pada tekstur koloni jamur dengan kode 

A memiliki tekstur yang kasar, sedangkan 

jamur kode B memiliki tekstur seperti beludru. 

Dan jika dilihat berdasarkan pertumbuhan 

koloni, jamur kode A memiliki pertumbuhan 

yang rata, sedangkan jamur kode B memiliki 

pertumbuhan yang tidak rata. 

Berbagai variasi bentuk koloni pada 

jamur merupakan keanekaragaman yang 

bergantung pada kondisi substrat tempat 

tumbuhnya dan jenis dari jamur itu sendiri 

(Mahardika, 2013). Proses pembentukkan 

suatu koloni tertentu merupakan suatu 

fenomena organisasi diri secara biologis, 

karena sistem dari jamur itu sendiri mengalami 

perubahan yang spontan yang mencakup 

peningkatan atau komplikasi dari elemen 

sistem tersebut, modifikasi kondisi yang 

sedang berlangsung dan sebagainya. Dalam 

pendekatan sistem yang kompleks, sistem dari 

jamur memiliki sejumlah ketetapan ciri-ciri 

makroskopis tersendiri yang bersifat stabil 

pada tingkat koloni. Variasi dan ciri-ciri ini 

ditentukan oleh potensi morfologi yang 

dimiliki oleh setiap jenis jamur. Sedangkan 

transisi diantara ciri ini diatur oleh parameter 

kontrol eksternal (faktor lingkungan). Untuk 

itu proses proses pembentukan suatu pola 

tertentu pada jamur dapat dikatakan sebagai 

suatu bentuk adaptasi koloni dalam tahap 

perkembangannya terhadap perubahan kondisi 

lingkungan (Mahardika, 2013). 

  

Genus Bakteri Penghasil Enzim Selulase 

Berdasarkan karakteristik yang didapat pada 

setiap isolat yang diuji, kemudian disesuaikan 

berdasarkan sumber menurut Holt (1994). 

Didapatkan 7 genus bakteri antara lain: (1) 

Isolat bakteri genus Enterobacter yaitu 

memiliki bentuk sirkuler dengan tepian 

bergelombang, elevasi datar dan warna koloni 

putih pekat. Ketika dilakukan uji pewarnaan 

gram bakteri tergolong ke dalam gram negatif 

karena pada saat diuji bakteri berwarna merah 

dan memiliki bentuk basil. Ketika dilakukan 

serangkaian uji biokimia bakteri ini tidak 

dapat menghidrolisa asam amino triptofan, 

mampu memfermentasi glukosa, dan tidak 

membentuk produk akhir non-asam. Pada uji 

katalase bakteri ini tidak dapat menguraikan 

hydrogen peroksida karena tidak 

menghasilkan enzim katalase, bersifat non 

motil dan tidak membentuk hydrogen sulfida. 

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 2, 3, dan 4.  Berdasarkan ciri-ciri 

tersebut, Isolat bakteri kode A memiliki 

kemiripan dengan genus Enterobacter 

sehingga bakteri ini kemungkinan masuk ke 

dalam genus Enterobacter. Bakteri genus 

Enterobacter ini bersimbiosis di dalam saluran 

pencernaan rayap dan mampu menghasilkan 

enzim selulase (Ramin et al. 2008). (2) Isolat 

bakteri genus Bacillus yaitu memiliki bentuk 

sirkuler dengan tepian mulus, elevasi datar dan 

warna koloni putih pekat. Ketika dilakukan uji 

pewarnaan gram bakteri tergolong ke dalam 

gram positif karena pada saat diuji bakteri 

berwarna biru dan memiliki bentuk basil. 

Ketika dilakukan serangkaian uji biokimia 

bakteri ini tidak dapat menghidrolisa asam 

amino triptofan, mampu memfermentasi 

glukosa, dan tidak membentuk produk akhir 

non-asam. Pada uji katalase bakteri ini dapat 

menguraikan hydrogen peroksida karena 

menghasilkan enzim katalase, bersifat motil 

dan membentuk hydrogen sulfida. Untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2, 3, dan 4. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut Isolat bakteri 

kode B memiliki kemiripan dengan genus 

Bacillus sehingga bakteri ini kemungkinan 

masuk ke dalam genus Bacillus. Bakteri genus 

Bacillus yang mampu menghasilkan enzim 

selulase ini hidup pada saluran pencernaan 

rayap (Ramin et al. 2008). (3) Isolat bakteri 

genus Pseudomonas yaitu memiliki bentuk 

rizoid dengan tepian filamentus, elevasi datar 

dan warna koloni putih bening. Ketika 

dilakukan uji pewarnaan gram bakteri 

tergolong ke dalam gram negatif karena pada 

saat diuji bakteri berwarna merah dan 

memiliki bentuk basil. Ketika dilakukan 

serangkaian uji biokimia bakteri ini tidak 

dapat menghidrolisa asam amino triptofan, 

mampu memfermentasi glukosa, dan tidak 

membentuk produk akhir non-asam. Pada uji 

katalase bakteri ini dapat menguraikan 

hydrogen peroksida karena menghasilkan 

enzim katalase, bersifat non motil dan tidak 

membentuk hydrogen sulfida. Untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2, 3, dan 4.  

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Isolat bakteri 
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kode C memiliki kemiripan dengan genus 

Pseudomonas sehingga bakteri ini 

kemungkinan masuk ke dalam genus 

Pseudomonas. Bakteri ini bersimbiosis dengan 

rayap dan hidup dalam saluran pencernaan 

rayap (Adawiah. 2000). 

(4) Isolat bakteri genus Flavobacterium yaitu 

memiliki bentuk sirkuler dengan tepian 

bergerigi, elevasi datar dan warna koloni putih 

pekat. Ketika dilakukan uji pewarnaan gram 

bakteri tergolong ke dalam gram negatif 

karena pada saat diuji bakteri berwarna merah 

dan memiliki bentuk basil. Ketika dilakukan 

serangkaian uji biokimia bakteri ini tidak 

dapat menghidrolisa asam amino triptofan, 

tidak mampu memfermentasi glukosa, dan 

tidak membentuk produk akhir non-asam. 

Pada uji katalase bakteri ini dapat 

menguraikan hydrogen peroksida karena 

menghasilkan enzim katalase, bersifat non 

motil dan membentuk hydrogen sulfida. Untuk 

lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2, 3, 

dan 4.  Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Isolat 

bakteri kode D memiliki kemiripan dengan 

genus Flavobacterium sehingga bakteri ini 

kemungkinan masuk ke dalam genus 

Flavobacterium. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Adawiah (2000), bakteri 

genus Flavobacterium ini mampu 

menghasilkan enzim selulase dan hidup pada 

saluran pencernaan rayap. (5) Isolat bakteri 

genus Bacillus yaitu memiliki bentuk sirkuler 

dengan tepian mulus, elevasi datar dan warna 

koloni putih pekat. Ketika dilakukan uji 

pewarnaan gram bakteri tergolong ke dalam 

gram positif karena pada saat diuji bakteri 

berwarna biru dan memiliki bentuk basil. 

Ketika dilakukan serangkaian uji biokimia 

bakteri ini tidak dapat menghidrolisa asam 

amino triptofan, mampu memfermentasi 

glukosa, dan tidak membentuk produk akhir 

non-asam. Pada uji katalase bakteri ini dapat 

menguraikan hydrogen peroksida karena 

menghasilkan enzim katalase, bersifat motil 

dan membentuk hydrogen sulfida. Untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2, 3, dan 4. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut Isolat bakteri 

kode B memiliki kemiripan dengan genus 

Bacillus sehingga bakteri ini kemungkinan 

masuk ke dalam genus Bacillus. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Ramin et al 

(2008), bakteri genus Bacillus ini mampu 

menghasilkan enzim selulosa dan bersimbiosis 

dengan rayap. (6) Isolat bakteri genus Bacillus 

yaitu memiliki bentuk sirkuler dengan tepian 

mulus, elevasi datar dan warna koloni putih 

pekat. Ketika dilakukan uji pewarnaan gram 

bakteri tergolong ke dalam gram positif karena 

pada saat diuji bakteri berwarna biru dan 

memiliki bentuk basil. Ketika dilakukan 

serangkaian uji biokimia bakteri ini tidak 

dapat menghidrolisa asam amino triptofan, 

mampu memfermentasi glukosa, dan tidak 

membentuk produk akhir non-asam. Pada uji 

katalase bakteri ini dapat menguraikan 

hydrogen peroksida karena menghasilkan 

enzim katalase, bersifat motil dan membentuk 

hydrogen sulfida. Untuk lebih lengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 2, 3, dan 4. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut Isolat bakteri 

kode B memiliki kemiripan dengan genus 

Bacillus sehingga bakteri ini kemungkinan 

masuk ke dalam genus Bacillus. Bakteri genus 

Bacillus yang mampu menghasilkan enzim 

selulase ini hidup pada saluran pencernaan 

rayap (Ramin et al. 2008). (7) Isolat bakteri 

genus Cellulomonas yaitu memiliki bentuk 

sirkuler dengan tepian lobatus, elevasi 

cembung dan warna koloni putih kekuningan. 

Ketika dilakukan uji pewarnaan gram bakteri 

tergolong ke dalam gram positif karena pada 

saat diuji bakteri berwarna biru dan memiliki 

bentuk basil. Ketika dilakukan serangkaian uji 

biokimia bakteri ini tidak dapat menghidrolisa 

asam amino triptofan, tidak mampu 

memfermentasi glukosa, dan tidak membentuk 

produk akhir non-asam. Pada uji katalase 

bakteri ini dapat menguraikan hydrogen 

peroksida karena menghasilkan enzim 

katalase, bersifat motil dan membentuk 

hydrogen sulfida. Untuk lebih lengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 2, 3, dan 4.  

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Isolat bakteri 

kode G memiliki kemiripan dengan genus 

Cellulomonas sehingga bakteri ini 

kemungkinan masuk ke dalam genus 

Cellulomonas. 

 

Genus Jamur Penghasil Enzim Selulase 

 Berdasarkan karakteristik yang 

didapat pada setiap isolat kemudian 

disesuaikan berdasarkan sumber menurut H.L 
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Barnet (1962). Didapatkan 2 genus jamur 

antara lain: (1) Isolat jamur Aspergillus yaitu 

memiliki bentuk hifa tidak bersekat (asepta), 

warna konidia yang ditunjukkan adalah 

berwarna abu-abu, bentuk konidia berbentuk 

elips, sedangkan bentuk spora dari jamur ini 

meiliki bentuk bulat. Berdasarkan ciri-ciri 

yang ditunjukkan isolat jamur kode B 

memiliki kemiripan dengan genus Aspergillus, 

sehingga jamur ini kemungkinan masuk 

kedalam genus Aspergillus. (2) Isolat jamur 

genus Cladosporium yaitu memiliki bentuk 

hifa yang bersekat (septa), warna konidia yang 

ditunjukkan adalah berwarna abu-abu, bentuk 

konidia menyerupai rantai, sedangkan bentuk 

spora dari jamur ini memiliki bentuk elips. 

Berdasarkan ciri-ciri yang ditunjukkan isolate 

jamur kode C memiliki kemiripan dengan 

genus Cladosporium, sehingga jamur ini 

kemungkinan masuk kedalam genus 

Cladosporium. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik mikroorganisme penghasil enzim 

selulase menunjukkan hasil yang beragam baik 

pada bakteri maupun jamur. Namun pada 

bakteri didominasi dengan bentuk sirkuler, 

tepian mulus, elevasi datar dan memiliki 

warna putih pekat. Sedangkan pada jamur 

didapatkan hasil yang beragam baik dari 

bentuk, warna, tekstur dan pertumbuhan 

koloni. Sedangkan genus mikroorganisme 

didapatkan lima genus bakteri yang teramati 

diantaranya: Enterobacter, Pseudomonas, 

Flavobacterium, Bacillus, dan Cellulomonas. 

Dan dua genus jamur yang teramati 

diantaranya: Aspergillus dan Cladosporium. 

 Adapun saran yang dapat diajukan 

bahwa dengan dilakukannya penelitian ini, 

diharapkan dapat memotivasi kalangan 

mahasiswa untuk melakukan penelitian lanjut 

terkait bakteri dan jamur penghasil enzim 

selulase. Disamping sebagai sumber belajar, 

juga dapat dijadikan starter untuk pembuatan 

pupuk kompos dengan menggunakan limbah 

kayu yang mengandung selulosa. 
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Sasmito Budi Utomo1, Dwi Wulandari2, dan Wasita Anggara3 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Banyaknya penggunaan perangkat lunak 

komputer di sektor bisnis membuat permintaan 

sistem informasi baru meningkat [1]. Peningkatan 

permintaan ini menjadikan kebutuhan efisiensi 

manajemen pengelolaan gedung menjadi salah 

satu masalah yang cukup untuk dicarikan 

solusinya. Informasi yang didapatkan dalam 

pembuatan proyek pengelolaan gedung masih 

sering terlambat, terdapatnya kerugian pada 

perusahaan serta tidak sesuai dengan tujuan bisnis 

yang berjalan merupakan bentuk permasalahan 

efisiensi pengelolaan gedung [2]. 

PT ABC Credit Companies (PT. ABC) 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan 

bermotor (sedan, minibus, jeep, pick up dan truck) 

serta alat berat, baik skala retail ataupun korporasi 

(fleet). Pada saat ini salah satu permasalahan yang 

dialami dan harus segera dicarikan solusinya 

adalah mengenai pengelolaan gedung, karena 

akan berdampak kerugian pada perusahaan yaitu 

produktivitas menurun. Pengelolaan gedung 

sering terlambat karena proses pengajuan usulan 

data proyek pengelolaan gedung masih 

menggunakan sistem manual yaitu masih 

menggunakan lembar kerja/ dokumen MS Excel. 

Pengajuan usulan data proyek pengelolaan gedung 

AUTOMASI EFISIENSI PENGELOLAAN GEDUNG DENGAN APLIKASI 

INTEGRATED BUILDING CONTROL AND MONITORING (INCOMBINE) 

STUDI KASUS DI PT ABC CREDIT COMPANIES  

Program Studi Manajemen Informatika, Politeknik Manufaktur Astra, Jakarta1,2,3 

E-mail : sasmibu@gmail.com1,  dwiwulandari.mi12@gmail.com2, wasitaanggara@gmail.com3 

Building good management of a company based on the controlling and monitoring the overall building 

management. Currently the building management in most companies is still done manually. This situation resulted in 

less efficiency building management to handle the many requests a submission the project data building management. 

This problem also occurs in PT ABC Credit Companies (PT. ABC), which has more than 40 times in the submission of 

data every year for the building project across headquarters and branch offices. Those problems include the submission 

of building project data, monitoring, controlling, and the existence of project data existing building management. 

Therefore, PT. ABC did the automation of the building management by using Application InCombine. The results 

obtained from this automation process is the time efficiency of 116 700 seconds to 62 seconds from a case that tested 

the project. 

Keywords : Building Management, Automation, Efficiency. 

Pengelolaan gedung yang baik bagi suatu perusahaan bertumpu pada mengontrol dan memonitor dalam 

pengelolaan gedung secara menyeluruh. Saat ini manajemen gedung pada sebagian besar perusahaan masih dilakukan 

secara manual. Hal ini mengakibatkan pengelolaan gedung kurang efisien dalam menangani banyaknya permintaan 

untuk pengajuan data proyek pengelolaan gedung. Permasalahan ini juga terjadi di PT ABC Credit Companies (PT. 

ABC) yang memiliki lebih dari 40 kali dalam pengajuan data proyek gedung setiap tahunnya untuk seluruh kantor pusat 

maupun kantor cabang. Permasalahan tersebut mencakup pengajuan data proyek gedung, memonitor, mengontrol, dan 

keberadaan data proyek pengelolaan gedung yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut PT. ABC melakukan proses 

automasi terhadap manajemen gedungnya dengan menggunakan Aplikasi InCombine. Hasil yang diperoleh dari proses 

automasi ini adalah efisiensi waktu dari 116.700 detik menjadi 62 detik dari sebuah kasus proyek yang diujikan. 

Kata Kunci : Manajemen Gedung, Automasi, Efisiensi. 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

35 

ini harus melalui serangkaian proses persetujuan 

yang banyak melibatkan pihak. Penggunaan 

lembar kerja manual memicu masalah bagi tim 

pengelola gedung karena keberadaan dan status 

pengajuan data pengelolaan gedung tidak 

diketahui dengan cepat dan tepat. Masalah ini 

muncul juga disebabkan saat pengiriman lembar 

kerja yang berisi data proyek pengelolaan gedung 

tersebut melalui surat elektronik (surel) di mana 

pada judul surel tersebut tidak ada standar 

penulisan keterangan mengenai status dokumen. 

Hal ini menambah tidak efektif bagi tim pengelola 

gedung karena harus selalu membuka surel untuk 

mendapatkan informasi status data proyek 

pengelolaan gedung. 

Penelitian Terkait 

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah banyak 

penelitian-penelitian yang membahas mengenai 

manajemen pengelolaan gedung. Diantaranya 

adalah penelitian dilakukan oleh Fira, Afifuddin, 

Aulia yang melakukan Kajian Pengorganisasian 

Pemeliharaan Bangunan Gedung Sekretariat 

Daerah Kabupaten Aceh Tengah [3], Penelitian 

lainnya dilakukan oleh Kristianto dan Restita 

mengenai Kajian Manajemen Pengelolaan gedung 

(Building Management) Di Universitas Lampung 

[4]. Penelitian lain yang dilakukan oleh Jeffri, 

Yenni, Christina yang melakukan Analisis Dan 

Pengembangan Sistem Pengelolaan gedung, 

Prosedur Dan Formulir Untuk Gedung 

Keseluruhan Universitas Kristen Maranatha [5]. 

Serta penelitian lain oleh Rosalina mengenai 

Sistem Pengelolaan gedung Ditinjau Dari 

Keandalan Bangunan Gedung [6].  

Penelitian-penelitian tersebut membahas 

mengenai permasalahan yang sama, yaitu 

permasalahan mengenai manajemen gedung, yang 

mencakup masalah keterlambatan dalam proses 

pengajuan proyek pengelolaan gedung serta 

dampak kerugian dari manajemen gedung dan 

mengefisiensikan waktu dalam mendapatkan 

informasi yang diinginkan dan belum adanya 

tempat penyimpanan data pngelolaan gedung 

yang akurat.  

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa terdapat permasalahn yang 

sama dan diberikan pula solusi yang sama yaitu 

mengenai penggunaan automasi pengelolaan 

gedung. Untuk melakukan automasi dari 

penggunaan lembar kerja/ dokumen MS. Excel 

menjadi terkomputerisasi tanpa penggunaan 

lembar kerja manual tersebut, yang akhirnya 

sangat membantu mengetahui informasi yang 

diinginkan secara cepat, tepat dan efektif. 

Kesimpulannya adalah penggunaan automasi 

untuk memproses data proyek pengelolaan 

gedung dapat dijadikan sebagai salah satu solusi 

dalam melakukan efisiensi pengelolaan gedung. 

Perumusan Masalah 

Masalah-masalah yang terdapat di PT ABC 

yaitu:  

1. Bagaimana cara menghilangkan penggunaan 

lembar kerja dokumen MS excel dalam 

pembuatan proyek pengelolaan gedung? 

2. Bagaimana cara mengetahui keberadaan data 

proyek pengelolaan gedung yang telah 

diajukan? 

3. Bagaimana cara meminimalkan waktu untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan secara 

cepat mengenai data proyek pengelolaan 

gedung yang telah diajukan? 

Tujuan  
Tujuan penelitian ini untuk mencarikan solusi 

dan membuat alat bantu ketiga masalah utama 

yang ada pada perusahaan PT. ABC dengan 

melakukan automasi dengan membuat aplikasi 

Integrated Building Control and Monitoring 

(InCombine) yang mampu: 

1. mengganti mekanisme lembar kerja/ dokumen 

MS. Excel dalam proses pengajuan data 

proyek pengelolaan gedung,  

2. mengetahui keberadaan atau menelusuri data 

proyek pengelolaan gedung yang telah 

diajukan, serta  

3. meminimalkan waktu untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan secara tepat dan 

cepat mengenai data proyek pengelolaan 

gedung yang telah diajukan. 

 

2. METODOLOGI YANG 

DITERAPKAN 

Tahapan Penelitian 
Pada penelitian kali ini, proses penelitian 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Perumusan Masalah. 

2. Desain Penelitian. 
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3. Business Process Automation (BPA). 

4. Pengembangan Perangkat Lunak: 

a. Perencanaan 

b. Analisis 

c. Desain 

d. Implementasi 

5. Menguji Proses Automasi. 

6. Kesimpulan dan Saran. 

Tahapan penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. Tahapan perumusan masalah 

dilakukan dengan pengumpulan data melalui 

metode studi literatur, analisis dokumen dan 

wawancara. 

 
Gambar 2.1 Tahapan Penelitian 

Studi literatur dilakukan dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen terkait 

manajemen pengelolaan gedung serta mempelajari 

teori-teori dan penelitian-penelitian sebelumnya 

sebagai dasar penyelesaian permasalahan yang 

ada. 

Adapun dokumen-dokumen tersebut meliputi: 

1. User Requirement dari Head Office PT. ABC. 

2. Dokumen building management PT. ABC 

sesuai proses bisnis yang diberikan PT. ABC. 

3. Dokumen System Development Life Cycle 

(SDLC). 

4. Dokumen Guide Framework Yii Versi 2.0. 

Wawancara dilakukan untuk menambahkan 

informasi secara detail kepada pihak yang terkait 

dalam pengelolaan gedung yaitu Head Office PT. 

ABC. Setelah masalah dapat dirumuskan, 

selanjutnya melakukan tahap desain penelitian. 

Pada tahap ini ditentukan tujuan penelitian dan 

langkah pencapaiannya. Desain ini lebih banyak 

mengacu pada penelitian-penelitian terkait yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

Kemudian pada tahap Business Process 

Automation (BPA) dilakukan cara mengubah dari 

sistem yang manual menjadi terkomputerisasi. 

Metodologi yang digunakan selama melakukan 

BPA serta pengembangan perangkat lunak adalah 

purwarupa (prototyping). 

Tahap selanjutnya adalah proses pengujian 

kepada perangkat lunak yang berhasil 

dikembangkan. Setelah itu proses otomasi nelalui 

perangkat lunak yang berhasil diuji dibandingkan 

dengan  proses manual sebelumnya untuk 

mendapatkan ketapatan dan efisiensi pengajuan 

data proyek pengelolaan gedung. 

Business Process Automation (BPA)  
Business Process Automation [7] merupakan 

salah satu dasar dari suatu strategi pengembangan 

teknologi informasi. Business Process Automation 

melengkapi atau mengganti proses manual dengan 

memanfaatkan teknologi komputer dengan 

maksud untuk mendapatkan efisiensi biaya. 

Business Process Automation juga dirancang 

untuk membawa perubahan laba perusahaan yang 

cukup signifikan. Pengembangan dengan cara ini, 

dirancang untuk mempertahankan efisiensi serta 

meningkatkan stabilitas dan produktivitas tenaga 

operasional dengan mengintegrasikan aplikasi 

perangkat lunak.  

Analis memulai dengan meminta pengguna 

membuat daftar masalah yang ada, kemudian 

memprioritaskan masalah sesuai urutan 

kepentingan, yaitu dimulai dari yang paling 

penting, kemudian menemukan akar masalah 

tersebut. Setiap kemungkinan penyebab masalah 

diselidiki, dan dicari solusinya. Penggambaran 

masalah-masalah yang ditemukan dilakukan 

dengan teknik [8]. 

Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak  
Metodologi yang digunakan dalam 

pengembangan  perangkat lunak yaitu metodologi 

purwarupa. Metodologi ini dipilih dikarenakan 

sangat tepat untuk mengembangkan sistem yang 

kurang jelas kebutuhan pengguna, 

pengembangnya kurang menguasai teknologi 

yang digunakan untuk mengembangkan sistem, 

sistem sederhana, waktu pengembangan sistem 

singkat dan proses pengembangan sistem dapat 

dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah 
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ditentukan. Purwarupa juga memberikan 

kesempatan bagi pengguna untuk melihat 

perkembangan perangkat lunak yang 

dikembangkan sehingga lebih mudah memberikan 

masukan dan memahami pernggunaan perangkat 

lunak tersebut. 

Metodologi purwarupa memiliki beberapa 

tahapan yaitu, perencanaan, analisis, desain dan 

implementasi. Gambar 2.2. menunjukkan proses 

purwarupa di mana terlihat bahwa pada 

purwarupa tahap analisis, desain dan 

implementasi dilakukan secara bersamaan dalam 

satu siklus sampai purwarupa selesai. 

 
Gambar 2.2. Metodologi Purwarupa (prototyping) 

Purwarupa pertama biasanya merupakan 

bagian pertama dari sistem yang akan digunakan 

pengguna. Purwarupa ini akan ditunjukkan kepada 

pengguna dan sponsor proyek yang akan 

memberikan komentar yang digunakan untuk 

menganalisa kembali, desain ulang, dan 

imlementasi ulang purwarupa kedua yang 

menyediakan lebih banyak fitur. Proses ini 

berlanjut dalam siklus sampai analis/desainer, 

pengguna, dan sponsor setuju bahwa purwarupa 

yang dibuat telah cukup secara fungsionalitasnya 

dan memenuhi syarat untuk digunakan. 

Metode Uji Proses Automasi   
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan alat bantu 

yang berbentuk aplikasi untuk proses automasi sebagai 

solusi dari masalah yang ada di PT. ABC maka pada 

penelitian ini dilakukan proses uji dengan langkah-

langkah untuk mengujinya sebagai berikut: 

1. Mengambil contoh proyek pengelolaan gedung 

yang akan diuji secara acak,  

2. Melakukan pencatatan waktu uji pada sistem 

manual dan sistem automasi,  

3. Menghitung selisih antara waktu pada sistem 

manual dan automasi.  

Hasil kegiatan ini diletakkan dalam sebuah 

tabel. Persentase efisiensi ini selanjutnya akan 

digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi 

yang diperoleh oleh PT. ABC. Tingkat efisiensi 

ini diperoleh dengan menghitung seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk investasi proses automasi 

dikurangi dengan nilai penghematan yang 

diperoleh karena dilakukan automasi. 

3. PENGEMBANGAN APLIKASI 

Pada pengembangan aplikasi InCombine 

menggunakan metodologi purwarupa, yang 

memiliki tahapan perencanaan, analisis, desain 

dan implementasi. Tahap perencanaan, Aplikasi 

InCombine dikembangkan selama tiga bulan, 

dimulai bulan April 2015, dan berakhir pada bulan 

Juni 2015. Rencana pengerjaan Aplikasi 

InCombine dapat dilihat pada Tabel 3-1 

 
Gambar 3.1 Activity Diagram InCombine Application 

 
Tabel 3-1 Rencana Kerja Pengembangan Aplikasi InCombine  
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. 

Pada tahap analisis digunakan unntuk 

menentukan apa yang akan dilakukan oleh sistem 

informasi yang dibuat dengan menggunakan tiga 

model, yaitu:  

a. functional model,  

Dalam pengembangan sistem berorientasi 

objek terdapat tipe model yang digunakan 

untuk menjelaskan fungsionalitas sistem yaitu 

activity diagram, use case description, dan use 

case diagram. Untuk melihat diagram-diagram 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1 s.d. 

Gambar 3.3. 

 

 
Gambar 3.2 Salah satu contoh Use case description 

menambah data user 

 

 

 
Gambar 3.3 Use Case Diagram InCombine Application

 

 
 Gambar 3.4 Class Diagram InCombine Application 
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b. Structural model  

Structural model menghasilkan dua objek 

untuk menjelaskan struktur data dari proses 

bisnis, yaitu class diagram dan Class 

Responsibilities and Collaborations (CRC) 

cards. Class diagram dan tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 3.4 dan CRC cards dapat dilihat 

pada Tabel 3-2. 

 
Tabel 3-2 Salah satu contoh CRC Cards Incombine 

Application 
Front: 

Class Name: User ID: 3 Type: Concrete, Domain 

Description:  

Sebuah individual yang dapat memberikan 

informasi pengguna aplikasi 

Associated Use Case: 

IC001, IC002, IC003, IC004 

Responsibilities 

Menyimpan nama pengguna 

Menyimpan email pengguna 

Mengetahui ID Role 

Mengetahui ID Branch 

Collaboration 

User 

 

Role 

Branch 

Back: 

Attributes: 

User_id (int) 

username (varchar) 

email (varchar) 

role_id (int) 

branch_id (int) 

Relationships:  

Generalization (a-kind-of): 

Aggregation (has-part-of): 

Other Association : Role, Branch 

 

c. Behavior model  

Behavioral model menggunakan dua 

diagram, yaitu sequence diagrams dan 

behavioral state machines. Untuk melihat 

diagram-diagram tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.5 dan Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.3 Salah satu Sequence Diagram Menambah 

Data User Incombine Application. 

 
Gambar 3.4 Salah satu Behavioral State Machine 

Incombine Application 

 

Pada tahap desain, Aplikasi InCombine 

menggunakan arsitektur three-tiered client-server, 

bahasa pemrograman PHP dengan Framework 

YII versi 2.0, serta tampilan telah mengalami 

beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut 

berdasar pada hasil evaluasi desain purwarupa 

aplikasi oleh pengguna. Desain purwarupa 

terakhir untuk tampilan InCombine dapat dilihat 

pada Gambar 3.8. 

Pada tahap Implementasi dilakukan 

dilakukan kontruksi sistem yaitu pembuatan kode 

program dan melakukan uji.  
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Gambar 3.5 Purwarupa terakhir tampilan Aplikasi 

InCombine  

Tabel 3-3 Hasil Pengujian InCombine Application 

No Nama Deskripsi 
IC000 Login Digunakan untuk  masuk kedalam 

aplikasi 

IC001. Menambah data 

user. 

Digunakan untuk menambahkan data 

pengguna baru. 

IC002. Melihat data 

user. 

Digunakan untuk menampilkan daftar 

data pengguna keseluruhan atau rinci 

data pengguna 

IC003.  Memperbaharui 

data user. 

Digunakan untuk memperbaharui atau 

mengubah data pengguna yang telah 

ada dan akan diganti sesuai keinginan. 

IC004.  Menghapus 

data user. 

Digunakan untuk menghapus data 

pengguna. 

IC005. Menambah data 

cabang. 

Digunakan untuk menambahkan data 

cabang baru. 

IC006. Melihat data 

cabang. 

Digunakan untuk menampilkan daftar 

data cabang keseluruhan atau rinci 

data cabang 

IC007. Memperbaharui 

data cabang. 

Digunakan untuk memperbaharui atau 

mengubah data cabang yang telah ada 

dan akan diganti sesuai keinginan. 

IC008. Menghapus 

data cabang 

Digunakan untuk menghapus data 

cabang. 

IC009. Menambah data 

gedung. 

Digunakan untuk menambahkan data 

gedung baru. 

IC0010. Melihat data 

gedung. 

Digunakan untuk menampilkan daftar 

data gedung keseluruhan atau rinci 

data gedung 

IC0011. Memperbaharui 

data gedung. 

Digunakan untuk memperbaharui atau 

mengubah data gedung yang telah ada 

dan akan diganti sesuai keinginan. 

IC0012. Menghapus 

data gedung 

Digunakan untuk menghapus data 

gedung. 

IC0013. Menambah data 

role. 

Digunakan untuk menambahkan data 

role baru. 

No Nama Deskripsi 
IC0014. Melihat data 

role. 

Digunakan untuk menampilkan daftar 

data role keseluruhan atau rinci data 

role 

IC0015. Memperbaharui 

data role. 

Digunakan untuk memperbaharui atau 

mengubah data role yang telah ada 

dan akan diganti sesuai keinginan. 

IC0016. Menambah data 

vendor. 

Digunakan untuk menambahkan data 

vendor baru. 

IC0017 Melihat data 

vendor. 

Digunakan untuk menampilkan daftar 

data vendor keseluruhan atau rinci 

data vendor. 

IC0018 Memperbaharui 

data vendor. 

Digunakan untuk memperbaharui atau 

mengubah data vendor yang telah ada 

dan akan diganti sesuai keinginan. 

IC0019 Menghapus 

data vendor 

Digunakan untuk menghapus data 

vendor. 

IC0020 Membuat 

proyek 

Digunakan untuk membuat data 

proyek 

IC0021 Menambahkan 

data pendukung 

Digunakan untuk menambahkan data 

pendukung yang berada di proyek 

IC0022 Melihat proyek. Digunakan unuk melihat data proyek 

yang telah ada (pemeliharaan gedung 

atau penyewaan gedung). 

IC0023 Mencetak 

laporan project 

Digunakan untuk mencetak laporan 

data proyek. 

 

Tahapan berikutnya adalah menguji Aplikasi 

InCombine yaitu untuk memastikan Aplikasi 

InCombine sesuai dengan keinginan pengguna. 

Pengujian ini dilakukan oleh pengguna bersama 

pengembang perangkat lunak. Hasil pengujian 

Aplikasi InCombine dapat dilihat pada Tabel 3-3. 

Setelah pengujian berhasil, Aplikasi InCombine 

diimplementasikan ke dalam PT. ABC untuk 

membantu proses automasi. 

PEMBAHASAN HASIL 

Berdasarkan permasalahan yang didapat, maka 

diperoleh gambaran mengenai akar permasalahan 

yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu: manusia, 

biaya, proses yang terdapat pada latar belakang di  

fishbone diagram permasalahan. Gambaran 

ringkasan permasalahan ini dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Permasalahan Pengelolaan Gedung 
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Business Process Automation (BPA) yang 

dilakukan berfokus pada tiga hal, yaitu:   

1. Penggunaan lembar kerja/ dokumen MS excel. 

2. Tidak diketahui mengenai keberadaan data proyek 

pengelolaan gedung yang telah diajukan. 

3. Lamanya dalam konfirmasi data proyek 

pengelolaan gedung serta informasi yang 

didapatkan masih kurang efektif yang masih 

menggunakan surel. 

Tiga hal fokus BPA tersebut telah dibuatkan 

solusinya yaitu automasi dengan mengembangkan 

Aplikasi InCombine. Dengan menggunakan Aplikasi 

InCombine diperoleh hasil  perbandingan sistem 

manual menjadi sistem automasi seperti ditunjukkan 

pada Tabel 4.1.  
Tabel 4-1 Perhitungan penghematan waktu proses 

automasi 

 
 

Dari Tabel 4-1 tersebut menunjukkan hasil 

pengujian nilai efisiensi yang diperoleh setelah 

automasi dilakukan mencapai atau dapat 

menghemat waktu hingga 116.700 detik. Nilai 

efisiensi ini sebanding dengan Rp173.256.000. 

Perhitungan nilai efisiensi ditunjukkan pada Tabel 

4-2. 
Tabel 4-2 Perhitungan penghematan biaya setelah proses 

automasi dijalankan 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Dari pembahasan di atas serta hasil dari 

implementasi dan pengujian Aplikasi InCombine, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Aplikasi InCombine dapat menghilangkan sistem 

manual yang masih menggunakan lembar kerja/ 

dokumen MS Excel menjadi sistem automasi. 

2. Aplikasi InCcombine dapat memberikan 

keterangan status pada data proyek pengelolaan 

gedung yang ditampilkan pada history project 

sehingga keberadaan dan status data proyek mudah 

diketahui. 

3. Aplikasi InCombine dapat meminimalkan waktu 

pengajuan data proyek dibandingkan 

mengajukannya melalui surel. Dari sebuah kasus 

proses pengajuan data proyek, Aplikasi InCombine 

mampu meminimalkan waktu sebesar 116.700 

detik menjadi 62 detik.  

Saran  
Berdasarkan proses uji Aplikasi InCombine 

yang telah dilaksanakan, maka saran yang dapat 

dipertimbangkan selanjutnya adalah perlu 

menyediakan fungsi untuk mencetak laporan data 

proyek dalam format .pdf. Fasilitas ini belum 

disediakan karena saat proses pengembangan 

belum ada permintaan kebutuhan tersebut dari 

pengguna untuk mencetak laporan dengan format 

.pdf.  
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I Putu Parwata1, Made Vivi Oviantari2 

ABSTRACT  

ABSTRAK 

INTRODUCTION  

Immobilization of an enzyme-

producing bacteria on supporting material 

is more interesting than immobilization of 

pure enzyme for several reasons. First, the 

cost required for isolation, purification and 

immobilization of pure enzyme can be 

removed (Fukuda et al. 2009; Xiao et al., 

2009). Second, bacterial cell 

immobilization facilitates the process of 

enzyme production and maintains its 

catalytic activity for a long time 

(Indumathi and Raj, 2013). Furthermore, 

immobilization of microbial cells increases 

biomass production, metabolic activity of 

cells, and cell resistance to various toxic 

RESPONSE SURFACE OPTIMIZATION OF IMMOBILIZED 

ACINETOBACTER BAUMANNII FOR LIPASE PRODUCTION 

1,2Analytical Chemistry Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Pendidikan Ganesha 

*Email: iputuparwata@gmail.com 

Previous work has successfully immobilized a lipase-producing bacteria of Acinetobacter baumannii on 

paddy straw powder. This study was designed to optimize the activity of lipase produced by the immobilized 

bacteria. Optimization was conducted by incubating the immobilized bacteria in media containing (per liter): 5 

g peptone, 5 g of yeast extract, 0.5 g CaCl2, 1 g NaCl, and varied levels of olive oil. The experiments were 

performed using central composite design (CCD) with three continous factors, i.e. the level of olive oil, 

incubation temperature and incubation period. The activity of lipase produced by the immobilized bacteria was 

then determined by colorimetric techniques. The optimization data were analyzed using response surface 

methodology (RSM). The results showed that the levels of olive oil and incubation temperature gave a significant 

linear impact on the activity of lipase produced by the immobilized bacteria, while the incubation period gave a 

quadratic impact significantly. Interestingly, the response model also showed a significant negatively interaction 

between the level of olive oil with the incubation temperature on lipase activity produced. Based on the response 

model obtained, the best lipase activity of around 0.24 unit/g was produced after incubation of the immobilized 

bacteria in media containing olive oil with a concentrations of 0 to 0.2% (w/v) at 30 to 40 °C for about 8 hours.  

Keywords: lipase, immobilized Acinetobacter baumannii, optimization, response surface methodology  

Penelitian sebelumnya telah berhasil mengamobilisasi bakteri penghasil lipase Acinetobacter baumannii 

pada serbuk jerami padi. Penelitian ini dirancang untuk mengoptimalkan aktivitas lipase yang dihasilkan oleh 

bakteri teramobil. Optimalisasi dilakukan dengan menginkubasi bakteri teramobil dalam media yang 

mengandung (per liter): 5 g pepton, 5 g ekstrak ragi, 0,5 g CaCl2, 1 g NaCl, dan minyak zaitun. Percobaan 

dirancang menggunakan central composite design (CCD) dengan tiga variabel bebas, yaitu kadar minyak zaitun, 

temperatur inkubasi dan masa inkubasi. Aktivitas lipase yang dihasilkan oleh bakteri teramobil kemudian 

ditentukan dengan teknik kolorimetri. Data optimalisasi dianalisis dengan response surface methodology (RSM). 

Hasil penelitian menunjukkan kadar minyak zaitun dan temperatur inkubasi memberikan pengaruh linier yang 

signifikan terhadap aktivitas lipase yang dihasilkan oleh bakteri teramobil, sedangkan masa inkubasi 

memberikan pengaruh kuadratik secara signifikan. Model juga menunjukkan terdapat interaksi negatif yang 

signifikan antara kadar minyak zaitun dengan temperatur inkubasi terhadap aktivitas lipase yang dihasilkan. 

Berdasarkan model yang diperoleh, aktivitas lipase terbaik (sekitar 0,24 unit/g) dihasilkan setelah inkubasi 

bakteri teramobil dalam media yang mengandung 0-0,2% b/v minyak zaitun pada temperatur 30-40 °C selama + 

8 jam.  

Kata kunci: lipase, Acinetobacter baumanni teramobil, optimalisasi, response surface methodology 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

44 

materials (Cai et al., 2011; Liu et al., 

2002).  

  In previous work, we have 

immobilized a lipase-producing bacteria of 

Acinetobacter baumannii on paddy straw 

powder which have been activated using 

20% (w/v) CaCl2 solution. The bacteria 

were isolated from oil contaminated soil 

obtained from a traditional market at 

Singaraja Bali, Indonesia. The 

immobilized bacteria were able to produce 

lipase which showed a good stability in 

methanol and ethanol. Furthermore, lipase 

produced by the immobilized bacteria were 

able to maintain its catalytic activity more 

than 50% after seven catalysis cycle 

(Parwata and Oviantari, 2016).  

 In this study we report the 

optimization of lipase activity produced by 

the immobilized bacteria . Optimization 

were conducted by incubating the 

immobilized bacteria in media containing 

varied levels of olive oil and varied setting 

of temperature and incubation period. The 

experiments were performed using central 

composite design (CCD) and analyzed 

with response surface methodology 

(RSM). This stastical method is an 

efficient technique to determine the 

relationship between factors and system 

responses (Dutka et al., 2015).  With this 

technique, the number of experiments 

required much less than factorial design 

but still able to provide accurate and 

comprehensive analysis of data. 

MATERIALS AND METHODS  

Chemicals 

 Chemicals used in this study, i.e. 

yeast extract, peptone, CaCl2, NaCl, 

glycine and NaOH were purchased from 

Merk (Germany). Solvents such as 

acetonitrile, ethanol, and lipase substrat of 

p-nitrophenyl palmitate were obtained 

from Sigma-Aldrich (USA).  

 

Optimization of Immobilized 

Acinetobacter baumannii 

Optimization of the immobilized 

bacteria was carried out by incubate the 

bacteria in media compossed of (per litre): 

5 g peptone, 5 g yeast extract, 0.5 g CaCl2, 

1 g NaCl and varied levels of olive oil. 

Incubation was done at varied setting of 

temperatures and incubation periods. After 

incubation, lipase activities produced by 

the immobilized bacteria were than 

assayed using the technique proposed by 

Lee at al. (1999). Substrate emulsion was 

prepared by mixing 10 mM p-nitrophenyl 

palmitate (pnpp) with glycine-NaOH 

buffer (pH 8.5) and ethanol at a ratio of 

1:95:4 (v/v/v). The reaction was started by 

adding 0.01 g of the immobilized bacteria 

into 900 µL substrate emulsion, then 

incubated in a water bath at 45 oC for 15 

minutes. The activity of lipase was 

determined by measuring the absorbance 

of p-nitrophenol as a catalysis product of  

the enzyme at 405 nm using UV/Vis 

Spectrophotometer.  Lipase activity is 

expressed in units/g which is defined as 

mole product (p-nitrophenol) generated by 

lipase per minute per gram of immobilized 

bacteria. 

 

Experimental Design  

 Three factors were varied on the 

incubation of the immobilized bacteria, i.e. 

the levels of olive oil in the media (0-0.8% 

w/v), temperatures (30-50 °C) and 

incubation periods (2-10 hours). The 

combination of all factors were performed 

using central composite design (Table 1). 

The experiments were conducted in two 
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replicates. The experimental design and 

stastitical analysis of data was carried out 

using MINITAB version 17.2.1. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Optimization of Immobilized 

Acinetobacter baumannii for Lipase 

Production   

Using central composite design 

(CCD), a total of 20 experiments with 

different combinations of olive oil levels, 

temperatures and incubation periods were  

performed, and the results obtained for 

lipase activity produced by the 

immobilized bacteria are presented in 

Table 1. The coefficient of determination 

(R) for the response model of lipase 

activity produced by the immobilized 

bacteria was 90.76%, which showed a 

good agreement between experimental 

observations and predicted values. It mean 

that 90.76% of the variability in the 

responses could be explained by the model. 

It also proved by the lack of fit value of 

0.577 (far above the significant level of 

0.05). Furthermore, the R-pred value of the 

model (83.23%) indicated that the model 

can be use to predict the value of response 

significantly. Lipase activities of the 

immobilized bacteria obtained from the 

experiments were comparable to which 

predicted from the model (showed by 

standard error value below 0.0097 in Table 

1). Thus, the model can be used to predict 

the optimum condition of  the factors  

tested.   

The statistical significance of the 

model was carried out using Fisher’s test 

for ANOVA (Table 2). It showed that in 

linear terms, the factor of olive oil level 

and incubation temperature gave a 

significant effect on lipase activity 

produced by immobilized Acinetobacter 

baumannii (given by P value below 0.05). 

However, the quadratic terms of the two 

factors were not significantly influence the 

response. Meanwhile, incubation period 

gave a significant quadratic effect on lipase 

activity of the immobilized bacteria (P 

value below 0.05), but the factor showed  

less significant linear effect (P value near 

0.05). Interestingly, the model also showed 

a significant interaction between 

temperature and the level of olive oil on 

lipase activity of the immobilized bacteria.  

 

 

 

 

Table 1. Experimental design and lipase activity produced by the immobilized Acinetobacter 

baumannii after incubation in media containing varied levels of olive oil 

Run 

Order 

Olive oil level Temperature 

(oC) 

Incubation 

period (Hour) 

Lipase Activity (Unit/g) 

(% w/v) Experimental Prediction Standard Error 

1 0.4 40.0 6.0 0.180 0.173 0.0037 

2 0.6 34.1 8.4 0.196 0.200 0.0082 

3 0.4 40.0 10.0 0.210 0.218 0.0097 

4 0.4 40.0 6.0 0.162 0.173 0.0037 

5 0.6 45.9 3.6 0.110 0.112 0.0082 

6 0.6 45.9 8.4 0.129 0.128 0.0082 

7 0.2 45.9 8.4 0.212 0.207 0.0082 

8 0.4 40.0 6.0 0.192 0.173 0.0037 

9 0.4 30.0 6.0 0.200 0.214 0.0069 
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10 0.2 34.1 8.4 0.248 0.233 0.0082 

11 0.2 34.1 3.6 0.214 0.218 0.0082 

12 0.4 40.0 6.0 0.194 0.173 0.0037 

13 0.6 34.1 3.6 0.184 0.184 0.0082 

14 0.4 40.0 6.0 0.181 0.173 0.0037 

15 0.8 40.0 6.0 0.125 0.125 0.0069 

16 0.0 40.0 6.0 0.203 0.220 0.0069 

17 0.2 45.9 3.6 0.200 0.192 0.0082 

18 0.4 40.0 6.0 0.165 0.173 0.0037 

19 0.4 40.0 2.0 0.193 0.192 0.0097 

20 0.4 50.0 6.0 0.114 0.132 0.0069 

 

 

Table 2. Analysis of variance of Optimization Data 

Source DF Adj SS Adj MS F-value P-value 

Model 5 0.022908 0.004582 27.52 0.000 

Linear 3 0.019985 0.006662 40.01 0.000 

   Olive oil level 1 0.010920 0.010920 65.59 0.000 

Temperature 1 0.008249 0.008249 49.54 0.000 

Incubation period 1 0.000819 0.000819 4.90 0.044 

Squere 1 0.001888 0.001888 11.34 0.005 

Incubation period*Incubation 

period 1 0.001888 0.001888 11.34 0.005 

2-Way interaction 1 0.001035 0.001035 6.22 0.026 

   Olive oil level*Temperature 1 0.001035 0.001035 6.22 0.026 

Error 14 0.002331 0.000166 

  Lack-of-Fit 9 0.001447 0.000161 0.91 0.577 

Pure Error 5 0.000884 0.000177 

  Total 19 0.025239       

 

Effect of Olive oil level, Temperature 

and Incubation period on Lipase 

Activity Produced by Immobilized 

Acinetobacter baumannii  

The effect of olive oil level, 

incubation temperature and incubation 

period on the activity of lipase produced by 

the immobilized bacteria is shown in 

Figure 1, 2 and 3. It showed that the 

incubation period give a linear impact on 

lipase activity of the immobilized bacteria 

before and after 5 hour of incubation 

period (Figure 1 and 2). Before 5 hours of 

incubation, the effect of incubation period 

on lipase activity of the immobilized 

bacteria was negatively linear, while after 

5 hours of incubation the effect became 

positively linear. The best lipase activity 

was obtained at incubation period above 8 

hours.  

Incubation temperature showed a 

negatively linear effect on lipase activity of 

the immobilized bacteria (Figure 1 and 3). 

Increment of incubation temperature was 

followed by reduction of the activity of 

lipase produced by the immobilized 

bacteria. The best lipase activity was 

achieved after incubation of the 

immobilized bacteria at temperature below 

40 °C.  
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The same as incubation period, the 

level of olive oil in media also showed a 

negatively linear effect on lipase activity of 

the immobilized bacteria (Figure 2 and 3). 

It gave the best lipase activity after 

incubation of the immobilized bacteria in 

media contained the level of olive oil 

below 0.3 % (w/v).  

 

 

 
 

Figure 1. Contour plot of temperature and 

incubation period on lipase activity produced 

by immobilized Acinetobacter baumannii 

 

 

 
 

Figure 2. Contour plot of olive oil level and 

incubation period on lipase activity produced 

by immobilized Acinetobacter baumannii 

 
 

Figure 3. Contour plot of olive oil level and 

temperature on lipase activity produced by 

immobilized Acinetobacter baumannii 

 

The interaction between the level of 

olive oil and incubation temperature on 

lipase activity produced by the 

immobilized bacteria is shown in Figure 3. 

In order to generate a good lipase activity, 

a higher level of olive oil in media should 

be incubated at a lower temperature, and 

vice versa. Incubation of the immobilized 

bacteria in media containing higher level 

of olive oil at higher temperature gave the 

worst effect on lipase activity produced. 

High olive oil level at high incubation 

temperature apparently gave a dentrimental 

effect on the physiology of the 

immobilized bacteria to produce lipase.  

Generally, most bacterial lipases 

are induced in media containing fatty acids 

and oils (Joseph et al., 2006; Immanuel et 

al., 2008; Kiran et al., 2008). Lipase 

produced by Acinetobacter baumannii in 

this study are apparently partially induced 

by olive oil due to its optimum activity was 

obtained at lower concentration of the oil. 

Mahler et al. (2000) reported that the 

activity of lipase produced by 

Acinetobacter calcoaceticus was repressed 

by the presence of a lipid source in the 

medium. Meanwhile, lipase produced by 

Acinetobacter junii isolated from oil 
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contaminated soil in South Korea was 

moderatly induced by olive oil (Anbu et 

al., 2011). Thus, different species of 

bacteria have different response on inducer 

in term of lipase production. 

 

CONCLUSION 

 Using response surface 

methodology, we have optimized the effect 

of olive oil level, incubation temperature 

and incubation period on lipase activity 

produced by immobilized Acinetobacter 

baumannii. Based on the model, the best 

lipase activity was generated after 

incubation of the immobilized bacteria in 

media containing olive oil with the level of 

0-0.2% (w/v) at temperature 30-40 °C for 

about 8 hour of incubation period. 
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Desak Nyoman Sri Werastuti1, Dessy Seri Wahyuni2 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Perkembangan UMKM semakin 

pesat di berbagai daerah di Indonesia. 

Tidak bisa dipungkiri, keberadaan UMKM 

mampu memberikan banyak kesempatan 

kepada para pengangguran untuk dapat 

berkarya dan menghasilkan sesuatu yang 

akhirnya dapat memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. 

Tingginya motivasi masyarakat di 

daerah untuk memiliki usaha sendiri 

merupakan hal yang patut dibanggakan. 

Masyarakat semakin menyadari bahwa 

betapa minimnya lapangan pekerjaan 

formal yang disediakan bagi mereka 

sehingga menuntut adanya kemauan untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri 

dan akhirnya mampu membuka lapangan 

pekerjaan kepada para pengangguran. 

Hadirnya Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM)dalam kancah 

perekonomian hendaknya mendapat 

perhatian penuh dari pemerintah 

mengingat besarnya manfaat usaha ini 

SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB 2.0 PRODUK UNGGULAN 

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN 

BULELENG 

1Jurusan Akuntansi FE UNDIKSHA, 2Jurusan Pendidikan Teknik Informatika FTK UNDIKSHA 

Email : weras_tuti@yahoo.com 

On his way, found that the development of Micro, Small and Medium Enterprises in Semarang city 

impressed slow. This is due to failed in adopting information technology in its efforts to. When compared with 

large companies, they always have concern for the use of new technologies in support of its business. The system 

used by Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Semarang still utilize the traditional system, While 

this has become more sophisticated and the existence of modern technology. It is the lack of opportunities to be 

able to compete in the global effort if this system to be. Because of that, to increase the capacity of Micro, Small 

and Medium Enterprises (UMKM) in technology Buleleng, Web based which is expected to be able to resolve 

some of the problems faced by Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Buleleng in the introduction of 

the superior products 

Keywords : Information Sistem, Website, Superior Products, UMKM 

Dalam perjalanannya, didapati bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng terkesan lambat. 

Hal ini disebabkan ketertinggalan dalam mengadopsi teknologi informasi di dalam usahanya. Jika dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan besar, mereka senantiasa memiliki kepedulian terhadap penggunaan teknologi 

baru dalam menunjang bisnisnya. Sistem yang digunakan oleh UMKM di Kabupaten Buleleng masih 

memanfaatkan sistem yang tradisional, sementara saat ini zaman sudah semakin canggih disertai dengan 

keberadaan teknologi yang modern. Maka tentu sangat minim peluang untuk mampu bersaing di dunia usaha 

jika sistem ini tetap dipertahankan. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kemampuan UMKM Kabupaten 

Buleleng di bidang Teknologi, maka dibuatlah Sistem Informasi yang komunikatif berbasis Web yang 

diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Buleleng 

dibidang pengenalan produk-produk unggulannya. 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Website, Produk Unggulan, UMKM 
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dalam perkembangan perekonomian 

bangsa. 

Perkembangan UMKM saat ini 

terkesan lambat. Hal ini disebabkan karena 

ketertinggalan dalam mengadopsi 

teknologi informasi di dalam usahanya. 

Jika dibandingkan dengan perusahaan- 

perusahaan besar, mereka senantiasa 

memiliki kepedulian terhadap penggunaan 

teknologi baru dalam menunjang 

bisnisnya. Sistem yang digunakan oleh 

UMKM masih memanfaatkan sistem yang 

tradisional, sementara saat ini zaman sudah 

semakin canggih disertai dengan 

keberadaan teknologi yang modern. Maka 

tentu sangat minim peluang untuk mampu 

bersaing di dunia usaha jika sistem ini 

tetap dipertahankan. Oleh karena itu, 

dengan meningkatkan kemampuan 

UMKM di bidang Teknologi, diharapkan 

dapat menyelesaikan beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. 

Potensi UMKM yang belum 

berkembang secara optimal ini tidak dapat 

menjamin apakah akan mampu bertahan 

(survive)di era pasar bebas. UMKM harus 

senantiasa didorong dan mengatasi 

berbagai kelemahannya agar mampu 

bersaing dan tidak jatuh tertindas oleh 

kompetitor dari negara luar. Menyikapi hal 

di atas, salah satu penyelesaian UMKM di 

daerah adalah bahwa UMKM perlu 

difasilitasi dalam liberalisasi perdagangan 

dan investasi untuk segera beradaptasi 

terhadap kecenderungan globalisasi serta 

perlu difasilitasi dengan optimalisasi 

sistem informasi dan aplikasi. Era 

globalisasi dan kemajuan teknologi 

informasi yang berkembang sangat cepat 

telah memaksa kita mempersiapkan diri 

mau tidak mau untuk masuk dan menjadi 

bagian aktif dari masyarakat ekonomi-

informasi. ‘Internet economy’ mendorong 

globalisasi dan networking dunia usaha. 

Kondisi di atas menjadikan pasar dan 

perdagangan makin terbuka tanpa batas, 

serta peluang yang setara bagi pelaku-

pelaku bisnis tidak mengenal apakah 

berasal dari pengusaha besar, menengah, 

atau pun kecil, siapa yang cepat akan 

menang atau dikenal dengan time-tomarke 

atau economic of time. (Muhammad 

Nadzif, 2001). 

Di Kabupaten Buleleng terdapat 

banyak UMKM yang sebagian besar 

bergerak dalam sektor perdagangan 

(Werastuti, 2013). Dalam 

perkembangannya, UMKM di Kabupaten 

Buleleng memiliki kendala seperti 

lemahnya akses pemasok dan pasar; 

terbatasnya pemanfaatan teknologi; 

inefisiensi; serta lemahnya manajerial juga 

mengakibatkan terpuruknya industri 

UMKM. Perlu dukungan dan partisipasi 

semua pihak dalam menemukan solusi dari 

kendala tersebut (Dekranasda, Buleleng, 

2010). Masalah yang paling sering timbul 

dalam pengembangan UMKM ini 

berhubungan dengan karakteristik yang 

dimiliki oleh UMKM yang sedikit 

menyulitkan. Karakteristik yang 

menyulitkan adalah kurangnya inovasi dan 

adopsi teknologi-teknologi baru, serta 

kurangnya akses pemasaran ke pasar yang 

potensial. Oleh sebab itu perlu adanya 

teknologi pendukung UMKM untuk 

membantu UMKM dalam menghadapi 

guncangan dan memecahkan masalah 

dalam adopsi teknologi. Salah satu 

teknologi yang bisa digunakan untuk 

mengembangkan sistem pemasaran adalah 

melalui pemanfaatan web 2.0 untuk 

digitalisasi pasar (e-Marketing) pada 

UMKM. Jika hal ini bisa 

diimplementasikan akan mempermudah 

dan mengoptimalkan akses pemasaran 
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UMKM melalui internet dengan 

menyediakan profile usaha berupa nama 

usaha, produk yang dihasilkan, contact 

person, alamat/lokasi usaha, no. Telp./HP, 

e-mail, harga serta foto dari hasil produksi 

masing-masing industri pada tiap 

kecamatan serta kelurahan yang ada di 

Kabupaten Buleleng. E- marketing 

memiliki lingkup yang lebih luas karena 

tidak hanya merujuk ke internet, e-mail, 

dan media nirkabel, tetapi meliputi 

pengelolaan data pelanggan digital dan 

customer relationship management 

elektronik (eCRM) sistem. Pada web 

UMKM, akan diklasifikasikan menjadi 

tiga bagian, yaitu Usaha Menengah, Mikro 

dan Kecil. Selain itu, akan diklasifikasikan 

juga berdasarkan jenis sektor yang ada di 

Kabupaten Buleleng, yaitu sektor 

perdagangan, sektor industri, sektor jasa 

dan sektor pertanian (Werastuti, 2013).  

Pada tahun pertama sudah dianalisa 

penyusunan model sebagai dasar untuk 

merancang sistem pemasaran usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) berbasis 

web 2.0  di Kabupaten Buleleng, dan 

dirancang prototype sistem pemasaran 

usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) berbasis web 2.0 UMKM di 

Kabupaten Buleleng. Sedangkan untuk 

tahun kedua, berdasarkan latar belakang 

penelitian yang telah diuraikan diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah : 1) 

Untuk mengetahui cara membuat aplikasi 

perangkat lunak dan/atau perangkat keras 

sistem pemasaran usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) berbasis web 2.0  di 

Kabupaten Buleleng, 2) Mengetahui 

prosedur uji coba, evaluasi dan 

implementasi perangkat lunak pada 

UMKM di Kabupaten Buleleng. 

 

METODE 

Penelitian ini meliputi aspek utama yaitu 

implementasi direktori bisnis 

menggunakan Web 2.0 untuk UMKM 

berdasarkan luaran yang sudah dicapai 

pada tahun pertama yaitu (i) analisa 

penyusunan model database, (ii) 

perancangan prototype direktori bisnis dan 

pemetaan UMKM dengan menggunakan 

Web 2.0. Dengan demikian, penelitian ini 

mencakup tahapan akhir dari tiga aspek 

utama tersebut tersebut.  

Tahapan yang sudah dilaksanakan adalah : 

1. Analisa penyusunan model direktori 

bisnis UMKM 

Tahap analisa penyusunan model 

UMKM dilakukan untuk memotret profil 

dan klasifikasi direktori bisnis UMKM. 

Dari profil UMKM tersebut, peneliti dapat 

memetakan keinginan dan kenyataan 

(content aktual) UMKM dalam melakukan 

interaksi dengan pemasok maupun 

konsumen. Sehingga pada akhirnya akan 

didapat beberapa model direktori bisnis 

yang sesuai dengan karakteristik UMKM. 

2. Perancangan prototype direktori 

bisnis UMKM 

Perancangan perangkat lunak 

direktori bisnis UMKM meliputi lima fase, 

yaitu analisis, desain, pengembangan, 

implementasi, dan pengujian. Dalam fase-

fase tersebut dipertimbangkan aspek 

konsumen, lingkungan UMKM, dan 

penggunaan dan penyempurnaan sistem. 

Fase pertama ialah tahap analisis. 

Fase ini menetapkan arah pengembangan 

perangkat lunak dengan memperhatikan 

tujuan dikembangkannya direktori bisnis 

UMKM, profil UMKM dan model 

direktori UMKM. Analisis ini dilakukan 

lewat kerjasama antara UMKM dan 

pengembang perangkat lunak dalam 
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meneliti direktori bisnis UMKM 

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. 

Analisis ini digunakan untuk menentukan 

spesifikasi dan kebutuhan perangkat lunak. 

Fase kedua adalah perancangan perangkat 

lunak berdasarkan model direktori bisnis 

UMKM. Perancangan perangkat lunak 

meliputi perancangan basis data dan 

antarmuka perangkat lunak. Antarmuka 

perangkat lunak dibuat dengan 

menggunakan teknologi web. Multimedia 

digunakan untuk membuat perangkat lunak 

lebih menarik. Fase ketiga ialah tahap 

pengembangan perangkat lunak 

berdasarkan model direktori bisnis UMKM 

yang telah disusun, hingga tercipta sebuah 

prototipe perangkat lunak direktori bisnis 

UMKM. Dalam fase keempat, yaitu 

implementasi, unit-unit yang telah 

dikembangkan tersebut diujicobakan untuk 

mendapatkan input dari calon pengguna. 

Fase kelima ialah tahap pengujian untuk 

mengetahui kelebihan dan kelemahan 

perangkat lunak yang telah dikembangkan. 

Evaluasi ini perlu dilakukan untuk 

menyempurnakan perangkat lunak 

tersebut. Evaluasi ini dilakukan di 

lingkungan Undiksha. Kelima fase ini bisa 

diulang secara cyclical sesuai keperluan. 

Hasil dari tahapan ini adalah perangkat 

lunak yang berbentuk on-line (web based) 

dan berbasis multimedia. 

Manakala perancangan perangkat 

keras direktori bisnis UMKM adalah 

langkah-langkah untuk menghasilkan 

direktori bisnis UMKM berupa paper 

based (misalnya product catalog, brosur, 

dll.). Langkah yang dilakukan hampir 

sama dengan pengembangan perangkat 

lunak di atas yaitu melakukan kelima fase 

yang juga diulang secara cyclical sesuai 

keperluan. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

tahapan berikutnya adalah 

1. Pembuatan aplikasi perangkat lunak 

dan/atau perangkat keras, serta 

melakukan uji coba dan evaluasi 

perangkat lunak dan/atau perangkat 

keras di Universitas Pendidikan 

Ganesha Singaraja 

2. Implementasi pada UMKM, dengan 

melalui tahapan : 

o penginstalan dan pengujian 

prototype perangkat lunak 

dan/atau perangkat keras pada 

beberapa sampel UMKM  

o sosialisasi pada UMKM (melalui 

forum workshop UMKM); 

o pengaplikasian direktori bisnis 

pada UMKM secara mandiri 

maupun bersama 

Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan kumpulan individu 

dengan kualitas serta ciri ciri yang telah 

ditetapkan (Cooper & Emory, 2000). 

Populasi juga merupakan keseluruhan 

individu untuk siapa kenyataan yang 

diperoleh akan digeneralisasikan (Cooper 

& Emory, 2000). Sedangkan sampel 

adalah sebagian populasi yang 

karakteristiknya hendak diteliti dan 

dianggap dapat mewakili keseluruhan 

populasi. Populasi penelitian ini adalah 

UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng 

yang terdaftar di Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan (DEPERINDAG) 

Kabupaten Buleleng. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode purposive 

sampling dua tahap. Metode purposive 

sampling diterapkan karena pada 

permasalahan ini diperlukan interaksi 

intensif dengan subyek penelitian, 

sehingga subyek penelitian dipilih 

berdasarkan pertimbangan (judgment) 

peneliti mengenai lokasi subyek dan 

kesediaan subyek untuk terlibat dalam 
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penelitian ini. Sebelum dilakukan Survey 

lapangan, maka Angket dipersiapkan 

terlebih dahulu. Sampel dari responden 

adalah UMKM yang berdomisili di sekitar 

Kota Singaraja. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Werastuti (2013) terdapat 281 

buah UMKM di bidang industri yang ada 

di Kabupaten Buleleng. Sektor ekonomi 

UMKM yang memiliki unit usaha yang 

paling dominan di Kabupaten Buleleng 

adalah di sektor industri produk kue dan 

roti, minyak kelapa, pengolahan teh dan 

kopi, kue basah, kerupuk, keripik, air 

minum dan air mineral, gula merah, 

konveksi, percetakan, tempe dan tahu, 

minuman ringan, tenun, batik, percetakan, 

anyam-anyaman,ukir-ukiran, jamu, batu 

bata, furniture, dan perhiasan. 

Data-data tersebut menunjukkan 

bahwa UMKM berada di sebagian besar 

sektor usaha yang ada di Kabupaten 

Buleleng. Apabila mau dicermati lebih 

jauh, pengembangan sektor swasta, 

khususnya UMKM, perlu untuk dilakukan 

dan dikembangkan, mengingat sektor ini 

memiliki potensi untuk dikenal lebih jauh 

oleh masyarakat agar dapat terpublikasi 

dengan baik di luar Kabupaten Buleleng, 

agar dapat menghasilkan income 

masyarakat dalam mengembangkan 

UMKM. 

Pengembangan Sistem UMKM Kabupaten 

Buleleng 

Untuk bisa menjalankan strategi 

pemasaran pada UMKM Kabupaten 

Buleleng, akan dikembangkan pemasaran 

berbasis web berdasarkan kebutuhan 

fungsional dan rancangan yang telah 

dibuat pada tahapan Analisis dan Desain. 

Adapun daftar kebutuhan fungsional 

Sistem UMKM Kabupaten Buleleng 

adalah sebagai berikut. 

1. Pengguna bisa melihat profil 

UMKM Kabupaten Buleleng 

2. Pengguna bisa melihat detail 

UMKM Kabupaten Buleleng 

3. Pengguna bisa melihat produk 

setiap UMKM Kabupaten Buleleng 

4. Pengguna bisa memberikan 

komentar dan penilaian terhadap 

produk UMKM  Kabupaten 

Buleleng 

5. Pengguna bisa berkomunikasi 

melalui fasilitas contact us 

6. Pengguna bisa mengetahui peta 

lokasi UMKM Kabupaten Buleleng 

7. Pemilik UMKM bisa mendaftarkan 

UMKM nya pada sistem UMKM 

Kabupaten Buleleng  

8. Pemilik UMKM bisa memanipulasi 

produk UMKM yang sudah 

didaftarkan 

9. Administrator bisa memanipulasi 

data UMKM dan Produk 

10. Administrator menonaktifkan 

UMKM yang tidak sesuai 

Sistem UMKM dikembangkan berbasis 

web dengan bahasa pemrograman PHP, 

framework Codeignter, basis data MySQL 

serta diimplementasikan pada web server 

Apache. Berikut adalah arsitekur dan 

infrastruktur sistem UMKM Kabupaten 

Buleleng. 

 
1. Halaman Utama Website UMKM 

Buleleng 
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Gambar 1. Halaman Utama Web 

Pada Halaman utama website UMKM 

Kabupaten Buleleng menampilkan menu 

Home, Sektor UMKM, Produk, Kontak 

Kami dan Tentang Kami.  

• Menu Home berfungsi untuk 

memudahkan pengguna untuk 

menuju kehalaman utama.   

• Menu Sektor UMKM berfungsi 

untuk menampilkan data UMKM 

yang ada di kota singaraja 

• Menu Produk berfungsi untuk 

menampilkan daftar semua produk 

yang dimiliki oleh UMKM 

• Menu kontak kami berfungsi untuk 

menampilkan form untuk 

berkomunikasi dengan pengelola 

web 

• Menu tentang kami menampilkan 

informasi terkait website UMKM 

Kabupaten Buleleng 

1. Halaman UMKM 

 
Gambar 2. Halaman UMKM 

Halaman Sektor UMKM menampilkan 

daftar UMKM yang ada di Kabupaten 

Buleleng, Daftar UMKM ini dimasukkan 

oleh administrator web dan juga berasal 

dari data yang didaftarkan oleh pemilik 

UMKM. Pada halaman ini hanya 

menampilkan daftar UMKM yang 

dilengkapi dengan gambar utama beserta 

nama dan keterangan singkat UMKM 

UMKM tersebut. Pada bagian bawah 

setiap UMKM terdapat tombol lihat 

produk untuk melihat produk-produk yang 

dihasilkan atau dikembangkan oleh 

UMKM tersebut. 

2. Halaman Produk 

 
Gambar 3. Halaman Produk 

Halaman produk menampilkan produk-

produk yang dihasilkan oleh UMKM 

kabupaten Buleleng. Pada setiap menu 

produk terdapat menu detail untuk melihat 

informasi detail mengenai produk tersebut. 

2. Halaman Registrai Pengguna 

 
Gambar 4. Halaman Registrasi 

Pengguna 

Pada halaman ini, pengguna bisa 

mendaftarkan dirinya baik sebagai 

pengguna umum maupun sebagai pemilik 

UMKM. Pengguna harus mengisi nama 

lengkap, email. username, no HP dan 
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password. Jika pengguna sudah memiliki 

account, maka pengguna bisa klik link 

“Sudah memiliki Account” 

 
Gambar 6. Login Akun 

Setelah pengguna login, pengguna bisa 

melihat daftar UMKM dan produk yang 

dikelolanya

 
Gambar 7. Akun Saya 

3. Halaman konsultasi 

Pada halaman ini, pengguna bisa 

berkonsultasi dengan admin web terkait 

dengan UMKM dan produk yang ada di 

website. Pengguna yang ingin 

berkonsultasi harus login terlebih dahulu. 

 

 
 

 

 

Gambar 8. Halaman Konsultasi 

4. Halaman Pembelian  

 
Gambar 9. Halaman Pembelian 

Implementasi UMKM Kabupaten Buleleng 

Implementasi sistem UMKM 

Kabupaten Buleleng akan 

dilakukan dengan menginstall pada 

hosting www.umkk-buleleng.com. 

Namun saat ini pengerjaan sistem 

masih dilakukan pada server lokal 

milik programmer. 

Evaluasi UMKM 

Pengujian yang dilakukan pada 

website UMKM ini meliputi 

pengujian fungsionalitas dan 

pengujian usability. Pengujian 

fungsionalitas dilakukan untuk 

memastikan semua fitur berjalan 

sesuai harapan. Pengujian ini sering 

disebut dengan pengujian whitebox 

yang dilakukan sendiri oleh 

programmer

http://www.umkk-buleleng.com/
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SIMPULAN 

Dengan dibuatnya Sistem 

Informasi Produk UMKM Kabupaten 

Buleleng berbasis Web, maka diharapkan 

masyarakat mendapatkan informasi yang 

akurat mengenai UMKM maupun produk 

unggulan UMKM yang ada di Kabupaten 

Buleleng. Melalui Survey lapangan berupa 

observasi dan wawancara, telah didapatkan 

data yang akurat mengenai aktifitas yang 

sedang berjalan di lapangan, identifikasi 

kegiatan usaha yang dijalankan oleh 

sebuah UMKM, produk unggulan yang 

dihasilkan, identifikasi secara detail 

mengenai produk unggulan yang 

dihasilkan dan Lokasi tempat aktifitas 

UMKM yang sedang berjalan. Untuk 

mengembangkan prorotype, diperlukan 

beberapa langkah yaitu identifikasi profil 

UMKM di Kabupaten Buleleng, 

identifikasi profil UMKM di Kabupaten 

Buleleng, pemetaan keinginan dan 

kenyataan (content aktual) manajemen 

UMKM di Kabupaten Buleleng, 

pengembangan model sebagai dasar untuk 

merancang  sistem pemasaran  berbasis 

web 2.0 UMKM. 

Untuk menciptakan framework 

sistem pemasaran  berbasis web 2.0 

UMKM di Kabupaten Buleleng, 

diperlukan beberapa langkah yaitu 

penyelesaian produk aplikasi dan uji coba 

dengan cara melalui pembuatan aplikasi 

perangkat lunak dan/atau perangkat keras 

dan uji coba dan evaluasi perangkat lunak 

dan/atau perangkat keras di Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja, serta yang 

terakhir mengimplementasikan pada 

UMKM melalui penginstalan dan 

pengujian prototype perangkat lunak 

dan/atau perangkat keras pada beberapa 

sampel UMKM, dan pengaplikasian sistem 

pemasaran  berbasis web 2.0 pada UMKM 

secara mandiri maupun bersama. Dengan 

demikian, sistem ini akan menjadi media 

pengenalan yang efektif untuk 

memasarkan produk-produk unggulan 

UMKM di Kabupaten Buleleng. Web yang 

dibuat sangat komunikatif, menarik dan 

user friendly. 
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I Gede Nurhayata1, Nyoman Santiyadnya2 

ABSTRACT 

ABSTRAK  

PENDAHULUAN 

Desa Banyuning merupakan salah satu 

desa di Bali terletak di tengah kota Singaraja, 

kabupaten Buleleng. Desa ini memiliki salah 

satu kekayaan sumber daya alam vital berupa 

mata air Candi Kuning yang bersih dan siap 

diminum tanpa perlu dimasak sehingga banyak 

penduduk desa maupun luar desa berminat 

mengkonsumsi air tersebut. Pengelolaan air 

minum desa Banyuning dilakukan oleh 

perangkat desa dengan pemasangan pipa-pipa 

saluran air ke rumah penduduk. Karena kondisi 

jarak dan letak geografis yang tidak 

mendukung antara rumah penduduk dengan 

sumber mata air, maka tidak semua penduduk 

desa mendapat layanan air minum secara 

langsung dari sumber mata air tersebut. Oleh 

karena itu, pengelola air minum desa 

Banyuning menyediakan suatu tempat layanan 

umum untuk mengambil air minum melalui 

kran air. Lokasi strategis dipilih di pinggir 

jalan yang cukup ramai kendaraan bermotor 

sehingga mudah diketahui dan dijangkau oleh 

penduduk desa setempat dan sekitarnya.   

Dalam pengelolaan dan pemeliharaan 

pipa-pipa saluran air tersebut dibutuhkan dana 

operasional sehingga setiap penduduk desa 

Banyuning yang mengambil air minum melalui 

layanan kran umum seperti tampak pada 

Gambar 1, dikenakan biaya sukarela yang 

dimasukkan pada kotak amal (punia) sebesar 

SISTEM KONTROL KRAN SOLENOID BERBASIS RFID PADA 

SISTEM LAYANAN AIR MINUM DESA 

1,2 Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, FTK Undiksha  

email : gede_nur@yahoo.co.id 

The payment system voluntarily to the village drinking water services through charity boxes obtained 

substantial funding difference between revenue funds from the donation box of the actual fund revenues from the 

volume of water that removed. The goal of this research is to improve the payment system services the village 

drinking water by implementing a prepaid system through the RFID-based customer identification. This 

research is an applied research begins with needs analysis, system model development, design and manufacture 

of automatic control system solenoid valves, as well as system testing and implementation. The results showed 

the control system is able to automatically identify a customer RFID card number and activate the solenoid 

valves only if the customer's card number has been registered on the system and pulse the water is still 

insufficient. In addition, the control system is able to automatically adjust the volume of water that comes out in 

accordance with a predetermined water rates. 

Keywords: RFID, Solenoid Valves, Control Systems 

Sistem pembayaran secara sukarela pada layanan air minum desa melalui kotak amal diperoleh  

perbedaan dana cukup besar antara pendapatan dana dari kotak amal terhadap pendapatan dana sebenarnya dari 

jumlah volume air yang dikeluarkan.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki sistem pembayaran layanan 

air minum desa dengan menerapkan sistem prabayar melalui identifikasi pelanggan berbasis rfid. Penelitian ini 

merupakan riset terapan yang diawali dengan analisis kebutuhan, pengembangan model sistem, perancangan dan 

pembuatan sistem kontrol otomatis kran solenoid, serta pengujian sistem dan implementasinya. Hasil penelitian 

menunjukkan sistem kontrol mampu secara otomatis mengidentifikasi nomor kartu rfid pelanggan dan 

mengaktifkan kran solenoid hanya jika nomor kartu pelanggan telah terdaftar pada sistem dan pulsa airnya masih 

mencukupi. Disamping itu, sistem kontrol secara otomatis mampu mengatur volume air yang keluar sesuai 

dengan tarif air yang telah ditentukan.  

Kata kunci : RFID, Kran Solenoid, Sistem Kontrol 
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Rp.500 untuk setiap pengambilan air dengan 

volume 20 liter air dimana volume air tersebut 

setara dengan volume air satu galon Aqua. 

Harga volume air tersebut masih sangat murah 

dibandingkan dengan harga air kemasan isi 

ulang pada jumlah volume air yang sama.  

 

 
Gambar 1. Sistem layanan air minum desa 

 

Berdasarkan pembacaan pada meteran 

air untuk volume air yang keluar menunjukkan 

bahwa jumlah volume pemakaian air minum 

desa rata-rata sebesar 200 kubik per bulan. 

Apabila jumlah volume tersebut dibandingkan 

dengan volume air yang diambil oleh setiap 

penduduk sebesar 20 liter atau 0,02 kubik 

maka jumlah galon untuk pengambilan air 

minum tersebut sebanyak 10 ribu galon per 

bulan. Jika jumlah galon tersebut dikalikan 

dengan harga tiap galon sebesar Rp. 500 maka 

jumlah dana pendapatan air minum  desa 

Banyuning yang sebenarnya sebesar  5 juta 

rupiah. 

Namun pada kenyataannya beberapa 

penduduk desa bahkan di luar desa, ada saja 

yang dengan sengaja tidak membayar ketika 

mengambil air minum dari kran layanan umum 

sehingga perolehan dana untuk biaya 

pengelolaan air minum desa pada kotak amal 

rata-rata 2 juta per bulan. Bila dibandingkan 

dengan pendapatan dana yang sebenarnya, 

maka pendapatan dana dari kotak amal 

tersebut tidak sesuai dengan jumlah volume air 

yang dikeluarkan. Hal ini berarti biaya 

pengelolaan air minum mengalami kerugian 

sebesar 3 juta atau hampir 60 persen dari biaya 

sebenarnya.  

Melihat kondisi permasalahan tersebut 

menunjukkan bahwa masih rendahnya  

kesadaran penduduk desa untuk menghargai 

keberadaan sumber daya alam desanya dan 

juga jerih payah perangkat desa dalam 

pengembangan dan pemeliharaan pipa saluran 

air minum. Disamping itu bagi penduduk luar 

desa sering ditemukan mengambil air pada 

jam-jam tertentu dalam volume besar tanpa 

membayar kewajibannya untuk dijual kembali 

dengan harga lebih mahal sehingga tindakan 

tersebut merupakan suatu aksi pencurian. 

Permasalahan lain yakni tidak adanya tenaga 

pengawas untuk menegur penduduk yang lupa  

membayar dengan uang koin pada kotak amal 

yang telah disediakan. Pembayaran pada kotak 

amal dengan uang koin Rp. 500 juga menjadi 

alasan terutama bagi warga yang tidak 

membayar karena terbiasa membawa uang 

kertas.    

Berdasarkan permasalahan tersebut, 

maka pada penelitian ini berupaya 

memperbaiki sistem layanan umum air minum 

desa dengan penerapan teknologi RFID (radio 

frequency identification) untuk pengendalian 

volume air menggunakan kran solenoid secara 

otomatis berdasarkan nomor identitas 

pelanggan seperti diperlihatkan pada Gambar 

2. Dengan upaya ini akan menjamin bahwa 

tidak sembarang penduduk desa dapat 

mengambil air minum dari kran umum kecuali 

sudah teregistrasi melalui kartu RFID. 

Penerapan teknologi ini memungkinkan sistem 

pembayaran air minum dengan sistem layanan 

prabayar seperti layaknya pada pulsa 

handphone ataupun pulsa listrik. 

 

 
 

Gambar 2. Model sistem layanan air minum desa 

berbasis RFID 

 

 Pada sistem layanan air minum desa 

yang dikembangkan ini mewajibkan setiap 

penduduk desa yang berniat mengambil air 

minum desa mendaftarkan diri sehingga 
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memperoleh kartu RFID sebagai tanda 

pengenal identitas pelanggan dengan nomor 

register khusus. Adapun dasar pemikiran 

menggunakan kartu RFID sebagai kartu 

pelanggan karena nomor identitasnya bersifat 

unik dan sangat rahasia sehingga tidak mudah 

diduplikasi oleh pihak yang tidak 

bertanggungjawab. Kemudian penduduk desa 

diwajibkan untuk membayar pulsa air minum 

minimal lima ribu rupiah. Selanjutnya apabila 

penduduk desa hendak mengambil air, maka 

cukup dengan mendekatkan kartu RFID 

tersebut pada sistem layanan otomatis untuk 

dilakukan pengecekan nomor identitas 

pelanggan dan jumlah sisa pulsa air. Bila 

nomor identitas pelanggan dan sisa pulsa air 

memenuhi syarat maka sistem layanan akan 

membuka kran solenoid sehingga penduduk 

desa dapat menampung air yang sudah keluar. 

Jika air yang keluar sudah sesuai dengan batas 

volume yang sudah ditentukan sebesar 20 liter 

maka kran solenoid akan menutup kembali 

secara otomatis. 

Pengembangan sistem layanan air 

minum otomatis ini memerlukan sistem 

perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem 

perangkat keras meliputi pembaca kartu RFID, 

sistem kontroler dengan mikrokontroler 

AT89S51, penggerak kran solenoid, dan sensor 

aliran serta display LCD sebagai informasi sisa 

pulsa air. Sedangkan perangkat lunak meliputi 

program membaca nomor identitas kartu 

RFID, program pengujian sisa kuota pulsa air 

minum, program kendali kran solenoid.  

Pada penelitian sebelumnya 

”Pengembangan prototipe sistem kendali MP3 

player berbasis Radio Frequency Identification 

dengan mikrokontroler AT89S51 pada Sistem 

Pelayanan Informasi Objek Museum “ (Gede 

Nurhayata : 2014) telah berhasil melakukan 

pembacaan nomor identitas kartu RFID 

berbasis mikrokontroler AT89S51 sehingga 

sistem ini dapat diterapkan pada aplikasi 

sistem layanan umum air minum otomatis 

untuk mengindentifikasi identitas pelanggan. 

Rancangan penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan 

sistem layanan umum air minum desa 

khususnya desa Banyuning sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan  biaya pengelolaan 

dan pemeliharaan air minum desa. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan riset terapan 

untuk mengembangkan suatu prototipe sistem 

kontrol otomatis kran solenoid berbasis RFID 

pada sistem layanan air minum desa. 

Berdasarkan model sistem tersebut diperoleh 

rancangan diagram blok sistemnya seperti 

tampak pada Gambar 3 . 

 
Gambar 3. Diagram blok sistem kontrol otomatis 

kran solenoid berbasis RFID 

Adapun cara kerja sistem di atas sebagai 

berikut jika pelanggan hendak mengambil air 

minum desa, maka harus mendekatkan 

kartunya pada sensor RFID reader. Nomor 

identitas kartu pelanggan akan dibaca oleh 

RFID reader dan dikirim ke mikrokontroller. 

Sebelum mikrokontroler membuka kran 

solenoid, maka mikrokontroler akan 

melakukan pengecekan secara sistematis mulai 

dari valiadasi nomor pelanggan yakni apakah 

nomor pelanggan telah terdaftar pada sistem 

ataukah belum. Jika nomor pelanggan 

dinyatakan terdaftar, kemudian 

mikrokontroller akan melakukan pengecekan 

berikutnya terhadap jumlah sisa pulsa airnya 

yakni apakah pulsa airnya telah habis atau 

belum. Apabila salah satu dalam proses 

pengecekan tidak terpenuhi, maka kran 

solenoid akan tetap tertutup. Sebaliknya 

apabila nomor pelanggan dinyatakan telah 

terdaftar dan pulsa airnya masih mencukupi, 

maka kran air akan terbuka sehingga air dari 

sumber akan mengalir menuju pelanggan. 

Selama proses aliran air tersebut, 

mikrokontroler akan melakukan pembacaan 
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jumlah volume air yang keluar. Apabila 

volume air sudah mencapai batas yang telah 

ditentukan maka kran solenoid akan menutup 

kembali secara otomatis. Selanjutnya, setelah 

kran ditutup, mikrokontroler akan melakukan 

perubahan data terbaru terhadap pulsa air 

pelanggan dengan melakukan pengurangan 

nilai pulsa pelanggan sesuai tarif yang telah 

ditentukan. Demikian prosesnya akan berulang 

kembali ke awal. 

Pada Gambar 4 memperlihatkan 

bentuk fisik dan tata letak dari masing-masing 

pin pada RFID Reader ID-12. (Sparkfun : 

2013). RFID Reader selain mempunyai 

penerima internal gelombang RF yang 

berfungsi menangkap gelombang 

elektromagnetik, juga mempunyai fungsi 

khusus untuk menangkap data-data analog dari 

gelombang RF yang dipancarkan oleh RFID 

Tag Card dan mengubahnya menjadi data-data 

digital. 

 

  
 

Gambar 4. Bentuk fisik RFID Reader ID-12  

 

  Pada Gambar 5 memperlihatkan 

sebuah Tag Card ID EM 4001 sebagai 

pemancar gelombang radio (RF). Tag Card 

akan mengenali diri sendiri ketika mendeteksi 

sinyal dari RFID Reader.  

 

  
 

Gambar 5. Bentuk fisik Tag Card ID EM 4001 dan 

prinsip kerjanya 

 

Pada sistem RFID, umumnya Tag Card 

ditempelkan pada suatu obyek. Ketika Tag 

Card ini melalui medan listik yang dihasilkan 

oleh RFID Reader yang sesuai, Tag Card akan 

mentransmisikan informasi yang ada pada Tag 

Card kepada RFID Reader, sehingga proses 

identifikasi dapat dilakukan.  

Sebuah Mikrokontroler AT89S51 

merupakan sistem mikroprosseor lengkap yang 

terkandung di dalam sebuah chip yang 

mempunyai masukan dan keluaran serta 

kendali dengan program yang bisa ditulis dan 

dihapus secara khusus (Benny : 2012). 

Mikrokontroller AT89S51 memiliki kemasan 

40 pin seperti pada Gambar  6. (Atmel :2013) 

 

 
Gambar 6. Mikrokontroller AT89S51 

Kran air merupakan pintu untuk 

mengatur besarnya debit aliran air yang keluar.  

Secara umum kran air dikendalikan secara 

manual menggunakan tangan dengan cara 

memutar tuas kran. Kelemahan umum dari 

kran air manual adalah mudah mengalami 

kerusakan mekanis sehingga kran ini memiliki 

umur pemakaian yang pendek. Disamping itu 

kelemahan lainnya adalah tidak dapat 

dilakukan pengendalian secara kelistrikan 

sehingga tidak dapat digunakan pada sistem 

kontrol dengan pengendalian  tegangan secara 

otomatis.  Pada Gambar 7 memperlihatkan 

salah satu model kran air selenoid dimana pada 

kran tersebut tidak terdapat tuas mekanik 

sebagai pengatur debit (Prasimax mikron : 

2016) 

 

 
 

Gambar 7. Kran air solenoid 

 

Prinsip kerja dari kran seleoid ini adalah 

dengan memberikan sinyal kendali listrik pada 

kabel yang tersedia maka sebuah katup akan 
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melakukan operasi membuka aliran. 

Sebaliknya dengan meniadakan sinyal kendali 

listrik maka katup akan menutup kembali.  

Kelemahan dari kran ini adalah tidak dapat 

dilakukan pengaturan variasi debit air yang 

keluar seperti pada kran manual karena hanya 

memiliki 2 operasi yakni operasi buka dan 

tutup. 

Pada Gambar 8 memperlihatkan 

sebuah sensor aliran air dimana sensor ini 

berfungsi untuk mengukur kecepatan aliran air 

dalam suatu pipa saluran air (Kalam TT 

Siregar: 2013), (SeedStudioWork.com:2016) 

 

 
  

Gambar 8. Sensor aliran air 

  

Berdasarkan kecepatan aliran air maka 

dapat diketahui besarnya jumlah volume air 

yang keluar. Penerapan sensor aliran ini dapat 

dilihat pada sistem pengisian bahan bakan 

bermotor di SPBU dimana volume bensin yang 

keluar dapat dibatasi berdasarkan biaya yang 

dibayar oleh pembeli.  Aplikasi sensor aliran 

ini akan dapat juga diterapkan pada sistem 

layanan air minum otomatis dimana volume air 

yang dikeluarkan akan disesuaikan dengan 

nilai pembayarannya. 

Dalam proses pengembangan 

perangkat lunak sistem kontrol otomatis kran 

solenoid berbasis rfid memerlukan perangkat 

keras yang sesuai dalam proses pengujian 

kinerjanya. Beberapa perangkat keras yang 

dikembangkan pada penelitian tahun pertama 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan rangkaian pembaca 

nomor kartu RFID tipe 125 kHz dengan 

format ID-12 dan hasilnya ditampilkan 

pada layar LCD M1632. 

2. Pengembangan rangkaian driver kran 

solenoid untuk kendali buka dan tutup. 

3. Pengembangan inverter untuk 

pengoperasian pompa air dari catu daya 

DC 12V. 

 

Rangkaian pembaca kartu RFID 

berfungsi untuk mengidentifikasi jenis kartu 

RFID. Beberapa jenis kartu RFID tersedia 

dipasaran dengan frekuensi kerja yang 

berbeda. Pada penelitian ini dipilih jenis kartu 

RFID dengan tipe frekuensi kerja 125 kHz 

dengan format data ID-12. Untuk mengenali 

jenis kartu RFID tersebut dibutuhkan tipe 

RFID reader yang sesuai sehingga dalam 

aplikasinya. Adapun pengembangan rangkaian 

pembaca kartu RFID diperlihatkan pada 

Gambar  9 di bawah ini. 

 
Gambar 9. Perangkat keras pembaca kartu 

RFID 

 

Adapun cara kerja rangkaian pembaca kartu 

RFID pada di atas adalah ketika ada kartu pasif 

RFID didekatkan pada RFID Reader ID-12 

maka RFID reader akan mendeteksi sinyal 

elektromagnetik yang dipancarkan oleh kartu 

tersebut dan mengubahnya menjadi sinyal data 

digital untuk dikirim ke mikrokontroler 

AT89S52. Kemudian mikrokontroler 

melakukan proses pengolahan data digital dan 

menampilkan nomor identitas kartu pada layar 

LCD M1632.   

Untuk menggerakkan kran solenoid 

dibutuhkan arus penggerak pada kumparannya 

dengan nilai yang cukup besar. Sedangkan 

sinyal kendali yang digunakan untuk 

menggerakkan kran tersebut diberikan oleh 

mikrokontroller. Karena arus sinyal kendali 

dari mikrokontroler sangat rendah dibatasi 

maksimum 20 mA maka arus keluaran dari 

mikrokontroller tidak dapat langsung 

digunakan untuk menggerakkan kran solenoid 

yang membutuhkan arus kerja sebesar 450 

mA. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah 
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rangkaian driver yang sesuai untuk 

menghubungkan antara mikrokontroller 

dengan kran solenoid.  Adapun rangkaian 

penggerak atau driver solenoid diperlihatkan 

pada Gambar 10. 

 

 
 

Gambar 10. Perangkat keras driver kran 

solenoid 

 

Pada gambar di atas, rangkaian penggerak kran 

solenoid dibangun dengan menggunakan 2 

buah transistor dalam konfigurasi sebagai 

transistor darlington dengan tujuan agar arus 

basis yang dibutuhkan jauh di bawah arus 

kendali dari mikrokontroller sehingga sinyal 

kendalinya tidak mengalami pembebanan. 

Dalam penelitian ini, simulator untuk 

sumber air menggunakan air yang 

disirkulasikan dari bak air dengan 

menggunakan sebuah pompa air aquarium. 

Pompa air aquarium bekerja pada sumber 

tegangan bolak-balik 220 Vac. Sedangkan 

dalam prototipe ini menggunakan sumber 

tegangan searah 12 Vdc.  Oleh karena itu, 

dibutuhkan sebuah rangkaian inverter untuk 

mengubah sumber tegangan searah 12Vdc 

menjadi tegangan bolak-balik 220 Vac 

sehingga pompa air dapat bekerja normal. 

Adapun pengembangan rangkaian inverter 

untuk pompa air diperlihatkan pada Gambar 

11. 

 
Gambar 11. Rangkaian inverter pompa air 

 

Pada gambar di atas terlihat bahwa 

sebuah rangkaian multivibrator astabil 

digunakan untuk mengendalikan sebuah 

transformator step up 12Vdc/220Vac. 

Pengendalian inverter dilakukan dengan 

mengendalikan tegangan untuk rangkaian 

multivibrator astabil. Apabila sinyal kemudi 

dari mikrokontroler pada pin P1.1 diberikan 

logika 1 maka inverter akan diaktifkan, dan 

sebaliknya jika diberi logika 0 maka inverter 

dimatikan. Dengan cara tersebut, pompa air 

dapat dikendalikan dengan sinyal kemudi yang 

rendah.  

Setelah semua bagian sistem perangkat 

keras telah dirancang, kemudian langkah 

selanjtnya adalah membangun rancangan 

prototipe produk layanan air minum desa 

berbasis RFID seperti diperlihatkan pada 

Gambar 12. 

 

 
 

Gambar 12. Prototipe sistem layanan air minum 

desa berbasis RFID 

 

Sub sistem dari perangkat keras yang 

telah dirancang sepenuhnya dikendalikan oleh 

sebuah mikrokontroler sebagai jantung 

utamanya. Oleh karena kinerja mikrokontroler 
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bekerja berdasarkan urutan instruksi-instruksi   

secara sekuensial maka pada mikrokontroler 

perlu ditanam sebuah program intruksi agar 

dapat bekerja sesuai dengan sub sitem 

perangkat keras yang telah dirancang. Langkah 

awal sebelum menanam program pada 

mikrokontroler adalah merancang instruksi 

program berdasarkan suatu algoritma. 

Algoritma merupakan urutan atau langkah-

langkah berpikir secara logis dan sistematis.  

Oleh karena pada setiap sub sistem 

perangkat keras sepenuhnya digunakan sebagai 

dasar pengujian pada sistem secara 

keseluruhan, maka dibutuhkan algoritma pada 

masing-masing sub sistem tersebut yakni : 

a) Pembacaan nomor kartu RFID Reader  

b) Pengecekan nomor identitas kartu pada 

tabel  

c) Pengendalian kran solenoid 

d) Pembacaan volume air yang keluar 

e) Pembaharuan pulsa air 

 

Adapun algoritma yang dikembangkan 

sehubungan dengan pembacaan nomor kartu 

RFID adalah sebagai berikut : 

• Mendeteksi byte data start dengan nilai 

02h. Jika byte data start yang diterima 

salah, maka proses ini akan berulang 

sampai byte start yang diterima benar. 

• Jika byte start benar, kemudian membaca 

sejumlah data 12 byte yakni D1-D8, 

CS1,CS2, CR dan LF sampai diterima 

data end text (ETX). 

• Setelah data semua diterima, kemudian 

menguji validasi data yang tujuannya 

untuk mengetahui apakah data yang 

diterima sudah benar ataukah salah. Hal 

ini bisa dicek dengan membandingkan 

data dengan nilai ceksumnya. Jika data 

benar maka hasilnya ditandai dengan 

logika 0, sebaliknya jika data salah 

ditandai dengan logika 1. 

• Setelah validasi data benar, kemudian 

data diolah agar dapat ditampilkan pada 

layar LCD M1632. Data yang diterima 

dari kartu RFID semuanya masih 

dinyatakan dalam format bilangan ASCII 

sehingga harus diubah terlebih dahulu ke 

dalam format heksadesimal.  Data yang 

diolah hanyalah 6 byte data yakni (D3 - 

D8) karena data inilah yang menunjukkan 

identitas kartu RFID.  Keenam byte data 

tersebut setelah diolah menjadi bilangan 

heksadesimal harus dikonversi lagi 

menjadi bilangan desimal dengan 

menggunakan metode konversi heksa ke 

desimal.  

• Setelah data identitas kartu dikonversi ke 

nilai desimal, maka sebelum dikirim ke 

LCD M1632 harus diubah lagi setiap nilai 

desimalnya ke dalam format ASCII 

sehingga nilai identitas kartu RFID dalam 

format desimal dapat ditampilkan pada 

display. 

 

Pada Gambar 13 memperlihatkan algoritma 

program utama pembaca kode ID Card dari 

RFID Reader ID-12. 

 

 
 

Gambar 13. Algoritma pembaca kartu rfid 

 

Pengembangan perangkat lunak untuk 

mengukur volume air dengan mengolah data 

dari sensor aliran..  Pengukuran volume air 

bertujuan untuk menyesuaikan agar volume air 

yang keluar sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan untuk setiap satu kali pengambilan 

air dengan kartu RFID. Adapun algoritma 

yang dikembangkan sehubungan dengan 

pembacaan volume air adalah sebagai berikut : 

a) Inisialisasi variabel data, komunikasi 

serial dan kontrol display LCD M1632. 
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b) Menghitung jumlah pulsa air dalam 

periode tetap dan mengubah menjadi 

frekuensi. 

c) Mengolah data frekuensi menjadi nilai 

volume yang sebenarnya. 

d) Menampilkan nilai volume pada layar 

LCD M1632. 

 

Berdasarkan algoritma tersebut, dapat 

digambarkan diagram alir seperti tampak pada 

Gambar 14 

 

 
 

Gambar 14. Algoritma pembaca kartu rfid 

 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari hasil pengembangan perangkat 

keras dan lunak selama proses pelaksanaan 

penelitian diperoleh hasil penelitian berupa 

kinerja dari perangkat keras dan perangkat 

lunak serta kinerja keseluruhan dalam bentuk 

prototipe sistem layanan air minum berbasis 

radio frequency identification (RFID). Adapun 

kinerja hasil penelitian perangkat keras dan 

lunak meliputi : 

a) Kinerja pembacaan kartu RFID  

b) Kinerja pengukur volume air 

c) Kinerja driver kran solenoid 

d) Kinerja inverter pompa aquarium 

 

Pada gambar 15 menunjukkan hasil 

pengembangan perangkat keras untuk proses 

pembacaan kartu RFID dimana nomor kartu 

ditampilkan pada display LCD. Hasil 

pembacaan nomor kartu RFID tampak jelas 

seperti pada gambar dimana nomor kartu RFID 

ditampilkan dalam jumlah 8 digit. Jika kita 

bandingkan pada nomor kartu yang tertera 

seperti pada gambar 15 (b) dimana nilainya 

terdiri dari 8 digit yakni 11108305, maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja perangkat lunak 

dalam proses pembacaan nomor kartu RFID 

telah bekerja dengan baik. 

 

 

(a) Perangkat  keras 
 

 

(b) Kartu rfid (ID: 0011108305) 

 

Gambar 15. Prototipe perangkat keras sistem 

pembaca kartu rfid  

 

Pada gambar 16 menunjukkan hasil 

identifikasi nomor kartu RFID dan nomor urut 

pelanggannya. Dari gambar tersebut, setelah 

catu daya dihidupkan mikrokontroler 

menyiapkan permintaan untuk memasukkan 

kartu RFID.  

 

 
 

Gambar 16. Identifikasi nomor pelanggan  
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Jika nomor kartu pelanggan telah terdaftar 

maka akan muncul pesan seperti tampak pada 

gambar 16 dimana pada gambar tersebut 

nomor urut kartu 009 telah berhasil dideteksi 

karena sudah terdaftar. 

Pada gambar 17 menunjukkan hasil 

pengembangan perangkat keras untuk proses 

pengukuran volume air dengan menggunakan 

sensor aliran dimana nilai volumenya 

ditampilkan pada display LCD. 

 

 
Gambar 17. Perangkat keras pembaca 

volume air 

 

Setelah pelanggan memasukkan kartu RFID, 

dan apabila kartu dinyatakan terdaftar maka 

muncul pesan ucapan “ Selamat Datang “ dan 

menampilkan nomor urut pelanggan “009” 

kemudian kran solenoid dibuka seperti gambar 

18 

 

 
 

 
 

Gambar 18. Pembukaan kran solenoid 

 

Setelah pembukaan kran solenoid, mulai 

menampilkan pesan pembacaan volume air 

yang dinyatakan dengan satuan Liter seperti 

pada gambar 19. Kemudian pada gambar 

tersebut menampilkan proses pembacaan 

volume air yang dibatasi pada nilai volume 

1500 mL atau 1,5 Liter. Setelah nilai volume 

tersebut tercapai maka instruksi berikunya 

adalah mikrokontroller AT89S52 mengirim 

pesan untuk menutup kran solenoid sehingga 

aliran air dihentikan.  Tujuan pembatasan 

volume air ini adalah untuk menguji apakah 

volume air yang terukur sudah sesuai dengan 

takaran volume yang sebenarnya. Dalam 

pengujian ini, penakar volume air digunakan 

sebuah botol aqua dengan volume 1,5 Liter, 

sehingga keberhasilan dari pengujian ini 

adalah volume air tidak melimpah dan tepat 

pada batas mulut botol. 

 

 
 

 
 

Gambar 19. Penutupan kran solenoid  

 

Dalam pengaturan volume air 

dilakukan dengan mengatur laju aliran air 

dengan cara membuka dan menutup kran 

solenoid berdasarkan nilai volume yang sudah 

ditentukan.  Untuk operasi membuka dan 

menutup kran solenoid dengan cara 

mengalirkan arus listrik ke kumparannya pada 

tegangan kerja 12 Volt. Pengujian kinerja 

driver solenoid dilakukan dengan 

menghubungkan sinyal kendali pada terminal 

input yang dihubungkan pada pin Port P1.1 

dari mikrokontroller. Kemudian mengukur 

tegangan kerja pada kumparan solenoid setelah 

menerima sinyal kendali tersebut apakah 

nilainya normal atau tidak. Dari hasil 

pengujian diperoleh data seperti pada tabel 1: 

 

Tabel 1 : Pengujian kran solenoid 
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Sinyal 

Input 

 

Tegangan 

kumparan 

kran solenoid  

Kondisi  

kran solenoid 

0 Volt 0 Volt  menutup 

5 Volt 12 Volt membuka 

 

Pada tabel tersebut terlihat bahwa kumparan 

kran solenoid mendapat tegangan kerja normal 

ketika mendapat sinyal input 5 Volt (logika 1) 

sehingga kondisi kran berhasil terbuka secara 

penuh. Sementara itu, pada saat sinyal input 

bernilai 0 Volt sehingga tidak ada arus 

mengalir pada kumparan solenoid akibatnya 

kondisi kran kembali pada kondisi awalnya 

yakni tertutup rapat. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa driver solenoid dapat 

bekerja dengan baik sebagai penghubung 

antara sinyal kendali dari mikrokontroler 

dengan beban yang dikendalikan berupa kran 

solenoid. 

Dalam mensirkulasikan aliran air dari 

sebuah bak air, maka dibutuhkan sebuah 

pompa air dimana dalam penelitian ini 

menggunakan sebuah pompa air aquarium 

pada prototipe sistem layanan air minum.  

Pada gambar 20 memperlihatkan hardware 

inverter untuk pompa air aquarium. 

 

 
Gambar 20. Perangkat keras inverter 

pompa air 

Pada gambar 21 terlihat bahwa 

tegangan keluaran inverter sudah bolak-balik, 

namun bentuknya tidak menyerupai sinus 

murni seperti pada jaringan listrik PLN 

melainkan bentuknya menyerupai gelombang 

persegi atau kotak. 

 

 
 

Gambar 21. Bentuk tegangan keluaran 

inverter  

 

Adapun hasil operasi pompa air aquarium 

dengan menggunakan inverter di atas 

diperlihatkan pada gambar 22. Pada gambar 

tersebut tampak air dapat dilontarkan pada 

ketinggian yang cukup untuk mengangkat air 

ke atas. Apabila hasil ini dibandingkan dengan 

kinerja pompa air yang dihubungkan langsung 

dengan sumber tegangan listrik PLN ternyata 

daya lontar airnya memiliki ketinggian yang 

sama. Hal ini berarti kinerja inverter sudah 

bekerja dengan baik. 

 

 
 

Gambar 22. Kinerja inverter pompa air 

 

Setelah menjelaskan kinerja dari 

masing-masing setiap sub sistem di atas maka 

pada bagian ini akan dijelaskan kinerja 

keseluruhan dari prototipe sistem layanan air 

minum.  Pada gambar 23 menunjukkan hasil 

pengujian sistem layanan air minum. 
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Gambar 23. Hasil kinerja sistem layanan air minum 

berbasis rfid.  

 

Pada gambar tersebut ketika catu daya 

dihidupkan, maka lampu hijau menyala 

menunjukkan kondisi siap menerima kartu rfid 

dari pelanggan.Jika nomor kartu pelanggan 

terdaftar, maka lampu merah menyala dan 

kemudian kran solenoid dibuka sampai 

mencapai volume air yang sudah ditentukan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

pada penelitian di atas dapat disimpulkan 

yakni mikrokontroler telah berfungsi baik 

dalam mengindentifikasi dan memvalidasi 

nomor kartu rfid pelanggan air minum desa 

serta mampu melakukan pengontrolan secara 

otomatis dengan mengeluarkan air pada jumlah 

volume tertentu. Prototipe sistem layanan air 

minum berbasis kartu RFID dapat digunakan 

sebagai layanan air minum prabayar dengan 

menerapkan sistem pulsa air sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan pengelola air 

minum desa. 
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Nyoman Wijana 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Bali dikenal sebagai daerah tujuan 

wisata yang telah mendunia. Konsekuensi 

dari daerah tujuan wisata ini adalah 

terjadinya perubahan sumber daya alam 

yang meliputi (1) sumber daya alam hayati, 

(2) sumber daya alam non-hayati, (3) 

sumber daya alam buatan, dan (4 sumber 

daya alam manusia. Dampak yang 

dimunculkan dari situasi ini dapat 

berdampak positif dan dapat berdampak 

negatif. Salah satu dampak negataif terjadi 

pada sumber daya alam hayati dan non-

hayati yang menjadi isu besar saat ini 

adalah isu kerusakan lingkungan akibat 

langsung ataupun tidak langsung yang 

terjadi akibat dari aktivitas pariwisata. Isu-

siu tersebut di antaranya adalah (1) untuk 

di kawasan wisata Kuta dan Sanur telah 

terjadi Abrasi sepanjang pantai kawasan 

wisata. (2) Di kawasan wisata Bedugul 

telah terjadi pendangkalan danau, diduga 

karena penebangan hutan secara liar, 

perubahan fungsi lahan sekitar danau dan 

bukit, (3) Kekurangan air, diduga 

disebabkan kurangnya pepohonan di 

sekitar bukit dan danau akibat penebangan 

liar dan perubahan fungsi lahan. 

 Bali Post, Sabtu, 7 April 2012 

memuat berita bahwa telah terjadi 

pencemaran laut oleh aktivitas penggunaan 

boat yang berbahan bakar minyak sebagai 

transportasi dari Sanur menuju objek 

wisata Jungut Batu, Lembongan-Nusa 

Penida, menimbulkan dampak pada 

pembusukan rumput laut. Hasil penelitian 

Wijana (2004, 2005, 2006), yang 

menganalisis tentang kualitas air Danau 

Batur, dan penelitian kualitas air Danau 

Buyan yang dilakukan tahun 2009 dan 

2010, kedua danau tersebut menunjukkan 

adanya beban pencemaran.  

SUMBER DAMPAK PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 

DI KAWASAN WISATA TOYA BUNGKAH, BANGLI-BALI 

Staf Dosen Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA Undiksha Singaraja 

Email:wijana_1960@yahoo.com 

 Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup dan sumber dampak penurunan 

kualitas lingkungan hidup yang ada di kawasan wisata Toya Bungkah, Bangli-Bali. Populasi penelitian ini 

adalah kawasan wisata terestrial dan kawasan wisata danau. Sampel dalam penelitian ini meliputi vegetasi 

terestrial, faktor edafik, air danau, dan culture sekitar kawasan wisata. Teknik sampling yang digunakan adalah 

sistematik sampling. Data dianalisis secara statistik ekologi dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) 

kualitas lingkungan hidup terestrial dengan parameter stratifikasi, densitas, crown cover, tekstur tanah, dan 

kemiringan lahan, termasuk ke dalam kualitas sangat buruk; (2) kualitas air Danau Batur sudah terjadi 

pencemaran. Dari dua belas komponen yang diujikan, terdapat empat komponen yang sudah tercemar yaitu pH, 

DO, NVC ikan, dan total coliform, sedangkan delapan komponen lainnya tidak tercemar yaitu suhu, BOD, COD, 

konduktivitas, salinitas, fosfat, nitrat, dan klorin;  (3)  sumber dampak penurunan kualitas lingkungan hidup yang 

ada di kawasan wisata Toya Bungkah adalah (a) kawasan terestrial sebagai akibat dari faktor aktivitas manusia 

(galian C dan wisata) dan faktor alamiah.(akibat sisa-sisa letusan gunung Batur); (b) kawasan wisata danau 

dengan sumber dampak dari aktivitas manusia (pertanian, wisata, limbah rumah tangga, dan perikanan/keramba 

jaring apung) dan akibat alamiah (sumber belerang, gulma, dan erosi alamiah). 

Kata kunci: Kualitas Lingkungan Hidup, Kawasan Wisata, Sumber Dampak  
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 Hasil penelitian yang dilakukan di 

kawasan wisata di luar Bali, seperti yang 

dilakukan di pantai Nongsan, Batam 

menunjukkan bahwa dari hasil pengukuran 

parameter fisika-kimia perairan laut telah 

menunjukkan adanya degradasi (Feliatra, 

1999). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sudaryono (2000) menyimpulkan bahwa 

kondisi air permukaan (air sungai) di wilayah 

Kotamadya Yogyakarta teridentifikasi telah 

mengalami pencemaran.  

Sebagaimana sudah disampaikan di 

atas bahwa hasil penelitian penulis tentang 

kualitas air Danau Batur pada tahun 2004, 

2005, dan 2006 menunjukkan bahwa 

kualitas air danau Batur tersebut dalam 

kondisi tergejala adanya pencemaran pada 

parameter lingkungan tertentu. Di sisi lain 

dari hasil penelitian di tahun 2006 

menunjukkan pula bahwa di dadam darah 

petani sudah terpapar pestisida dalam 

kategori rendah. Demikian pula tentang 

penggunaan pestisida untuk pemberantasan 

hama penyakit terhadap tanaman budidaya 

seperti bawang merah, bawang putih, 

tomat, cabai, kol, dan lain-lain tidak 

mengikuti aturan yang ada pada petunjuk 

penggunaan pestisida. 

Kejadian tersebut telah berlangsung 

9-11 tahun yang lalu. Dalam perjalanan 

waktu trsebut telah terjadi perkembangan 

pemanfaatan sumber daya alam yang jauh 

lebih meningkat dibandingkan dengan 11 

tahun yang lalu. Sebagaimana dalam azas 

dasar Ilmu Lingkungan menyatakan bahwa 

dalam suatu usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh aktivitas manusia maka 

akan selalu menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan itu sendiri. Bahkan tanpa ada 

suatu intervensi manusia atau dengan 

berlangsungnya kondisi alam secara 

alamiah, akan menimbulkan dampak pula 

terhadap ekosistem itu sendiri. Dampak 

yang timbul tersebut dapat bersifat positif 

atau pun negatif. 

Pola perilaku masyarakat Trunyan, 

terutama terkait dengan pariwisata “mayat” 

yang ada di kuburan, mulai menunjukkan 

citra yang kurang mendapat simpati dari 

para pengunjung. Banyak isu yang muncul 

bahwa adanya “pengemis” yang secara 

paksa meminta uang atau barang tertentu 

kepada pengunjung “mayat” di kuburan 

tersebut. Bahkan ada isu yang kurang 

sedap di mana wisatawan yang menyewa 

perahu/boat untuk berkunjung ke Desa 

Trunyan, di tengah danau, sengaja dalam 

perjalanannya di tengah-tengah danau, 

dihentikan dengan maksud untuk meminta 

biaya tambahan sewa perahu/boat secara 

memaksa. 

 Berdasarkan uraian di atas tampak 

bahwa telah terjadi berbagai isu kerusakan 

lingkungan hidup baik pada ekosistem 

darat atau hutan, air tawar atau danau, 

pertanian, dan sosial. Lebih lanjut kualitas 

lingkungan hidup pada berbagai ekosistem 

yang ada di kawasan wisata Toya 

Bungkah, dapat dikaji melalui aspek ABC 

Environtment. Faktor apa yang memberi 

kontribusi terhadap menurunnya kualitas 

lingkungan di kawasan wisata Toya 

Bungkah, Bangli-Bali tersebut, perlu dikaji 

secara mendalam.  

METODE PENELITIAN 

Kawasan Wisata Terestrial 

 Jenis penelitian yang dilakukan ini 

adalah jenis penelitian ekploratif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali 

informasi atau mengeksplorasi tentang 

kualitas lingkungan hidup ditinjau dari 

ABC Environtment  dan faktor penurunan 

kualitas lingkungan. 

 Penentuan kualitas lingkungan 

hidup pada kawasan wisata alam hutan, 
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digunakan analisis sintesis dari 5 parameter 

yang digunakan yaitu crown cover, 

densitas, stratifikasi, tekstur tanah dan 

kemiringan lahan. Dari parameter tersebut 

selanjutnya diberikan skor, seperti tampak 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pemberian Skor pada Masing-masing Parameter 

No Parameter Skor 

1 Crown Cover 1 (C1) : > 70 % 3 

2 Crown Cover 2 (C2) : 50-70 % 2 

3 Crown Cover 3 (C3) : < 50 % 1 

4 Densitas 1 (D1)  : 67-100 3 

5 Densitas 2 (D2)  : 34-66 2 

6 Densitas 3 (D3)  : 0-33 1 

7 Stratifikasi 1 (S1)  : 3 strata 3 

8 Stratifikasi 2 (S2)  : 2 strata 2 

9 Stratifikasi 3 (S3)  : 1 strata 1 

10 Tekstur Tanah 1 (T1): tanah lempung 3 

11 Tekstur Tanah 2 (T2) : tanah geluh 2 

12 Tekstur Tanah 3 (T3) : tanah pasiran 1 

13 Kemiringan 1 (R1) : lahan datar (0-8o) 3 

14 Kemiringan 2 (R2) : lahan landai - agak curam (20-55o) 2 

15 Kemiringan 3 (R3) : lahan curam - sangat curam (56-140o) 1 

Dari kelima parameter yang 

diukur, diperoleh 243 kombinasi. 

Selanjutnya, dengan mengacu pada 

Noerkencana (2004) maka kualitas 

lingkungan terdiri atas 5 kategori yaitu : 

1. Skor 1-48 merupakan 

lingkungan dengan 

kualitas sangat buruk 

2. Skor 49-96 merupakan 

lingkungan dengan 

kualitas buruk 

3. Skor 97-157 merupakan 

lingkungan dengan 

kualitas sedang 

4. Skor 158-205 merupakan 

lingkungan dengan 

kualitas baik 

5. Skor 205-243 merupakan 

lingkungan dengan 

kualitas sangat baik 

Kawasan Wisata Danau Batur 
 Populasi dari penelitian ini adalah air yang 

ada dalam badan air danau. Sampel penelitian ini 

adalah air danau yang diambil dari dalam badan air 

dengan menggunakan metode sistematik sampling 

(Canter, 1996; dan Keith, 1991). Pengambilan 

sampel dilakukan satu kali yakni pada siang hari 

sebanyak 8 jiregen. 

Ringkasan keseluruhan metode penelitian 

ini dapat dilihatpada Tabel 2. 

Tabel 2. Ringkasan Metode Penelitian 

No Kawasan 

Wisata 

Kompone

n ABC 

Env 

Parameter Metode Instrumen Analisis Kriteria 

1 Wisata 

Alam 

Hutan 

Alami 

Biotik: 

Vegetasi 

 

 

 

Abiotik: 

Edafik 

Stratifikasi 

 

Densitas 

Crown Cover 

 

Tekstur Tanah 

 

Kemiringan 

Line 

Transect 

Kwdrat 

Kwadrat 

 

Sampel 

Tanah Utuh 

 

Alat Lab 

Ekologi 

Statistik 

Ekologi 

Gabungan 

Skor 

Parameter 

Vegetasi 

dan Edafik 

dalam 

Modifikasi 

Skala 
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Lahan Pengukuran 

Lapangan 

Lickert 

2 Wisata 

Alam Air 

Danau 

Abiotik pH, Suhu, 

DO, COD, 

BOD, Kond, 

Turb, Sal, P, 

NO3, Cr, 

Pestisida, 

Ikan, Total 

Coliform 

Uji Lab Water 

Quality 

Checker 

dan Alat 

Uji  Lab 

Deskriptif 

Kompara 

tif  

Baku 

Mutu Air: 

PerGub 

Bali No 8 

Tahun 

2007 

PerMen 

Kesehatan 

RI No 

416/MEN

KES/PER/

IX/1990  

KepGub 

Bali No 

515 Tahun 

2000  

DinKes 

Prov. Bali 

(2009) 

3 Wisata 

Budaya  

Culture Human nature 

orientation 

Man nature 

orientation 

Time 

orientation 

Activity 

orientation 

Relational 

orientation 

Observasi 

 

Wawancara  

 

Kuesioner  

 

 

Check List 

Lemb Obs, 

Ped 

Wawcr 

Kuesioner,

Check List 

Deskriptif Persentase  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Kualitas Lingkungan Hidup: Terestrial 

Rekapitulasi data kualitas 

lingkungan terestrial pada masing-masing 

stasiun seperti pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Data Kualitas Lingkungan Kedua Stasiun 
Stasi

un 

Crown cover Densitas Stratifikasi T.Tanah Kemiringan Rekapitulasi Skor Kualitas 

Sk Kode Sk Kode Sk Kode Sk Kode Sk Kode 

1  

1 

 

 

C3 

 

1 

 

D3 

 

2 

 

S2 

 

1 

 

T3 

 

2 

 

R2 

 

C3 D3 S2 T3 R2 

 

4 

Sangat 

buruk 

  

2  

1 

 

C3 

 

1 

 

D3 

 

1 

 

S3 

 

1 

 

T3 

 

1 

 

R3 

 

C3 D3 S3 T3 R3 

 

 

1 

 

Sangat 

buruk  

Rera

ta 

1 C3 1 D3 2 S2 1 T3 2 R2 C3 D3 S2 T3 R2 4 Sangat 

buruk 

Sk = Skor   C = Crown Cover   D = Densitas   S = Stratifikasi    R = Kemiringan lahan         
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Berdasarkan Tabel 3, diketahui 

bahwa kualitas lingkungan pada Stasiun I 

memiliki skor 4 dan Stasiun II memiliki 

skor 1. Dengan mengunakan acuan pada 

Tabel 1 di atas, maka kedua stasiun 

tersebut kualitas lingkungannya termasuk 

ke dalam kualitas sangat buruk.  

Data Kualitas Lingkungan Hidup: Air Danau 

Dari hasil pengukuran komponen 

abiotik di Danau Batur, diperbandingan 

dengan standar kualitas air yang termuat 

dalam Peraturan Gubernur Bali No 8 

Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No 

416/MENKES/PER/IX/1990 tanggal 3 

September 1990 dan Keputusan Gubernur 

Bali No 515 Tahun 2000 Tentang Baku 

Mutu Lingkungan.  

Tabel 4. Perbandingan Kualitas Air Hasil Pengukuran dengan Kualitas Standar 
 

No 

 

Parameter 

Lokasi Pengambilan Sampel  

Rerata 

Kualitas Standar/Kelas 

Songan Toya 

Bungkah 

Kedisan Trunyan Tengah I II III IV 

1 pH 9.1 9.1 9.2 9.1 9.1 9.1 6-9 6-9 6-9 5-9 

2 Suhu (0) 27 28 28 30 28 28 ± 3 ± 3 ± 3 ± 5 

3 DO (mg/l) 5.9 7.8 10.5 4 4 5.4 6 4 3 1 

4 BOD 

(mg/l) 

1.69 2.84 1.24 8.86 8.86 4.7 2 3 6 12 

5 COD 

(mg/l) 

9.96 9.96 9.96 59.76 59.76 29.2 10 25 50 100 

6 Konduktivi

tas (ms/cm)  

0.6 0.6 0.8 0.3 0.3 0.5 3    

7 Salinitas 

(permil) 

0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6-

1.0 

   

8 Phospat  0.3180 0.2738 0.1804 0.1674 0.1674 0.22 0.2 0.2 1 5 

9 Nitrat  0.1537 0.0330 0.2654 0.3249 0.3249 0.22 10 10 20 20 

10 Klorin <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01    

11 NVC Ikan      1.61 NVC 

> 1.7 

   

12 Total 

Coliform/ 

100 ml 

2.4x103 2.3x101 0.6x101 1.4x101 2.4x103 9.7x102 5x102 5x103 1x104 1x104 

Dari Tabel 12 dapat dilihat 

perbandingan kualitas air hasil pengkuran 

dengan kualitas air standar berdasarkan 

baku mutu air. Penentuan kualitas air 

standar yang digunakan mengacu pada 

baku mutu air Peraturan Gubernur Bali 

No.8 Tahun 2007. 

Dari hasil perbandingan kualitas air 

hasil pengukuran dengan kualitas air 

standar dibuatkan Tabel kriteria tingkat 

pencemaran air pada masing-masing lokasi 

pengambilan sampel disajikan pada Tabel 

5. 

 

 

Tabel 5. Kriteria Tingkat Pencemaran Air pada Masing-Masing Lokasi Pengambilan Sampel 

No. Parameter Lokasi Pengambilan Sampel Umum 

Songan Toya 

Bungkah 

Kedisan Trunyan Tengah 
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1 pH Tercemar Tercemar  Tercemar  Tercemar  Tercemar   

2 Suhu (0) Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

 

3 DO (mg/l) Tercemar 

untuk kelas 

II, III, dan 

IV 

Tercemar 

untuk kelas I, 

II, III, dan IV 

Tercemar 

untuk kelas 

I, II, III, 

dan IV 

Tercemar 

untuk kelas 

III dan IV 

Tercemar 

untuk 

kelas III 

dan IV 

 

4 BOD 

(mg/l) 

Tidak 

tercemar 

Tercemar 

untuk kelas I 

Tidak 

tercemar 

Tercemar 

untuk kelas 

I, II, dan III 

Tercemar 

untuk 

kelas I, II, 

dan III 

 

5 COD 

(mg/l) 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

 

6 Konduktivi

tas (ms/cm)  

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

 

7 Salinitas 

(permil) 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

 

8 Fosfat  Tercemar 

untuk kelas 

I 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

 

9 Nitrat  Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

 

10  

Klorin 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

Tidak 

tercemar 

 

11  

NVC Ikan 

     60% 

tidak 

sehat 

12 Total 

Coliform/ 

100 ml 

Tercemar 

untuk kelas 

III dan IV 

Tercemar 

untuk kelas 

III dan IV 

Tercemar 

untuk kelas 

III dan IV 

Tercemar 

untuk kelas 

III dan IV 

Tercemar 

untuk 

kelas III 

dan IV 

 

Dari kondisi air danau seperti yang 

sudah disajikan pada Tabel 5, dapat 

dikatakan bahwa kualitas air Danau Batur 

sudah terjadi pencemaran. Dari dua belas 

komponen yang di ujikan, terdapat empat 

komponen yang sudah tercemar yaitu pH, 

DO, NVC ikan, dan total coliform, 

sedangkan delapan komponen lainnya 

tidak tercemar.  

Berdasarkan acuan klasifikasi, 

kualitas air termasuk dalam kategori baik. 

Namun walau termasuk dalam kategori 

baik, perlu dicermati komponen-komponen 

atau parameter-parameter ini sangat 

berkaitan erat dengan kelangsungan 

organisme dari berbagai spesies termasuk 

manusia di dalamnya.  

Sumber Dampak Penurunan Kualitas 

Lingkungan 

Kawasan Wisata Terestrial 

 Suber dampak dari rendahnya 

kualitas lingkungan hidup pada kawasan 

wisata tersetrial adalah faktor aktivitas 

manusia dan faktor alamiah. Faktor 

aktivitas manusia terutama adanya galian C 

yang dilakukan oleh masyarakat sekitar 

kawasan. Untuk di daerah pendakian, di 

samping oleh karena kondisi lingkungan 

secara alamiah, juda disebabkan oleh 

aktivitas pariwisata. Berdasarkan 
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wawancara dan observasi langsung ke 

lapangan, diketahui bahwa ada banyak 

yang menjadi sumber dampak terhadap 

kualitas lingkungan hidup di kawasan 

wisata toya Bungkah. Sumber dampak 

tersebut ada yang berasal dari alam dan ada 

pula yang berasal dari manusia. Sumber 

dampak yang berasal dari alam 

dikarenakan karena adanya proses suksesi 

yang berlangsung pada tahap awal dan 

akan berlanjut apabila kelangsungan alam 

tetap terjaga. Sedangkan sumber dampak 

yang berasal dari manusia diakibatkan 

karena terjadinya eksplotasi alam yang 

dilakukan manusia dengan mengambil 

pasir secara terus menerus tanpa diimbangi 

adanya revegetasi, khususnya pada daerah 

galian C. Galian C dilakukan oleh 

masyarakat sekitar kawasan terestrial 

terutama oleh masyarakat dengan lahan 

milik pribadi. Pada kawasan galian C, pasir 

digali dengan tanpa mempertimbangkan 

altitude dan latitude lahan. Penggalian 

dilakukan secara serampangan, tanpa 

mempertimbangan dampak yang akan 

ditimbulkan terhadap keselamatan 

penggali. Sikap dan prilaku masyarakat 

yang memiliki lahan tersebut lebih banyak 

berorientasi pada finansial yang akan 

diterima.  

Pelarangan yang dilakukan oleh 

pemerintah telah dilakukan, namun sering 

terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 

pemilik lahan tersebut. Demikian juga 

sebaliknya, pemerintah kadang-kadang 

kurang bertindak tegas pula terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh penggali 

galian C tersebut.  

Namun perkembangan saat ini 

secara tegas pemerintah telah memberikan 

tindakan tegas untuk menutup daerah 

galian C tersebut. Akan tetapi masih ada 

masyarakat yang secara diam-diam 

melakukan galian C itu juga. Pemerintah 

juga telah melakukan larangan untuk 

lintasan truk agar tidak melalui jalur 

pariwisata Penelokan (arah barat). Arah 

lalu lintas truk dialihkan ke arah timur 

(Desa Songan naik ke atas), akan tetapi  

terjadi konflik sosial antara sopir dengan 

penegak hukum (Polisi).   

Sumber dampak yang terjadi pada 

kawasan galian C yaitu berasal dari faktor 

manusia. Keberadaan manusia yang 

dengan sengaja maupun tidak sengaja telah 

mengeksploitasi alam dengan mengambil 

pasir secara terus menerus tanpa adanya 

upaya revegetasi. Kondisi lingkungan 

seperti ini apabila dibiarkan terus menerus 

tanpa adanya upaya untuk 

menanggulanginya, maka akan berdampak 

terhadap kualitas lingkungan.  

Daerah galian C yang umumnya di 

dominasi oleh tanah pasiran, memiliki 

tingkat erosi yang lebih tinggi. Hal ini akan 

diperparah apabila tidak ada vegetasi yang 

tumbuh di atasnya. Energi kinetik yang 

berasal dari air hujan akan jatuh langsung 

menuju ke lantai pasiran dan tentunya akan 

menimbulkan erosi yang besar sehingga 

dapat menimbulkan longsor. Apabila hal 

ini dibiarkan terus menerus maka akan 

berdampak pada kualitas lingkungan yang 

berjalan ke arah negatif. Tidak hanya itu, 

dampak yang ditimbulkan akibat adanya 

aktivitas pengangkutan pasir, berdampak 

pula terhadap kesehatan warga.  

Pasir yang tertiup angin ketika 

diangkut oleh truk pengangkut pasir akan 

mencemari udara di kawasan tersebut. 

Pencemaran udara tersebut dapat 

menimbulkan masalah kesehatan, dan 

dapat menimbulkan penyakit pada saluran 

pernapasan. Pertanian warga juga 

terganggu akibat banyaknya debu pasir 

yang menempel pada pertanian warga. 
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Apabila hal ini dibiarkan secara terus 

menerus maka akan menimbulkan masalah 

yang lebih kompleks dikemudian hari. 

Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya 

dalam menanggulangi penurunan kualitas 

lingkungan. Pemerintah dan masyarakat 

harus ikut berperan aktif dalam menjaga 

kelestarian lingkungan hidup di kawasan 

tersbut. 

Pada lokasi penelitian, ditemukan 

crown cover dengan persentase 80%, 

densitas sedang, tekstur tanah pasiran, dan 

kemiringan agak curam. Apabila terjadi 

intensitas hujan yang tinggi akan 

menghasilkan energi kinetik yang besar 

sehingga dapat beresiko tinggi terjadi run 

off,  yang selanjutnya, apabila hujan 

semakin besar, maka akan memungkinkan 

terjadinya longsor, seperti ditunjukkan 

pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Terjadinya run off dan atau 

longsor 

(Sumber:adaptasi dari  Chemistry, 

2013) 

Sumber dampak yang terjadi di 

kawasan Perhimpunan Pemandu Pendakian 

Gunung Batur (PPPGB) dikarenakan oleh 

alam. Kawasan tersebut di dominasi oleh 

bekas larva sehingga proses suksesi 

berjalan lambat. Proses suksesi yang 

berlangsung baru sampai pada tingkat pasir 

dan belum menjadi tanah. Sehingga proses 

suksesi masih akan terus berlangsung ke 

arah yang lebih baik. Kualitas lingkungan 

di kawasan ini akan mengarah ke arah 

yang positif, jika pemerintah dan 

masyarakat ikut berperan dalam menjaga 

lingkungan di kawsan tersebut. Tindakan 

revegetasi dapat dilakukan sebagai upaya 

untuk mengelola lingkungan di kawasan 

tersebut. Selain dikarenakan oleh faktor 

alam, faktor maunsia juga dapat 

mempengaruhi lingkungan di kawasan ini. 

Dengan adanya aktivitas pendakian yang 

dilakukan oleh wisatawan, tentunya akan 

berdampak pula terhadap kualitas 

lingkungan di kawasan tersebut, salah satu 

yang ditimbulkan di antaranya adalah 

masalah sampah. Masih banyak pendaki 

yang membuang sampah sembarangan di 

sekitar kawasan hutan, sementara sudah 

disediakan tempat sampah oleh pihak 

pengelola kawasan tersebut. Kesadaran 

akan pentingnya menjaga lingkungan 

belum ada pada diri wisatwan, sehingga 

diperlukan adanya suatu peraturan dan 

sanksi tegas untuk menanggulangi hal 

tersebut. 

Kawasan Wisata Danau 

 Terdapat beberapa indikator yang 

digunakan untuk menyatakan kualitas air 

Danau Batur rendah. Berdasarkan baku 

mutu air Peraturan Gubernur Bali No. 8 

Tahun 2007, diketahui bahwa terdapat 

empat parameter yang memberikan 

indikasi bahwa air danau tersebut telah 

tercemar seperti parameter abiotic yaitu pH 

dan DO, sedangkan parameter biotic yaitu 

NVC ikan, dan total colifom. Disamping 

itu parameter yang menunjukkan belum 

terjadinya pencemaran adalah suhu, BOD, 

COD, konduktivitas, salinitas, fosfat, 

nitrat, dan klorin. Nilai pH yang cukup 

tinggi pada Danau Batur dikarenakan 

adanya aktivitas manusia seperti aktivitas 

pertanian yang memanfaatkan penggunaan 
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pestisida yang berlebih sehingga 

menimbulkan residu bagi air Danau Batur, 

aktivitas rumah tangga dan pariwisata 

dengan membuang limbah cair (deterjen) 

ke danau sehingga menimbulkan efek bagi 

air danau. Deterjen dapat meningkatkan 

nilai pH perairan, karena deterjen memiliki 

surfaktan yang merupakan bahan aktif 

yang terdiri dari bagian komponen polar 

dan non polar dalam molekulnya. Akibat 

surfaktan di dalam air, sisa detergen harus 

mampu mengalami degradasi (penguraian) 

oleh bakteri-bakteri yang umumnya 

terdapat di alam. Jika sturktur kimia yang 

dipakai berupa rantai lurus, gugus 

surfaktan ini mudah diuraikan, sedangkan 

jika struktur berupa rantai cabang, maka 

surfaktan ini sulit untuk dipecah. 

Disamping itu masalah yang ditimbulkan 

oleh gugus pembentuk yaitu gugus ini akan 

mengalami hidrolisis yang menghasilkan 

senyawa fosfat. Penggunaan deterjen dapat 

meningkatkan senyawa fosfat pada air 

danau. senyawa fosfat ini dapat 

merangsang pertumbuhan ganggang dan 

eceng gondok, sehingga akan 

menimbulkan eutrofikasi pada danau. 

Untuk parameter abiotic hanya dua 

parameter yang telah mengalami 

pencemaran, sedangkan enam lainnya 

dikatakan belum mengalami pencemaran 

namun sudah terindikasi akan terjadi 

pencemaran. Sedangkan untuk parameter 

biotic telah mengalami pencemaran yaitu 

NVC ikan dan total coliform.  

Yang menjadi sumber dampak 

pencemaran air di Danau Batur antara lain 

akibat adanya aktivitas pertanian, aktivitas 

perikanan, aktivitas rumah tangga, 

aktivitas pariwisata, dan adanya sumber 

pencemaran alami. Hal yang paling 

memberi kontribusi terhadap pencemaran 

air adalah aktivitas pertanian kemudian 

aktivitas perikanan, aktivitas pariwisata 

dan aktivitas rumah tangga. Akibat yang 

ditimbulnya tentunya akan berdampak 

pada kualitas lingkungan di kawasan 

tersebut.  

 
                     (a)                                (b)                           (c)                                  (d) 

Gambar 2. (a) Penyemprotan Pestisida, (b) Mesin Penyemprotan Pestisida 

(c) dan (d) Pupuk Organik  

Pemanfaatan pupuk dan pestisida 

secara terus menerus dan terjadi 

peningkatan aplikasinya tanpa 

memperhatikan perhitungan dosis dan 

frekuensi penyemprotan, menimbulkan 

residu di alam itu sendiri. Residu ini dapat 

muncul di tanah maupun di permukaan 

anah, atau pada organisme lain yang bukan 

target, semuanya akan bermuara ke air 

danau batur, karena posisi air danau lebih 

rendah dari posisi lahan pertanian.  
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                    (a)                               (b)                               (c)                                 (d) 

Gambar 3. (a) dan (b) Keramba Jaring Apung (KJA); (c) dan (d)  Pemberian Pakan 

Ikan oleh Nelayan Setempat (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2016) 

Model budidaya ikan yang 

dikembangkan di Danau Batur saat ini 

adalah pemeliharaan ikan di dalam 

keramba atau yang lebih dikenal dengan 

istilah Keramba Jaring Apung (KJA). 

Pemeliharaan ikan dalam keramba jarring 

apung ini tentunya akan memberikan input 

energy ke dalam keramba tersebut, baik 

berupa makanan atau senyawa kimia 

lainnya. Residu dari input energy yang 

tidak termanfaatkan oleh ikan akan terlarut 

di dalam air danau. Dengan demikian akan 

terjadi penimbunan material baru ke dalam 

air danau. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap komposisi kimia air dan 

kehidupan biologis dalam ekosistem air. 

                            
                  (a)                                 (b)                              (c)                                   (d) 

Gambar 4. (a) Restoran Apung, (b) Pemandian Air Panas, (c) Limbah Restoran Apung, (d) 

Limbah Pemandian Air Panas (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2016) 

 

Dengan adanya aktivitas pariwisata 

yang semakin maju di kawasan tersebut, 

seperti misalnya wisata pemandian air 

panas dan restoran apung tentunya akan 

berdampak pada kualitas air danau. 

Limbah hasil pembuangan dari pemandian 

dan restoran tersebut akan dibuang ke 

danau. Hal ini akan  menyebabkan air 

danau menjadi tercemar. Limbah yang di 

buang ke danau lama kelamaan akan 

mengendap sehingga menyebabkan danau 

mengalami pendangkalan. 

 
                  (a)                             (b)                              (c)                                  (d) 

Gambar 5. (a) Pemukiman Warga, (b) Aktivitas MCK, (c) Tempat Memancing Penuh 

Sampah, (d) WC umum (Sumber: Dokumentasi Pribadi 2016) 

Aktivitas rumah tangga seperti 

mandi, cuci, kakus (MCK) dan bentuk 

kegiatan lainnya yang tentunya akan 

membuang limbah sisa ke danau, akan 

berkaitan erat dengan kualitas air di danau 

Batur. Hal ini memberikan kontribusi 

terhadap tingkat pencemaran air pada di 

Danau Batur. 

Sumber pencemaran alami terjadi 

akibat adanya aktivitas gunung berapi. 

Dekompisisi alami, erosi, pelindihan dan 

lain-lain yang smeuanya itu dapat 

menghasilkan senyawa kimia, fisik, dan 

biologis yang akan dapat memberikan 

penambahan pencemaran terhadap kualitas 

air di Danau Batur. 
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Semakin banyaknya aktivitas yang 

dilakukan oleh manusia, maka akan 

menimbulkan dampak terhadap kondisi 

lingkungan hidup khususnya pada 

ekosistem danau. Jika hal ini terus menerus 

terjadi akan mengakibatkan kondisi danau 

semakin buruk. Gejala awal yang 

ditimbulkan akibat dampak tersebut salah 

satunya yaitu eutrofikasi. Semakin banyak 

populasi gulma yang ada di danau 

mencerminkan bahwa  danau tersebut 

sudah mengalami eutrofikasi. 

      

 
Gambar 6. Eutrofikasi di Danau Batur 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2016) 

PENUTUP 

 Ada beberapa simpulan yang dapat 

ditarik dari hasil penelitian ini yaitu: (1) 

kualitas lingkungan terestrial dengan 

parameter stratifikasi, densitas, crown 

cover, tekstur tanah, dan kemiringan lahan, 

termasuk ke dalam kualitas sangat buruk; 

(2) kualitas air Danau Batur sudah terjadi 

pencemaran. Dari dua belas komponen 

yang di ujikan, terdapat empat komponen 

yang sudah tercemar yaitu pH, DO, NVC 

ikan, dan total coliform, sedangkan delapan 

komponen lainnya tidak tercemar yaitu 

suhu, BOD, COD, konduktivitas, salinitas, 

fosfat, nitrat, dan klorin;  (3)  sumber 

dampak penurunan kualitas lingkungan 

hidup yang ada di kawasan wisata Toya 

Bungkah adalah (a) kawasan terestrial 

sebagai akibat dari faktor aktivitas manusia 

(galian C dan wisata) dan faktor 

alamiah.(akibat sisa-sisa letusan gunung 

Batur); (b) kawasan wisata danau dengan 

sumber dampak dari aktivitas manusia 

(pertanian, wisata, limbah rumah tangga, 

dan perikanan/keramba jaring apung) dan 

akibat alamiah (sumber belerang, gulma, 

dan erosi alamiah). Sebagai rekomnedasi 

dapat disampaikan adalah (1) bahwa 

aktivitas masyarakat hendaknya 

memperhatikan kondisi lingkungan hidup, 

baik terestrial maupun danaunya, dalam 

mengeksplor sumber daya alam yang ada. 

Pemerintah harus tegas dalam 

melaksanakan aturan yang ada terkait 

dengan konservasi lingkungan hidup.  
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Nyoman Wijana 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Sebagaimana telah kita ketahui 

bersama, pada bulan pada April  tahun 2012 

telah terjadi erosi atau tanah longsor di 

sepanjang  jalur lintasan Bedugul-Singaraja. 

Berita dari berbagai media cetak di antaranya 

Kompasiana edisi 18 desember 2010 juga 

mewartakan bahwa telah terjadi tanah longsor 

di lintasan jalur Singaraja-Bedugul. Menurut 

informasi dari Kasatlantas Polres Tabanan 

AKP I Made Punia, tanah longsor kecil telah 

terjadi sekitar pukul 23.00 di dekat Patung 

Jagung Bedugul, akibat hujan deras sejak pagi 

hingga siang hari. 

Selanjutnya, media cetak Bali Post 

edisi 12 November 2012 memuat berita tentang  

terjadinya bencana longsor yang menimpa 

daerah Wanagiri, dekat kawasan Pura Yeh 

Ketipat. Bencana ini menimpa seorang 

pengemudi motor hingga jatuh ke jurang.  

Kepala Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, 

(14/11/2012), mengakui tiga jalur antar 

kabupaten itu rawan longsor saat terjadi hujan 

lebat. Dari catatan yang diperolehnya, hampir 

setiap hujan lebat pada akhir tahun atau awal 

tahun daerah itu selalu dilanda longsor. Mulai 

dari longsor berskala kecil hingga berskala 

besar yang sampai membuat jalan tertutup 

tanah dan menyebabkan lalu lintas macet total.  

Di sepanjang jalur lintasan Singaraja-

Bedugul, kondisi ekosistemnya telah banyak 

mengalami alih fungsi vegetasi dan alih fungsi 

lahan. Beberapa tahun yang lalu, di sepanjang 

jalur ini ditanami tanaman produktif seperti 

cengkeh. Sebelum tanaman cengkeh ditanam 

di sepanjang jalur tersebut, ekosistem aslinya 

adalah ekosistem hutan. Namun alih fungsi 

vegetasi dan juga alih fungsi lahan dari hutan 

menjadi tanaman produktif dan pemukiman 

telah berlangsung secara besar-besaran. Dalam 

tahun-tahun terakhir ini telah terjadi perubahan 

total dari hutan, kemudian tanaman cengkeh 

dan saat ini dengan tanaman kopi yang 

mempunyai arsitektur morfologi tumbuhan 

yang pendek dengan habitus tipe sapling.  

Stratifikasi vegetasi yang ada di 

sepanjang jalur ini juga mengalami perubahan 

yang sangat signifikan, yakni vegetasi strata 

bawah dan strata atas telah semakin menipis. 

Stratifikasi pada ekosistem produktif hanya 

terdiri atas satu strata. Crown cover, berfungsi 

sebagai “payung” terhadap faktor edafik yang 

TITIK RAWAN EROSI SEPANJANG LINTASAN SINGARAJA-

BEDUGUL (BALI) 

Staf Dosen Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA Undiksha Singaraja 

Email: wijana_1960@yahoo.com 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah titik rawan erosi sepanjang lintasan Singaraja-Bedugul 

(Bali). Populas dalam penelitian ini adalah seluruh vegetasi dan edafik yang ada di sepanjang lintasan Singaraja-

Bedugul. Sampel dalam penelitian ini adalah parameter vegetasi berupa stratifikasi, crown cover, tekstur tanah, 

dan kemiringan lahan sepanjang garis transek. Teknis pengumpulan datanya dengan menggunakan metode line 

transect, pengambilan sampel utuh, dan pengukuran langsung di lapangan. Data dianalisis secara statistik ekologi 

dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Jumlah titik-titik rawan erosi yang ada di sepanjang jalur 

lintasan Bedugul-Singaraja, dari 265 stasiun yang dikaji, ada sebanyak  8 kuadrat (lokasi) (3,1%) yang termasuk 

ke dalam kategori sangat rawan erosi,  31 lokasi  (11,69%) rawan erosi, 123 lokasi (46,41%) cukup rawan erosi, 

89 lokasi (33,58%) kurang rawan erosi, dan tidak rawan erosi sebanyak 14 lokasi (6,28%). 

Kata Kunci: Titik Rawan Erosi, Lintasan Singaraja-Bedugul, Stratifikasi, Crown Cover, Tekstur Tanah, 

Kemiringan Lahan  
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ada di bawahnya agar tidak terjadi erosi. 

Crown cover yang  ada di sepanjang  jalur ini,  

menunjukkan kondisi yang terputus dan 

kurang dari 75%. Kondisi ini akan menjadikan 

run off pada permukaan tanah. Dalam kondisi 

tertentu, dapat menimbulkan erosi yang lebih 

besar. Kejadian ini disebabkan tidak adanya 

kemampuan vegetasi untuk menghalangi 

infiltrasi air hujan jatuh ke permukaan tanah. 

Ketidakmampuan vegetasi untuk menghalangi 

dan menguragi energi kinetik air hujan sebagai 

akibat dari kondisi crown cover vegetasi yang 

hidup di atas lahan yang terputus dan kurang 

dari 75%.  

Tekstur tanah juga sangat berperan 

terhadap terjadinya erosi. Tekstur tanah 

berpasir, memiliki korosifitas yang besar, dan 

daya ikat antar partikel-partikel tanah yang 

lemah maka akan memudahkan terjadinya 

erosi. Kondisi tekstur tanah di sepanjang jalur 

Bedugul-Singaraja, tidak jarang yang 

bertekstur non liat, sehingga memudahkan 

terjadinya erosi. Tingkat kemiringan juga 

sebagai salah satu kondisi yang sangat 

berkontribusi terhadap terjadinya erosi. 

Kemiringan di sepanjang jalan Bedugul-

Singaraja sangat memungkinkan terjadinya 

erosi. Sepanjang jalur ini, banyak lahan yang 

menjulang tinggi dan dalam posisi miring. 

Kemiringannya bahkan melebihi dari 45 

derajat. 

 Dapat dinyatakan bahwa pada 

sepanjang jalur Bedugul-Singaraja ini, telah 

terjadi perubahan pada strata vegetasi dan 

crown cover dari masing-masing spesies. Di 

tambah dengan kondisi faktor edafik seperti 

tekstur tanah dan posisi kemiringan lahan, 

semuanya akan berinteraksi dan berpengaruh 

serta berkontribusi terhadap terjadinya erosi di 

sepanjang jalur ini. Barbour et al (1987) 

Mueller-Dombois (1974), Cox (1976), dan 

Alhasanah (2006) menyatakan bahwa faktor 

penyebab tanah longsor secara alamiah 

meliputi morfologi permukaan bumi (tekstur 

tanah), penggunaan lahan, vegetasi dan curah 

hujan. Sementara ini belum ada data yang 

terkait tentang titik-titik rawan erosi di 

sepanjang jalur lintasan Bedugul-Singaraja 

tersebut. Oleh karenanya diperlukan kajian 

untuk mengetahui titik-titik rawan erosi. 

Kajian yang dilakukan ini melalui analisis 

stratifikasi, crown cover, tekstur tanah, dan 

kemiringan lahan.  Tujuan dari kajian ini 

adalah untuk mengetahui jumlah titik-titik 

rawan erosi yang ada di sepanjang jalur 

lintasan Bedugul-Singaraja melalui analisis 

strata vegetasi, crown cover, tekstur tanah, dan 

kemiringan lahan. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian eksploratif. Dalam hal ini, 

mengadakan eksplorasi terhadap titik-titik 

rawan erosi melalui analisis stratifikasi 

vegetasi, crown cover, tekstur tanah dan 

kemiringan lahan di sepanjang jalur lintasan 

Bedugul- Singaraja. Populasi dalam penelitian 

ini adalah stratifikasi vegetasi, kemiringan 

lahan dan tekstur tanah yang ada di sepanjang 

jalur lintasan Singaraja-Bedugul. Sampel 

dalam penelitian adalah seluruh stratifikasi 

vegetasi, kemiringan dan tekstur tanah yang 

berada pada 29 zona dengan 265 kuadrat di 

sepanjang jalur lintasan Singaraja-Bedugul. 

Dalam pengambilan data di lapangan, 

digunakan metode yang dapat dipilah sesuai 

dengan permasalahan yang akan dikaji. Untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan 

stratifikasi dan crown cover, digunakan 

metode line transect (Barbour et al, 1987). 

Untuk mengukur kemiringan lahan digunakan 

metode pengukuran langsung dengan alat 

hagameter. Dan untuk tekstur tanah penulis 

menggunakan metode pengambilan utuh tanah. 

Untuk menentukan tingkat kerawanan 

digunakan analisis sintesis dari ketentuan atas 

stratifikasi, kemiringan dan tekstur tanah. 

Penentuan tingkat kerawanan ini adalah hasil 

penyederhanaan dari parameter yang ada, 

selanjutnya diberikan skor. Pemberian skor ini 

didasarkan atas kombinasi dari 4 parameter 

yang ada yaitu stratifikasi, crown cover, 
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kemiringan, dan tekstur tanah. Masing-masing 

parameter tingkat kerawanan tadi dibagi atas 3 

kategori dengan menggunakan kombinasi tiga 

parameter maka tingkat kerawanan terhadap 

terjadinya erosi disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Ketentuan Pemberian Nilai dari Masing-masing Faktor Acuan 
 

No Stratifikasi Crown Cover Kemiringan Tektur 

Tanah 

1 3 X A I 

2 2 Y B II 

3 1 Z C III 

 

Keterangan : 

Stratifikasi 1 : Terdapat 1 strata  

Stratifikasi 2  : Terdapat 2 strata  

Stratifikasi 3  : Terdapat 3 strata  

Crown cover 1 : < 25% 

Crown cover 2 : 25-50% 

Crown cover 3 : > 50% 

Kemiringan A  : Tergolong lahan Datar (0-

8º) 

Kemiringan B         : Tergolong Lahan Landai – 

Agak Curam (20-55º) 

Kemiringan C  : Tergolong Lahan curam – 

Sangat Curam (56-140º) 

Tekstur Tanah I  :  Dominan Tanah Pasir 

Tekstur Tanah II :  Dominan Tanah Geluh 

Tekstur Tanah III :  Dominan Tanah 

Lempung 

Berdasakan Tabel 1 lebih lanjut akan 

dikombinasikan di antara parameter yang 

diukur, sehingga diperoleh 81 kombinasi.  

Dengan demikian skor tertinggi adalah 81 dan 

terendah adalah 1. Dengan mengacu pada 

Nurkencana (2004) menggunakan Rumus 

interval diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

Kelas Interval  =  ( Nilai Maksimal – 

Nilai Minimal ) : Panjang Interval 

5   =  (81-1) : Panjang 

Interval 

Panjang Interval =  80/5 = 16  

Berdasarkan acuan di atas, maka dapat 

ditentukan tingkat kerawanan sesuai pembagian 

skor di atas seperti tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. Penentuan Tingkatan Kerawanan Erosi 
NO JUMLAH SKOR TINGKAT KERAWANAN 

1 1-16 SANGAT RAWAN 

2 17-33 RAWAN 

3 34-50 CUKUP RAWAN 

4 51-67 KURANG RAWAN 

5 68-84 TIDAK RAWAN 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Data Crown cover pada masing-masing 

stasiun memiliki nilai persentase crown cover 

yang berbeda. Persentase crown cover dengan 

nilai terendah yaitu sebesar 23,3%  dengan skor 

1 kualitas 3 dan kode C3 sehingga tergolong 

dalam kualitas buruk. Dan persentase crown 

cover dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 90,3% 

dengan skor 3 kualitas 1 kode C1 sehingga 

tergolong dalam kualitas baik. Rerata dari 

crown cover adalah dengan 80,9% dengan skor 

3 berada pada kualitas 1 dengan kategori baik. 

Data stratifikasi pada Stasiun 1 sampai Stasiun 

29 vegetasi terdiri atas 3 strata dengan skor 3 

serta dengan kualitas 1. Berdasarkan data 

tersebut rerata stratifikasi keseluruh stasiun 

tergolong ke dalam kualitas baik. Data 

kemiringan lahan pada masing-masing stasiun 

terdapat kemiringan lahan dengan rata-rata   % 

dengan skor 2 yang termasuk ke dalam kategori 

sedang. Data tekstur tanah  secara keseluruhan 

pada masing-masing stasiun memiliki tekstur 
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tanah yang didominasi oleh lempung dengan 

skor 2 kualitas sedang.  

 Sebagai hasil analisis terhadap titik 

rawan erosi, maka di bawah ini disajikan 

titik-titik rawan erosi yang terbagi atas 5 

kategori yaitu kategori tidak rawan erosi, 

kurang rawan erosi, cukup rawan erosi, 

rawan erosi, dan sangat rawan erosi. 
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Tabel 5.10. Kualitas Lingkungan Secara Umum Singaraja 

Bedugul 

Sta

siu

n  

Kua

drat 

GPS Kualitas 

 

 

 

 

 

 

1 

1 S:08014.461’ 

E:115008.741’ 

KURANG 

RAWAN 

2 S:08014.460’ 

E:115008.733’ 

RAWAN 

3 S:08014.457’ 

E:115008.724’ 

CUKUP RAWAN 

4 S:08014.454’ 

E:115008.720’ 

CUKUP RAWAN 

5 S:08014.456’ 

E:115008.717’ 

KURANG 

RAWAN 

6 S:08014.461’ 

E:115008.772’ 

KURANG 

RAWAN 

7 S:08014.459’ 

E:115008.709’ 

CUKUP RAWAN 

8 S:08014.467’ 

E:115008.700’ 

CUKUP RAWAN 

9 S:08014.463’ 

E:115008.649’ 

TIDAK RAWAN 

10 S:08014.467’ 

E:115008.696’ 

KURANG 

RAWAN 

 

 

 

 

2 

1 S: 08014’17.0528” 

E: 11508’28.7671” 

KURANG 

RAWAN 

2 S: 08014’16.1084” 

E: 11508’28.6407” 

CUKUP RAWAN 

3 S: 08014’17.1056” 

E: 11508’28.4186” 

TIDAK RAWAN 

4 S: 08014’17.4061” 

E: 11508’28.1895” 

TIDAK RAWAN 

5 S: 08014’16.8613” 

E: 11508’28.0450” 

CUKUP RAWAN 

6 S: 08014’16.5567” 

E:11508’27.7984” 

KURANG 

RAWAN 

7 S: 08014’16.3229” 

E:11508’27.7179” 

KURANG 

RAWAN 

8 S: 08014’16.9188” 

E:11508’27.6147” 

KURANG 

RAWAN 

9 S: 08014’16.1222” 

E:11508’27.7315” 

KURANG 

RAWAN 

10 S: 08014’16.6959” 

E:11508’27.0513” 

KURANG 

RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 S: 08014’19.3149” 

E:11508’37.7924” 

SANGAT  

RAWAN 

2 S: 08014’19.0496” 

E:11508’36.9877” 

RAWAN 

3 S: 08014’19.2032” 

E:11508’37.4375” 

SANGAT RAWAN 

4 S: 08014’19.0669” 

E:11508’37.0434” 

RAWAN 

5 S: 08014’18.7319” 

E:11508’36.7712” 

RAWAN 

6 S: 08014’18.6410” 

E:11508’36.8063” 

RAWAN 

7 S: 08014’18.5900” 

E:11508’35.7012” 

CUKUP RAWAN 

8 S: 08014’18.3402” 

E:11508’36.1741” 

SANGAT RAWAN 

9 S: 08014’18.4362” 

E:11508’35.5549” 

SANGAT RAWAN 

10 S: 08014’18.3450” 

E:11508’35.4822” 

SANGAT RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 S:08014.374’ 

E:115008.669’ 

KURANG 

RAWAN 

2 S:08014.371’ 

E:115008.669’ 

KURANG 

RAWAN 

3 S:08014.364’ 

E:115008.669’ 

CUKUP RAWAN 

4 S:08014.359’ 

E:115008.659’ 

RAWAN 

5 S:08014.358’ 

E:115008.660’ 

RAWAN 

6 S:08014.356’ 

E:115008.659’ 

RAWAN 

7 S:08014.347’ 

E:115008.660’ 

TIDAK RAWAN 

8 S:08014.342’ 

E:115008.659’ 

KURANG 

RAWAN 

9 S:08014.334’ 

E:115008.658’ 

TIDAK RAWAN 

10 S:08014.336’ 

E:115008.660’ 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1 S:08014.267’ 

E:115008.367’ 

RAWAN 

2 S:08014.276’ 

E:115008.360’ 

RAWAN 

3 S:08014.278’ 

E:115008.357’ 

RAWAN 

4 S:08014.279’ 

E:115008.351’ 

RAWAN 

5 S:08014.275’ 

E:115008.345’ 

RAWAN 

6 S:08014.272’ 

E:115008.344’ 

RAWAN 

7 S:08014.264’ 

E:115008.340’ 

SANGAT RAWAN 

8 S:08014.264’ 

E:115008.338 

SANGAT RAWAN 

9 S:08014.263’ 

E:115008.330’ 

SANGAT RAWAN 

10 S:08014.261’ 

E:115008.329’ 

SANGAT RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1 S: 08014’15.0093” 

E:11508’18.6817” 

RAWAN 

2 S: 08014’14.9422” 

E:11508’18.3788” 

CUKUP RAWAN 

3 S: 08014’15.1636” 

E:11508’17.6220” 

CUKUP RAWAN 

4 S: 08014’15.1854” 

E:11508’17.2605” 

CUKUP RAWAN 

5 S: 08014’14.1854” 

E:11508’17.2605” 

CUKUP RAWAN 

6 S: 08014’14.6431” 

E:11508’17.5783” 

RAWAN 

7 S: 08014’14.7067” 

E:11508’17.6141” 

CUKUP RAWAN 

8 S: 08014’14.6542” 

E:11508’17.1567” 

KURANG 

RAWAN 

9 S: 08014’14.7684” 

E:11508’18.4425” 

KURANG 

RAWAN 

10 S: 08014’14.5787” 

E:11508’18.5472” 

CUKUP RAWAN 

 1 S:08014.180’ KURANG 
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7 

E:115008. 176’ RAWAN 

2 S:08014. 183’ 

E:115008. 757’ 

KURANG 

RAWAN 

3 S:08014.183’ 

E:115008.756’ 

KURANG 

RAWAN 

4 S:08014.180’ 

E:115008.750’ 

KURANG 

RAWAN 

5 S:08014.178’ 

E:115008.750’ 

TIDAK RAWAN 

6 S:08014.176’ 

E:115008.746’ 

CUKUP RAWAN 

7 S:08014.173’ 

E:115008.740’ 

KURANG 

RAWAN 

8 S:08014. 172’ 

E:115008.738’ 

KURANG 

RAWAN 

9 S:08014.172’ 

E:115008.736’ 

KURANG 

RAWAN 

10 S:08014.170’ 

E:115008.735’ 

TIDAK RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1 S: 08014’09.6504” 

E:11508’45.3098” 

CUKUP RAWAN 

2 S: 08014’09.0152” 

E:11508’45.3886” 

KURANG 

RAWAN 

3 S: 08014’08.7319” 

E:11508’45.2942” 

CUKUP RAWAN 

4 S: 08014’08.5839” 

E:11508’45.1089” 

KURANG 

RAWAN 

5 S: 08014’08.1840” 

E:11508’45.0057” 

CUKUP RAWAN 

6 S: 08014’08.1319” 

E:11508’45.0159” 

KURANG 

RAWAN 

7 S: 08014’07.9508” 

E:11508’44.8596” 

KURANG 

RAWAN 

8 S: 08014’07.5300” 

E:11508’44.9278” 

RAWAN 

9 S: 08014’06.9999” 

E:11508’45.0322” 

KURANG 

RAWAN 

10 S: 08014’06.6532” 

E:11508’44.9613” 

KURANG 

RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

1 S:08014.108’ 

E:115008.788’ 

KURANG 

RAWAN 

2 S:08014.110’ 

E:115008.789’ 

KURANG 

RAWAN 

3 S:08014.114’ 

E:115008.790’ 

CUKUP RAWAN 

4 S:08014.120’ 

E:115008.788’ 

CUKUP RAWAN 

5 S:08014.116’ 

E:115008.788’ 

CUKUP RAWAN 

6 S:08014.114’ 

E:115008.777’ 

CUKUP RAWAN 

7 S:08014.111’ 

E:115008.776’ 

CUKUP RAWAN 

8 S:08014.108’ 

E:115008.775’ 

CUKUP RAWAN 

9 S:08014.105’ 

E:115008.794’’ 

CUKUP RAWAN 

10 S:08014.102’ 

E:115008.773’ 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

 

 

1 S: 08014’04.6893” 

E:11508’46.7534” 

KURANG 

RAWAN 

2 S: 08014’04.4450” 

E:11508’46.5283” 

KURANG 

RAWAN 

3 S: 08014’04.1146” KURANG 

 

10 

E:11508’46.3886” RAWAN 

4 S: 08014’03.7889” 

E:11508’46.2884” 

KURANG 

RAWAN 

5 S: 08014’03.6951” 

E:11508’46.2347” 

CUKUP RAWAN 

6 S: 08014’03.6045” 

E:11508’46.2130” 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

1 S:08013. 902’ 

E:115008.893’ 

KURANG 

RAWAN 

2 S:08013. 901’ 

E:115008.897’ 

CUKUP RAWAN 

3 S:08013. 915’ 

E:115008.902’ 

CUKUP RAWAN 

4 S:08013. 918’ 

E:115008.901’ 

CUKUP RAWAN 

5 S:08013. 919’ 

E:115008.906’ 

KURANG 

RAWAN 

6 S:08013. 925’ 

E:115008.913’ 

KURANG 

RAWAN 

7 S:08013. 929’ 

E:115008.912’ 

CUKUP RAWAN 

8 S:08013. 934’ 

E:115008.915’ 

CUKUP RAWAN 

9 S:08013. 937’ 

E:115008.916’ 

CUKUP RAWAN 

10 S:08013. 941’ 

E:115008.916’ 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

12 

1 S: 08014’56.7447” 

E:11508’51.2889” 

CUKUP RAWAN 

2 S: 08014’56.9031” 

E:11508’51.3587” 

CUKUP RAWAN 

3 S: 08014’57.2140” 

E:11508’51.6046” 

CUKUP RAWAN 

4 S: 08014’57.2191” 

E:11508’51.5506” 

CUKUP RAWAN 

5 S: 08014’57.7315” 

E:11508’51.7722” 

CUKUP RAWAN 

6 S: 08014’57.6636” 

E:11508’52.0705” 

KURANG 

RAWAN 

7 S: 08014’58.5609” 

E:11508’52.2808” 

CUKUP RAWAN 

8 S: 08014’59.1314” 

E:11508’51.5977” 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

1 S:08014.0,15’ 

E:115008.771’ 

CUKUP RAWAN 

2 S:08014.0,12’ 

E:115008.769’ 

CUKUP RAWAN 

3 S:08014.0,10’ 

E:115008.769’ 

CUKUP RAWAN 

4 S:08014.000’ 

E:115008.767’ 

CUKUP RAWAN 

5 S:08013. 999’ 

E:115008.767’ 

CUKUP RAWAN 

6 S:08013. 998’ 

E:115008.765’ 

KURANG 

RAWAN 

7 S:08013. 992’ 

E:115008.761’ 

CUKUP RAWAN 

8 S:08013. 985’ 

E:115008.759’ 

CUKUP RAWAN 

9 S:08013. 985’ 

E:115008.757’ 

KURANG 

RAWAN 

10 S:08013. 980’ 

E:115008.757’ 

KURANG 

RAWAN 

 1 S: 08014’04.7017 CUKUP RAWAN 
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14 

E:11508’50.2329” 

2 S: 08014’50.0245” 

E:11508’50.4337” 

CUKUP RAWAN 

3 S: 08014’50.1000” 

E:11508’50.7138” 

KURANG 

RAWAN 

4 S: 08014’50.6140” 

E:11508’50.8771” 

KURANG 

RAWAN 

5 S: 08014’50.9268” 

E:11508’51.0998” 

KURANG 

RAWAN 

6 S: 08014’51.2958” 

E:11508’51.4640” 

KURANG 

RAWAN 

7 S: 08014’51.3550” 

E:11508’51. 6432” 

CUKUP RAWAN 

8 S: 08014’51.6125” 

E:11508’51.7896” 

CUKUP RAWAN 

9 S: 08014’51.7700” 

E:11508’52.3768” 

KURANG 

RAWAN 

10 S: 08014’51.8005” 

E:11508’52.2341” 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

1 S:08o12.136’ 

E:115o08.450’ 

CUKUP RAWAN 

2 S:08o12.138’ 

E:115o08.457’ 

CUKUP RAWAN 

3 S:08o12.138’ 

E:115o08.462’ 

CUKUP RAWAN 

4 S:08o12.142’ 

E:115o08.466’ 

CUKUP RAWAN 

5 S:08o12.144’ 

E:115o08.649’ 

CUKUP RAWAN 

6 S:08o12.146’ 

E:115o08.472’ 

CUKUP RAWAN 

7 S:08o12.168’ 

E:115o08.474’ 

CUKUP RAWAN 

8 S:08o12.158’ 

E:115o08.475’ 

CUKUP RAWAN 

9 S:08o12.158’ 

E:115o08.475’ 

CUKUP RAWAN 

10 S:08o12.166’ 

E:115o08.480’ 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

16 

1 S: 08014’42.2836” 

E:11508’57.5961” 

CUKUP RAWAN 

2 S: 08014’42.1423” 

E:11508’57.1957” 

CUKUP RAWAN 

3 S: 08014’42.8410” 

E:11508’57.2624” 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

 

17 

1 S: 08014’26.1401” 

E:11508’48.8926” 

KURANG 

RAWAN 

2 S: 08014’26.3666” 

E:11508’49.2072” 

KURANG 

RAWAN 

3 S: 08014’26.0787” 

E:11508’49.3143” 

KURANG 

RAWAN 

4 S: 08014’26.2928” 

E:11508’49.5509” 

CUKUP RAWAN 

5 S: 08014’25.9814” 

E:11508’49.6227” 

RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

1 S: 08014’25.9454” 

E:11508’49.6583” 

CUKUP RAWAN 

2 S: 08014’25.6317” 

E:11508’49.6819” 

CUKUP RAWAN 

3 S: 08014’25.4926” 

E:11508’49.8177” 

RAWAN 

4 S: 08014’25.2223” 

E:11508’49.8494” 

RAWAN 

5 S: 08014’25.0769” CUKUP RAWAN 

E:11508’49.7531” 

6 S: 08014’25.1264” 

E:11508’49.5699” 

KURANG 

RAWAN 

7 S: 08014’24.8387” 

E:11508’49.9619” 

RAWAN 

8 S: 08014’24.8387” 

E:11508’49.6161” 

CUKUP RAWAN 

9 S: 08014’24.1156” 

E:11508’49.4854” 

CUKUP RAWAN 

10 S: 08014’23.9612” 

E:11508’50.1503” 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

19 

1 S: 08014’24.2526” 

E:11508’53.3801” 

CUKUP RAWAN 

2 S: 08014’24.4698” 

E:11508’53.3746” 

CUKUP RAWAN 

3 S: 08014’24.5656” 

E:11508’53.5657” 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

20 

1 S: 08014’24.6394” 

E:11508’59.4066” 

RAWAN 

2 S: 08014’24.5801” 

E:11508’58.8973” 

RAWAN 

3 S: 08014’24.6167” 

E:11508’58.7983” 

RAWAN 

4 S: 08014’24.5546” 

E:11508’58.4914” 

CUKUP RAWAN 

5 S: 08014’24.7400” 

E:11508’58.3879” 

CUKUP RAWAN 

6 S: 08014’25.0594” 

E:11508’58.1266” 

CUKUP RAWAN 

7 S: 08014’24.8158” 

E:11508’58.1366” 

CUKUP RAWAN 

8 S: 08014’24.3628” 

E:11508’57.9226” 

RAWAN 

9 S: 08014’24.2934” 

E:11508’57.6127” 

CUKUP RAWAN 

10 S: 08014’24.3352” 

E:11508’57.1598” 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

1 S: 08014’23.8200” 

E:11508’55.3925” 

CUKUP RAWAN 

2 S: 08014’23.3799” 

E:11508’55.2111” 

RAWAN 

3 S: 08014’23.1089” 

E:11508’55.2111” 

CUKUP RAWAN 

4 S: 08014’23.9906” 

E:11508’54.4130” 

CUKUP RAWAN 

5 S: 08014’22.9503” 

E:11508’54.0258” 

RAWAN 

6 S: 08014’22.4773” 

E:11508’54.5697” 

CUKUP RAWAN 

7 S: 08014’22.1376” 

E:11508’54.4423” 

CUKUP RAWAN 

8 S: 08014’21.8758” 

E:11508’53.9640” 

CUKUP RAWAN 

9 S: 08014’21.7283” 

E:11508’54.1849” 

CUKUP RAWAN 

10 S: 08014’21.0048” 

E:11508’53.8213” 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

1 S: 08014’21.2709” 

E:11508’52.7081” 

CUKUP RAWAN 

2 S: 08014’21.6148” 

E:11508’52.4667” 

CUKUP RAWAN 

3 S: 08014’20.6148” 

E:11508’25.4667” 

CUKUP RAWAN 

4 S: 08014’20.2422” KURANG 
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22 

E:11508’25.4196” RAWAN 

5 S: 08014’19.7083” 

E:11508’52.1007” 

KURANG 

RAWAN 

6 S: 08014’20.8692” 

E:11508’52.0406” 

KURANG 

RAWAN 

7 S: 08014’21.4001” 

E:11508’52.1333” 

KURANG 

RAWAN 

8 S: 08014’20.2414” 

E:11508’51.4395” 

KURANG 

RAWAN 

9 S: 08014’19.9269” 

E:11508’50.8780” 

KURANG 

RAWAN 

10 S: 08014’20.2634” 

E:11508’50.7380” 

KURANG 

RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

1 S:08o12.262’ 

E:115o08.494’ 

CUKUP RAWAN 

2 S:08o12.267’ 

E:115o08.495” 

RAWAN 

3 S:08o12.270’ 

E:115o08.492’ 

CUKUP RAWAN 

4 S:08o12.276’ 

E:115o08.491’ 

CUKUP RAWAN 

5 S:08o12.282’ 

E:115o08.490’ 

CUKUP RAWAN 

6 S:08o12.286’ 

E:115o08.490’ 

KURANG 

RAWAN 

7 S:08o12.293’ 

E:115o08.489’ 

KURANG 

RAWAN 

8 S:08o12.289’ 

E:115o08.487’ 

KURANG 

RAWAN 

9 S:08o12.298’ 

E:115o08.489’ 

KURANG 

RAWAN 

10 S:08o12.299’ 

E:115o08.488’ 

KURANG 

RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

1 S:08o12.567’ 

E:115o08.641’ 

KURANG 

RAWAN 

2 S:08o12.556’ 

E:115o08.636’ 

CUKUP RAWAN 

3 S:08o12.556’ 

E:115o08.635’ 

KURANG 

RAWAN 

4 S:08o12.549’ 

E:115o08.635’ 

KURANG 

RAWAN 

5 S:08o12.545’ 

E:115o08.636’ 

TIDAK RAWAN 

6 S:08o12.543’ 

E:115o08.634’ 

TIDAK RAWAN 

7 S:08o12.540’ 

E:115o08.630’ 

KURANG 

RAWAN 

8 S:08o12.538’ 

E:115o08.628’ 

KURANG 

RAWAN 

9 S:08o12.535’ 

E:115o08.525’ 

KURANG 

RAWAN 

10 S:08o12.530’ 

E:115o08.623’ 

KURANG 

RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

1 S:08o12.832’ 

E:115o08.615’ 

CUKUP RAWAN 

2 S:08o12.834’ 

E:115o08.613’ 

CUKUP RAWAN 

3 S:08o12.838’ 

E:115o08.612’ 

CUKUP RAWAN 

4 S:08o12.843’ 

E:115o08.609’ 

CUKUP RAWAN 

5 S:08o12.848’ 

E:115o08.608’ 

TIDAK RAWAN 

6 S:08o12.850’ TIDAK RAWAN 

E:115o08.609’ 

7 S:08o12.852’ 

E:115o08.612’ 

CUKUP RAWAN 

8 S:08o12.855’ 

E:115o08.615’ 

CUKUP RAWAN 

9 S:08o12.858’ 

E:115o08.617’ 

TIDAK RAWAN 

10 S:08o12.860’ 

E:115o08.620’ 

KURANG 

RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

1 S:08o13.244’ 

E:115o08.690’ 

KURANG 

RAWAN 

2 S:08o13.246’ 

E:115o08.691’ 

KURANG 

RAWAN 

3 S:08o13.248’ 

E:115o08.694’ 

KURANG 

RAWAN 

4 S:08o13.249’ 

E:115o08.696’ 

KURANG 

RAWAN 

5 S:08o13.251’ 

E:115o08.699’ 

KURANG 

RAWAN 

6 S:08o13.253’ 

E:115o08.701’ 

KURANG 

RAWAN 

7 S:08o13.255’ 

E:115o08.703’ 

KURANG 

RAWAN 

8 S:08o13.259’ 

E:115o08.709’ 

KURANG 

RAWAN 

9 S:08o13.263’ 

E:115o08.712’ 

KURANG 

RAWAN 

10 S:08o13.269’ 

E:115o08.717’ 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

1 S:08o13.275’ 

E:115o08.723’ 

CUKUP RAWAN 

2 S:08o13.277’ 

E:115o08.725’ 

CUKUP RAWAN 

3 S:08o13.279’ 

E:115o08.726’ 

KURANG 

RAWAN 

4 S:08o13.281’ 

E:115o08.230’ 

KURANG 

RAWAN 

5 S:08o13.283’ 

E:115o08.733’ 

KURANG 

RAWAN 

6 S:08o13.286’ 

E:115o08.739’ 

TIDAK RAWAN 

7 S:08o13.289’ 

E:115o08.742’ 

KURANG 

RAWAN 

8 S:08o13.291’ 

E:115o08.746’ 

TIDAK RAWAN 

9 S:08o13.293’ 

E:115o08.750’ 

KURANG 

RAWAN 

10 S:08o13.296’ 

E:115o08.752’ 

KURANG 

RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

28 

1 S:08o13.301’ 

E:115o08.759’ 

CUKUP RAWAN 

2 S:08o13.305’ 

E:115o08.762’ 

CUKUP RAWAN 

3 S:08o13.307’ 

E:115o08.763’ 

KURANG 

RAWAN 

4 S:08o13.310’ 

E:115o08.769’ 

CUKUP RAWAN 

5 S:08o13.312’ 

E:115o08.771’ 

CUKUP RAWAN 

6 S:08o13.313’ 

E:115o08.774’ 

RAWAN 

7 S:08o13.315’ 

E:115o08.776’ 

RAWAN 

8 S:08o13.319’ RAWAN 
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E:115o08.779’ 

9 S:08o13.322’ 

E:115o08.781’ 

CUKUP RAWAN 

10 S:08o13.323’ 

E:115o08.782’ 

CUKUP RAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 S:08o13.325’ 

E:115o08.743’ 

CUKUP RAWAN 

2 S:08o13.327’ 

E:115o08.796’ 

CUKUP RAWAN 

3 S:08o13.329’ 

E:115o08.799’ 

KURANG 

RAWAN 

4 S:08o13.332’ 

E:115o08.804’ 

KURANG 

RAWAN 

 

29 

5 S:08o13.339’ 

E:115o08.810’ 

CUKUP RAWAN 

6 S:08o13.341’ 

E:115o08.813’ 

CUKUP RAWAN 

7 S:08o13.344’ 

E:115o08.817’ 

CUKUP RAWAN 

8 S:08o13.348’ 

E:115o08.820’ 

CUKUP RAWAN 

9 S:08o13.352’ 

E:115o08.825’ 

CUKUP RAWAN 

10 S:08o13.355’ 

E:115o08.831’ 

CUKUP RAWAN 

 

 

Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada kawasan lintasan Singaraja-

Bedugul memiliki persentase crown cover 

yang baik, yaitu dengan tajuk yang 

menutupi lebih dari  50%  area vegetasi. 

Hal ini dikarenakan bahwa jenis tumbuhan 

tersebut memiliki arsitektur pohon model 

Rauh (Wijana, 2016), dengan batang 

bercabang, poliaksial, orthotropic, 

percabangan monopodial dengan 

perbungaan lateral dan mempunyai batang 

pokok yang mengalami pertumbuhan 

secara ritmik. Dengan jenis arsitektur 

tersebut, tanaman memiliki susunan 

ranting yang melebar dengan daun rapat, 

sehingga area yang ternaungi oleh tanaman 

semakin luas.  

Data penelitian stratifikasi vegetasi 

menunjukkan bahwa strata vegetasi 

tumbuhan yang berada di kawasan lintasan 

Singaraja-Gitgit tergolong dalam kualitas 

sedang dengan susunan strata bervariasi 

mulai dari strata 1 sampai strata 3, dengan 

susunan tajuk bervariasi yaitu kontinyu 

secara vertikal, kontinyu secara horizontal, 

dan diskontinyu, yang masing-masing 

berdiri sendiri-sendiri. Jumlah strata yang 

tergolong sedang tersebut dikarenakan oleh 

beberapa faktor antara lain yaitu; (1) faktor 

alam yaitu adanya kompetisi antar 

tumbuhan dalam memperoleh air dan 

cahaya matahari, dan (2) karena adanya 

regenerasi kedua, sehingga hanya terdapat 

2 strata.   

Kondisi stratifikasi suatu vegetasi 

dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain 

umur tanaman, intensitas cahaya matahari, 

dan pengaruh keberadaan tanaman lain 

yang dapat menghalangi pertumbuhan 

suatu tanaman. hal ini sejalan dengan 

Vickery (1984) dalam Indriyanto (2006) 

yang menyatakan bahwa stratifikasi terjadi 

karena dua hal penting yang dimiliki atau 

dialami oleh tumbuhan dalam persekutuan 

hidupnya dengan tumbuhan lainnya, yaitu 

akibat persaingan antar tumbuhan dan 

akibat sifat toleransi spesies pohon 

terhadap intensitas radiasi matahari. 

Spesies pohon yang intoleran mendapat 

kesempatan ruang tumbuh dengan radiasi 

matahari yang penuh, membuat pohon 

tersebut akan tumbuh cepat dan lebih 

tinggi dibandingkan pohon lainnya. 

Stratifikasi suatu vegetasi berperan 

penting dalam menentukan kualitas 

lingkungan. Semakin banyak lapisan tajuk 

yang menyusun suatu vegetasi dengan 

susunan tajuk yang kontinyu baik secara 

vertikal mapun horizontal, maka akan 

semakin baik kualitas lingkungannya. Hal 

ini disebabkan karena lapisan strata yang 

dibentuk oleh tajuk tanaman membantu 

mengurangi energi kinetis yang dihasilkan 

oleh air hujan. Dengan susunan tajuk yang 
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bertingkat, energi kinetis yang dihasilkan 

oleh air hujan akan banyak berkurang, 

sehingga ketika air sampai di tanah, 

tumbukan yang dihasilkan tidak terlalu 

keras sehingga tidak sampai memecah 

partikel-partikel tanah. Hal ini akan 

membantu mengurangi terjadinya erosi.  

Pada lokasi penelitian, masih 

ditemukan susunan tajuk yang diskontinyu, 

sehingga walaupun tajuk tersusun atas 2 

strata namun susunannya diskontinyu, 

masih berpeluang menimbulkan erosi 

karena tidak semua air hujan mampu 

bertahan. Hal ini akan menggangu 

stabilitas kehidupan di bawahnya. Kondisi 

inilah yang menyebabkan kualitas 

lingkungan di kawasan jalur Singaraja-

Bedugul tergolong ke dalam kategori 

buruk, karena peran stratifikasi dalam 

menjaga stabilitas lingkungan belum 

maksimal. Namun secara keseluruhan 

kualitas stratifikasi tergolong ke dalam 

kualitas baik. 

Data tekstur tanah pada lokasi 

penelitian menunjukkan bahwa tekstur 

tanah di kawasan lintasan Singaraja-

Bedugul didominasi oleh lempung. Tekstur 

tanah berperan penting dalam menentukan 

kualitas lingkungan karena 

berhubungannya dalam menjaga kestabilan 

lahan, dan sebagai penyedia nutrisi 

tanaman yang hidup di atasnya. Tanah 

yang baik, yaitu komposisi antara pasiran, 

lempung, liat dalam keadaan seimbang, 

sehingga tekstur tanah yang dihasilkan 

tidak terlalu rapat, atau tidak terlalu 

renggang. Pada tanah pasiran, ikatan antar 

partikelnya sangat renggang sehingga 

apabila terkena air hujan, ikatan antar  

partikelnya mudah terlepas. Hal ini 

menyebabkan terjadinya erosi karena 

partikel-partikel tanah mudah hanyut 

terbawa air hujan. Jenis tanah lempung dan 

liat lebih tahan terhadap resiko erosi 

karena partikel yang menyusun kedua jenis 

tanah tersebut, susunannya rapat dan tidak 

mudah terurai. Tanah bertekstur halus 

memiliki kemampuan menahan air yang 

tinggi sehingga mendorong aliran 

permukaan dan menyebabkan genangan 

pada cekungan (Purwowidodo, 2003). 

Data penelitian terkait dengan 

kemiringan lahan,  menunjukkan  bahwa 

secara umum, kondisi lahan pada kedua 

stasiun di domiasi oleh kondisi lahan yang 

agak curam. Kemiringan lahan pada kedua 

stasiun disebabkan karena lokasi penelitian 

masih terdapat dalam area perbukitan 

dengan ketinggian di atas 1.240 m dpl, 

sehingga kemiringan lahan pada kawasan 

tersebut cenderung agak curam. Penetapan 

kualitas lingkungan berbasis kemiringan 

lahan di dasarkan atas banyaknya daya 

kemampuan  lahan yang dimanfaatkan. 

Hockensmith dan Stelle (1943) dalam 

Wijana (2016) menyatakan semakin besar 

kelerengan suatu lahan, maka kemampuan 

lahannya akan semakin terbatas. 

Kemudian, Wijana (2016) menambahkan 

bahwa lahan dengan kemiringan < 3% 

memiliki sedikit faktor penghambat, 

drainase baik, dan resiko erosi kecil 

sehingga banyak dimanfaatkan sebagai 

pemukiman, dan lahan pertanian. Lahan 

dengan kemiringan 3-8% memiliki tingkat 

erosi sedang, sehingga banyak 

dimanfaatkan untuk penanaman tanaman 

semusim, dan penggembalaan.  

Lahan dengan kemiringan  8-15% 

dengan tingkat erosi tidak terlalu tinggi 

banyak dimanfaatkan untuk suaka marga 

satwa. Lahan dengan kemiringan 15-30% 

tingkat erosi cukup tinggi dan drainase 

buruk, sehingga dimanfaatkan sebagai 

cagar alam dan hutan lindung. Lahan 

dengan kelerengan lebih dari 30% 
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memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, 

baik dari resiko ersoi, drainase, dan 

kedalaman tanah yang dangkal sehingga 

tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan 

pertanian dan pemukiman. Penggunaan 

hanya terbatas pada hutan lindung dan 

cagar alam saja. Hutan di kawasan 

penelitian ini, memiliki rata-rata 

kemiringan lahan sebesar 28,03%, yang 

tergolong dalam kategori agak curam 

sehingga pemanfaatnnya hanya terbatas 

pada cagar alam, sedangkan hutan lindung 

tidak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian 

dan pemukiman. Berdasarkan analisis 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

lingkungan berdasarkan kemiringan lahan 

tergolong ke dalam kualitas Sedang. Dengan demikian, dari empat parameter yang diteliti, parameter yang menimbulkan adanya titik-titik rawan erosi baik yang termasuk ke dalam kategori tidak rawan erosi, kurang rawan erosi, cukup rawan erosi, rawan erosi, dan sangat rawan erosi adalah kombinasi dari stratifikasi 

(diskontinyu), crown cover (diskontinyu), 

tekstur tanah (menimbulkan genangan air), 

dan kemiringan lahan (curam). 

PENUTUP 

Dari uraian di atas, ada beberapa 

simpulan yang dapat disampaikan yaitu: (1) 

Jumlah titik-titik rawan erosi yang ada di 

sepanjang jalur lintasan Bedugul-Singaraja, 

dari 265 stasiun yang dikaji, ada sebanyak  8 

kuadrat (lokasi) (3,1%) yang termasuk ke 

dalam kategori sangat rawan erosi,  31 lokasi  

(11,69%) rawan erosi, 123 lokasi (46,41%) 

cukup rawan erosi, 89 lokasi (33,58%) kurang 

rawan erosi, dan tidak rawan erosi sebanyak 14 

lokasi (6,28%). Berdasarkan hal tersebut, ada 

beberapa hal yang dapat direkomendasikan (1) 

kepada pemakai jalan untuk lintasan Singaraja-

Bedugul agar lebih hati-hati terutama di asaat 

musim hujan; (2) Agar pemerintah dapat 

mengantisipasi kondisi lapangan sepanjang 

Singaraja Bedugul yang rawan erosi; dan (3) 

Perlu dilakukan revegetasi sepanjang lintasan 

Singaraja-Bedugul untuk meningkatkan 

kualitas stratifikasi vegetasi, crown cover, dan 

meminimalisasi erosi permukaan dan erosi 

besar. 

DAFTAR PUSTAKA 

Alhasanah, Fauziah. 2006. Pemetaan dan 

Analisa daerah rawan tanah longsor 

serta upaya mitigasinya menggunakan 

SIG. Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB. 

Bogor. 

Bali Post.Terbitan tanggal 12 november 2012 

Barbour, M. G; J. H. Burk and W. D. Pitts. 

1987. Terrestrial Plant Ecology. Inc. 

California : The Benjamin/ cummings 

Publishing Company. 

Cox, G.W. 1976. Laboratory Manual of 

General Ecology. WM. C. Brown 

Company Publisher, USA. 

Irwanto. 2007. Analisis Vegetasi untuk 

Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung 

Pulau Marsegu, Kabupaten Seram 

Barat, Provinsi Maluku. Thesis. 

Fakultas Kehutanan Universitas Gajah 

Mada. Tersedia pada 

http://www.irwantoshut.com. (Diakses 

tanggal 6 Maret 2011). 

Mueller-Dombois, D., H. Ellenberg. 1974. 

Aims and Methods of Vegetation 

Ecology. Sanfransisco : W. H. 

Freeman and Company. 

Nurkencana, Wayan. 2004. Evaluasi 

Pendidikan. Surabaya : Penebar Ilmu. 

Purwowidodo. 2003. Panduan Praktikum Ilmu 

Tanah Hutan : Mengenal Tanah. 

Laboratorium Pengaruh. Jakarta. 

Setiawan, IGAN dan Nyoman Wijana. 2016. 

Penentuan Titik Rawan Erosi 

Sepanjang Lintasan Wisata Singaraja-

Bedugul Melalui Analisis Stratifikasi, 

Crown Cover, tekstur Tanah, dan 

Kemiringan Lahan. Laporan 

Penelitian. Tidak Diterbitkan. 

Surya Negara dan Indrawan. Ekologi Hutan. 

Surabaya : Penebar Ilmu. 

Wijana, Nyoman. 2014. Metode Analisis 

Vegetasi. Yogyakarta: Plantxia. 

Wijana, Nyoman. 2016. Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Aspek Kearifan 

Lokal, Ergonomi, Ergologi, dan 

Regulasi). Yogyakarta: Plantxia. 

http://www.irwantoshut.com/


SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

95 

 

  



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

96 

Nyoman Wijana 

ABSTRAK 

Di laut lepas Desa Sangsit Kecamatan 

Sawan Kabupaten Buleleng telah dilakukan 

usaha pembudidayaan udang terpadu dengan 

sistem kurungan laut. Pembudidyaan ini 

dilaksanakan di laut lepas pada kedalaman 30-

40m di bawah permukaan laut. Sistem 

budidaya udang seperti ini menggunakn 

teknologi aquapod yang termodern. Teknologi 

ini baru diterapkan oleh dua Negara yaitu 

Mexico dan Indonesia. Khusus untuk di 

Indonesia, laut lepas yang dipilih adalah laut 

lepas Desa Sangsit Kecamatan Sawan 

Kabupaten Buleleng. 

Penggunaan teknologi pembudidayaan 

udang terpadu dengan sistem kurungan di laut 

lepas ini, memiliki beberapa keuntungan di 

antaranya : (1) tidak merusak vegetasi hutan 

mangrove, (2) udang yang dipanen adalah 

udang yang dibudidayakan semata dan tidak 

menangkap jenis biota lainnya, (3) mengurangi 

penggunaan energi listrik, (4) pemeliharaan 

udang berlangsung secara alami, sesuai dengan 

habitat aslinya (5) posisi kedalaman untuk 

menempatkan instrumen ini dapat disesuaikan 

dengan kondisi setempat, dan (6) udang yang 

dipanen lebih higienis dan mudah dibersihkan 

(PT. TOP, 2011). Dengan mempertimbangkan 

kelebihan-kelebihan yang dimiliki teknologi 

pembudidayaan udang terpadu dengan sistem 

kurungan di laut lepas tersebut, maka salah 

satu perusahaan swasta yang bergerak di 

bidang pembudidayaan udang melakukan 

investasi dengan menggunakan teknologi 

tersebut. Penerapan teknologi sistem kurungan 

di laut lepas ini satu-satunya di Indonesia.  

 Sebagai dasar pertimbangan untuk 

melakukan pembudidayaan udang di Desa 

Sangsit adalah : (1) Letak geografis Desa 

Sangsit yang strategis, (2) Merupakan area 

dengan laut dalam, (3) Mendukung kegiatan 

logistik, (4) Bukan merupakan area hutan 

lindung atau konservasi alam, (5) Perusahaan 

ini ingin memperkenalkan Desa Sangsit 

Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng 

Provinsi Bali sebagai penghasil udang dengan 

kualitas terbaik dan tidak merusak lingkungan 

(PT. TOP, 2011).         

Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

untuk tahun 2012 telah dikembangkan 

budidaya udang dengan sistem kurungan di 

laut lepas dengan luas area laut lepas seluas 4,5 

Ha. Kegiatan tahap pertama ini sebagai pilot 

UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

PADA PEMBUDIDAYAAN UDANG DI LAUT LEPAS DESA SANGSIT 

KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG 

Staf Dosen Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA Undiksha Singaraja 

Email:  nyoman wijana_1960@yahoo.com 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 

pada pembudidayaan udang di laut lepas di desa Sangsit, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh komponen ABC Environmen di tapak proyek dan ekologis pembudidayaan udang. 

Sampel penelitian ini adalah komponen culture masyarakat Desa Sangsit, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan 

Kepala Dinas perikanan Kabupaten Buleleng. Total seluruhnya adalah sebanyak 23 orang. Data diambil dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan (1) Kerusakan lingkungan yang berpotensi ditimbulkan oleh usaha pembudidayaan udang di laut 

lepas mencakup kerusakan komponen abiotik, biotik, dan culture. (2) Upaya pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti dokumen UKL-UPL yang telah disusun dan 

disetujui oleh instansi terkait. 

Kata Kunci: Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Pembudidayaan Udang, Laut 

Lepas, Desa sangsit 

mailto:wijana_1960@yahoo.com
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project sebelum dikembangkan lebih lanjut 

pada tahun-tahun berikutnya yang rencana 

pengembangannya mencapai 100 hektar di 

tahun 2015. Rincian pengembangannya dapat 

disampaikan bahwa untuk tahun 2012 

dilakukan pilot project dengan luas area 4,5 

Ha, dan tahun 2013 akan dikembangkan seluas 

30 Ha, dan ini akan terus dikembangkan 

sampai tahun 2015 mencapai area seluas 100 

Ha (PT. TOP, 2011). Sebagaimana sudah 

disampaikan di depan, bahwa teknologi 

pembudidayaan udang terpadu dengan sistem 

kurungan laut yang digunakan oleh investor ini 

termasuk ke dalam kategori teknologi 

termodern dan ramah lingkungan. Namun di 

satu sisi, sesuai dengan azas dasar ilmu 

lingkungan dan kaidah-kaidah dalam analisis 

mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 

bahwa di dalam pemanfaatan sumber daya 

alam untuk keperluan suatu usaha atau 

kegiatan, akan selalu terjadi perubahan atau 

menimbulkan dampak potensial terhadap 

lingkungan itu sendiri, di mana dampak 

potensial itu dapat bersifat positif dan dapat 

bersifat negatif. Hal ini memberikan indikasi 

bahwa agar kondisi air laut (sebagai batas 

proyek), air sungai dan vegetasi pantai 

(sebagai batas ekologis) dan culture (sebagai 

batas sosial) tetap dalam kondisi tidak tercemar 

atau dampak potensial negatif yang terjadi 

dapat ditekan seminimal mungkin, maka 

diperlukan kajian ilmiah yang mendalam dan 

independen. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui upaya pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup yang dapat 

dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya 

dampak potensial terhadap lingkungan hidup 

(Wijana, 2014a, 2014b, 2016). 

METODE PENELITIAN 

Ringkasan metode penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 1. Data dianalisis secara deskriptif.

Tabel 1. Rekapitulasi Populasi dan Sampel Penelitian   
N

o 

INDIKATO

R 

 

Populasi JENIS 

SAMPEL 

LOKASI 

SAMPEL 

UKURAN/BESARNYA 

SAMPEL 

JUMLAH 

SAMPEL 

1 Dokumen 

UKL-UPL 

Data Penlt 

Tahun I 

Pemrakar

sa 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Dinas 

Perk & 

Kelautan 

Abiotik, 

Biotik, Culture 

Desa Sangsit 

Pemda 

Buleleng 

Pemrakarsa = 1 orang 

Dinas Lingkungan Hidup = 

1 orang. 

Dinas Kelautan = 1 orang 

Masyarakat 20 orang 

23 orang 

Rona Lingkungan Awal di Sekitar Usaha 

Pembudidayaan Udang 

Berikut ini akan disajikan hasil dan 

analisis data tentang kondisi awal lingkungan 

sekitar usaha pembudidayaan udang meliputi 

komponen Abiotik, Biotik dan culture yang 

diperkirakan akan terkena dampak dari usaha 

pembudidayaan udang dengan sistem kurungan 

di laut lepas Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, 

Kabupaten Buleleng. 

Komponen Abiotik 

Berikut akan disajikan hasil dan 

analisis data rona lingkungan awal di sekitar 

usaha pembudidayaan udang pada komponen 

abiotik meliputi data kualitas air laut dan 

kualitas air sungai.  

Kualitas Air Laut 

Berdasarkan hasil pengukuran yang 

telah dilakukan pada tahap awal penelitian ini 

yaitu pada tahun 2015 didapatkan data hasil 

pengukuran kualitas air laut menggunakan 

Water Quality Checker, dapat disajikan dalam 

Tabel 2. 

Tabel 2. Kualitas Air Laut di Desa Sangsit 
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No Parameter Baku Mutu Air Laut  Untuk Biota Laut Lokasi Proyek 

1 pH  7-8,5 8,0 

2 Salinitas  Coral: 33-34%; Mangrove s/d 34%; Lamun:33-34% 2,9% 

3 Suhu Air Coral: 28-30 oC, Mangrove:28-32 oC; Lamun: 28-30 oC 29,5oC 

4 Konduktivitas  - 46,2 

5 Turbiditas <5 NTU 10 NTU 

6 COD Mg/l - 

7 DO >5 mg/l 0,097 mg/l 

8 BOD  0,0 

9 Ammonia 0,3 mg/l <0,0011 mg/l 

10 Nitrat 0,008 mg/l 0,0409 mg/l 

11 Phospat 0,015 mg/l 0,0164 mg/l 

12 Bau  Alami Tidak Berbau 

13 Rasa  Alami Asin 

14 Warna  Alami Biru 

15 Sianida (CN) 0,5 mg/l - 

16 Sulfida (H2S) 0,01 mg/l - 

17 Senyawa Fenol Total 0,002 mg/l - 

18 PCB Total 0,01 µg/l - 

19 Surfaktan (deterjen) 1 Mg/l MBAS - 

20 Minyak dan Lemak 1 mg/l - 

21 Pestisida 0,01 µg/l - 

22 TBT (Tributil Tin) 0,01 µg/l  - 

23 Raksa (Hg) 0,001 mg/l - 

24 Kromium Heksavalen 

(Cr(VI)) 

0,005 mg/l - 

25 Arsen (As) 0,012 mg/l - 

26 Kadmium (Cd) 0,001 mg/l - 

27 Tembaga (Cu) 0,008 mg/l - 

28 Timbal (Pb) 0,008 mg/l - 

29 Seng (Zn) 0,05 mg/l - 

30 Nikle (Ni) 0,05 mg/l - 

31 Colliform (total) 1000 MPN/100 ml - 

32 Patogen 0 sel/100ml - 

33 Plankton Tidak bloom Lihat Tabel  

(Sumber: Artawan dan Wijana, 2015) 

 

Berdasarkan data Tabel 2 di atas tampak 

bahwa terdapat beberapa parameter seperti 

salinitas, turbiditas, DO, dan ammonia tidak 

sesuai dengan baku mutu air laut karena baku 

mutu air laut di lokasi proyek tidak sesuai 

dengan standar baku mutu air laut untuk biota 

laut, tetapi parameter yang lain sangat sesuai 

dengan baku mutu air laut yaitu, pH, suhu, 

konduktivitas, kandungan nitrat, kandungan 

phospat, bau, rasa, dan warna.  

 Berikut ini merupakan data 

pengukuran faktor klimatik kawasan laut di 

sekitar keramba udang, yang disajikan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Data Klimatik Kawasan Laut 

Lokasi 
Suhu 

(°C) 
Kelembaban (%) 

Tekanan 

Udara (mph) 
GPS Waktu 

I 30,2 69 9 
115°07'374" BT 

17.20.32 
08°04'554" LS 

II 30,2 69 10 
115°07'331" BT 

17.21.55 
08°04'578" LS 
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III 29,8 74 6 
115°07'199" BT 

17.31.00 
08°04'611" LS 

(Sumber: Artawan dan Wijana, 2015) 

 

Dari data pada Tabel 3 pada lokasi 1 memiliki 

suhu sebesar 30,2oC dan  kelembaban 69%. 

Pada lokasi 2 memiliki suhu sebesar 30,2 oC 

dan kelembabanya sebesar 69%. Pada lokasi 3 

suhu yang dimiliki sebesar 29,8 oC. 

1. Komponen Biotik 

Berikut akan disajikan hasil dan 

analisis data rona lingkungan awal di sekitar 

tempat pembudidayaan udang pada komponen 

biotik meliputi data keanekaragaman plankton 

air laut, keanekaragaman plankton air sungai 

dan struktur vegetasi pantai di kawasan usaha 

pembudidayaan udang. 

a. Keanekaragaman Plankton Air Laut 

Berdasarkan hasil pengukuran yang 

telah dilakukan pada tahap awal penelitian ini 

yaitu pada tahun 2015 didapatkan data hasil 

keanekaragaman plankton air laut, dapat 

disajikan dalam Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Komposisi Spesies Plankton Air Laut 

No. Nama Spesies Jumlah 

Fitoplankton 

1 Euglena aeus 55 

2 Gomphonema acuminatum 12 

3 Hitzschia brebissonii 79 

4 Cypridina noctiluca 34 

5 Sapphirina sp. 37 

6 Halocypria globosa 10 

7 Sipunculus nudus 29 

8 Panilia schmackeri 46 

Zooplakton 

9 Creseis virgula 60 

10 Conchoecia daphnoidea 40 

11 Pelomyxa paluatris 35 

12 Astramoeba radiosa 60 

13 Calanus sp. 56 

14 Rhizophysa filiformis 33 

15 Cavolinia globosa 39 

16 Muggiaea kochi 43 

17 Sulculeoria turgida 44 

18 Nodilittorina granularia 13 

19 Polydora ciliata 16 

20 Autolytus prolifer 18 

 TOTAL 759 

 (Sumber: Artawan dan Wijana, 2015) 

Dari data pada Tabel 4 didapatkan 

jumlah total keseluruhan keseluruhan spesies 

yaitu sebanyak 20 spesies dan jumlah spesies 

plankton yang terdapat di air laut yaitu 759 

individu. Spesies plankton dengan jumlah 

individu terbanyak yaitu Astramoeba radiosa 

dan Creseis virgule dengan jumlah individu 

60. Sedangkan spesies dengan jumlah individu 
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paling kecil yaitu Halocypria globosa dengan 

jumlah individu 10. Data keanekaragaman 

plankton pada masing masing stasiun yaitu 

pada stasiun 1 sebesar 0.913178, stasiun 2 

sebesar 0.918066, stasiun 3 sebesar 0.874373, 

dan stasiun 4 sebesar 0.89694. 

Sumber Dampak, Jenis Dampak, dan 

Deskripsi Dampak yang Diprediksi Akan 

Timbul Dalam Tahap Pembangunan 

Pembudidayaan Udang 

Berdasarkan hasil wawancara dan 

studi dokumentasi yang dilakukan, ditemukan 

beberapa sumber dampak, jenis dampak, dan 

deskripsi dampak pada masing-masing tahapan 

kegiatan pembanguanan pembudidayaan 

udang. Data ini didapatkan dari dokumen 

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan PT. Tropical Ocean Prawn yang 

disusun pada tahun 2011, dapat dilihat pada 

Tabel 5. 
Tabel 5. Sumber Dampak, Jenis Dampak, dan Deskripsi Dampak pada Masing-Masing Tahapan Kegiatan Pembanguanan Pembudidayaan 

Udang 

Tahapan 

Kegiatan 
Sumber Dampak 

Komponen yang 

terkena Dampak 
Jenis Dampak Deskripsi Dampak 

Operasi Pemeliharaan 

(Pemberian Pakan) 

Komponen 

Abiotik 

Terjadinya penambahan 

nutrien baru ke dalam 

ekosistem laut dan 

sumber polutan bagi 

ekosistem laut 

Pemberikan pakan harus 

seusai dengan jadwal, 

jumlah, dan jenis pakan, 

jika tidak makan 

lingkungan disekitar 

kurungan laut akan 

menjadi lebih subur dan 

lebih jauh lagi dapat 

diprediksi bahwa terjadi 

pencemaran terhadap 

lingkungan akibat residu 

pakan yang berlebihan. 

Pencemaran itu dapat 

mempengaruhi kualitas 

parameter lingkungan 

seperti amonia, nitrat, 

pospat, pH, 

konduktivitas, turbiditas, 

DO, COD, BOD, dan 

lain-lain, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 

Komponen Biotik Terjadinya dampak 

negatif berupa booming 

dan dampak positif yang 

terjadi adalah banyaknya 

biota laut yang bernilai 

ekonomi seperti ikan 

ditemukan ditempat 

yang subur ini. 

Dampak negatif berupa 

booming yang dapat 

muncul lebih jauh adalah 

eutropikasi akan mulai 

berlangsung. Dampak 

positifnya adalah dengan 

banyaknya ikan yang 

berada disekitar 

kurungan laut akan 

mengundang nelayan 

untuk memancing 

didaerah tapak proyek 

dan sekitarnya 

Komponen 

Culture 

Pemberian pakan yang 

sesuai dengan jadwal, 

jumlah, dan jenis 

pakannya oleh pekerja. 

Kecelakaan kerja dan 

kualitas udang yang 

kurang bagus 

Pemeliharaan (Menjaga 

kesehatan udang) 

Komponen 

Abiotik 

Pencemaran lingkungan 

di luar kurungan dan 

residu obat yang 

diperuntukan bagi 

kesehatan udang 

Pengaruh pada 

paramenter lingkungan 

seperti amonia, pospat, 

nitrat, pH, konduktivitas, 

turbiditas, DO, BOD, 

COD, dan lain-lain, lihat 

pada Tabel 4.1 
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Komponen Biotik Pemeliharaan dengan 

memperhatikan 3J, yaitu 

jenis obat yang akan 

digunakan, jumlah atau 

dosis obat yang 

diberikan, dan jadwal 

pemberian obat, vitamin, 

dan sejenisnya 

Kualitas udang yang 

dihasilkan akan 

menurun, udang yang 

dibudidayakan akan 

terserang oleh organisme 

patogenik, biota laut di 

luar kurungan akan 

mengalami penularan 

penyakit yang bersumber 

dari udang yang telah 

terkena penyakit, biota 

laut di luar kurungan 

udang dapat bermigrasi 

ke tempat lain, dan 

kemungkinan besar biota 

laut dan juga udang yang 

dibudidayakan akan 

mengalami kematin 

Komponen 

Culture 

Masalah K3 

(Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) 

Pekerjaan ini dilakukan 

pada kedalaman ± 20-30 

meter dibawah 

pemukaan laut yang 

berpotensi menimbulkan 

kecelakaan bagi pekerja 

Penen udang 

(Pengangkutan udang 

dari dalam kurungan) 

Komponen Biotik Ikut tertangkapnya atau 

terperangkapnya biota 

laut lain 

Kematian biota laut yang 

ikut tertangkap saat 

pemanenan. 

Komponen 

Culture 

Masalah K3 

(Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) 

Jika terjadi kecelakan 

kecil (luka ringan) 

maupun kecelakaan yang 

mengakibatkan cedera 

berat maka pihak 

perusahaan bertanggung 

jawab atas segala hal 

yang berkaitan dengan 

kecelakaan kerja 

Penen udang 

(Pengangkutan hasil 

panen dari laut ke 

darat) 

Komponen 

Culture 

Penambahan 

penghasilan bagi 

nelayan setempat 

Penambahan 

pengahasilan bagi 

nelayan yang ikut 

bekerja pada saat panen 

ini khususnya sebagai 

pengangkut hasil panen 

dari laut ke darat, karena 

pihak perusahaan 

menggunakan tenaga 

lokal khususnya 

kelompok buruh dan 

nelayan 

Penen udang 

(Pengepakan hasil 

penen) 

Komponen 

Abiotik 

Menimbulkan bau dan 

menghasilkan limbah 

cair maupun limbah 

padat 

Limbah cair dan limbah 

padat yang dihasilkan 

saat pengepakan seperti 

pencucian dan udang 

rusak atau berbagai 

organisme laut lain yang 

ikut terpanen dapat 

berpengaruh terhadap 

masyarakat sekitar dan 

jika tidak ditangani 

dengan baik maka akan 

mencemari dan 

menganggu estetika 

lingkungan  

Komponen Biotik Timbulnya bau dan 

berkembangnya 

Adanya limbah yang 

tidak terbuang secara 
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populasi serangga tidak terkelola maka 

akan meningkatkan 

populasi serangga seperti 

lalat dna nyamuk. 

Sumber polutan tadi 

sebagai sumber pakan 

bagi serangga. Hal ini 

sesuai dengan azas 

dalam ilmu lingkungan 

Komponen 

Culture 

Terbukanya lapangan 

kerja baru  

Lapangan kerja baru kan 

memberikan tambahan 

pengahsilan bagi buruh 

disekitar pangkalan atau 

di Desa Sangsit pada 

umumnya. 

Penen udang 

(Pengangkutan hasil 

panen dari darat ke 

tempat tujuan) 

Komponen 

Culture 

Memunculkan 

kemacetan lalu lintas, 

terganggunya aktiivitas 

rekreasi warga setempat, 

dan penambahan 

penghasilan buruh 

setempat 

Terjadinya kemacetan 

lalu lintas saat hasil 

panen diangkut 

menggunakan mobil, 

terutama di waktu pagi 

hari pada perempatan 

pasar Desa Sangsit, 

mengingat terdapat 

pangkalan ojek dan 

angkutan umum lainnya 

serta aktivitas 

perdagangan di tepi 

jalan. Dampak positif 

yang diperoleh adalah 

tambahan penghasilan 

bagi pekerja bongkar 

muat dan pemindahan 

hasil panen 

 

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa, 

diprediksi akan terjadi dampak potensial baik 

negatif maupun positif pada masing-masing 

tahapan kegiatan pembangunan 

pembudidayaan udang yang meliputi tahapan 

pra kontruksi, kontruksi, operasi, dan pasca 

operasi terhadap komponen Abiotik, Biotik, 

dan culture. Setelah mengetahui kemungkinan 

dampak yang ditimbulkan dari tahapan 

kegiatan tersebut, diharapkan besaran dampak 

yang akan dihasilkan apabila kegiatan tersebut 

dilakukan tidak melebihi dari kondisi rona 

lingkungan awal. 

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup 

Berdasarkan hasil wawancara, 

kuesioner  dan studi dokumen, adapun upaya 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang 

dapat dilakukan dari sumber, jenis, dan 

deskripsi dampak yang diprediksi akan timbul 

pada masing-masing tahapan kegiatan 

pembudidayaan udang di Desa Sangsit, 

Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pada 

data ini menekankan pada bidang operasi, 

sebab akan melihat keefektifan dari dokumen 

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup setelah beberapa tahun 

dibuat dan menambahkan hal-hal yang perlu 

diperhatikan karena dapat menimbulkan 

dampak potensial khususnya dalam komponen 

culture.  

Tabel 6. Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada Tahap Kegiatan Pemeliharaan 

Udang 
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Tahapan 

Kegiatan 
Sumber Dampak 

Komponen yang 

terkena 

Dampak 

Upaya Pengelolaan 

Lingkungan (UKL) 

Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UPL) 

Operasi Pemberian pakan 

udang 

Komponen 

Abiotik, Biotik, 

dan Culture 

1. Dalam pemberian pakan 

udang memperhatikan 

pola 3J yakni dalam 

pemberian pakan udang 

mengikuti jadwal yang 

telah ditetapkan, jenis 

pakan yang diberikan 

hendaknya diseusaikan 

dengan jenis udang 

udang yang 

dibudidayakan, umur 

dan memperhatikan 

komposisi kimia pakan, 

jumlah pemberian pakan 

hendaknya tetap 

diperhatikan. 

2. Untuk mencegah 

kecelakaan kerja  maka 

perusahaan harus 

melengkapi pekerja 

dengan berbagai 

kelengkapan kerja 

(savety instrumen) untuk 

keperluan kerja di airlaut 

dengan kondisi ruang 

kerja yang sangat 

berpeluang besar 

mengundang kecelakaan 

kerja 

3. Mencegah timbulnya 

penyakit Dekompresi, 

yaitu adanya gelembung-

gelembung nitrogen di 

dalam  tubuh dengan 

melakukan pengecekan 

kesehatan rutin kepada 

pekerja. 

4. Bentuk jaminan kerja 

(asuransi kecelakaan) 

harus disiapkan oleh 

perusahaan untuk 

pekerja tetap. 

1. Melakukan observasi dan 

pengambilan sampel air laut 

untuk uji laboratorium untuk 

mengukur parameter 

lingkungan meliputi amonia, 

pospat, pH, konduktivitas, 

turbiditas, DO, COD, BOD, 

dan lain-lainnya, 

2. Melakukan observasi dan 

pengambilan sampel air laut 

untuk uji laboratorium untuk 

mengetahui komposisi dan 

jumlah individu spesies yang 

selanjutnya secara statistik 

ekologi dihitung 

keanekaragaman planktonnya 

(fitoplankton dan zooplankton), 

3. Mengadakan pengecekan 

kesehatan kepada para pekerja 

setiap 6 bulan sekali. 

4. Mengadakan observasi dan 

wawancara untuk mengetahui 

pengelolaan pencegahan dan 

asuransi kecelakaan kerja. 

 Pemeliharaan 

kesehatan udang 

Komponen 

Abiotik, Biotik, 

dan Culture 

1. Melakukan 3J dalam 

pemeliharaan kesehatan 

udang yaitu jadwal 

pemeriksaan dan 

pengobatan, jenis obat 

yang diberikan 

diseusikan dengan 

penyakit udang yang 

ada, jumlah atau 

konsentrasi obat yang 

diberikan. Untuk itu 

perusahaan 

memperkerjakan dokter 

hewan yang keahliannya 

pada udang serta teknisi 

dalam bidang 

1. Melakukan observasi dan 

wawancara tentang 

pelaksanaan 3J dalam 

pemeliharaan udang, 

2. Melakukan observasi dan 

wawancara untuk mengetahui 

upaya peningkatan nilai jual 

udang dipasaran, 

3. Melakukan observasi dan uji 

laboratorium sampel air laut 

untuk mengetahui kualitas air 

laut, 

4. Melakukan observasi dan uji 

kualitas air laut dan 

organisme yang ada di luar 

kurungan berkenaan dengan 
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pemeliharaan udang, 

2. Untuk meningkatkan 

nilai jual udang 

dipasaran maka kualitas 

udang yang diproduksi 

tetap ditingkatkan dna 

dipertahankan, 

3. Agar kualitas lingkungan 

tetap pada RLA nya 

maka pengawasan dan 

pemeriksaan 

laboratorium senantiasa 

dilakukan agar diketahui 

permasalahan yang 

muncul lebih dini, 

4. Agar tidak terjadi 

penularan penyakit ke 

organisme lain yang ada 

diluar kurungan perlu 

dilakukan kajian dan 

pemeriksaan sampel 

organisme yang ada di 

luar kurungan secara 

periodik agar tidak 

terjadi penularan wabah 

penyakit di luar 

kurungan secara tiba-tiba 

tanpa diprediksi telebih 

dahulu, 

5. Agar tidak terjadi 

kecelakaan kerja maka 

perusahaan dan pekerja 

hendaknya telah 

menggunakan intrumen 

pengamanan kerja. 

Jaminan asuransi 

kecelakaan kerja 

senantiasa tetap 

dilakukan secara pasti. 

penularan penyakit terhadap 

organisme lain yang ada di 

luar kurungan, 

5. Observasi dan wawancara 

untuk mengetahui kecelakaan 

dan asuransi kerja. 

 Penangkapan udang Komponen 

Biotik dan 

Culture 

1. Panen udang dilakukan 

secara hati-hati, selektif 

dan terfokus 

penangkapannya pada 

udang yang 

dibudidayakan, gunakan 

alat penangkap secara 

spesifik. Bila ada 

biotalaut lain yang 

tertangkap segera dilepas 

kembali ke habitatnya, 

2. Untuk menghindari 

kecelakaan kerja 

perusahaan dan pekerja 

hendaknya telah 

menggunakan instrumen 

pengaman kerja. 

Jaminan asuransi 

kecelakaan kerja 

senantiasa tetap 

dilakukan secara pasti. 

Penerapan program 

CSR.  

1. Observasi dan identifikasi 

spesies biota laut yang ikut 

tertangkap dalam 

jaring/kurungan saat proses 

panen. 

2. Melakukan observasi dan 

wawancara untuk mengetahui 

kecelakaan kerja yang terjadi 

dan asuransi kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

 Pengangkutan hasil 

panen dari laut ke 

Komponen 

Culture 

Pekerja hendaknya telah 

menggunakan instrumen 

Dengan melakukan observasi 

dan wawancara berkaitan dengan 
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darat pengaman kerja. Jaminan 

asuransi kecelakaan kerja 

senantiasa tetap dilakukan 

secara pasti. 

pelaksanaan K3. 

 Pengepakan Komponen 

Abiotik, Biotik, 

dan Culture 

1. Agar bau yang berasal 

dari hasil panen dapat 

dikurangi maka dalam 

pengepakan dilakukan 

pada saat hasil panen 

masih segar, 

2. Limbah yang bersumber 

dari hasil panen baik 

berupa limbah cair 

maupun limbah padat 

tidak dibuang pada 

sembarang tempat 

sebaiknya ditempatkan 

pada tempat yang telah 

disediakan, 

3. Agar populasi serangga 

(lalat, nyamuk, dll) tidak 

meningkat maka proses 

pengepakan dilakukan 

secara cepat dan selama 

proses pengepakan 

berlangsung hasil panen 

diletakan dalam wadah 

yang tertutup. 

4. Untuk menjaga 

kesehatan pekerja maka 

para pekerja harus 

menggunakan 

perlengkapan 

keselamatan kerja, 

5. Pelaksanaan kegiatan 

pengepakan ini 

memanfaatkan tenaga 

buruh lokal sehingga 

mereka memperoleh 

penghasilan tambahan, 

6. Upaya pengepakan 

dilakukan mulai jam 

09.00-17.00 WITA dan 

malam hari jam 19.00-

21.00 WITA. 

7. Hasil panen yang dapat 

di distribusikan/ dijual 

kepada masyarakat 

sekitar Desa Sangsit 

untuk dijadikan menu 

olahan agar dapat 

meningkatkan 

pendapatan masyarakat 

dan dapat dijadikan 

sebagai icon daerah 

khususnya Desa Sangsit. 

1. Pengecekan terhadap bau yang 

berasal dari hasil panen, 

2. Observasi terhadap buangan 

limbah yang bersumber dari 

hasil panen baik berupa limbah 

cair dan limbah padat, 

3. Observasi terhadap populasi 

serangga (lalat, nyamuk, dan 

lain-lain) 

4. Observasi dan wawancara 

tentang pelaksanaan K3, 

kecelakaan kerja dan jaminan 

asuransi pekerja, 

5. Observasi dan wawancara 

berkaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan 

pengepakan hasil panen dan 

besaran upah yang diterima  

6. Observasi dan wawancara 

jadwal pelaksanaan 

pengepakan hasil panen. 

7. Pendistribusian secara 

berkala kepada masyarakat 

untuk dijadikan makanan 

olahan dipantau oleh manajer 

pemasaran.  

 Pengangkutan hasil 

panen ketempat 

tujuan 

Komponen 

Culture 

1. Waktu pengangkutan ke 

tempat tujuan dapat 

dilakukan pada pukul 

09.00 WITA, 

2. Penempatan atau parkir 

mobil pengangkut diatur 

di tempat yang tidak 

menganggu aktivitas 

1. Observasi jadwal 

pengangkutan hasil panen ke 

tempat tujuan, 

2. Observasi dan wawancara 

tentang penataan parkir mobil 

pengangkut hasil panen, 

3. Observasi dan wawancara 

dengan sopir transprotasi 
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warga berekreasi, 

3. Sopir yang mengangkut 

hasil panen hendaknya 

tetap hati-hati dan 

mematuhi peraturan lalu 

lintas, kondisi keamanan 

kendaraan dalam 

keadaan baik, 

kenyamanan dan 

kesejahteraan sopir 

terjamin, surat-surat 

kendaraan dan surat-

surat yang berkaitan 

dengan penjualan hasil 

panen harus lengkap. 

yang mengangkut hasil panen 

tentang ketaatan berlalu lintas 

di jalan, kondisi kendaraan, 

surat-surat kendaraan, surat 

ijin perdagangan, dan 

kenyaman dan kesejahteraan 

sopir. 

Dari Tabel 6 menunjukan bahwa, 

terdapat beberapa upaya pengelolaan 

lingkungan pada komponen  Abiotik, Biotik, 

dan Culture yang dapat dilakukan untuk 

menanggulangi jenis dampak yang ditimbulkan 

dari sumber dampak pada tahapan kegiatan 

pembudidayaan udang yang meliputi tahap 

operasi. Upaya pengelolaan ini bertujuan untuk 

meminimalisir atau menekan dampak negatif 

yang ditimbulkan dan mengembangakan 

dampak positifnya. Sedangkan, upaya 

pemantauan lingkungan dilakukan dengan 

mengevaluasi dan memantau keberhasilan dari 

upaya pengelolaan lingkungan. Periode 

pemantauan lingkungan dapat dilakukan setiap 

3 bulan sekali di lokasi yang kemungkinan 

terkena dampak. Pelaksanaan upaya 

pemantauan lingkungan terutaman dilakukan 

oleh pemrakarsa itu sendiri dengan 

pengawasan dan pelaporan dari Kantor Badan 

Lingkungan Hidup dan dinas-dinas terkait 

serta masyarakat. Hal ini bertujuan untuk 

memantau kondisi lingkungan agar besaran 

dampak tidak melebihi kondisi rona 

lingkungan awal. 

PENUTUP 

Dari hasil penelitian ini ada beberapa 

simpulan yang dapat disampaikan yaitu: (1) 

Kerusakan lingkungan yang berpotensi 

ditimbulkan oleh usaha pembudidayaan udang 

di laut lepas mencakup kerusakan komponen 

abiotik, biotik, dan culture. (2) Upaya 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 

yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti 

dokumen UKL-UPL yang telah disusun dan 

disetujui oleh instansi terkait. Rekomendasi 

yang dapat disampaikan adalah bahwa 

pemrakarsa, pemerintah, dan masyarakat 

hendaknya tetap ikut menjaga kelestarian 

lingkungan hidup dengan memperhatikan dan 

mengikuti dokumen UKL-UPL yang telah ada. 
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 Ni Made Wiratini 

ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Zat warna industri tekstil tidak terserap 

seluruhnya oleh kain. Sekitar 20-50%, zat 

warna tersebut tidak terserap. Dampak ketidak 

terserapan tersebut menimbulkan masalah 

lingkungan, karena residu zat warna tekstil 

tidak diolah sebelum dibuang ke sungai. Air 

sungai menjadi berwarna warni. Kadar limbah 

tekstil di sungai mencapai 60-70 mg/L 

(Wiratini, dkk. 2011). Parameter yang 

menentukan kualitas limbah tekstil antara lain 

kadar BOD dan COD. Pencapaian kadar  BOD 

dan COD limbah tekstil berturut-turut 80-6.000 

mg/L dan 150-12.000 mg/L (Pandey et al., 

2007). Berdasarkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup RI no 5 tahun 2014 tentang 

baku mutu air limbah bagi usaha kegiatan 

industri tekstil, kadar maksimum COD dan 

BOD masing-masing 150 mg/L dan 60 mg/L.  

Limbah tekstil sangat menggangu rantai 

makanan dan biota sungai, karena limbah 

tersebut sangat sukar didegradasi secara 

biologis (Shofian, M, 2005). Dampak lain 

limbah tekstil adalah toksik, karsinogenik, dan 

mutagenik (Mathur N., dkk., 2005, Daneshvar 

et. al, 2007 ). Untuk itu diperlukan upaya untuk 

mengolah limbah tekstil menjadi tidak 

berbahaya terhadap lingkungan. 

Penelitian pengolahan limbah tekstil 

agar tidak berbahaya terhadap lingkungan telah 

banyak dilakukan, seperti: adsorpsi teraktivasi 

(Copa dan Meidl. 1986), biodegradasai 

(Wiszniowski, J., et all (2006), oksidasi fenton 

(Zazo, J.A.,et all (2005), dan degradasi secara 

photokimia (Cerqueira, A.,et all, 2009). Upaya-

upaya tersebut belum efektif dan efisien, karena 

menimbulkan biaya pengolahan semakin 

meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan 

kenaikan harga bahan kimia. Untuk itu, 

PENGARUH VOLUME AIR LAUT PADA RANGKAIAN PARALEL 

ANODA AL-C UNTUK MENDEGRADASI LIMBAH TEKSTIL 

1Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha 

Email: wiratininimade@gmail.com, wiliangga@yahoo.com 

The purpose of this study was determined to volume effect of sea water at parallel circuit of Al-C anode 

to degrade textile waste. To achieve these objectives, volume of sea water varied 350, 400, 450, and 500 mL. 

Voltage, time, and distance between the electrodes was fixed, respectively 13, 5 V; 1 h, and 3 cm. Examining the 

effects of each of these variations, textile waste before and after processing the measured BOD, DO, COD, pH, 

and its absorbance. The results showed the volume of sea water affect the degradation of textile waste and sea 

water most effective volume was 450 mL. 

Keywords: textile waste, parallel circuit anode, the volume of sea water 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh volume air laut pada rangkaian paralel anoda Al-

C untuk mendegradasi limbah tekstil. Untuk mencapai tujuan tersebut, volume air laut divariasikan 350, 400, 

450, dan 500 mL. Voltase, waktu degradasi dan jarak antar elektroda dibuat tetap, masing-masing 13, 5 V; 1 

jam, dan 3 cm. Pengujian pengaruh setiap variasi tersebut, limbah tekstil sebelum dan sesudah diolah diukur 

BOD, DO, COD, pH, dan absorbansinya. Hasil penelitian menunjukkan volume air laut berpengaruh terhadap 

hasil degradasi limbah tekstil dan volume air laut paling efektif untuk mendegradasi limbah tekstil adalah 450 

mL. 

Kata kunci: limbah tekstil, rangkaian pararel anoda Al-C, volume air laut 
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penggunaan bahan kimia harus seminimal 

mungkin  (Mehmet Kobya, et all, 2003). 

Proses elektrokimia adalah salah satu 

pengolahan limbah yang berkembang saat ini, 

seperti elektrooksidasi  dan elektrokoagulasi 

(Caria Regina Costa, et all, 2010 dan Saprykina, 

M.N., 2012). Jenis elektroda yang digunakan 

dalam elektrooksidasi adalah elektroda inert, 

seperti Pt dan karbon. Sedangkan jenis 

elektroda yang digunakan dalam 

elektrokoagulasi adalah elektroda Fe dan 

elektroda Al (Mikko Vepsalaina, 2012). 

Wiratini dan Kartowasono (2016) melaporkan 

kombinasi elektroda Al-C secara paralel di 

anoda menghasilkan hasil terbaik dalam 

pengolahan limbah.  

Selain elektroda, dalam sel 

elektrokimia juga dipengaruhi oleh larutan 

elektrolit dalam proses pengolahan limbah. 

Untuk menurunkan biaya pengolahan limbah 

akibat kenaikan harga bahan kimia, maka dalam 

penelitian ini menggunakan air laut Buleleng 

sebagai larutan elektrolit. Tulisan ini  mengkaji 

dampak penambahan air laut Buleleng dalam 

mendegradasi limbah tekstil akan ditinjau dari 

kadar COD, BOD, DO, pH, dan absorbansi 

pada anoda Al-C paralel.  

METODE 

Bahan dan Alat 

Bahan utama yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah limbah tekstil yang diambil 

di tempat pembuangan limbah tekstil industri 

rumah tangga dan menengah di Kabupaten 

Gianyar.  Sedangkan air laut Buleleng diambil 

secara random. Elektroda yang digunakan 

adalah elektroda karbon dan aluminium. Bahan 

yang digunakan untuk menganalisis adalah: 

asam sulfat p.a., Fe2(SO4)3 p.a., K2Cr2O7 p.a.,. 

Ag2SO4 p.a.,. HgSO4 p.a.. FAS p.a., dan 

indikator feroin p.a.. 

Alat yang digunakan adalah DO meter 

Hanna, pH meter digital, COD reactor Hach, 

UV vis doble beam Shimadzu. Alat-alat 

tersebut digunakan untuk menguji DO, COD, 

pH, BOD, dan absorbansi sampel. Pengukuran 

COD pada panjang gelombang 600 nm dan 

absorbansi tekstil pada 511 nm. 

Tahapan pelaksanaan penelitian  

Tahapan pelaksanaan penelitian adalah 

menentukan pengaruh volume air laut terhadap 

pendegradasian limbah tekstil. Volume air laut 

divariasikan 350, 400, 450, dan 500 mL 

kemudian dimasukkan dalam reactor yang telah 

berisi 50 mL limbah tekstil.  Elektroda 

dicelupkan ke reaktor selama 1 jam dan diberi 

tegangan 13,5 V. Pola rangkaian elektroda 

anoda: Al-C parallel dan katoda C. Pengujian 

dampak setiap variasi tersebut, limbah tekstil 

sebelum dan sesudah diolah diukur BOD, DO, 

COD, pH, dan absorbansinya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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 Hasil penelitian yang diperoleh adalah 

BOD, DO, COD, pH, dan absorbansi limbah 

tekstil sebelum dan sesudah perlakuan. Kadar 

BOD, DO, COD, pH, dan absorbansi tekstil 

sebelum perlakuan disajikan dalam Gambar 1. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa limbah tekstil 

ditinjau dari BOD, COD dan pH sudah 

melampaui ambang batas berdasarkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup RI no 5 tahun 2014 

tentang baku mutu air limbah bagi usaha 

kegiatan industri tekstil, kadar maksimum 

COD, BOD, dan pH masing-masing 150 mg/L, 

60 mg/L dan 6-9. Dengan demikian limbah 

tekstil telah mencemari air sungai.

Gambar 1. Kadar BOD, DO, COD, pH, dan absorbansi tekstil sebelum perlakuan 

Nilai, COD 
(mgO2/L)x 100, 25.4

Nilai, pH, 11

Nilai, Warna (Abs), 
0.92

K
a

d
a

r

Parameter 
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Dampak variasi volume air laut terhadap kadar BOD, DO, COD, pH, dan absorbansi terhadap 

pendegradasian limbah tekstil disajikan dalam Gambar 2.  

Gambar 2. Pengaruh Volume Air Laut Terhadap Pendegradasian Limbah Tekstil 

Gambar 2 menunjukkan walaupun tidak 

ditambahkan air laut, terjadi pula penurunan 

COD, BOD, dan absorbansi. Sedangkan DO 

mengalami peningkatan. Perubahan tersebut 

terjadi karena aluminium (Al) di anoda 

teroksidasi menjadi ion Al3+dan bereaksi 

dengan ion hidroksida (OH-) membentuk 

Al(OH)3. Apabila ion Al3+ dan OH- yang 

terbentuk berlebih, maka terbentuk Al(OH)2+, 

Al(OH)2+, Al2(OH)2
4+, Al(OH)4−  dan juga 

membentuk spesi polimer seperti: All6(OH)15
3+, 

Al7(OH)17
4+,Al8(OH)20

4+,Al13O4(OH)247+, dan 

Al13(OH)34
5+. Dengan demikian limbah tekstil 

(DYE) mengalami  dua tahap, yaitu 

pengendapan dan adsorpsi (Mehmet Kobya, at 

all, 2003). Proses pengendapan terjadi seperi 

reaksi berikut: 

DYE + monomericAl → [DYE–

monomericAl](s)  

DYE + polimericAl → [DYE–polimericAl](s)  

Proses adsorpsi terjadi reaksi berikut 

DYE + Al(OH)3(s) →→ [particle]  

[DYE–polimericAl](s) + Al(OH)3(s) →→→ 

[particle] 

Peristiwa tersebut menyebabkan kadar COD, 

BOD, dan absorbansi pada limbah tektil 

berubah. 

 Gambar 2 juga menunjukkan semakin 

banyak jumlah volume air laut maka kadar 

COD, BOD, pH, dan absorbansi semakin 

menurun dan DO semakin meningkat. 

K
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Penurunan kadar COD, BOD, pH dan 

absorbansi terjadi karena peningkatan jumlah 

klor dalam sistem reaktor. Wiratini & 

Gunamantha (2013) melaporkan air laut 

Buleleng mengandung 16,862 gram dalam 

setiap liter. Ion klor (Cl-) yang terdapat dalam 

air laut dioksidasi menjadi klor (Cl2) di anoda 

dan membentuk hipoklorit (HOCl). Klor dan 

hipoklorit merupakan oksidator kuat untuk 

mendegradasi limbah tekstil. Pembentukan klor 

dan hipoklorit dari air laut dapat dituliskan 

seperti reaksi berikut: 

2Cl-→ Cl2 + 2e (anoda) 

Al → Al3+ + 3e (anoda) 

 2H2O + 2e → 2OH-+ H2 (katoda)  

Cl2 + H2O → HOCl + H+ + Cl- (bak reaktor)  

HOCl → H+ + OCl- (bak reaktor) 

 

 

Gambar 3. Proses penguraian limbah dalam reaktor 

(Sumber:Wei Li. at. all. 2010) 

 

Chiang dkk. (1995) melaporkan bahwa 

kepekatan klor sangat efektif dalam 

mendegradasi limbah tekstil. Semakin banyak 

jumlah ion klor dalam larutan semakin efektif 

dalam mendegradasi limbah tekstil. Volume air 

laut 450 mL - 500 mL, relati tidak 

menunjukkan perubahan signifikan  terhadap 

kadar BOD, DO, COD, pH, dan absorbansi. Hal 

ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah 

ion Cl- dari air laut menjadi Cl2 dan HOCl di 

anoda tidak berpengaruh terhadap proses 

pendegradasian limbah tekstil. Hal ini 

disebabkan oleh jumlah partikel limbah tekstil 

sudah semua terdegradasi oleh Cl2 dan HOCl, 

sehingga walaupun jumlah klor ditambah tidak 

terjadi perubahan yang signifikan  terhadap 

kadar BOD, DO, COD, pH, dan absorbansi. 

Proses pendegradasian limbah tekstil dapat 

digambarkan seperti Gambar 3. 

SIMPULAN 

 Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan, bahwa terdapat pengaruh 

penambahan jumlah volume air laut terhadap 

mendegradasian limbah tekstil pada rangkaian 

paralel anoda Al-C. Volume air laut 450 mL 

yang paling efektif untuk mendegradasian 

limbah tekstil pada rangkaian paralel anoda Al-

C.   
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ABSTRACT  

ABSTRAK 

 

PENDAHULUAN  

Peningkatan populasi manusia yang 

sangat cepat berbanding lurus dengan 

meningkatnya perkembangan teknologi serta 

industri demi memenuhi kebutuhan manusia. 

Selain memberikan efek positif yakni 

menyejahterakan kehidupan manusia, 

perkembangan teknologi dan industri juga 

menyebabkan dampak negatif seperti 

pencemaran lingkungan. Pencemaran yang 

ditimbulkan dapat berupa pencemaran air, 

pencemaran  udara dan pencemaran tanah. 

Pencemaran udara dapat dijumpai di 

daerah perkotaan seperti halnya Yogyakarta. 

Sebagai kota pelajar, kota budaya dan kota 

pariwisata. Pencemaran udara dapat bersumber 

dari tempat parkir di beberapa fasilitas umum 

seperti jalan raya, pusat pendidikan, kesehatan, 

dan perbelanjaan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah  No 41 Tahun 1999 salah satu 

parameter kualitas udara adalah Ozon (O3) 

troposfer  dengan baku mutu  250 μg/Nm3.  

Ozon (O3) di lapisan troposfer merupakan 

polutan sekunder yang NOx, CO, CH4 dan 

HMHC (Non Metan Hidrokarbon). (Arifien, 

2011). Menurut Penuelas (1999) keberadaan 

Volatil Organic Compound (VOC) yang 

semakin tinggi cenderung akan meningkatkan 

konsentrasi O3 di udara ambient A.Montiero 

(2011), yang melakukan pengukuran ozon 

didaerah pegunungan, menunjukkan bahwa 

tingginya konsentrasi ozon dikarenakan oleh 

udara dari perkotaan dan industri yang 

dipengaruhi angin gunung dan angin laut yang 

mengangkut polutan. 

Konsentrasi O3 yang dapat meningkat 

perlu diantisipasi karena tingginya konsentrasi 

PEMODELAN KINETIKA DAN PEMANTAUAN OZON TROPOSFER 

DI PARKIR DEPAN GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS ISLAM 

INDONESIA YOGYAKARTA 

1Jurusan Teknik Lingkungan FTSP UII;  2 Program Studi Teknik Lingkungan FTSP UII  

Email: supri.yanto@uii.ac.id 

Tropospheric Ozone is secondary pollutant in air pollutant. Moreover it has hazard potency for health 

problem in respiratory system. This study aims to know ozone concentration and to determine kinetic model from 

06.00 am to 06.00 p.m at parking area in front of Universitas Islam Indonesia (UII) Rectorat Building. The 

result shows which average ozone is 33, 9 µg/Nm3 and peak ozone is 55.74 μg/Nm3 at 01.00 pm to 02.00 p.m. 

Meanwhile kinetic model get pre-exponential factor, A is 1.23 x 1010 jam-1 and activation energy, E is 45 kJ.mol-1 

Keywords: Ozone, Monitoring, Kinetic Model, Rectorat UII, Parking Area 

Ozon (O3) di lapisan troposfer adalah polutan sekunder dari pencemaran udara. ozon membahayakan bagi 

kesehatan manusia terutama penyakit yang menyerang saluran penapasan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui konsentrasi ozon pada pukul 06.00 sampai dengan 18.00 WIB dan untuk mengetahui model kinetika 

di tempat parkir depan Gedung Rektorat Universitas Islam Indonesia (UII). Hasil penelitian menunjukkan rerata 

konsentrasi ozon sebesar 33, 9 µg/Nm3
 dan konsentrasi ozon tertinggi terjadi pada pukul 13.00-14.00 sebesar 

55,74 μg/Nm3. Sementara itu pemodelan kinetika pembentukan ozon mendapatkan nilai eksponensial faktor, A = 

1,23 x 1010 jam-1 dan energi aktivasi, E = 45 kJ.mol-1. 

Kata kunci: Ozon, Pemantauan, Pemodelan Kinetika, Rektorat UII, Tempat Parkir 
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O3 dapat menimbulkan dampak negatif. O3 

yang masuk kedalam tubuh dapat 

menyebabkan infeksi pernafasan, radang paru-

paru, asma, dan menurunkan tingkat kekebalan 

tubuh (Tilton dalam Heo & Kim, 2003). 

Sedangkan bagi lingkungan keberadaan O3 

dapat menyebabkan kerusakan terhadap daun, 

menghambat pertumbuhan tanaman dan 

menghambat produksi biomasa (Lefohn, dkk 

dalam Heo & Kim, 2003).  

Oleh karena itu penyajian mengenai 

kualitas udara dari pencemar O3 sangatlah 

diperlukan.  Sementara itu pengukuran 

konsentrasi O3 secara berkala di Kampus 

Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII) 

belum pernah dilakukan sesuai Standar 

Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

konsentrasi O3 dan menentukan model kinetika 

konsentrasi O3 pada udara ambien di tempat 

parkir depan Gedung Rektorat Universitas 

Islam Indonesia  

METODE  

Prinsip Pengambilan Contoh Uji 

Sampling kadar O3 menggunakan alat 

impinger dengan metode neutral buffer kalium 

iodida (NBKI) dengan spektrofotometer. 

Prosedur pengujian mengacu pada SNI 19-

7119.8-2005 cara uji kadar Oksidan (O3) 

dengan metode neutral buffer kalium iodida 

(NBKI) dengan spektrofotometer. Gas O3 di 

udara ambien dijerap dalam larutan neutral 

buffer kalium iodida (NBKI) dan bereaksi 

dengan iodida membebaskan iod (I2) yang 

berwarna kuning setelah 15 menit. Kosentrasi 

larutan ditentukan secara spektrofotometri 

pada panjang gelombang 352 nm. Gambar 1 

menujukkan diagram alir pengambilan contoh 

uji dan gambar 2 menujukkan diagram alir 

pembuatan kurva kalibrasi 

 

 
Gambar 6. Diagram Alir Pengambilan Contoh 

Uji 

 

 
 

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Kurva 

Kalibrasi 

 

Perhitungan volume contoh uji udara  

𝑉 =
𝐹1+𝐹2

2
× 𝑡 ×

𝑃𝑎

𝑇𝑎
×

298

760
 …(1) 

Keterangan : 

V = Volume udara yang dihisap koreksi pada 

kondisi normal 25oC,760 mmHg 

F1 = Laju alir akhir (L/menit) 

F2 = Laju alir akhir (L/menit) 

T = Durasi pengambilan contoh uji (menit) 

Pa = Tekanan barometer rata-rata selama 

pengambilan contoh uji 

Ta = Suhu rerata selama pengambilan contoh 

uji  

298 = Konversi temperature pada kondisi 

normal (25oC) ke dalam Kelvin 

760 = Tekanan udara standar (mmHg) 

 

Perhitungan kosentrasi O3 di udara ambien 
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𝐶 =
𝑎

𝑉
× 1000     … (2) 

Keterangan: 

C = Kosentrasi O3 di udara (µg/Nm3) 

a = Jumlah O3 dari contoh uji hasil 

perhitungan kurva kalibrasi (µg) 

V = Volum udara yang dihisap dikoreksi pada 

kondisi normal 25oC, 760 mmHg 

1000 = Konversi liter ke m3 

Lokasi Pengambilan Contoh Uji 

Pengambilan contoh uji udara, gambar 

3, berada di tempat parkir depan Gedung 

Rektorat Kampus Terpadu Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta. Sedangkan sketsa 

peralatan pengambilan contoh uji seperti 

ditujunkkan gambar 4. 

 
Gambar 3. Lokasi Sampling O3 

 

 

 
Gambar 4. Peralatan Pengambilan Contoh Uji  

 

Pemodelan Kinetika 

Reaksi yang diusulkan dalam penelitian ini 

mengikuti reaksi (3) 

 

NO + O2  NO2 + O3 …(3) 

Jika laju rekasi mengikuti order 1 dan reaksi 

tersebut dibagi menjadi reaksi (4) dan reaksi 

(6) 

 

Reaksi Pembentukan Ozon 

NO + O2  NO2 + O3  …(4) 

 

Dengan laju reaksi pembentukan oksidan,  

rf= k.CO3 …(5) 

 

Reaksi Penguraian (disosiasi) Ozon 

NO2 + O3  NO + O2  …(6) 

Dengan laju reaksi disosiasi Ozon,  

rd = -k.CO3      …(7) 

 

 

Selanjutnya model kinetika reaksi dirumuskan 

dengan persamaaan Arrhenius 

k =  A exp (-E/RT) …(8) 

Keterangan 

k = konstanta laju reaksi (jam-1) 

A = pre-eksponensial factor (jam-1) 

E = Energi Aktivasi (J.mol-1) 

R = Konstanta Gas (J.mol-1.K-1) 

T = Suhu Reaksi (K) 

 

Dengan mengikuti persamaan neraca massa, 

maka Persamaan  

 

 
 

𝑉
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑄. 𝐶𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 − 𝑄. 𝐶𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 + 𝑟. 𝑉 … (9) 

 

Asumsi Model 

1. Steady State, 
𝑑𝐶

𝑑𝑡
 ≠ 0 

2. C input = 0 

3. Complete mixed, C output = C 

4. Reaksi pembentukan Ozone mengikuti 

orde 1, rf = k. CO3 

5. Tidak ada reakasi disosiasi ozone, rf = 

k. CO3 = 0 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Perhitungan tesebut dilakukan dengan 

penyesuaian model (fitting to model) dengan 

pemantauan ozon di tempat pengambilan 
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contoh uji. Model mengasumsikan kondisi 

steady state yang menunjukkan bahwa ada 

perubahan konsentrasi terhadap waktu dan 

asumsi adanya pengadukan sempurna 

(complete mix) dengan ketinggian 20 m.  Dat 

sekunder mendapatkan 3.700 m/jam kecepatan 

angin sebesar (BMKG Yogyakarta, 2016),  dan 

tempar parkir seluas 2.716,71 m2(Yayasan 

Badan Wakaf, 2016) . Jumlah kendaraan 

bermotor roda dua sebanyak 948 buah pada 

pukul 06.00-14.00 dan 867 buah pada pukul 

14.00-20.00. 

Tabel 1 menujukkan perhitungan untuk 

mendapatkan eksponesnsial faktor, A sebesar 

1,23 x 1010 jam-1 dan energy aktivasi 4,17 

kJ.mol-1.  Pada gambar 5 menujukkan bahwa 

pemantauan konsentrasi ozon tertinggi terjadi 

pada interval waktu 11.00-15.00. Hasil 

pemantauan tersebut sesuai dengan prosedur 

pemantauan yang telah ditetapkan oleh SNI 

19-7119.8-2005 bahwa interval waktu tersebut. 

Terutama pada interval waktu 12.00-13.00 

konsentrasi ozone menujukkan 55,74 μg/Nm3 

dan konsentrasi tersebut terjadi pada suhu yang 

tetinggi 31oC pada pengamatan tersebut.  

Seperti yang ditemukan oleh Budiyono 

(2009) reaksi pembentukan O3 di atmosfer 

adalah NO akan membentuk NO2 melalui 

pembakaran gas pada temperatur tinggi 

didalam mesin kendaraan bermotor.  

Kemudian NO2 yang telah terbentuk akan 

terurai kembali karena adanya fotodisosiasi 

oleh radiasi matahari pada panjang gelombang 

< 420 yang menghasilkan NO dan atom O. 

Selanjutnya atom O tersebut bereaksi dengan 

O2 membentuk O3 pada interval waktu 11.00-

15.00.  Setelah pukul 15.00 terjadi penurunan 

ozon karena tidak terjadi fotodisosiasi senyawa 

NO2 sebagai bahan pembentuk ozon melalui 

produksi atom O. Hal ini  menyebabkan 

berkurangnya ozon yang terbentuk setelah sore 

hari.

Tabel 1. Perhitungan Pre-Eksponensial Faktor (A) dan Energi Aktivasi (E) 

Jam 
t 

(jam) 

O3 

Sampling 

(μg/Nm3) 

Suhu A E  k 
O3 Model 

(μg/Nm3) oC (1/jam) (j/mol) (1/jam) 

06.00-07.00 0 11,69 25 

    07.00-08.00 1 23,23 26 1,35 x 1010 45.000 185,6867 23,23 

08.00-09.00 2 17,10 26 1,34 x 1010 45.000 184,6872 17,10 

09.00-10.00 3 19,53 27 1,26 x 1010 45.000 184,4146 19,53 

10.00-10.00 4 21,55 28 1,19 x 1010 45.000 184,2253 21,55 

11.00-12.00 5 32,72 29 1,12 x 1010 45.000 184,4198 32,72 

12.00-13.00 6 55,74 31 9,98 x 109 45.000 184,7702 55,74 

13.00-14.00 7 37,67 31 9,95 x 109 45.000 184,2242 37,67 

14.00-15.00 8 51,45 27 1,26 x 1010 45.000 184,4024 51,45 

15.00-16.00 9 40,39 26 1,34 x 1010 45.000 184,0426 40,39 

16.00-17.00 10 36,67 26 1,34 x 1010 45.000 183,8406 36,67 

17.00-18.00 11 37,21 26 1,34 x 1010 45.000 183,7599 37,21 

Rerata 

 

33,9327 27,5455 1,23 x 1010 45.000 184,4067 33,9328 
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Gambar 5. Pemantauan dan Pemodelan Ozon 

SIMPULAN  

Pemantauan kualitas ozon rerata di 

tempat parkir di depan Gedung Rektorat 

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta 

sebesar 33,9 µg/Nm3
 dan konsentrasi ozon 

tertinggi terjadi pada interval waktu 13.00-

14.00 sebesar 55,74 μg/Nm3. Pemodelan 

kinetika mendapatkan nilai pre-eksponensial 

faktor, A = 1,23 x 1010 jam-1 dan energi 

aktivasi, E = 45 kJ/mol. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

RESPON PASAR ANEKA KERAJINAN KAYU SINTETIK DARI 

JERAMI DAN SEKAM PADI YANG DIPERKUAT 

NANOKOMPOSIT SILIKA-KARBON 

1Jurusan Pendidikan Kimia, FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja 
2,3Jurusan Analis Kimia, FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja 

Email: karyasa.undiksha@gmail.com 

The current study was aimed to analyze the market responces of various synthetic wood crafts 

made from lignocellulose fibers of rice straw dan rice husks reinforced by slilica-carbon nanocomposite 

from rice husk ashes and binded with polyester resin. Survey method was conducted to gain market 

responces of visitors at the synthetic wood carft products located at Main Road of Kedewatan, in between 

Amandari Hotel and Four Season Hotel at the tourism area of Ubud along two months, May – June of 

2016. The survey was conducted through intensive interview multilingualy depending on the language of 

the foreign visitors. The data of visitors opinon on quality and market acceptibility of the craft products. 

Results of descriptive data analysis of the visitors responces (123 visitors spreading into public 

community 49%, entrepreurs 32% and foreigners 19%) showed that the various synthetic wood crafts 

reach market need in very high catogory about 60% visitors, the interest of visitors for buying the 

products in very high catagory about 81%, and the interest of visitors for getting involve in marketing the 

products in very high catagory about 77%. There are five main reasons why the visitors have interest for 

buying as well as getting involve in marketing of the products, namely cheap price, environmental 

friendly, good quality, unique, and light. The market prices of the synthetic wood craft products based on 

visitors deal prices about 50% lower that of similar products from natural woods, although the prices are 

about 60% higher than their production costs. 

Keywords: synthetic wood, straw, rice husk, silica-carbon nanocomposite. 

Tujuan dari studi ini adalah menganalisis respon pasar dari aneka kerajinan kayu sintetik berbahan 

serat lignoselulosa jerami dan sekam padi yang diperkuat nanokomposit silika-karbon dari abu sekam 

padi dan perekat resin poliester. Metode yang digunakan untuk menjaring respon pasar adalah dengan 

survey terhadap pengunjung showroom pemajangan karya-karya aneka kerajinan kayu sintetik yang 

berlokasi di Jalan Raya Kedewatan antara Hotel Amandari dan Hotel Four Season di kawasan wisata 

Ubud sepaanjang dua bulan, Mei – Juni 2016.  Survey dilakukan dengan wawancara intensif dengan 

multibahasa sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh pengunjung warga negara asing. Data yang 

dijaring dalam survey adalah kelayakan pasar, ketertarikan pengunjung untuk membeli produk, 

ketertarikan untuk memasarkan produk, alasan-alasan ketertarikan, dan harga pasar dari produk-produk 

tersebut. Hasil analisis data secara deskriftif terhadap respon pengunjung (123 pengunjung dengan 

sebaran 49% masyarakat umum, 32% pengusaha, dan 19% warga negara asing) menemukan bahwa aneka 

kerajinan kayu sintetik memiliki kelayakan pasar berkatagori sangat tinggi sebanyak 60% pengunjung, 

ketertarikan untuk membeli sangat tinggi sebanyak 81% pengunjung, dan ketertarikan untuk terlibat 

dalam pemasaran sangat tinggi sebanyak 77% pengunjung. Lima alasan utama yang mendukung 

ketertarikan untuk membeli  dan atau memasarkan produk adalah harga murah, ramah lingkungan, 

berkualitas, unik dan ringan. Harga-harga pasar berdasarkan penawaran pengunjung hampir 50% lebih 

murah dari harga-harga produk sejenis dari kayu alam, walaupun harga-harga tersebut adalah 60% lebih 

tinggi dari biaya produksi. 

Kata-kata kunci: kayu sintetik, jerami, sekam padi, nanokomposit silika-karbon 
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1. PENDAHULUAN  

Indonesia adalah negara yang memiliki hutan 

terluas nomor 5 di dunia, namun dengan laju 

kerusakan hutannya nomor 2 berdasarkan laporan 

State of World Forest (dalam Kurnianingsih, 2011). 

Kesadaran dunia tentang hutan tropis sebagai paru-

paru dunia berimplikasi pada penolakan banyak 

negara maju terhadap produk-produk yang 

berbahan kayu tropis, termasuk aneka kerajinan 

kayu Bali yang mengandalkan pasar ekspor. 

Beberapa negara termasuk Indonesia menerapkan 

sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) untuk 

menjamin terlindunginya hutan basah tropis dari 

penebangan liar. Pemberlakuan SVLK pada 

produk-produk kerajinan kayu menjadikan 

permasalahan sendiri bagi pengerajin. Solusi yang 

telah ditawarkan pasar saat ini adalah kayu sintetik 

partikel komposit dari serbuk gergajian kayu atau 

sering disebut sebagai particelboard.  

Pada prinsipnya proses pembuatan kayu sintetik 

dibedakan atas tiga proses utama seperti yang 

dirangkum oleh Good & Jones (1997) yaitu proses 

kering, proses basah-kering, dan proses basah. 

Bahan baku dari berbagai jenis kayu komposit 

sintetik lebih banyak menggunakan serat selulosa 

berbahan kayu atau sisa-sisa dari pengolahan kayu 

sementara penggunaan limbah pertanian non-kayu 

berserat selulosa masih jarang dilaporkan, padahal  

pemanfaatan agrifiber dari limbah pertanian 

tersebut memiliki berbagai keunggulan seperti 

kelimpahan yang besar karena pertumbuhannya 

cepat dibandingkan dengan kayu, memberi nilai 

tambah terhadap limbah pertanian, dan ramah 

lingkungan. Beberapa kelemahan dari penggunaan 

agrifiber sebagai kayu komposit atau kayu sintetik 

adalah struktur komposit yang dihasilkan masih 

kurang kuat dan masih rentan terhadap serangan 

jamur, cuaca, suhu, sinar dan sebagainya. Oleh 

karena itu diperlukan proses yang tepat dalam 

pembuatan kayu sintetik berbahan baku serat 

selulosa non-kayu paling tidak meliputi pemilihan 

binder (zat perekat) yang tepat, penambahan bahan 

pengisi untuk memperkuat struktur dan sifat-sifat 

mekanis lainnya, proses dalam pengepresan untuk 

menghasilkan tekstur yang baik dan pewarnaan 

yang menghasilkan warna kayu alami. Kajian 

literatur di atas juga menunjukkan bahwa produk 

kayu sintetik yang dihasilkan juga masih terbatas 

pada papan kayu (woodboard), panel atau plywood, 

walaupun demikian, woodboard multi layer yang 

telah dilaporkan oleh Zehner (2005), Nilsson 

(2012), dan Davis et al. (2013) dapat menginspirasi 

pembuatan kayu sintetik yang dapat designable 

untuk berbagai industri kerajinan kayu.  

Temuan berupa proses produksi nanokomposit 

silika-karbon dari biomassa tropis kaya silikon dan 

pemanfaatannya sebagai bahan campuran dalam 

memproduksi prototipe kayu sintetik (Karyasa, et 

al., 2015 & 2016) menjadi dasar pengembangan 

proses produksi skala industri dengan pertimbangan 

keterjangkauan teknologi proses yang telah ada dan 

keberlimpahan bahan baku limbah 

pertanian/perkebunan tropis yang kaya silikon 

seperti jerami, sekam padi, limbah sisa panen 

bambu, tangkai dan daun salak, dan sebagainya 

yang telah dipetakan potensinya (Karyasa, 2012).  

Teknologi kayu sintetik dari serat lignoselulosa 

sekam dan jerami padi yang diperkuat dengan 

nanokomposit silika-karbon (Karyasa, dkk., 2015 & 

2016) telah berhasil diujiterap oleh peneliti dalam 

skala industri untuk aneka kerajinan, namun 

produk-produk kerajinan ini perlu diuji kelayakan 

pasarnya. Hasil studi kelayakan pasar dari produk-

produk kerajinan yang dihasilkan dari teknologi 

kayu sintetik yang diperkuat nanokomposit silika-

karbon dipaparkan pada tulisan ini.  

2. METODE  

Studi respon pasar terhadap produk kerajinan kayu 

sintetik ini menggunakan metode survey. 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah semua pengunjung (yang berumur di atas 17 

tahun) showroom pemajangan karya-karya aneka 

kerajinan kayu sintetik yang berlokasi di Jalan Raya 

Kedewatan antara Hotel Amandari dan Hotel Four 

Season di kawasan wisata Ubud sepaanjang dua 

bulan, Mei – Juni 2016. Responden selanjutnya 

dipilah menjadi responden masyarakat umum yaitu 

pengunjung warga negara Indonesia yang 

pekerjaannya bukan sebagai pengusaha yang terkait 

atau memiliki peluang terlibat langsung ataupun 

tidak langsung dengan bisnis dari kayu sintetik ini, 

responden pengusaha yaitu pengunjung warga 

negear Indonesia yang berprofesi sebagai 

pengusaha, dan responden warga negara asing. 

Survey dilakukan dengan wawancara intensif 

dengan multibahasa sesuai dengan bahasa yang 

digunakan oleh pengunjung warga negara asing. 

Data yang dijaring dalam survey adalah kelayakan 

pasar, ketertarikan pengunjung untuk membeli 

produk, ketertarikan untuk memasarkan produk, 

alasan-alasan ketertarikan, dan harga pasar dari 

produk-produk tersebut. 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Display produk untuk ujicoba pasar dilakukan 

dengan membuat showroom di Jalan Raya 

Kedewatan Ubud seluas 8 m x 5 m selama dua 

bulan pengujian 1 Mei 2106 hingga 28 Juni 2016. 

Terdapat 123 orang pengunjung dengan sebaran 

masyarakat umum 60 orang (49%), wisatawan 

asing (WNA) 23 orang (19%) dan pengusaha 

sebanyak 40 orang (32%). Sebaran wisatawan asing 

yang mampir ke toko/showroom adalah 3 orang 

warna negara Australia, 2 orang warga negara 

Amerika Serikat, 4 orang warga negara Jepang, 2 

orang warga negara Kanada, 2 orang warga negara 

Inggris, 2 orang warga negara Perancis, 3 orang 

warga negara Jerman, 2 orang Korea Selatan, dan 2 

orang China dan 1 orang India. Masyarakat umum 

yang mampir adalah masyarakat yang berasala dari 

wilayah Ubud dan sekitarnya yang umumnya 

berprofesi sebagai tukang bangunan, karyawan 

hotel/restaurant, pegawai negeri dan petani dan ibu 

rumah tangga. Kelompok pengusaha atau 

pengerajin/seniman yang berkunjung ke showroom 

adalah pengusaha penginapan, pengusaha aneka 

kerajinan, pengusaha restaurant, pengusaha galeri 

atau artshop, pengerajin kayu, pengerajin perak, 

pengerajin batu/cadas, pelukis dan penari. 

 

Gambar 1 Sebaran Pengunjung Showroom 

Data penerimaan pasar terhadap produk-produk 

Bali Synwood yang diukur berdasarkan respon 

pengunjung terhadap kualitas produk dapat 

disampaikan sebagai berikut.   

 

Gambar 2 Respon Pengunjung Secara Umum Terhadap Kualitas 

dan Kelayakan Pasar 

Gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar 

pengunjung menyatakan bahwa produk kerajinan 

kayu sintetik memiliki kualitas dan kelayaka pasar 

yang sangat tinggi 60% dan tinggi 38% dan sedang 

2%. Kalau diuraikan per kelompok pengunjung 

maka gambaran respon pengunjung terhadap 

kualitas dapat disampaikan seperti pada Gambar 

5.3, Gambar 5.4, dan Gambar 5.5 masing-masing 

secara berturutan untuk kelompok pengunjung 

masyarakat umum, pengusaha/pengerajin/seniman, 

dan wisatawan asing. 

 

Gambar 3  Kualitas dan Kelayakan Produk Menurut Pengunjung 
Kelompok Masyarakat Umum

 

Gambar 4  Kualitas dan Kelayakan Produk Menurut Pengunjung 

Kelompok Pengusaha 

 

Gambar 5 Kualitas dan Kelayakan Produk Menurut Pengunjung 

Kelompok Wisatawan Asing (WNA) 

Respon pengunjung terhadap pertanyaan mengenai 

ketertarikan pengunjung untuk membeli produk-

produk Bali Synwood diperoleh data sebagai 

berikut. Secara umum pengunjung menyatakan 

ketertarikan yang sangat tinggi 81% pengunjung, 

ketertarikan yang tinggi 15% dan sisanya adalah 

4% terdiri dari sedang (2%) rendah (1%) dan sangat 

rendah (1%). Selanjutnya untuk meliha respon per 

kelompok pengunjung terhadap ketertarikan 

membeli produk dijabarkan pada Gambar 6 hingga 

Gambar 8. 
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Gambar 6 Ketertarikan untuk Membeli Produk oleh Pengunjung 
Kelompok Masyarakat Umum 

 

Gambar 7 Ketertarikan untuk Membeli Produk oleh Pengunjung 
Kelompok Pengusaha 

 

Gambar 8 Ketertarikan untuk Membeli Produk oleh Pengunjung 

Kelompok Wisatawan Asing (WNA) 

Dalam survey respon pasar terhadap 

produk-produk kerajinan kayu sintetik juga dijaring 

prospek pasar atau ketertarikan pengunjung untuk 

terlibat dalam bisnis pemasaran dari produk-produk 

ini. Demikian juga telah alasan mengapa 

pengunjung tertarik untuk membeli dan atau 

berkeinginan untuk turut memasarkan produk-

produk kerajinan kayu sintetik juga dijaring, 

demikian juga alasan sebaliknya.  

 

Gambar 9  Prospek Pasar atau Ketertarikan untuk Terlibat dalam 

Pemasaran Produk Bali Synwood oleh Seluruh 

Kelompok Pengunjung 

 

Gambar 10 Alasan untuk tertarik membeli atau turut 

memasarkan produk 

Alasan-alasan pengunjung  tertarik untuk membeli 

dan atau tertarik untuk turut terlibat dalam 

pemasaran produk atau turut serta bisnis aneka 

kerajinan kayu sintetik mencerminkan keunggulan 

produk ini di mata pasar. Dengan demikian, urutan 

keunggulan produk kerajinan kayu sintetik menurut 

pasar adalah (1) harga murah dibandingkan dnegan 

produk sejenis, (2) ramah lingkungan, (3) 

berkualitas, (4) unik, (5) ringan, (6) hand made, (7) 

tradisional, (8) sesuai kebutuhan, dan (9) alasan 

lainnya. Alasan-alasan responden (pengunjung) 

untuk tidak tertarik untuk membeli atau tidak 

tertarik untuk turut memasarkan produk-produk 

kerajinan dari kayu sintetik dapat dijabarkan pada 

Gambar 11. Alasan-alasan yang terungkap adalah 

ketidakcocokan fungsi, tekstur, warna, desain dan 

alasan lainnya. Alasan-alasan ini dijadikan 

kelemahan-kelemahan produk-produk kerajinan 

dari kayu sintetik menurut pasar dan dipakai 

sebagai refleksi untuk memperbaiki kualitas produk 

sesuai dengan keinginan/kebutuhan pasar.  

 

 

Gambar 11 Alasan-Alasan Pengunjung Tidak Teratarik Membeli 

atau Turut Memasarkan Produk Kayu Sintetik. 

Survey terhadap harga-harga yang dikehendaki oleh 

pasar telah dilakukan dengan menanyakan harga-

harga terendah yang ditawar atau harga-harga yang 

disepakati antara calon pembeli (pengunjung atau 

penawar) dengan penjual dalam hal ini tim peneliti 

selama periode uji penjualan 2 bulan terhadap 
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beberapa produk aneka kerajinan dari kayu sintetik 

yang dipajang di showroom di Ubud yaitu: (1) 

patung kuda jingkrak polos dan berwarna, (2) 

patung Ganesha besar polos dan berwarna prada, 

(3) set pintu ukir Bali glodog polos dan berwarna 

prada, dan (4) set saka pat yaitu rangka gazebo ukir 

Bali. Harga rerata penawaran atau harga rerata yang 

disepakati oleh pembeli (dalam hal ini pengunjung 

showroom yang terjaring antara tanggal 1 Mei 

hingga 28 Juni 2016 di showroom Bali Synwood 

Satu di Jalan Raya Kedewatan antara Hotel 

Amandari dan Hotel Four Season di kawasan 

wisata Ubud seperti dipaparkan pada Gambar 12 

hingga Gambar 15. 

 

Gambar 12 Harga Penawaran oleh Pengunjung Terhadap Produk 

Kuda Jingkrak 

 

Gambar 13 Harga Penawaran oleh Pengunjung Terhadap Produk 

Patung Ganesha 

 

 

Gambar 14 Harga Penawaran oleh Pengunjung Terhadap Produk 
Set Pintu Ukir Bali Glodog 

 

Gambar 15 Harga Penawaran oleh Pengunjung Terhadap Produk 

Set Saka Pat (kerangka gazebo ukir) 

Hasil survey harga-harga pasar dari produk 

kerajinan berbahan kayu alam untuk kuda jingkrak 

dan patung ganeha tanpa warna adalah Rp. 

1.500.000 hingga 1.700.000 sedangkan yang 

dipulas atau berwarna adalah Rp. 2.000.000 hingga 

Rp. 2.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa harga 

pasar dari kerajinan patung kuda dan patung 

ganesha dari kayu sintetik hampir setengahnya 

lebih rendah. Demikian juga halnya dengan pintu 

glodog dan saka pat. Sementara itu jika 

dibandingkan dengan biaya produksi tiap item 

kerajinan kayu sintetik tersebut dengan harga pasar 

yang diperoleh dari studi ini menunjukkan bahwa 

harga pasar ini sudah lebih tinggi sekitar 60% dari 

biaya produksi. Hal ini berarti, kerajinan kayu 

sintetik memiliki peluang bisnis yang sangat baik. 

 

5.SIMPULAN 

Respon pengunjung (123 pengunjung dengan 

sebaran 49% masyarakat umum, 32% pengusaha, 

dan 19% warga negara asing) menyatakan bahwa 

aneka kerajinan kayu sintetik memiliki kelayakan 

pasar berkatagori sangat tinggi sebanyak 60% 

pengunjung, ketertarikan untuk membeli sangat 

tinggi sebanyak 81% pengunjung, dan ketertarikan 

untuk terlibat dalam pemasaran sangat tinggi 

sebanyak 77% pengunjung. Lima alasan utama 

yang mendukung ketertarikan untuk membeli  dan 
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atau memasarkan produk adalah harga murah, 

ramah lingkungan, berkualitas, unik dan ringan. 

Harga-harga pasar berdasarkan penawaran 

pengunjung hampir 50% lebih murah dari harga-

harga produk sejenis dari kayu alam, walaupun 

harga-harga tersebut adalah 60% lebih tinggi dari 

biaya produksinya. 
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Agus Aan Jiwa Permana1, Gede Aditra Pradnyana2 

ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN  

Fakultas Teknik dan Kejuruan (FTK) 

merupakan bagian dari Universitas 

Pendidikan Ganesha (Undiksha) yang 

berdiri sejak tahun 1990. Sampai tahun 

2015, FTK memiliki enam jurusan, yaitu: 

Jurusan Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga (S1), Jurusan Pendidikan Teknik 

Informatika (S1), Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro (S1), Jurusan Manajemen 

Informatika (D3), Jurusan Teknik 

Elektronika (D3), dan Jurusan Pendidikan 

Teknik Mesin (S1). Sejak didirikan sampai 

sekarang FTK telah banyak menghasilkan 

sumberdaya manusia dibidang pendidikan 

teknik dan kejuruan. Sebagai salah satu 

fakultas yang memiliki jurusan sangat erat 

kaitannya dengan teknologi, beberapa 

pekerjaan administrasi di FTK masih 

dikerjakan secara manual. Salah satu 

pekerjaan adminstrasi rutin yang dilakukan 

SISTEM PENGELOLAAN SERTA DISTRIBUSI SURAT BERBASIS 

WEB DAN SMS GATEWAY (STUDI KASUS : FTK, UNDIKSHA) 

1Jurusan Manajemen Informatika FTK Undiksha;  2 Jurusan Pendidikan Teknik Informatika FTK Undiksha  

Email: agus.aan@undiksha.ac.id) 

Based on the interview, obtained information that has not been computerized for mail processing and 

delivery of information is still using email and the leadership did not directly see the related letters. 

Management methods and the distribution of mail at the Faculty of Technology and Vocational (FTK) based on 

observations and interviews was done conventionally. Process documentation is done by writing in ledgers and 

filing the letter just a hardcopy document storage. The problems above can be solved by a system for the 

distribution of letters circulating in FTK. Dissemination of information-based website for ease of disseminating 

information. In addition, the dissemination of information are popular and can be accessed by all people is the 

media of the Short Message Service (SMS) via mobile phones. The advantage of SMS is inexpensive and can be 

accessed from all types of mobile phones and the possibility of the data in the receiver until more definite than 

the media sosial. So, in this research is necessary to develop a system of management and distribution of web-

based mail and sms gateway technology at the Faculty of Technical and Vocational Undiksha. 

Keywords: Distribution of mail, Web-based, SMS Gateway 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa untuk pengelolaan surat belum 

terkomputerisasi serta penyampaian informasinya masih menggunakan email dan pimpinan tidak langsung dapat 

melihat surat terkait. Metode pengelolalan dan distribusi surat di Fakultas Teknologi dan Kejuruan (FTK) 

berdasarkan observasi dan wawancara masih dilakukan secara konvensional. Proses dokumentasi dilakukan 

dengan penulisan di buku besar dan pengarsipan surat hanya berupa penyimpanan dokumen hardcopy. 

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diatasi dengan sebuah sistem untuk distribusi surat yang beredar di 

FTK. Penyebaran informasi berbasis website karena memudahkan menyebarkan informasi. Selain itu, 

penyebaran informasi yang popular dan bisa diakses oleh semua kalangan adalah media penyebaran dengan 

Short Message Service (SMS) melalui handphone. Keunggulan dari SMS adalah murah dan bisa diakses dari 

semua tipe handphone dan kemungkinan data sampai di penerima lebih pasti jika dibandingkan dengan media 

sosial. Sehingga pada penelitian ini perlu dikembangkan sebuah sistem pengelolaan dan distribusi surat berbasis 

web dan teknologi sms gateway pada Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksha.  

Kata kunci: Distribusi Surat, Berbasis Web, SMS Gateway 
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di FTK adalah pengelolaan dan distribusi 

surat.  

Surat merupakan sarana penting bagi 

sebuah instansi, karena banyak informasi 

penting terdapat didalamnya. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan salah satu staff 

FTK yang menangani disposisi surat, 

diperoleh informasi bahwa untuk 

pengelolaan surat belum terkomputerisasi 

serta penyampaian informasinya masih 

sebatas komunikasi dan pimpinan tidak 

langsung dapat melihat surat terkait. 

Secara umum surat yang beredar di FTK 

dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, 

yaitu surat masuk, surat keluar, dan surat 

internal. Surat masuk adalah surat datang 

dari pihak luar fakultas untuk fakultas atau 

unit yang ada dalam fakultas. Surat masuk 

diterima oleh sekretariat fakultas untuk 

selanjutnya diteruskan ke pihak atau unit 

penerima. Unit penerima surat akan 

memproses surat yang diterima. 

Pemrosesan surat bisa berupa pengarsipan 

atau disposisi surat. Surat keluar adalah 

surat yang dikirim fakultas ke unit tertentu 

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 

di fakultas. Surat internal adalah surat yang 

dibuat oleh pihak dalam fakultas untuk 

diedarkan kepada internal jurusan dalam 

fakultas. Surat ini biasanya dibawakan 

langsung kepada penerima surat.  

Contoh surat internal adalah surat 

undangan rapat. Surat masuk dan internal 

merupakan surat yang paling banyak 

didistribusikan di Fakultas Teknik dan 

Kejuruan. Metode pengelolaan 

pengelolalan dan distribusi surat di FTK 

berdasarkan observasi dan wawancara 

masih dilakukan secara konvensional. 

Proses dokumentasi dilakukan dengan 

penulisan di buku besar dan pengarsipan 

surat hanya berupa penyimpanan dokumen 

hardcopy. Metode ini masih belum efektif 

dan efisian serta dapat menimbulkan 

beberapa persoalan yang dapat 

menghambat kinerja fakultas dan unit-unit 

yang berada di bawah fakultas. Persoalan 

yang muncul antara lain arsip yang tidak 

terkomputerisasi yang mengakibatkan 

penelusuran surat yang lama, kerangkapan 

data surat, surat tidak sampai pada 

pimpinan, kemungkinan surat salah kirim, 

atau bahkan surat yang dapat rusak karena 

dapat basah terkena air. Hal yang sering 

terjadi dosen sering lupa dan terlambat 

memeriksa surat yang ditujukan 

kepadanya. Hal ini tentu akan apabila 

berbahaya apabila sebuah surat 

mengandung informasi penting yang 

sifatnya segera, bahkan terkadang 

mendadak karena mobilitas dosen yang 

cukup padat. 

Permasalahan-permasalahan di atas 

dapat diatasi dengan sebuah sistem yang 

dapat berfungsi sebagai media distribusi 

surat sekaligus tempat pengelolaan surat 

yang beredar di lingkungan FTK. 

Penggunaan teknologi informasi bisa 

menjadi salah satu solusi untuk mengatasi 

persoalan diatas. Penyebaran informasi 

berbasis website merupakan salah satu 

metode penyebaran informasi yang efektif 

karena website bisa diakses dimanapun 

selama terkoneksi jaringan internet. Selain 

itu, penyebaran informasi yang popular 

dan bisa diakses oleh semua kalangan 

adalah media penyebaran dengan Short 

Message Service (SMS) melalui 

handphone. Salah satu keunggulan dari 

media SMS ini adalah murah dan bisa 

diakses dari semua tipe handphone dan 

kemungkinan data sampai di penerima 

lebih pasti jika dibandingkan dengan media 

sosial misalnya. Handphone lebih efektif 

karena hampir semua orang memiliki 

handphone sehingga penyebaran informasi 
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menjadi lebih tepat sasaran. Informasi 

yang di sebarkan melalui SMS biasanya 

dapat disampaikan dan diterima secara 

lebih cepat karena data pending lebih 

diminimalisir. Pengolahan data yang 

berbasis komputer akan memudahkan 

proses manipulasi data menjadi informasi 

penting dan berarti. Kelebihan dan 

kemudahan teknologi yang dipaparkan 

sebelumnya seharusnya dapat mengatasi 

permasalahan pengelolaan dan distribusi 

surat di lingkungan FTK, sehingga pada 

penelitian ini perlu dikembangkan sebuah 

sistem pengelolaan dan distribusi surat 

berbasis web dan teknologi sms gateway 

pada Fakultas Teknik dan Kejuruan 

Undiksha. 

METODE  

• State of The Art 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra 

dan Famukhit (2014) merancang sebuah 

sistem informasi pengelolaan surat masuk 

dan surat keluar pada MTs GUPPI 

Jetiskidul berbasis desktop. Sistem yang 

dibuat berfungsi dalam pendataan surat 

masuk dan surat keluar agar nantinya 

mudah dilakukan pencarian terkait arsip 

surat. 

Serupa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Saputra dan Famukhit 

(2014), penelitian yang dilakukan oleh 

Oetari,dkk. (2015) melakukan perancangan 

dan pembangunan sebuah sistem informasi 

kearsipan pada PT. Zenith Djaja 

Palembang. Sistem yang dibangun olah 

Oetari, dkk masih berbasis desktop akan 

tetapi sudah dilengkapi dengan fitur 

laporan serta distribusi data surat ke 

direktur. Bibit dan Sukadi (2015) 

membangun sebuah sistem pengelolaan 

surat masuk dan surat keluar 

terkomputerisai di SMP Negari 1 

Tegalombo. Syahrin, dkk (2015) juga 

melakukan penelitian terkait dengan 

pembangunan sebuah aplikasi pengelolaan 

surat pada Komisi Pemilihan Umum Kota 

Palembang berbasis web menggunakan 

metode Rational Unified Process (RUP). 

Pada penelitian ini akan dibangun 

sebuah sistem yang melakukan 

pengelolaan serta distribusi surat berbasis 

web. Selain mengelola pengarsipan surat, 

sistem berbasis web yang akan dibangun 

juga akan dilengkapi teknologi SMS 

gateway untuk memberikan notifikasi atau 

informasi secara langsung melalui SMS 

pada penerima surat. 

 

• Pengertian Sistem 

Pengertian sistem diambil dari asal 

mula sistem yang berasal dari bahasa Latin 

(systema) dan bahasa Yunani (sustema) 

yang memiliki pengertian bahwa sutatu 

sistem merupakan suatu kesatuan yang 

didalamnya terdiri dari komponen atau 

elemen yang berhubungan satu dengan 

yang lainnya, yang berfungsi untuk 

memudahkan aliran informasi, materi atau 

energi. Istilah ini sering dipergunakan 

untuk menggambarkan suatu set entitas 

yang berinteraksi (Hartono, 2005). 

Menurut Hall (2001), sebuah sistem adalah 

dua atau lebih komponen yang saling 

berkaitan (inter-related) atau subsistem-

subsistem yang bersatu untuk mencapai 

tujuan bersama (common purpose). 

Menurut O’Brien (2005), sistem adalah 

sekelompok komponen yang saling 

berhubungan dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama dengan 

menerima input serta menghasilkan output 

dalam proses transformasi yang teratur. 

Selain kedua pendapat tersebut, Hartono 

(2005) membagi definisi sistem menjadi 

dua pendekatan, yaitu pendekatan yang 

menekankan pada prosedurnya dan 

menekankan pada komponen atau 

elemennya. 
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• SMS Gateway 

Short Message Service atau yang lebih 

dikenal dengan SMS adalah layanan yang 

dipakai dalam sistem pengiriman dan 

penerimaan teks antar telepon selular. 

Teknologi ini mulai diperkenalkan pada 

tahun 1991 di Eropa (Putro, 2009) dan 

kemudian menjadi standar komunikasi 

selular berbasis GSM. Menurut Wibawa 

(2008), dalam sistem SMS, mekanisme 

utama yang dilakukan dalam sistem adalah 

melakukan pengiriman short message dari 

satu terminal pelanggan ke terminal yang 

lain. SMS Gateway dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1. Ilustrasi SMS Gateway 

 

• Website 

Menurut Kadir (2006, 2-4), World 

Wide Web (WWW) atau biasa disebut 

dengan Web merupakan salah satu 

sumberdaya internet yang berkembang 

pesat. Saat ini, informasi Web 

didistribusikan melalui pendekatan 

hyperlink, yang memungkinkan suatu teks, 

gambar, ataupun objek yang lain menjadi 

acuan untuk membuka halaman-halaman 

Web yang lain. Dengan pendekatan 

hyperlink ini, seseorang dapat memperoleh 

informasi dengan meloncat dari suatu 

halaman ke halaman yang lain. Halaman-

halaman yang diakses pun dapat tersebar di 

berbagai mesin bahkan di berbagai Negara.  

Pada awalnya aplikasi web dibangun hanya 

dengan menggunakan bahasa yang disebut 

HTML (HyperText Markup Languange) 

dan protokol yang digunakan dinamakan 

HTTP (HyperText Transfer Protocol). 

 

• Tahapan Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah System 

Development Live Cycle (SDLC) dengan 

model Waterfall. SDLC merupakan salah 

satu metodologi pengembangan perangkat 

lunak yang umum digunakan dalam 

beberapa teknik dan bidang industri seperti 

rekayasa sistem, perangkat lunak, teknik 

mesin, dan ilmu komputer.  

Model waterfall merupakan proses 

pengembangan perangkat lunak secara 

sekuensial dengan daftar tahapan yang 

mengalir ke bawah (Bassil, 2012). Adapun 

tahapan-tahapan pengembangan sistem 

yang akan dilaksanakan terlihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Tahapan Pengembangan Sistem 

 

• Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang akan digunakan 

dalam pengumpulan data atau fakta yang 

relevan dengan sistem adalah : 

1. Observasi, dengan mengamati langsung 

ke FTK 

2. Wawancara, langsung dengan staff yang 

mengangani masalah surat menyurat. 

3. Serta kajian pustaka atau studi literatur, 

membaca berbagai buku, makalah dan 

bahan bacaan lain sebagai referensi 

yang dapat dijadikan acuan untuk 

pengembangan sistem. Selain itu data 

dan informasi yang di butuhkan juga 

diperoleh dengan mengunjungi berbagai 

situs-situs terkait yang menyediakan 

berbagai informasi yang relevan dengan 

bahasan penelitian. 

 

• Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk 

mengidentifikasi data yang dibutuhan 

sistem dalam pengembangannya. Data 

yang digunakan adalah data surat masuk, 

keluar, ataupun surat yang dibuat untuk 

internal di lingkungan fakultas. Adapun 

gambaran umum dari sistem yang akan 

dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 

3.  

 
Gambar 3. Gambaran Umum Sistem 

 

 

Secara garis besar, dapat dijelaskan bahwa 

beberapa proses pada sistem yang akan 

dibangun antara lain : 

1. Staff akan melakukan input data surat 

masuk seperti asal surat, perihal surat, 

ringkasan isi surat, dan tingkat kepentingan 

surat. File surat akan dipindai (scan) 

kemudian tersimpan dalam server sebagai 

arsip. 

2. Penerima surat akan menerima notifikasi 

melalui SMS mengenai surat yang diterima. 

3. Penerima dapat melihat detil dari surat yang 

diterima via website menggunakan 

komputer atau smartphone. 

4. Penerima surat juga dapat memberikan 

disposisi atau meneruskan surat ke 

penerima lain jika diperlukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian yang dilakukan telah berjalan, 

telah menghasilkan beberapa kemajuan 

meliputi proses identifikasi permasalahan, 

pengumpulan data, perancangan basis data, 

perancangan halaman master data, halaman 

admin, dan halaman user. Namun banyak 

hal yang masih harus dikerjakan untuk 

menghasilkan sebuah sistem seperti yang 

diharapkan. Dengan alokasi waktu yang 

minim, perkembangan dari penelitian telah 

menciptakan beberapa modul antara lain : 
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a) Modul Halaman Utama 

b) Modul Master Data 

c) Modul Locker Surat 

d) Modul Kotak Keluar 

 

Modul Halaman Utama ini adalah untuk 

memasukkan data surat penting di fakultas, 

baik yang bersifat internal maupun 

eksternal. Pada halaman ini, bukan saja 

memasukkan identitas surat namun 

pengguna disediakan tempat untuk 

mengupload surat aslinya yang dapat 

dilihat seperti Gambar 4. Modul master 

data seperti Gambar 5, akan dijabarkan lagi 

menjadi beberapa bagian penting terkait 

dengan data surat seperti : 

✓ Data Dosen 

✓ Data Pegawai 

✓ Data User 

✓ Data Fakultas 

✓ Data Jurusan 

 
Gambar 4.  Modul Halaman Utama  

 

Modul yang dikenal dengan nama lengkap e-

locker, adalah modul inti dari sistem. Dosen 

dapat login yang akan masuk ke halaman 

utama seperti Gambar 5. Dosen dapat melihat 

apakah ada surat yang masuk pada e-locker. 

Halaman ini diakses oleh dosen dan admin. 

Admin untuk memantau apakah surat yang 

ditembuskan ke jurusan atau dosen sudah 

terbaca atau belum. 

 

 

 
 

Gambar 5. Modul Master Data 

 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, dapat dikatakan dalam 

implementasi sudah dapat menghasilkan 

sebuah system yang dapat membantu 

menangani manajemen data surat dan selain 

mengirimkan notifikasi melalui SMS, 

pemberitahuan juga dilakukan melalui 

email bahkan dengan keduanya. Namun 
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aplikasi masih dalam proses Beta Testing, 

untuk menghasilkan aplikasi yang familiar 

untuk digunakan. Dengan pengembangan 

aplikasi berbasis SMS gateway, diharapkan 

aplikasi dapat menampilkan notifikasi di 

perangkat mobile berbasis multiplatform. 
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ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN  

 Dalam pembangunan pariwisata, jalan 

merupakan salah satu prasarana vital sebagai 

akses menuju ke lokasi wisata andalan di 

Timor, yaitu wilayah Kabupaten Kupang 

(Pantai Tablolong, Air Terjun Oenesu, dan 

Taman Doa Oebelo), Wilayah Kota Kupang 

(Pantai Lasiana), Wilayah TTS (Kawasan 

Wisatan Taman Gunung Mutis), Kabupaten 

TTU (Pantai Wini), Kabupaten Belu (Kolam 

Susuk-Teluk Gurita).   

Guna tetap menjaga umur layanan 

jalan-jalan khusus untuk mencapai tempat 

wisata  tersebut, Pemerintah telah 

mengalokasikan secara khusus anggaran 

pemeliharaan jalan tersebut dan pada 

umumnya dilakukan dengan cara pelapisan 

ulang (overlay) pada permukaan jalan akan 

tetapi tetap juga mengalami kerusakan kembali 

(Dinas PU Propinsi NTT, 2012). 

Upaya pelapisan  ulang  yang selama ini 

dilakukan merupakan cara yang paling mudah 

untuk dilakukan. Namun, seringkali selesai 

dilapisi ulang, tetap saja mengalami kerusakan 

(Bria, 2015: 26-35). Aly (2008:5-6) 

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAUR ULANG PERKERASAN ASPAL 

UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MENUJU LOKASI 

WISATA DI TIMOR 

The use of recycling technologies to the principles of green roads should get priority. For it should be 

studied whether feasible or not both technical and economical. Research carried out in two stages, testing 

asphalt content, fine and coarse aggregate tests and test and analysis marshall cost per unit of work. The results 

showed that the type of asphalt mixture on the pavement Roads Kupang - Tablolong, Lakafehan - Kolam Susu, 

Kefamenanu - Wini and Soe - When (Fatumnasi) is a type Mixed Asphalt Concrete or Asphalt Concrete (AC), 

with average bitumen in the old asphalt pavement mixture is between 6% - 7% ,. While the analysis of the cost 

per ton of air conditioning work in general is Rp. 1,107,240.00. Whereas if you use the old pavement material: 

Without adding new material, total cost per ton of Rp. 456,390.00 per ton while adding bitumen and aggregate 

average of 10%, then there is still a savings of Rp. 144,900.00 per ton. 

Keywords: recycling, asphalt concrete, cost 

Penggunaan teknologi daur ulang  dalam menerapkan prinsip green roads perlu mendapat prioritas. 

Untuk itu perlu dikaji apakah layak diterapkan ataukah tidak baik dari sisi teknik maupun ekonomis. Penelitian 

dikerjakan dalam dua tahap yaitu, pengujian kadar aspal, ujia agregat halus dan kasar dan uji marshall serta 

analisa biaya per satuan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Jenis campuran beraspal pada perkerasan 

Ruas Jalan Kupang – Tablolong, Lakafehan – Kolam Susu, Kefamenanu – Wini dan Soe – Kapan (Fatumnasi)  

adalah Jenis Campuran Lapis Aspal Beton atau Asphalt Concrete (AC), dengan Rata-rata kadar aspal dalam 

campuran perkerasan aspal lama adalah antara 6% – 7%,. Sedangkan Analisa biaya per ton pekerjaan Jalan AC 

secara umum adalah sebesar Rp. 1.107.240,00. Sedangkan jika menggunakan material perkerasan lama : Tanpa 

menambah material baru, total biaya per ton sebesar Rp. 456.390,00 per ton sedangkan dengan menambah kadar 

aspal dan agregat rata-rata 10% maka masih terjadi penghematan sebesar Rp. 144.900,00 per ton. 

Kata kunci: daur ulang, asphalt concrete, biaya  
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menyebutkan overlay merupakan teknologi 

konvensional, mengandung unsur over disain, 

kesulitan melakukan perbaikan mutu bahan 

dan adanya batas minimum tebal lapis ulang, 

menyebabkan biaya melebihi dari kebutuhan 

yang diperlukan. 

Penggunaan teknologi modern dengan 

menerapkan prinsip green roads perlu 

mendapat prioritas sehingga dapat 

meminimalisasi permasalahan di atas. Salah 

satunya adalah dengan memanfaatkan 

teknologi daur ulang.  

Untuk itu, maka apakah ruas-ruas jalan 

menuju lokasi wisata di atas, perkerasan 

aspalnya layak untuk didaur ulang dan 

berapakah besar penghematan yang bisa 

dilakukan dengan menggunakan teknologi daur 

ulang?  

Lapisan perkerasan jalan adalah salah 

satu elemen pada konstruksi perkerasan jalan. 

Lapisan ini terletak di atas tanah dasar yang 

telah mengalami pemadatan. Lapisan 

perkerasan berfungsi untuk menerima beban 

langsung dari kendaraan yang melewatinya 

untuk kemudian didistribusikan ke badan jalan, 

sehingga diharapkan tanah dasar menerima 

pembebanan dari kendaraan dengan intensitas 

pembebanan tidak melebihi kapasitas dayanya.  

  

 

 
Gambar 1.Distribusi Beban pada Struktur Jalan 

Sumber : Soemino, 2006 

Berdasarkan bahan pengikatnya, 

konstruksi perkerasan jalan dibedakan menjadi 

3 jenis konstruksi perkerasan, yaitu : 

a. Konstruksi perkerasan lentur 

(flexible pavement), yaitu perkerasan yang 

menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. 

Disebut ”lentur” karena konstruksi ini 

mengijinkan terjadinya deformasi vertikal 

akibat beban lalu lintas dari permukaan sampai 

ke tanah dasar. Salah satu jenis perkerasan 

lentur adalah HRS, Porous Asphalt (PA) serta 

Asphalt Concrete (AC) 

b. Konstruksi perkerasan kaku 

(rigid pavement), yaitu perkerasan yang 

menggunakan semen (portland cement) 

sebagai bahan pengikat. Disebut ”kaku” karena 

plat beton tidak terdefleksi akibat beban lalu 

lintas dan didesain untuk umur 40 tahun 

sebelum dilaksanakan rekonstruksi besar-

besaran.  

c. Konstruksi perkerasan 

komposit (compasite pavement), yaitu 

perkerasan yang mengkombinasikan antara 

aspal dan semen (PC) sebagai bahan 

pengikatnya. Penyusunan lapisan komposit 

terdiri dari dua jenis. 

Teknik daur ulang atau penggunaan 

kembali material jalan asli dengan konsep daur 

ulang (recycling pavement asphalt (RAP) yaitu 

penggunaan kembali konstruksi perkerasan 

lama (eksisting), baik dengan ataupun tanpa 

tambahan bahan baru untuk keperluan 

pemeliharaan, perbaikan maupun peningkatan 

konstruksi perkerasan jalan. Teknologi ini 

terdapat 7 jenis metode daur ulang konstruksi 

perkerasan jalan, yaitu : (1) hot mix recycle; 

(2) cold mix recycle; (3) surface recycle; (4) 

reconstruct with all new material; (5) patch 

and thick overlay; (6) patch and thin overlay; 

(7) patch pada rutin maintanence (Ally, 2008 : 

3 - 11).  

Penelitian terdahulu (Bria, 2015:26-

35) telah dilakukan identifikasi kondisi jalan  

dengan menentukan nilai road condition index 

(RCI) dan merencanakan program 

pemeliharaan dari masing-masing ruas jalan 

menuju lokasi wisata tersebut di atas. Dari 

penelitian ini diperoleh tiga kriteria dasar yaitu 

nilai kondisi jalan, tingkat kerusakan  jalan dan 

kemantapan jalan untuk menentukan jenis 
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pemeliharaannya dan rekomendasi penggunaan 

teknologi RAP pada ruas jalan tertentu. 

Hasilnya adalah sebagai berikut : 

1. Kondisi ruas jalan yang ditinjau 

umumnya mengalami kerusakan dari Rusak 

Berat hingga dalam kondisi Baik dengan nilai 

RCI paling rendah 2 dan paling tinggi 8 

dengan tingkat kemantapan jalan tidak mantap 

dan mantap.  Ruas jalan yang mengalami rusak 

berat adalah ruas Kupang –Tablolong dari 

Gapura menuju pantai, ruas Batakte – Oenesu, 

ruas Kapan – Fatumasi, dan ruas Kolam Susuk 

– Teluk Gurita. Nilai RCI dari ruas-ruas jalan 

tersebut adalah 2 – 3.  Sedangkan kerusakan 

kategori rusak ringan dialami oleh ruas jalan 

Pantai Lasiana, Taman Doa Oebelo dan ruas 

Soe – Kapan dengan nilai RCI adalah 3,5 – 6. 

Selanjutnya  kerusakan kategori sedang, 

dialami oleh jalan ruas Batulesa – Tablolong 

dan Maubesi Wini dengan nilai RCI adalah 7. 

Ruas jalan terakir adalah ruas Lakafehan – 

Kolam Susuk kondisi baik dengan nulai RCI 

adalah 8.  

2. Dari hasil analisa kondisi jalan maka 

rekomendasi penanganan yang dapat dilakukan 

adalah dengan peningkatan untuk ruas jalan 

dengan kondisi rusak ringan – rusak berat, dan 

pembangunan baru pada ruas yang mengalami 

rusak berat. Sedangkan ruas jalan dengan 

kondisi sedang dapat dilaksanakan rehabilitasi 

dan jika kerusakan belum parah dapat 

dilakukan perawatan rutin 

3. Ruas jalan yang akan dilanjutkan 

dengan pemeriksaan Pengujian RAP adalah 

ruas jalan yang perkerasannya menggunakan  

campuran HMA, yaitu ruas jalan Kupang – 

Tablolong, Soe – Kapan, Lakafehan  - Kolam 

Susuk dan ruas jalan Kefamenanu – Pantai 

Wini. 

Pada dasarnya Teknologi Pavement 

Recycling adalah teknik untuk merehabilitasi 

/merekonstruksi dan/atau meningkatkan 

perkerasan jalan dengan mengolah kembali 

(daur ulang) material perkerasan lama menjadi 

perkerasan baru yang lebih kuat. Konsep ini 

dikenal dengan istilah New Roads from Old. 

Pada dasarnya, hakekat dari pavement 

recycling adalah mengoptimalkan penggunaan 

material jalan yang sudah ada dilokasi 

pekerjaan.  

Semua proses recycling terdiri dari 4 

(empat) kategori adalah sebagai berikut 

(Nicholls, 1998) : 

1. Hot Recycling: adalah proses daur 

ulang panas dimana reclaimed dikombinasikan 

dengan agregat dan aspal baru apabila 

diperlukan, kemudian dicampur dan 

dipanaskan dengan temperatur tertentu untuk 

memproduksi HMA 

2. Cold Recycling adalah proses daur 

ulang tanpa pemanasan tetapi dilakukan sesuai 

dengan suhu lingkungan atau suhu sekitarnya, 

kemudian dihampar dan dipadatkan serta 

difungsikan sebagai lapisan di bawah lapis 

permukaan 

3. In-Situ Recycling: merupakan proses 

daur ulang yang dilakukan langsung di lokasi 

dengan memanfaatkan mesin recycling khusus, 

yang perangkat utamanya adalah millingdrum 

yang dilengkapi dengan gigi-gigi penghancur. 

Millingdrum ini dapat berputar dan melakukan 

proses penghancuran dan pencampuran 

material bekas perkerasan lama dengan 

material baru atau bahan pengikat jika 

diperlukan, sampai kedalaman tertentu. 

4. In-Plant Recycling: dilakukan dengan 

memanfaatkan mesin penghancur perkerasan 

jalan (milling) kemudian dibawa ke plant 

dengan dump tuck, diproses di plant dan 

dibawa kembali ke lapangan  untuk ditebarkan 

dan dipadatkan. 

Pada akhir tahun 1991 atau awal tahun 

1992, diadakan serangkaian penelitian guna 

menetapkan spesifikasi penggunaan RAP 

untuk perkerasan jalan dengan lalu lintas berat. 

Campuran aspal yang berisi  10 % RAP bisa 

digunakan untuk lapis permukaan tanpa 

pengujian. Sedangkan campuran aspal yang 

menggunakan lebih besar 10 % RAP harus 

dilakukan pengujian terlebih dahulu (Nicholls, 

2008).  

Ada tiga jenis bahan yang digunakan 

pada daur ulang campuran panas yaitu bahan 
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garukan perkerasan lama, agregat dan aspal 

baru. 

Sedangkan Lapis perkerasan harus 

memenuhi karakteristik tertentu sehingga 

didapat lapis perkerasan yang kuat, aman dan 

nyaman untuk dilewati kendaraan. Khususnya 

untuk perkerasan lentur, karakteristik 

perkerasannya tidak lepas dari sifat-sifat bahan 

penyusunya, yaitu sifat-sifat dari aspal dan 

agregat. Adapun karakteristik perkerasan 

meliputi : Stabilitas; Kelelahan (flow); 

Durabilitas; Tahanan Geser (Skid Resistance); 

Fleksibilitas (Kelenturan); Porositas ; 

Permeabilitas; Kuat tarik; Kuat Tekan. 

Pengujian campuran beraspal 

dilakukan melalui serangkaian 

pemeriksaan/pengujian sebagai berikut 

(Puslitbang Jalan dan jembatan, 2006), yaitu : 

A. Pemeriksaan Volumetrik Test 

a. Densitas  

 WwWs

Wdry
D


  

b. Spesific Grafity Campuran 

SGb

Wb

SGf

Wf

SGah

Wah

SGak

Wak
SGmix

%%%%

100





 

c. Porositas 

1001 x
SGmix

D
P 








  

 

 B. Marshall Test 

Uji Marshall dilakukan untuk menentukan 

stabilitas, flow dan Marshall Quotient. 

Selanjutnya hasil tersebut digunakan untuk 

menentukan kadar aspal optimum. 

a. Stabilitas 

S   =  q  x  k  x  H  x  0,454 

b. Flow 

 

c. Marshall Quotient 

f

S
MQ   

 

C. Uji Kuat Tarik Tidak Langsung     (Inderect   

     Tensile Strength Test) 

Inderect Tensile Strength Test adalah metode 

pengujian gaya tarik secara tidak langsung 

untuk mengetahui karakter tensile dari 

campuran perkerasan. 

 dh

Px
ITS



2
   

 D. Uji Kuat Tekan Bebas (Unconfined 

Compressive Strength Test) Kuat tekan bebas 

adalah kemampuan lapisan perkerasan untuk 

menahan beban yang ada secara vertikal yang 

dinyatakan dalam kg atau lb.  

A

P
UCS   

 C. Permeability Test 

AxPxT

VxLx
k


  

METODE  

Dalam penelitian ini diklakukan beberapa 

tahapan, yaitu  Pengujian Campuran Beraspal 

(RAP) dan analisa ekonomi penggunaan RAP 

yang selanjutnya sebagai dasar perencanaa 

strategis pengembangan teknologi daur ulang 

perkerasan aspal. 

Pengujian Laboratorium untuk RAP dilakukan 

di Lab. Pengujian Bahan dan Surveying 

Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Kupang. Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini dan tempat pengambilannya 

adalah  (1) Reclaimed Asphalt Pavement  

berupa lapis permukaan AC - WC ruas jalan 

yang menuju ke lokasi wisata di Timor;  (2)  

Aspal Baru berupa aspal keras dengan nilai 

penetrasi 60/70.  Bahan yang akan digunakan 

tersebut diuji melalui Pengujian Ekstraksi; 

Pemeriksaan Gradasi Agregat RAP ; Pengujian 

Agregat RAP; dan Pemeriksaan Gradasi 

Agregat Baru. 

Pengambilan sampel bahan RAP pada ruas 

jalan menuju lokasi Wisata di wilayah Timor 

menggunakan alat manual berupa pahat untuk 

melakukan cutting (pemotongan). Pengambilan 

sampel dilakukan per setiap 100 m sepanjang 
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ruas jalan yang ditinjau pada STA yang 

mengalami kerusakan atau berpotensi 

mengalami kerusakan. Sedangkan alat 

pemeriksaan mutu Agregat RAP adalah mesin 

uji Los Angeles,mesin Abrasi,  alat uji 

saringan (sieve) standar ASTM, mesin getar 

untuk saringan (sreve Striacker), timbangan, 

Alat pembuat briket campuran aspal panas dan 

alat Ekstrasi Tabung Refluks Gelas. 

  Selanjutnya dilakukan uji Ekastrasi 

adalah pemisahan dua atau lebih bahan dengan 

cara menambah pelarut yang dapat melarutkan 

salah satu bahan yang ada dalam campuran. 

Pengujian Extraksi dilakukan terhadap 

reclaimed aspal untuk memisahkan aspal dan 

agregat, dengan menggunakan alat Ekstrasi  

Tabung Refluks Gelas. Bahan yang digunakan 

dalam pengujian adalah bensin, cairan 

triklorosan dan RAP. Pengujian ini bertujuan 

untuk mengetahui kadar aspal dan gradasi 

agregat RAP sehingga dapat dilakukan 

penyusunan komposisi bahan sesuai 

perencanaan dan selanjutnya dapat dilakukan 

pengujian sifat aspal pada pelaksanaan dan 

masa pelayanannya. 

Setelah Ekstraksi, pada penelitian ini dilakukan 

penggabungan gradasi yaitu gradasi RAP, 

gradasi agregat kasar dan halus dengan 

menggunakan metode grafis diagonal 

dilakukan dengan cara trial and error. Dalam 

penelitian ini penggabungan gradasi diarahkan 

pada proporsi RAP yang terbesar diantara 

proporsi agregat lainnya dengan alasan nilai 

ekonomis. Penggabungan gradasi yang 

memenuhi spesifikasi adalah yang persentase 

agregatnya  lolos pada tiap saringan. 

   Selanjutnya dilakukan pembuatan dan 

Pengujian Benda Uji. Dalam penelitian ini 

dilakukan pengujian Marshall, kuat tarik, kuat 

tekan dan permeabilitas dengan 2 (dua) variasi 

RAP yang prosentasenya lolos saringan dan 

prosentase RAP-nya terbesar. Adapun jumlah 

benda uji yang dibuat untuk penentuan kadar 

aspal optimum sebanyak 40, masing-masing 10 

benda uji untuk setiap ruas jalan. Pengujian 

dalam penelitian berupa Pengujian Volumetrik  

(meliputi : uji Densitas, Spesific Grafity 

Campuran, Porositas) dan Marshall Ttest 

(meliputi pengujian Stabilitas, Flow dan 

Marshall Quotient). 

Pada tahap akhir penelitian ini dilakukan 

analisa ekonomis pemakaian bahan pada 

campuran HRS sesuai dengan mix design pada 

kadar aspal optimum. Analisa ini dilakukan 

untuk mengetahui berapa besar nilai ekonomis 

dari penggunaan RAP per m3  dalam 

campuran aspal, yang akan dibandingkan 

dengan campuran yang menggunakan fresh 

agreggate. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengujian RAP merupakan bagian 

penting dalam menentukan kelaikan 

perkerasan struktur jalan yang akan didaur 

ulang. Untuk dilakukan pengambilan sampel 

perkerasan lama pada ruas jalan yang diajukan 

dalam penelitian terdahulu., yaitu ruas jalan 

Kupang Tablolong, Ruas Jalan Soe – Kapan 

(Fatumnasi) di TTS, Ruas Jalan Kefamenanu 

(Maubesi) – Wini di TTU dan Ruas Jalan 

Lakafehan – Kolam Susuk di Atambua. 

Sampel diambil pada setiap 100 meter 

sepanjang 1000 meter pada  bagian ruas jalan 

yang mengalami kerusakan. 

Selanjutnya dilakukan pengujian 

ekstraksi yaitu pemisahan dua atau lebih bahan 

dengan cara menambah pelarut yang dapat 

melarutkan salah satu bahan yang ada dalam 

campuran. Pengujian Extraksi dilakukan 

terhadap reclaimed aspal untuk memisahkan 

aspal dan agregat, dengan menggunakan alat 

Ekstrasi  Tabung Refluks Gelas. Bahan yang 

digunakan dalam pengujian adalah bensin, 

cairan triklorosan dan RAP. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui kadar aspal dan 

gradasi agregat RAP sehingga dapat dilakukan 

penyusunan komposisi bahan sesuai 

perencanaan dan selanjutnya dapat dilakukan 

pengujian sifat aspal pada pelaksanaan dan 

masa pelayanannya 

Prosedur pengujian yang harus 

dilakukan diuraikan dibawah ini : 

a. tentukan berat air dari contoh uji ( W 

2); 
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b. keringkan kertas saring dalam oven 

110°C ± 5°C dan timbang sampai 

berat tetap; 

c. timbang berat tiap rangka silinder yang 

telah dipasang kertas saring, dengan 

ketelitian0,5 gram; 

d. masukkan benda uji ke dalam rangka 

yang telah diberi kertas saring 

berbentuk kerucut, bila digunakan dua 

rangka, benda uji dibagi menjadi dua 

bagian dengan berat yangsama. Benda 

uji harus terletak dibawah ujung atas 

dari kertas saring, tentukan berat dari  

masing-masing rangka + benda uji 

dengan ketelitian 0,5 gram (W 1); 

e. gunakan salah satu pelarut 

Trichlorethylene atau Methylene 

Chloride; 

f. bila digunakan dua rangka, tempatkan 

rangka atas pada rangka di bawahnya; 

g. tuangkan pelarut kedalam tabung gelas 

yang sudah berisi rangka dan benda 

uji, dengan permukaan pelarut berada 

dibawah ujung kerucut rangka atas; 

h. letakkan kasa asbes di atas pelat 

pemanas listrik dan letakkan tabung 

gelas di atasnya; 

i. atur pemanasan sehingga pelarut yang 

terkondensasi membasahi rangka yang 

berisi benda uji, jaga jangan sampai 

pelarut berlebih masuk ke dalam 

penyaring pada 

kerucut; 

j. teruskan ekstraksi dengan cara refluks, 

sampai pelarut berwarna jernih; 

k. matikan pelat pemanas listrik dan 

biarkan tabung cukup dingin untuk 

dipegang, lepaskan pendingin dan 

pindahkan dari tabung; 

l. pindahkan rangka dari dalam tabung, 

biarkan kering di udara, setelah itu 

keringkan di dalam oven pada 

temperatur 110°C ± 5°C , setelah 

kering agregat ditimbang   (W 3); 

m. saring filtrat dengan kertas saring yang 

telah ditimbang (B). keringkan dalam 

oven pada temperatur 110 °C ± 5° C 

sampai berat tetap , timbang (C) .W 4 

= C - B 

Hasil Uji Ekstraksi dapat dilihat dari garfik 1 

berikut ini 

Garfik 1. Hasil uji ekstraksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olah Data 

Tabel 1. Pengujian Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar SNI 03-1968-1990

       
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Hasil Uji Agregat 

 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

139 

Berat Bahan Kering = 491,3 gram

Berat Jumlah Berat

Tertahan Tertahan Tertahan Lewat

25,4 (1") 0 0 100 100 - 100

19,1 (3/4") 0 0 100 100 - 100

12,7 (1/2") 19,3 4,00 96,00 90 - 100

9,52 (3/8") 50,6 10,40 89,60 77 - 90

No. 4 159,4 32,80 67,20 53 - 69

No. 8 246,2 50,70 49,30 33 - 53

No. 16 317,4 65,30 34,70 21 - 40

No. 30 351,6 72,30 27,70 14 - 30

No. 50 388,6 80,00 20,00 9 - 22

No. 100 420,6 86,40 13,60 6 - 15

No. 200 442,3 91,00 9,00 4 - 9

Pan

Berat Bahan Kering = 465,5 gram

Berat Jumlah Berat

Tertahan Tertahan Tertahan Lewat

25,4 (1") 0 0 100 100 - 100

19,1 (3/4") 0 0 100 100 - 100

12,7 (1/2") 19,3 4,15 95,85 90 - 100

9,52 (3/8") 52,7 11,32 88,68 77 - 90

No. 4 158,3 34,01 65,99 53 - 69

No. 8 248,4 53,36 46,64 33 - 53

No. 16 320,2 68,79 31,21 21 - 40

No. 30 362,3 77,83 22,17 14 - 30

No. 50 377,9 81,18 18,82 9 - 22

No. 100 411,3 88,36 11,64 6 - 15

No. 200 439,5 94,41 5,59 4 - 9

Pan

Spesifikasi Laston 

(AC - WC)

JUMLAH PERSEN
Saringan

Ruas Jalan : Kupang Tablolong

Ruas Jalan :  Lakafehan Kolam Susu

Saringan
JUMLAH PERSEN

Spesifikasi Laston 

(AC - WC)

 

Berat Bahan Kering = 461,5 gram

Berat Jumlah Berat

Tertahan Tertahan Tertahan Lewat

25,4 (1") 0 0 100 100 - 100

19,1 (3/4") 0 0 100 100 - 100

12,7 (1/2") 20,4 0,00 100,00 90 - 100

9,52 (3/8") 49,7 10,77 89,23 77 - 90

No. 4 148,9 32,26 67,74 53 - 69

No. 8 238,5 51,68 48,32 33 - 53

No. 16 319,4 69,21 30,79 21 - 40

No. 30 352,3 76,34 23,66 14 - 30

No. 50 387,9 84,05 15,95 9 - 22

No. 100 421,3 91,29 8,71 6 - 15

No. 200 429,5 93,07 6,93 4 - 9

Pan

Berat Bahan Kering = 485,2 gram

Berat Jumlah Berat

Tertahan Tertahan Tertahan Lewat

25,4 (1") 0 0 100 100 - 100

19,1 (3/4") 0 0 100 100 - 100

12,7 (1/2") 21,4 0,00 100,00 90 - 100

9,52 (3/8") 46,7 9,62 90,38 77 - 90

No. 4 140,9 29,04 70,96 53 - 69

No. 8 218,8 45,09 54,91 33 - 53

No. 16 329,8 67,97 32,03 21 - 40

No. 30 362,3 74,67 25,33 14 - 30

No. 50 387,9 79,95 20,05 9 - 22

No. 100 431,3 88,89 11,11 6 - 15

No. 200 451,5 93,05 6,95 4 - 9

Pan

Ruas Jalan :  Kefamenanu - Wini

Saringan
JUMLAH PERSEN

Spesifikasi Laston 

(AC - WC)

Ruas Jalan :  Soe - Kapan (Fatumnasi)

Saringan
JUMLAH PERSEN

Spesifikasi Laston 

(AC - WC)

 Sumber : Hasil Analisis Laboratorium 

 

Dari hasil pengujian kadar aspal dan 

agregat halus dan kasar, terlihat bahwa semua 
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ruas jalan yang diteliti menggunakan jenis 

campuran Aspal Panas Lapis Aspal Beton 

(Laston) atau AC (Asphalt Concrete).  

Laston adalah suatu lapis permukaan 

yang terdiri dari campuran aspal keras dan 

agregat yang yang bergradasi menerus, 

dicampur, dihamparkan, dan dipadatkan dalam 

kondisi panas dan suhu tertentu.  Laston 

bersifat kedap air, mempunyai nilai struktural, 

awet, dengan kadar aspal berkisar 4 – 7% 

terhadap berat campuran dan dapat digunakan 

untuk lalulintas ringan, sedang, sampai berat. 

Campuran ini memiliki tingkat kekakuan yang 

tinggi sehingga cocokdiletakkan pada 

campuran fleksibel seperti lapis penetrasi  

(Hardiyatmo, 2007: 102-105). 

Dengan demikian maka campuran 

aspal pada perkerasan lama dari Ruas Jalan 

Kupang – Tablolong, Lakafehan – Kolam 

Susuk, Ruas Kefamenanu – Wini, dan Ruas 

Soe – Kapan dapat digunakan kembali (daur 

ulang) untuk  memperbaiki kondisi jalan yang 

mengalami kerusakan. Dari penelitian tahun 

sebelumnya diperoleh hasil, prioritas 

penanganan jalan adalah dengan melakukan 

program peningkatan jalan (Bria, 2015;26-35). 

Hal ini didukung dengan hasil 

pengujian Marshall, yang menunjukkan 

kesesuaian dengan persyaratan/spesifikasi. 

Hasilnya dapat dilihat pada lampiran dan 

resume uji Marshall dapat dilihat pada Tabel  2 

dan Grafik 2 - 5 

Tabel 2. Nilai parameter Marshall terhadap Standar BM 1998 

1 2 3 4

1
Stabilitas, Standar BM

1998 ≥ 800
1744 1861,8 1956,1 1947,2

2
Kelelehan (mm),

Standar BM ≥ 2
4 3,7 3,7 3,7

3
Hasil Bagi Marshall,

Standar BM 200 - 500
463,1 510,3 532,7 506,1

4
Rongga dalam Agregat,

Standar BM  ≥ 16
16,05 16,23 16,45 17,22

5
Rongga terisi Aspal,

Standar BM   ≥ 65
66,23 72,49 78,41 81

6
Rongga dalam

Campura, Stamdar BM 
5,42 4,47 3,55 3,27

7
Index peredaman,

Standar BM ≥ 75
66,23 72,49 78,41 81

NO
Persyaratan 

Campuran

Ruas Jalan

 

Grafik 2 Perbandingan nilai kadar aspal dan  kepadatan 
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Grafik 3 Perbandingan nilai kadar aspal dan VMA 

 
Grafik 4 Perbandingan nilai kadar aspal dan  VFB 
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Grafik 5 Perbandingan nilai kadar aspal dan VIM 

 

 
6 Perbandingan nilai kadar aspal dan  Stabilitas 
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Grafik 5 Perbandingan nilai kadar aspal dan  Kelelahan 

 

 
Dari hasil tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar campuran 

perkerasan lama masih dapat memenuhi standar 

parameter Marshall yang harus terpenuhi 

berdasarkan Metode Bina Marga Tahun 1998. 

Dalam melakukan analisa ekonomi, 

langkah pertama yang perlu dilakukan adalah 

menghitung besarnya biaya satuan pekerjaan 

per meter persegi. Menurut  cara menghitung 

biaya satuan pekerjaan berdasarkan pada 

kebutuhan tenaga kerja, perlatan dan bahan. 

Contoh analisa biaya tertera pada Tabel 3  

berikut ini. 
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Tabel 3.  Analisa Perhitungan Biaya Pekerjaan Jalan Khusus Lapisan AC Berdasarkan  AHSP Bidang 

Pekerjaan Umum Tahun 2013 

 

Jenis Pekerjaan :  Lapisan  AC

Satuan Pembayaran :  m2

No. URAIAN  KEGIATAN SAT. KOEFFISIEN HARGA SATUAN JUMLAH 

( Rp. ) ( Rp. )

1 2 3 4 5 6=4×5

1 Mandor Jam 0,0201 60.000,00             1.206,00               

2 Pekerja Jam 0,2008 35.000,00             7.028,00               

3 Agregat Kasar m3 0,7710 205.000,00           158.055,00            

4 Agregat Halus m3 0,7450 205.000,00           152.725,00            

5 Filter Kg 49,1700 5.000,00               245.850,00            

6 Aspal Curah ton 0,0540 6.400.000,00         345.600,00            

7 Sewa Asphatt Mixing Plant Jam 0,0201 4.818.593,08         96.853,72             

8 Sewa Wheel Leader 10-15 HP Jam 0,0119 253.964,94           3.022,18               

9 Sewa Dump Truck 8-10 m3 Jam 0,3698 212.812,53           78.698,07             

10 Sewa Asphatt Finisher Jam 0,0137 820.779,19           11.244,67             

11 Sewa Todem Roller Jam 0,0135 379.339,78           5.121,09               

12 Sewa Tire Roller Jam 0,0025 335.448,22           838,62                  

13 Sewa Alat Bantu set 1,0000 1.000,00               1.000,00               

HARGA  SATUAN  PEKERJAAN 1.107.242,36         

1.107.240,00         DIBULATKAN  
 Sumber : Hasil Olah Data, AHSP Bidang PU, 2013 

 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap 

kadar aspal dan agregat diketahui bahwa pada 

ke empat ruas jalan yang diteliti, kadar aspal 

dan agregat masih layak untuk digunakan 

kembali. Dengan demikian Analisa tersebit di 

atas dapat dimodifikasi dengan menghilangkan 

material / agregat, filler dan Aspal sehingga 

dapat diperoleh harga baru dan dapat dihitung 

rasio penghematan biaya menurut asumsi 

tersebut di atas adalah sebesar 41% setiap 

tonnya atau sebesar Rp. 456.390,00 rupiah. 

Namun demikian, dalam beberapa kali 

pengujian terlihat pada ruas-ruas tertentu perlu 

ditambahkan kadar aspal atau zat tambah 

sebesar 10 – 15% dari total asphal yang 

dibutuhkan, sehingga jika dipakai pendekatan 

penambahan material baru sebesar 10% maka 

terdapat penghematan sekitar 13% atau sekitar 

Rp. 144.900,00. (dapat dilihat pada Tabel 4.)

Tabel 4.  Analisa Perhitungan Biaya Pekerjaan Jalan Khusus Lapisan AC Berdasarkan   AHSP Bidang 

Pekerjaan Umum Tahun 2013 yang dimodofikasi 
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Jenis Pekerjaan :  Lapisan  AC

Satuan Pembayaran :  m2

No. URAIAN  KEGIATAN SAT. KOEFFISIEN HARGA SATUAN JUMLAH 

( Rp. ) ( Rp. )

1 2 3 4 5 6=4×5

1 Mandor Jam 0,0201 60.000,00             1.206,00               

2 Pekerja Jam 0,2008 35.000,00             7.028,00               

3 Agregat Kasar m3 0,7710 20.500,00             15.805,50             

4 Agregat Halus m3 0,7450 20.500,00             15.272,50             

5 Filter Kg 49,1700 5.000,00               245.850,00            

6 Aspal Curah ton 0,0540 640.000,00           34.560,00             

7 Sewa Cold Miling dan Asphalt Mixer Jam 0,0201 27.000.000,00       542.700,00            

8 Sewa Wheel Leader 10-15 HP Jam 0,0119 253.964,94           3.022,18               

9 Sewa Dump Truck 8-10 m3 Jam 0,3698 212.812,53           78.698,07             

10 Sewa Asphatt Finisher Jam 0,0137 820.779,19           11.244,67             

11 Sewa Todem Roller Jam 0,0135 379.339,78           5.121,09               

12 Sewa Tire Roller Jam 0,0025 335.448,22           838,62                  

13 Sewa Alat Bantu set 1,0000 1.000,00               1.000,00               

HARGA  SATUAN  PEKERJAAN 962.346,64            

962.340,00            DIBULATKAN  
Sumber : Hasil Olah Data, AHSP Bidang PU 2013

 

Dengan demikian maka ditinjau dari biaya 

terdapat penghematan sebesar 35 – 40% per ton 

dibandingkan dengan menggunakan teknologi 

konvensional. Oleh karena itu, pada keempat 

ruas jalan tersebut sangat tepat jika 

menggunakan teknologi daur ulang perkerasan 

jalan  dengan terlebih dahulu melakukan 

pengujian terhadap material lama.  

 

SIMPULAN 

Dari  berbagai pengujian terhadap kadar aspal, 

agregat halus dan kasar dari perkerasan jalan 

Ruas Kupang – Tablolong, Lakafehan – Kolam 

Susu, Kefamenanu – Wini dan Soe – Kapan 

(Fatumnasi)  dan analisa biaya pekerjaan jalan 

maka dapat disimpulakn bahwa : 

1. Jenis campuran beraspal pada perkerasan 

Ruas Jalan Kupang – Tablolong, Lakafehan 

– Kolam Susu, Kefamenanu – Wini dan Soe 

– Kapan (Fatumnasi)  adalah Jenis 

Campuran Lapis Aspal Beton atau Asphalt 

Concrete (AC) 

2. Rata-rata kadar aspal dalam campuran 

perkerasan aspal lama adalah antara 6% – 

7%, yang menunjukkan masih dalam batas 

toleransi untuk jenis campuran Laston (AC) 

dimana disyaratkan (4 – 7% terhadap berat 

campuran). 

3. Analisa biaya pekerjaan berdasarkan AHSP 

Bidang PU 2013, biaya per ton pekerjaan 

Jalan AC secara umum adalah sebesar Rp. 

1.107.240,00. Sedangkan jika menggunakan 

material perkerasan terdapat dua 

kemungkinan, yaitu : 

a. Tanpa menambah kadar aspal dan agregat 

halus dan kasar, total biaya per ton 

pekerjaan jalan AC adalah sebesar Rp. 

456.390,00 per ton 

b. Dengan menambah kadar aspal dan agregat 

rata-rata 10% maka masih terjadi 

penghematan sebesar Rp. 144.900,00 per ton
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Putu Hendra Suputra 1, I Ketut Resika Arthana.2, Gede Widayana 3 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Sepeda motor merupakan suatu alat 

transportasi yang digunakan untuk membantu 

mempermudah manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya. Di era  modern seperti sekarang 

sepeda motor merupakan alat transportasi yang 

banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini 

disebabkan oleh karena nilai ekonomis ataupun 

kepraktisan dari sepeda motor itu sendiri. Nilai 

ekonomis kendaraan ini adalah  mudahnya 

dijangkau oleh hampir seluruh lapisan 

masyarakat dan  penggunaan bahan bakar yang 

relatif hemat dibandingkan kendaraan roda 

VIRTUAL SIMULATION: PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 

BERBASIS ANIMASI UNTUK MENGANALISIS STABILITAS BELOK 

RANCANGAN KENDARAAN GANESHA ELECTRIC 1.0 GENERASI I 

DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KUALITAS 

PRODUK OTOMOTIF 

1,2,3Fakultas Teknik dan Kejuruan,  

Universitas Pendidikan Ganesha,Singaraja,Indonesia. 
1 hendra.suputra@undiksha.a.id, 2 resika.arthana@gmail.com, 3 Widayana_1@yahoo.co.id 

This study aims to determine the vehicle stability by observing the speed limit allowable vehicle when 

turning at an angle . These parameters were measured in order to determine critical speed where the vehicle 

will skid and experience rolling speed.By knowing the critical speed of the vehicle will help the driver to control 

the vehicle's speed at the time to turn at certain turning radius. 

 The results of the study Stability Analysis Turn draft Vehicles Ganesha Electric Vehicles 1.0 Generation 

1 transmission Continuous Variable Transmission (CVT) Method Using Quasi Static-based Microsoft Visual 

Studio with programming language C # that vehicle tends to have behavioral responsiveness during turns that 

oversteer during constant speed and skid occurs at a speed of 20 km / h and the rolling speed will occur at a 

speed of 30 km / h where; front skid occurred on a front turn angle (αf) = 420 with front skid speed    (Vsf) = 

10.9 km / h, and the vehicle is rolling speed at the next turn angle (af) = 390 with a speed of rolling speed (Vg) = 

22 , 4 km / h. 

Keywords : angle of turn , rolling speed, skid,stability. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesetabilan kendaraan dengan melakukan pengamatan 

terhadap batas kecepatan kendaraan yang diijinkan saat berbelok dengan sudut tertentu. Parameter tersebut 

diukur untuk dapat mengetahui kecepatan kritis dimana kendaraan akan skid dan mengalami rolling speed. 

Dengan mengetahui kecepatan kritis kendaraan akan membantu pengemudi untuk mengendalikan kecepatan  

kendaraan pada saat berbelok pada radius belok tertentu. 

Hasil dari penelitian Analisis Stabilitas Belok Rancangan Kendaraan Ganesha Electric Vehicles 1.0 

Generasi 1 Bertransmisi Continous Variable Transmision (CVT) Dengan Menggunakan Metode Quasi Statis 

Berbasis Microsoft Visual Studio Dengan Bahasa Pemrograman C# yaitu kendaraan cendrung mempunyai 

prilaku responsif pada saat berbelok yaitu oversteer pada saat kecepatan konstan dan terjadi skid pada 

kecepatan 20 km/jam dan rolling speed baru akan terjadi pada kecepatan 30 km/jam  dimana; skid depan terjadi 

pada sudut belok depan (αf) = 420 dengan kecepatan skid depan (Vsf)= 10,9 km/jam,dan kendaraan mengalami 

rolling speed pada sudut belok depan (af)= 390 dengan kecepatan rolling speed (Vg)= 22,4 km/jam. 

Kata kunci : rolling speed , skid, stabilitas, sudut belok. . 

mailto:hendra.suputra@undiksha.a.id
mailto:resika.arthana@gmail.com
mailto:Widayana_1@yahoo.co.id
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empat. Disamping itu kelincahan kendraan ini 

ketika digunakan dijalan raya yang padat. 

Namun banyaknya pengguna sepeda motor, 

juga berpotensial menimbulkan  permasalahan 

yang mengkhawatirkan terkait dengan tingkat 

kecelakaan pengguna sepeda motor. 

 Angka kecelakaan pengguna sepeda motor 

merupakan angka kecelakaan tertinggi 

dibanding dengan kendaraan bermotor lainnya 

dan selalu meningkat jumlah tiap tahunnya 

(Sumber: www.bin.go.com). Kecelakaan 

tersebut salah satunya dikarenakan jenis 

kendaraan yang dipakai pengemudi. Persentase 

tingkat kecelakaan karena kendaraan mencapai 

2,76%. Faktor – faktor penting dari kendaraan 

salah satunya adalah sistem stabilitas 

kendaraan (Sumber: Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat – Departemen 

Perhubungan). Untuk itu masyarakat dalam 

memilih kendaraan hendaknya mengetahui 

karakteristik kendaraan tersebut baik dari segi 

desainnya, bentuk kendaraanya dan dari segi 

kenyamanan , keamanan, handling, percepatan 

dan ekonomis dari kendaraan tersebut. 

 

KAJIAN TEORI 

Rancangan Kendaraan Ganesha 

Electric Vehicles 1.0 Generasi 1 Bertransmisi 

Continous Variable Transmision (CVT) 

merupakan kendaraan yang dirancang oleh 

mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin yang 

dibagi menjadi tiga team dalam merancang 

Rancangan Kendaraan Ganesha Electric 

Vehicles 1.0 Generasi 1 Bertransmisi 

Continous Variable Transmision (CVT) yaitu 

terdiri dari Team Body,Team Chasis,Team 

Mesin.  

 

 
 

Gambar 1. Ganesha Electric Vehicles 1.0 

Generasi 1 Bertransmisi Continous 

Variable Transmision (CVT). 
 

 Untuk Analisis Stabilitas Belok 

Rancangan Kendaraan Ganesha Electric 

Vehicles 1.0 Generasi 1 Bertransmisi 

Continous Variable Transmision (CVT) 

Dengan Menggunakan Metode Quasi Statis 

yaitu dengan menggunakan perumusan- 

perumusan untuk menentukan parameter 

oprasional . 

 

Dinamika Kendaraan Belok Pada Jalan 

Datar 

 

 Gerak belok kendaraan merupakan 

gerakan yang paling kritis dari suatu kendaraan 

dimana pada saat kendaraan berbelok ada dua 

hal yang paling kritis yang dapat terjadi dan 

dapat menganggu stabilitas kendaraan saat 

berbelok.  

 

Kecepatan Skid 
Adalah kecepatan belok maksimum yang 

diijinkan agar roda depan dan belakang tidak 

skid. 

 

b. Analisa Guling dan Kecepatan Guling 

Kendaraan dinyatakan tidak terguling belakang 

jika memenuhi persyaratan serperti berikut: 

𝐹𝑠𝑟. ℎ𝑟 + 𝐹𝑢𝑟. ℎ𝑢𝑟 < 𝐹𝑧2                  
 

Dinamika Kendaraan Belok Pada Jalan 

Miring 

 Pada umumnya pada jalan yang 

berbelok dimaksudkan supaya kendaraan lebih 

tahan terhadap skid dan guling. 

datar.perbedaan ini ditunjukakan pada gambar 

yang menunjukkan gaya arah momen yang 

dilihat dari belakang. 

 

Analisa Skid dan Kecepatan Guling 

Analisa Skid 
Skid pada roda depan akantidak terjadi 

jika gaya kesamping pada roda depan lebih 

kecil atau sama dengan gaya gesek yang 

mampu diimbangi oleh roda depan. Begitu 

pula pada roda belakang, skid tidak akan 

terjadi jika gaya gesek pada roda belakang bisa 
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mengimbangi gaya kesamping dari roda 

belakang. 

• Pada roda 1 : 

 

𝐹𝑟𝑓 = 𝐹𝑟1 = 𝜇𝐹𝑍1 + 𝐹𝑓𝑠𝑡 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑘𝑗    

 

  𝐹𝑦𝑎 𝑓 = 𝐹𝑦𝑎 1            

 

  𝐹𝑦𝑎 𝑓 < 𝐹𝑟𝑓 maka kendraan tidak 

mengalami skid. 

 

• Pada roda 2. 

 

 𝐹𝑟2 = 𝜇𝐹𝑍2 + 𝐹𝑟𝑠𝑡 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑘𝑗                              
 𝐹𝑦𝑎 𝑟 = 2 𝐹𝑦𝑎 2                       

 𝐹𝑦𝑎 𝑟 = 𝐹𝑟𝑟  maka kendaraan tidak mengalmi 

skid. 

 

a. Analisa Guling dan Kecepatan Guling 

Analisa Guling 
Roda dikatakan terangkat jika gaya normal 

yang terjadi sama dengan nol atau negatif. 

𝐹𝑍1 ≤ 0 

Kendaraan yng dinyatakan tidak terguling 

belakang jika memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

 𝑀𝑟 + 𝐹𝑠𝑟. ℎ𝑟 + 𝐹𝑢𝑟. ℎ𝑢𝑟. 𝜃 𝛾𝑟 < 𝐹𝑧2  
Penelitian diawali dengan studi 

literature mengenai penelitian –penelitian 

sbelumnya dan berbagai teori penunjang yang 

berkaitan dengan stabilitas kendaraandan 

melakukan studi pustaka dari beberapa tugas 

akhir yang sudah ada. Kemudian melakukan 

pengumpulan dari data- data kendaraan 

diamana pada skripsi ini penulis membahas  

Ganesha Electric Vehicles 1.0, dengan 

mengukur seluruh dimensi pada kendaraan dan 

dengan melakukan pendekatan. 

Diagram Alir Penelitian (Flow Chart) 
Diagram alur Penelitian  Analisis Stabilitas 

Belok Rancangan Kendaraan Ganesha Electric 

Vehicles 1.0 Generasi 1 Bertransmisi 

Continous Variable Transmision (Cvt) Dengan 

Menggunakan Metode Quasi Statis Berbasis 

Microsoft Visual Studio Dengan Bahasa 

Pemrograman C# 

 
1 
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1 

2 
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Grafik Analisa Perhitungan 

 

 

 

 

 

 

Analisa Grafik  Perhitungan 
a. Arah gerak belok kendaraan dengan 

kemiringan jalan 00 

➢ Pada kecepatan (V) = 10 km/jam, 

kendaraan tidak mengalami skid dan 

guling sampai sudut belok 450 

➢ Pada kecepatan (V) = 20 km/jam 

- Skid depan pada  𝜕𝑓 = 420 dengan 

keceptan skid depan (Vsf) = 10,9 

km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 30 km/jam. 
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- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 190 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 15,8 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 390 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 22,4 km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 40 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 110 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 20,8 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 290 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 25,7 km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 50 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 70 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 26,04 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 230 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 28,7 km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 60 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 50 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 30,8 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 190 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 30,82 

km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 70 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 40 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 34,4 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 170 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 33,2 km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 80 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 30 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 39,7 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 150 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 35,3 km/jam. 

 

➢ Pada kecepatan (V) = 90 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 20 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 48,7 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 130 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 37,9 km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 100 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 20 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 48,7 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 120 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 37,9 km/jam. 

b. Arah gerak belok kendaraan dengan 

kemiringan jalan 150 

➢ Pada kecepatan (V) = 10 km/jam, 

kendaraan tidak mengalami skid dan 

guling sampai sudut belok 450 

➢ Pada kecepatan (V) = 20 km/jam, 

kendaraan tidak mengalami skid dan 

guling sampai sudut belok 450 

➢ Pada kecepatan (V) = 30 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 240 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 16,9 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 380 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 22,6 km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 40 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 140 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 22,03 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 280 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 26,1 km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 50 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 90 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 27,3 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 230 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 28,7 km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 60 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 60 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 33,4 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 190 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 31,5 km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 70 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 50 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 36,6 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 160 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 34,2 km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 80 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 40 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 40,9 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 140 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 36,1 km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 90 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 30 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 47,3 

km/jam. 

- Guling pada 𝜕𝑓 = 130 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 37,9 km/jam. 

➢ Pada kecepatan (V) = 100 km/jam. 

- Skid depan pada 𝜕𝑓 = 20 dengan 

kecepatan skid depan (Vsf) = 57,8 

km/jam. 
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- Guling pada 𝜕𝑓 = 110 dengan 

kecepatan guling (Vg) = 41,2 km/jam. 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang didapat dari hasil 

perhitungan adalah sebagai berikut: 

 

Kesimpulan 
kendaraan cendrung mempunyai 

prilaku responsif pada saat berbelok yaitu 

oversteer pada saat kecepatan konstan dan 

terjadi skid pada kecepatan 20 km/jam dan 

rolling speed baru akan terjadi pada kecepatan 

30 km/jam  dimana: 

➢ Skid depan terjadi pada sudut belok 

depan (αf) = 420 dengan kecepatan 

skid depan (Vsf)= 10,9 km/jam. 

➢ Kendaraan mengalami rolling speed 

pada sudut belok depan (af)= 390 

dengan kecepatan rolling speed 

(Vg)= 22,4 km/jam. 

Saran 
Untuk memperbaiki prilaku arah 

rancangan sepeda motor listrik Ganesha 

Vihicles 1.0 Generasi Pertama 

Bertransmisi Continuos Variable 

Transmision (CVT) untuk penelitian lebih 

lanjut,maka hal yang perlu diperhatikan 

antara lain: 

1. Posisi dari central grafity (C.G) 

harus dalam posisi rendah untuk 

menjaga kendaraan yang 

dimodifikasi tetap stabil. 

2. Roda yang digunakan adalah roda 

yang lebih lebar untuk 

meningkatkan gaya gesek ban 

terhadap jalan sehingga skid yang 

terjadi bisa diperkecil. 
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I Ketut Iwan Swadesi 

ABSTRACT 

STANDARDISASI KONDISI FISIK ATLET PORPROV BALI 

Fakultas Olahraga Dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Ganesha 

The build-up in physics, techniques, mentality, and maturity to be a champion are those among many 

requirements which are crucial for an athlete to a real winner. Having mentioned this, due to its 

complementary nature, physical development is considered the most fundamental.The state of physical 

condition build-up in every sport branch shows distinctive nature and characteristics. For this reason, it is 

very important to plan a minimum to maximum standarisation in physical condition development initiatives 

in order to design a useful training program and effective target planning.The standarisation which includes 

1)  muscular strength, 2) cardiovascular respiratory, 3) muscular power, 4) flexibility, 5) speed, 6) agility, 7) 

coordination, 8) balance, 9) accuracy also need to have specific standarisation in any sports branch both for 

male and female athletes. Standarisation, therefore, is a must to have requirement for any athletes prior to 

their mathces or competitions.The subject of this study was those who actively participated in the biannually 

sports week event  of Bali Province  (PORPROV Bali) in 2015. They were  involved during athlete 

recruitment, training centre, and the event PORPROV Bali it self.A conclusion was withdrawn on the basis of 

the study findings that: a valid standarisation of  physical condition test in the local level of sports event such 

as PORPROV Bali and others alike can be used as a guidance in athletes recruitement for the future 

PORPROV Bali event. As a result, the competitions and matches included in the event can reach a higher 

level.The result of data analysis of tests to 478 athletes from 31 sports branches, particularly  included 289 

male and 189 female athletes showed that in general Bali athletes participated in the biannually sports week 

event  of Bali Province  (PORPROV Bali) in 2015 had a considerably good condition. Given this, there was a 

noticeably high variety of physical condition in some sports branches. Among all the tested components, 

cardiovascular respiratory power was seen tobe the lowest in all participating sports branches. 

Keyword: Standardization, Physical Condition (Agility, Flexibility, Power, cardiovascular respiratory 

Endurance). 
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ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Aspek kondisi fisik merupakan bagian 

terpenting dalam semua cabang olahraga, 

terutama untuk mendukung aspek-aspek 

lainnya seperti; mental, teknik, taktik dan 

strategi dalam bertanding atau berlomba. 

Kondisi fisik sangat menentukan dalam 

mendukung penampilan atlet, sehingga dapat 

tampil secara maksimal. Prestasi optimal 

seorang atlet dapat dicapai jika memilki 4 

macam kelengkapan. Kelengkapan tersebut  

meliputi;  1) pengembangan fisik (phisycal 

build-up), 2) pengembangan teknik 

(technical build-up), 3) pengembangan 

mental (mental build-up), 4) kematangan 

juara (Sajoto, 1995:7).Seluruh kecabangan 

olahraga hampir semua bersifat dinamis dan 

menuntut kesiapan fisik yang prima dengan 

dukungan mental, teknik, dan taktik yang 

memadai. Pergerakan pemain dalam 

pertandingan atau perlombaan, baik dengan 

alat maupun tanpa alat membutuhkan 

koordinasi dari komponen kondisi fisik yang 

dimiliki baik dalam kurun waktu yang 

singkat atau yang relatif lama, sehingga akan 

menguras energi dan menyebabkan 

kelelahan. Kondisi fisik merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan atlet dalam 

cabang olahraga tertentu. Atlet yang 

memiliki kualitas fisik yang baik maka 

kualitas gerak atau keterampilan motoriknya 

cenderung baik pula. Setiawan (1998:110) 

mengemukakan, bahwa “dalam hal lain 

kondisi fisik juga berperan untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani agar 

seseorang mencapai hasil kerja yang lebih 

produktif.” Pertimbangan kondisi fisik itu 

harus dikembangkan didasarkan pada 

karakteristik cabang olahraga yang 

digelutinya, sebab pada suatu cabang 

olahraga tertentu mungkin memerlukan 

komponen kondisi fisik secara keseluruhan, 

sedangkan pada cabang lain mungkin hanya 

sebagian saja. Sehingga masalah peran 

komponen kondisi fisik ini bersifat relatif, 

karena bergantung pada karakteristik cabang 

olahraganya. Hal ini dijelaskan Ismaryati. 

(1988:153) sebagai berikut: “sukses dalam 

olahraga sering menuntut keterampilan yang 

Pengembangan fisik (phisycal build-up), pengembangan teknik (technical build-up), pengembangan 

mental (mental build-up), dan kematangan juara merupakan kelengkapan yang harus dimiliki oleh seorang 

atlet jika ingin menjadi juara sesungguhnya. Yang paling fundamental adalah pengembangan fisik, karena 

akan mendukung kelengkapan yang lain. Pengembangan kondisi fisik memiliki ciri dan karakteristik yang 

berbeda-beda dimasing-masing kecabangan olahraga. Oleh sebab itu, dalam pengembangan kondisi fisik 

harus dicermati standardisasi minimal sampai maksimal, yang sangat berguna dalam membuat program 

pelatihan dan pencapaian tujuan. Standardisasi kondisi fisik seperti; 1) kekuatan otot , 2) daya tahan 

cardiovascular-respiratory, 3) daya tahan otot (muscular power), 4) kelentukan, 5) kecepatan, 6) kelincahan, 

7) koordinasi, 8) keseimbangan, 9) kecermatan atau ketelitian juga memiliki standar khusus setiap cabang 

olahraga baik laki-laki atau perempuan. Dengan demikian standardisasi merupakan harga mutlak yang 

harus dimiliki oleh setiap atlet sebelum bertanding atau berlomba. Subyek dalam penelitian ini adalah 

mereka yang terlibat aktif dalam PORPROV Bali (mulai dari perekrutan atlet, pemusatan latihan dan 

keikutsertaan dalam PORPROV Bali). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai 

berikut:tersusunnya standarisasi status kondisi fisik tingkat daerah atau sederajat (PORPROV Bali) yang 

baku, dapat dijadikan acuan dalam perekrutan atlet dalam rangka mengikuti PORPROV Bali berikutnya, 

sehingga semakin kompetitifnya pertandingan/perlombaan yang akan dilakukan. Hasil analisis data, dari tes 

yang berjumlah 478 atlet berasal dari 31 cabang olahraga dengan rincian 289 atlet putra dan 189 atlet putri 

menunjukan secara umum atlet Porprov Bali, memiliki kapasitas kondisi fisik yang cukup bagus. Terdapat 

variasi kondisi fisik yang cukup tinggi antara beberapa cabang olahraga. Dari berapa komponen kondisi 

fisik yang di ukur, komponen kondisi fisik daya tahan kardiovaskuler merupakan komponen yang paling 

lemah untuk seluruh cabang olahraga yang mengikuti tes kondisi fisik. 

Kata Kunci: Standardisasi, Kondisi Fisik (Kelincahan, Kelentukan, Daya Ledak, Daya Tahan 

Cardiovaskuler). 
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sempurna dalam situasi stres fisik yang 

tinggi, maka semakin jelas bahwa kondisi 

fisik memegang peranan yang sangat penting 

dalam meningkatkan prestasi atlet.” 

Selanjutnya Moeloek (1984:12) menyatakan 

bahwa, “peningkatan yang diperoleh dari 

pelatihan fisik dapat dilihat antara lain berupa 

peningkatan kemampuan gerak, tidak cepat 

merasa lelah, peningkatan keterampilan 

(skill).” Kondisi fisik tersebut dapat 

dicerminkan melalui beberapa komponen 

seperti yang dijelaskan oleh Nurhasan 

(1991:34), bahwa “komponen kebugaran 

jasmani meliputi: 1) kekuatan (strength), 2) 

daya (power), 3) kecepatan (speed), 4) 

kelentukan (flexibility), 5) kelincahan(gility), 

dan 6) daya tahan (endurance).”  

Depdikbud (1984:55) menyatakan sebagai 

berikut: beberapa komponen kebugaran 

jasmani adalah 1) kekuatan otot dan daya 

tahan otot, 2) daya tahan terhadap penyakit, 

3) daya tahan cardiovascular-respiratory, 4) 

daya tahan otot (muscular power), 5) 

kelentukan, 6) kecepatan, 7) kelincahan, 8) 

koordinasi, 9) keseimbangan, 10) kecermatan 

atau ketelitian. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa seorang atet layak untuk 

mengikuti pertandingan atau perlombaan, 

apabila memiliki kondisi fisik yang prima 

atau diatas rata-rata orang biasa. Pemahaman 

atau konsep standardisasi seperti ini perlu 

diberikan kepada pelatih, sehingga tidak 

memaksakan atlet untuk bertanding atau 

berlomba apabila belum memiliki 

standardisasi kondisi fisik yang prima, 

sehingga akan merugikan semua (waktu, 

moral dan meterial). Mencermati betapa 

pentingnya beberapa standar yang harus 

dipenuhi oleh kecabangan olahraga, yang 

pada kenyataannya belum memilikii 

standarisasi tes dan pengukuran kondisi fiisik 

yang baku. Pada penelitian ini tes dan 

pengukuran mempergunakan tes kondisi fisik 

KONI yaitu Program Proyek Indonesia Emas 

(PRIMA). Pada latar belakang telah 

disampaikan, harapannya Provinsi Bali 

memiliki standar yang jelas pada 

implementasinya dalam pemberlakuan 

standarisasi kondisi fisik atlet yang 

mengikuti perlombaan/pertandingan dalam 

PORPROV. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Anthropometric dimensi dan karakteristik 

morfologi memainkan peran penting dalam 

menentukan keberhasilan seorang atlet (Rico-

Sanz, 1998; Wilmore & Costill, 1999; 

Keogh, 1999). Cukup alami, anthropometric 

karakteristik dan komposisi tubuh dari 

olahraga kompetitif yang berbeda sangat 

meningkat dalam dasawarsa terakhir. Sudah 

dikenal dengan baik kondisi fisik yang 

spesifik. Karakteristik atau profil 

anthropometric menunjukkan apakah pemain 

akan cocok untuk kompetisi pada tingkat 

tertinggi dalam olahraga tertentu (Claessens, 

Lefevre, Beunen, & Malina, 1999; Bourgois 

et al., 2000; Reilly, Bangsbo, & Frank, 2000; 

Gabbett, 2000; Ackland, Ong, Kerr, & Ridge, 

2003; Slater et al, 2005). Parameter 

anthropometric dan morfologi adalah 

indikator sensitif pertumbuhan fisik dan 

status gizi untuk penampilan maksimal 

mereka (Wilmore & Costill, 1999; 

Chatterjee, Chatterjee, & Bandhyopadhyay, 

2006). Ini indikator kinerja olahraga 

perspektif bergantung sebagian besar pada 

genetika, yang berkorelasi dengan usia, jenis 

kelamin, status sosial ekonomi, etnis, 

ketinggian, status gizi, kebersihan pribadi 

dan latihan praktek (Bouchard & Lortie, 

1984; Fagard, Bielen, & Amery, 1991). 

Parameter evaluasi  yang tepat ini proyek 

kuantifikasi karakteristik morfologi atlet elit 

yang dapat menjadi vital dalam berhubungan 

tubuh struktur dan kinerja olahraga 

(McArdle, Katch, & Katch, 2001).  

Fleksibilitas bukanlah sesuatu kondisi fisik 

yang secara otomatis datang dengan 

sendirinya setelah latihan kekuatan. Malah 

sebaliknya, pelatihan kekuatan tanpa 

peregangan dapat mengakibatkan penurunan 

dramatis dalam fleksibilitas. Dalam banyak 

kasus ketika diambil yang ekstrim, seperti 

kuranngnya fleksibilitas akan mengakibatkan 

hilangnya fungsi secara normal bukan untuk 

menyebutkan hilangnya fungsi kinerja, ini 
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sangat penting bagi diketahui oleh seorang 

atlet. Peningkatan yang signifikan pada unsur 

fleksibilitas akan berdampak pada perbaikan 

performance. Larger ranges of motion 

(ROM) akan memungkinkan penerapan unsur 

kekuatan, perbaikan teknik, pembaikan 

keuntungan teknik, peningkatan unsur 

biomekanis dan pengurangan ketagangan 

secara fisiologis (Roger Harrell, 2006 : 

1).Pechtl (1982) dalam Bompa (1994:317) 

menjelaskan bahwa; pengembangan kondisi 

fisik tanpa didukung oleh fleksibilitas an 

inadequate development of flexibility, or no 

flexibility reverse, may lead to various 

deficiences: 1)lLearning, or the perfection of 

various movements is impaired, 2)The athlete 

is injury prone, 3). The development of 

strength, speed and co-ordination are 

adversely affected, 4). The qualitative 

performance of a movement is limited. 

Kelincahan (agility) adalah kemampuan 

seseorang  untuk  dapat mengubah arah 

dengan cepat  dan tepat pada waktu bergerak  

tanpa kehilangan keseimbangannya (Rusli 

Lutan, 1991). Dalam komponen kelincahan 

ini sudah termasuk unsur mengelak dengan 

cepat, mengubah posisi tubuh dengan cepat,  

bergerak lalu berhenti  dan lanjutkan dengan 

bergerak secepatnya. Menurut Toho Cholik 

Mutohir dan Ali Maksum (2007 : 56) 

Kelincahan (agility) adalah kemampuan 

tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah 

arah gerakan secara tiba-tiba dalam 

kecepatan yang tinggi. Misalnya mampu 

berlari bolak-balik  dan berbelok-belok, 

dalam jarak dan kurun waktu tertentu, atau 

kemampuan menghindar secara cepat dalam 

kondisi yang masih stabil. Toho Cholik 

Mutohir dan Ali Maksum (2007 : 56) 

mengatakan bahwa komponen kelincahan 

erat hubungannya dengan komponen 

kecepatan dan koordinasi. Pendapat ilmuwan 

lain juga mengatakan bahwa kelincahan 

seseorang pemain sangat erat kaitannya 

dengan kemampuan melakukan gerakan 

mengubah-ubah arah dengan kecepatan yang 

tinggi. Kecepatan juga telah teridentifikasi 

sebagai keterampilan multiarah yang 

menggabungkan antara akselerasi, daya 

meledak, dan reaktivitas. Banyak cabang 

olahraga yang belum kita dapat prediksikan 

arah dan jenis gerakan yang harus dilakukan 

karena respon gerakan itu harus 

menyesuaikan dengan stimulus dan respone 

balik dari orang yang diajak berolahraga, 

bertanding atau  berlomba. Kemampuan 

seperti ini membutuhkan komponen 

koordinasi yang prima. Seorang atlet  agar 

memiliki  kelincahan, yakni kemampuan 

untuk bergerak  secepatnya  dari satu titik ke 

titik lainnya, kemudian secara tiba-tiba 

mengubah arah  gerakan, menghindari  atau 

mengelilingi  objek  secepatnya  memerlukan 

komponen  kecepatan. Pola gerakan seperti 

ini  juga  terdapat  pada berbagai cabang 

olahraga. 

Upaya dalam peningkatan unsur komponen 

kondisi fisik seperti daya ledak (power) dapat 

dilakukan dengan beberapa cara: 1) 

meningkatkan kekuatan tanpa 

mengesampingkan unsur kecepatan atau 

lebih menitik beratkan pada unsur kekuatan, 

2) meningkatkan unsur kecepatan tanpa 

mengesampingkan unsur kekuatan atau lebih 

menitik beratkan pada unsur kecepatan, 3) 

untuk meningkatkan kedua unsur (kekuatan 

dan kecepatan) secara bersama-sama dapat 

dilatih secara simultan (Jessen, Schults dan 

Bangertes, 1984 : 17). Perlu dicermati dalam 

meraih kesuksesan bagi seorang atlet yang 

terampil dan sukses dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang menentukan kesuksesan 

yaitu: a) faktor genetik, b) faktor 

kedisiplinan, c) faktor pelatihan, dan d) 
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faktor keberuntungan. Beberapa anjuran bagi 

pelatih dalam mendidik pemain agar 

kesuksesan dapat tercapai antara lain: a) 

canangkan pentingnya disiplin, b) anjurkan 

makan makanan yang bergizi, hidup sehat 

dan istirahat cukup, c) jadilah contoh yang 

baik, d) luaskan wawasan (Never stop 

learning), dan e) buat program yang terarah 

terhadap jenjang pelatihan olahraga. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada atlet 

yang berprestasi pada olahraga daya tinggi, 

ditemukan V̇O2 mak nyajuga tinggi, yaitu: di 

atas 50 cc O2/kg.BB/menit atau superior.  

Kapasitas aerobik maksimal biasanya 

dinyatakan sebagai “maksimal oksigen 

uptake” dan merupakan salah satu faktor 

penting untuk menunjang prestasi kerja atau 

ketahanan fisik seseorang (Kent, 1994). V̇O2 

mak merupakan faktor yang dominan 

terhadap kemampuan tubuh seseorang. 

Kemampuan aerobik pada hakekatnya 

merupakan gambaran besarnya kemampuan 

motorik (motoric power)  dari proses aerobik 

seseorang. Dengan demikian, seseorang akan 

besar kemampuannya untuk memikul beban 

kerja yang berat dan lebih cepat pulih 

kesegaran fisiknya sesudah bekerja. 

Penggunaan oksigen maksimal merupakan 

faktor yang menentukan suksesnya 

penampilan daya tahan, yaitu pengangkutan 

dan penggunaan oksigen maksimal oleh otot. 

Pada titik yang mana pemakaian oksigen 

maksimal dicapai, maka volume oksigen 

tidak meningkat lagi, walaupun beban 

diperberat, ini disebut penggunaan oksigen 

maksimal atau V̇O2 mak(McArdle, 1986). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes dan pengukuran yang 

telah dilakukan status kondisi fisik atlet 

khusus kelentukan PORPROV Bali adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 01. Status Kondisi Fisik (Kelentukan) 

Atlet Putra PORPROV Bali 

No Putra Kategori % 

Capaian  

1.  > 47 Baik Sekali 22 

2.  40 - 46 Baik 17 

3.  34 - 39 Cukup 13 

4.  24 - 33 Kurang 28 

5.  <24 Kr Sekali 20 

 

Data dari subyek penelitian khusus 

kelentukan PORPROV Bali terdiri dari 478 

atlet berasal dari 31 cabang olahraga dengan 

rincian 289 atlet putra dan 189 atlet putri. 

Hasil penelitian kelentukan untuk putra 

menunjukkan rerata = 35,50 nilai simpangan 

baku menunjukkan = 6,17 median 

menunjukkan = 48,66 mode menunjukkan 

=28,80, minimal menunjukkan = 28,60 dan 

maksimal menunjukkan = 79,99. 

 

Tabel 02. Status Kondisi Fisik 

(Kelentukan)Atlet Putri PORPROV Bali 

No Putri Kategori 
% 

Capaian  

1.  > 41 Baik Sekali 19 

2.  37 - 40 Baik 15 

3.  30 – 36 Cukup 19 

4.  20 - 30 Kurang 20 

5.  <20 Kr Sekali 27 

 

Data dari subyek penelitian khusus 

kelentukan PORPROV Bali terdiri dari 478 

atlet berasal dari 31 cabang olahraga dengan 

rincian 289 atlet putra dan 189 atlet putri. 

Hasil penelitian kelentukan untuk putri 

menunjukkan rerata = 33,50 nilai simpangan 

baku menunjukkan = 6,91 median 

menunjukkan = 46,44 mode menunjukkan 

=29,07, minimal menunjukkan = 23,39 dan 

maksimal menunjukkan = 71,60. 

Berdasarkan hasil tes dan pengukuran yang 

telah dilakukan status kondisi fisik atlet 

khusus kelincahan PORPROV Bali adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 03. Status Kondisi Fisik (Kelincahan) 

Atlet Putra PORPROV Bali 

No Putra Kategori %Capaian  

1.  >13.10 Baik Sekali 27 

2.  13.11-14.54 Baik 23 

3.  14.55-15.54 Cukup 14 

4.  15.55-16.54 Kurang 18 

5.  <17.54 KrSekali 18 
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Data dari subyek penelitian khusus 

kelincahan PORPROV Bali terdiri dari 478 

atlet berasal dari 31 cabang olahraga dengan 

rincian 289 atlet putra dan 189 atlet 

putri.Hasil penelitian kelincahan untuk putra 

menunjukkan rerata = 37,80 nilai simpangan 

baku menunjukkan = 7,67median 

menunjukkan = 43,67 mode menunjukkan 

=26,07, minimal menunjukkan =25,67 dan 

maksimal menunjukkan = 75,79. 

 

Tabel 04. Status Kondisi Fisik (kelincahan) 

Atlet Putri PORPROV Bali 

No Putri Kategori 
% 

Capaian  

1.  > 14.45 Baik Sekali 23 

2.  14.46-15.09 Baik 19 

3.  16.10-16.43 Cukup 16 

4.  16.44-17.04 Kurang 18 

5.  < 18.40 Kr Sekali 24 

 

Data dari subyek penelitian khusus 

kelincahan PORPROV Bali terdiri dari 478 

atlet berasal dari 31 cabang olahraga dengan 

rincian 289 atlet putra dan 189 atlet putri. 

Hasil penelitian kelincahan untuk putri 

menunjukkan rerata = 35,50 nilai simpangan 

baku menunjukkan = 6,61 median 

menunjukkan = 40,64 mode menunjukkan 

=25,17, minimal menunjukkan = 21,37 dan 

maksimal menunjukkan = 72,70. 

Berdasarkan hasil tes dan pengukuran yang 

telah dilakukan status kondisi fisik atlet 

khusus daya ledak otot tungkaiPORPROV 

Bali adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 05. Status Kondisi Fisik (daya ledak 

otot tungkai)Atlet Putra PORPROV Bali 

No Putra Kategori 
% 

Capaian 

1.  > 75 Baik Sekali 15 

2.  60 -74 Baik 12 

3.  45 - 59  Cukup 30 

4.  30 – 44 Kurang 23 

5.  <29 KrSekali 20 

 

Data dari subyek penelitian khusus daya 

ledak otot tungkai PORPROV Bali terdiri 

dari 478 atlet berasal dari 31 cabang olahraga 

dengan rincian 289 atlet putra dan 189 atlet 

putri. Hasil penelitian daya ledak otot tungkai 

untuk putra menunjukkan rerata = 53,70 nilai 

simpangan baku menunjukkan = 11,57 

median menunjukkan = 45,87 mode 

menunjukkan = 27,17, minimal menunjukkan 

= 29,90 dan maksimal menunjukkan = 78,73. 

 

 

Tabel 06. Status Kondisi Fisik (daya ledak 

otot tungkai)Atlet Putri PORPROV Bali 

No Putri Kategori 
% 

Capaian  

1.  > 71 Baik Sekali 23 

2.  57 -71 Baik 17 

3.  43 - 56  Cukup 25 

4.  28 – 42 Kurang 21 

5.  < 28 KrSekali 14 

 

Data dari subyek penelitian khusus daya 

ledak otot tungkai PORPROV Bali terdiri 

dari 478 atlet berasal dari 31 cabang olahraga 

dengan rincian 289 atlet putra dan 189 atlet 

putri. Hasil penelitian daya ledak otot tungkai 

untuk putri menunjukkan rerata = 51,16 nilai 

simpangan baku menunjukkan = 15,67 

median menunjukkan = 35,47 mode 

menunjukkan = 30,55, minimal menunjukkan 

= 39,39 dan maksimal menunjukkan = 71,83. 

Berdasarkan hasil tes dan pengukuran yang 

telah dilakukan status kondisi fisik atlet 

khusus daya tahan kardiovaskulerPORPROV 

Bali adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 07. Status Kondisi Fisik (daya tahan 

kardiovaskuler)Atlet Putra PORPROV Bali 

No Putra Kategori 
% 

Capaian  

1.  > 51 Baik Sekali 17 

2.  43 – 50 Baik 25 

3.  31 – 42 Cukup 23 

4.  20 – 30 Kurang 20 

5.  <20 Kr Sekali 15 

 

Data dari subyek penelitian khusus daya 

tahan kardiovaskuler PORPROV Bali terdiri 

dari 478 atlet berasal dari 31 cabang olahraga 

dengan rincian 289 atlet putra dan 189 atlet 

putri. Hasil penelitian daya tahan 

kardiovaskuleruntuk putra menunjukkan 

rerata = 49,80 nilai simpangan baku 

menunjukkan = 15,66 median menunjukkan 

= 41,88 mode menunjukkan = 29,16, 

minimal menunjukkan = 32,90 dan maksimal 

menunjukkan = 80,66. 
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Tabel 08. Status Kondisi Fisik (daya tahan 

kardiovaskuler)Atlet Putri PORPROV Bali 

No Putri Kategori 
%  

Capaian  

6.  >43 Baik Sekali 10 

7.  34 – 42 Baik 23 

8.  25 – 33 Cukup 21 

9.  20 – 24 Kurang 24 

10.  < 28 Kr Sekali 22 

 

Data dari subyek penelitian khusus daya 

tahan kardiovaskuler PORPROV Bali terdiri 

dari 478 atlet berasal dari 31 cabang olahraga 

dengan rincian 289 atlet putra dan 189 atlet 

putri. Hasil penelitian daya tahan 

kardiovaskuleruntuk putri  menunjukkan 

rerata = 43,17 nilai simpangan baku 

menunjukkan = 16,77 median menunjukkan 

= 45,67 mode menunjukkan = 25,19, 

minimal menunjukkan = 43,50 dan maksimal 

menunjukkan = 80,55. 

Subyek dalam penelitian ini adalah mereka 

yang terlibat aktif dalam PORPROV Bali 

(mulai dari perekrutan, pemusatan latihan 

dan keikutsertaan dalam PORPROV Bali). 

Dengan demikian hasil nilai baku untuk 

komponen kondisi fisik hanya diberlakukan 

di level daerah atau yang sederajat. Nilai 

standar kondisi fisik yang dimiliki atlet akan 

menunjukkan kesesuaian dengan prestasi 

yang dicapai dengan status kondisi fisiknya. 

Dengan kata lain ada kemungkinan yang 

sangat besar atlet yang bersangkutan untuk 

meraih prestasi yang lebih baik. 

Namun perlu diperhatikan,standarisasi 

kondisi fisik tidak berlaku secara mutlak 

untuk semua jenis cabang olahraga dalam 

PORPROV Bali. Seperti misalnya cabang 

olahraga billyard, bridge, gateball, 

menembak, panahan tidak terlalu dominan 

dari unsur kondisi fisik; kelenturan, 

kelincahan dan daya ledak. Akan sangat 

berbeda dengan cabang olahraga yang 

seperti; atletik, balap sepeda, bola basket, 

bola voli, bulutangkis, futsal, judo, karate, 

kempo, kriket, panjat tebing, pencak silat, 

senam, sepak bola, sepak takraw, softball, 

taekwondo, tarung drajat, tenis lapangan, 

tenis meja, tinju, dan wushu. Cabang 

olahraga ini lebih cendrung dan dominan 

membutukan kondisi fisik; kelenturan, 

kelincahan, daya ledak dan daya tahan 

cardiovaskuler. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Tersusunnya standarisasi status kondisi fisik 

tingkat daerah atau sederajat (PORPROV) 

Bali yang baku, dan dapat dijadikan acuan 

dalam perekrutan atlet dalam rangka 

mengikuti PORPROV Bali berikutnya, 

sehingga semakin kompetitifnya 

pertandingan/perlombaan yang akan 

dilakukan.  

Analisis data hasil tes menunjukan secara 

umum atlet PORPROVBali, memiliki 

kapasitas kondisi fisik yang cukup bagus. 

Terdapat variasi kondisi fisik yang cukup 

tinggi antara beberapa cabang olahraga. 

Komponen daya tahan kardiovaskuler 

merupakan komponen yang paling lemah 

untuk seluruh cabang olahraga yang 

mengikuti tes kondisi fisik. 
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Made Vivi Oviantari1, I Putu Parwata2 

ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN  

Alginat digunakan sebagai media 

amobilisasi bakteri karena memiliki banyak 

keuntungan, diantaranya kekuatan gelnya baik, 

tidak memerlukan panas dalam pembentukan 

gel sehingga risiko kerusakan enzim dapat 

dihindari, dan dapat mempertahankan stabilitas 

enzim selama dalam keadaan teramobilisasi. 

Selain itu amobilisasi dengan alginat bersifat 

aman, cepat, murah, ringan, sederhana dan 

dapat digunakan untuk hampir semua jenis 

biokatalisator (Ozyilmas et al., 2007). 

Gel alginat dalam bentuk butiran dapat 

digunakan sebagai biokatalis enzim untuk sel. 

Proses yang menggunakan immobilisasi 

biokatalis adalah menghasilkan etanol dari 

pati, membuat beer dengan immobilisasi ragi, 

fermentasi untuk menghasilkan butanol dan 

isopropanol serta produk lanjutan dari 

yoghurt ( McHugh, 2003) 

AMOBILISASI BAKTERI ACINETOBACTER BAUMANII 

MENGGUNAKAN ALGINAT SEBAGAI BAHAN PEMBAWA 

(CARRIER) 

1,2Jurusan Analis Kimia, FMIPA, Undiksha 

Email: oviantari@gmail.com 

Study on amobilization of Acinetobacter baumanii using alginate as the carrier had been done. The 

methode used to amobilized the bacterial was traping methode by using alginate gel, then the number of 

entraped bacterial measured through measuring the optical density of bacterial suspension before and after the 

treatment. Lipase activity was determined by applying spectrofotometry technique (Lee at al. 1999). Substrate 

emulsion was made by mixing p-nitrophenyl palmitate solution (pNPP) 10 mM with the buffer and ethanol at 

proportion of 1:95:4 (v/v/v). Lipase activity was determined in unit/g. The result of this study shows that alginate 

is able to be used as material/carrier to amobilized the bacterial of Acinetobacter baumanii  of which the 

entraped bacterial was 1.465 mg. The optimum pH for lipase to catalyze the substrate was pH 8 of which the 

skor was 185.06 U/g. The optimum temperature that gives the best lipase activity was 65oC that the skor was 

278.62 U/g. 

Keywords: amobilization, Acinetobacter baumanii alginate  

Telah dilakukan penelitian tentang amobilisasi bakteri Acinetobacter baumanii dengan alginat sebagai 

bahan pembawa (carrier). Metode yang digunakan untuk mengamobilisasi bakteri tersebut adalah dengan teknik 

penjebakan dengan menggunakan gel alginat, lalu ditentukan jumlah bakteri yang terjebak dengan mengukur 

nilai optical density (OD) suspensi bakteri sebelum dan setelah amobilisasi. Aktivitas lipase diuji menggunakan 

teknik spektrofotometri (Lee dkk., 1999). Emulsi substrat dibuat dengan mencampurkan larutan p-nitrofenil 

palmitat (pNPP) 10 mM dengan buffer dan etanol dengan perbandingan 1:95:4 (v/v/v). Aktivitas lipase 

dinyatakan dalam satuan unit/g. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alginat dapat digunakan sebagai bahan 

pembawa untuk amobilisasi bakteri Acinetobacter baumannii dengan bakteri yang teramobil sejumlah 1,465 mg. 

pH optimum yang diperlukan oleh lipase dalam mengkatalisis substrat berlangsung pada pH 8 dengan nilai 

185,06 U/g. Suhu optimum yang memberikan nilai aktivitas lipase terbaik adalah 65 C dengan nilai 278,62 U/g. 

 

Kata kunci:amobilisasi, Acinetobacter baumannii, alginat 
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Limbah air yang dihasilkan oleh unit-unit 

pengolahan makanan, restauran, hotel, tempat-

tempat massage dan dapur rumah tangga 

mengandung minyak dan lemak. Minyak dan 

lemak yang dibuang langsung ke lingkungan 

akan memberikan dampak buruk bagi 

lingkungan sekitarnya, khususnya perairan. 

Perairan yang tercemar akan limbah minyak 

akan menyebabkan terhalangnya sinar matahari 

sampai ke dalam perairan, sehingga tanaman 

yang hidup di dalamnya akan terhambat proses 

fotosintesisnya, sehingga kadar oksigen yang 

dihasilkan di perairan tersebut menjadi 

berkurang. Hal ini tentunya akan menurunkan 

kualitas air di perairan tersebut. Oleh karena itu, 

sebelum dibuang ke lingkungan limbah tersebut 

sebaiknya diolah dulu. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia, Nomor 18, tahun 1999 

telah menetapkan bahwa emulsi minyak 

termasuk limbah B3 dari sumber yang spesifik 

(Tabel 2, kode Limbah D238). Demikian juga 

berdasarkan Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup (KEP-51/MENLH/10/1995) 

tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan 

industri, untuk parameter COD maksimum 

yang diperbolehkan 300 mg/L dan konsentrasi 

surfaktan (senyawa aktif biru metilen) 5 mg/L. 

Untuk memenuhi standar baku mutu yang 

disyaratkan, perlu dilakukan pengolahan limbah 

cair emulsi minyak tersebut. Kandungan 

minyak dalam limbah juga dapat menyulitkan 

pengolahan limbah hingga layak dibuang ke 

lingkungan. Karena komposisi yang kompleks 

dari limbah cair emulsi minyak, maka tidaklah 

mudah untuk menangani beban COD yang 

tinggi, yang diyakini bahwa hal tersebut 

disebabkan karena adanya minyak. Pengolahan 

limbah cair emulsi minyak dengan 

menggunakan proses konvensional atau secara 

proses kimia sangat sulit dilakukan karena 

mengandung konsentrasi suspended solid, 

COD, kandungan logam dan minyak yang 

tinggi (Bennet, 1973; Kim et al., 1989). Banyak 

teknik telah dikembangkan dan diaplikasikan 

untuk mengurangi kandungan minyak dalam 

limbah sebelum masuk ke proses pengolahan 

utama. Teknik enzimatik dewasa ini telah 

banyak dikembangkan untuk mengatasi 

permasalahan minyak dalam limbah. Teknik ini 

memanfaatkan kemampuan enzim lipase untuk 

menghidrolisis minyak (triasil gliserol) menjadi 

produk asam lemak bebas dan gliserol yang 

larut. 

 Penggunaan enzim dalam proses 

pengolahan limbah memiliki beberapa 

kelemahan. Harga enzim murni sangat mahal 

dan tidak dapat digunakan secara berulang, 

sehingga kurang ekonomis digunakan untuk 

proses pengolahan limbah. Untuk mengatasi 

permasalahan ini enzim biasanya diamobilisasi 

pada media pendukung sehingga dapat 

digunakan secara berulang, namun proses 

pemisahan dan pemurnian yang komplek dan 

mahal dari enzim yang akan diamobilisasi 

menjadikan teknik ini kurang efisien (Zeng et 

al., 2006). Untuk itu, amobilisasi sel mikroba 

penghasil lipase pada material pendukung lebih 

menarik dari aspek efisiensi. Dengan teknik ini, 

biaya yang diperlukan untuk isolasi, pemurnian 

dan amobilisasi lipase dapat dihilangkan 

(Fukuda et al., 2009; Xiao et al., 2009). Teknik 

amobilisasi sel mikroba dapat memudahkan 

dalam proses produksi enzim serta dapat 

mempertahankan aktivitas katalisisnya dalam 

waktu yang lama, sehingga sangat baik 

digunakan untuk produksi biodiesel dalam skala 

industri  (Indumathi dan Paul Raj, 2013). 

 Amobilisasi sel mikroba memberikan 

beberapa keuntungan, antara lain banyak 

biomassa yang dihasilkan, aktivitas metabolik 

sel yang tinggi, serta ketahanan sel terhadap 

berbagai bahan toksik (Cai et al., 2011; Liu et 

al., 2012). Ada beberapa teknik yang dapat 

dilakukan untuk mengamobilisasi sel mikroba, 

yaitu adsorbsi, ikatan kovalen/ikatan silang, 

penjebakan dan enkapsulasi (Mallick, 2002). 

Untuk efektifitas hasil, diperlukan teknik 

amobilisasi yang mendukung kondisi fisiologis 

bakteri untuk menghasilkan enzim yang 

diinginkan. 

Pada artikel ini akan memanfaatkan 

bakteri penghasil lipase yang diisolasi dari 

tanah terkontaminasi minyak di Pasar Anyar 

dan Pasar Banyuasri Singaraja (hasil penelitian 
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sebelumnya) untuk diamobilisasi dalam media 

pendukung alginat. Bakteri tersebut telah 

diisolasi dan diidentifikasi, termasuk dalam 

spesies Acinetobacter baumannii (Parwata dan 

Oviantari, 2015). Bakteri akan diamobilisasi 

pada media pendukung alginat dengan teknik 

penjebakan (entrapment). 

Efektivitas amobilisasi bakteri pada 

media pendukung dipengaruhi oleh jenis dan 

sifat bahan pendukung dan karakter bakteri itu 

sendiri. Selain itu, untuk keperluan pengolahan 

limbah, kondisi bakteri teramobil perlu 

dioptimalisasi agar enzim lipase yang 

dihasilkan dapat bekerja optimal dalam 

mengkatalisis hidrolisis lipid/minyak menjadi 

produk yang larut. Untuk itu, tujuan khusus 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui kondisi optimum amobilisasi 

bakteri pada media pendukung  dengan 

teknik penjebakan. 

2. Mengetahui karakteristik bakteri yang 

diamobilisasi pada media pendukung 

dilihat dari aktivitas lipase. 

Penulisan kutipan referensi mengikuti format 

berikut: penulis (tahun: halaman) atau (penulis, 

tahun: halaman), contoh: Nana (2007: 55-56) 

atau (Nana, 2007: 55-56). Nama penulis yang 

dikutip merupakan nama yang ditulis diawal 

pada daftar pustaka. Penulis harus  memastikan 

semua kutipan dalam isi artikel telah dituliskan 

sumber acuannya di daftar pustaka dan 

sebaliknya juga harus memastikan semua 

sumber di daftar pustaka benar-benar dikutip 

dala isi artikel. Batang tubuh teks menggunakan 

huruf Times New Roman dengan ukuran 11pt, 

spasi 1,15, regular dan dalam format dua kolom 

tiap kolom 7,5 cm, jarak antar kolom 1 cm. 

Kalimat pertama tiap paragraf ditulis menjorok 

ke dalam 1 cm. 

Naskah disertai biodata penulis dan alamat 

lengkap (kantor dan rumah), serta alamat e-mail 

dan nomor telepon (terpisah dari draf artikel).  

METODE  

Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: cawan petri, 

Erlenmeyer, gelas beaker, gelas ukur, spatula, 

tabung reaksi, neraca analitik, inkubator 

bergoyang, autoclave, oven, water bath, 

spektrofotometer UV/Vis,  inkubator, 

Sentrifuge, pipet mikro, kawat ose, pinset, 

penangas. 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: kapas, kain kasa, tali, 

alkohol 70%, spiritus, ekstrak yeast, pepton, 

NaCl, CaCl2, akuades, p-nitrofenol, p-NPP (p-

nitrophenyl palmitat), etanol, asetonitril, buffer 

asetat (pH 3,0–6,0), buffer fosfat (pH 6,0–8,0), 

buffer Tris-HCl (pH 7,0- 9,0), buffer karbonat 

(pH 10,0–12,0). 

 

Amobilisasi bakteri dengan   

Sebanyak 6 g natrium  ditambahkan 

secara perlahan pada 200 mL akuadest sambil 

diaduk secara kontinyu. Pengadukan diteruskan 

hingga  larut sempurna. Larutan  kemudian 

disterilkan menggunakan autoclave. Pada 

kondisi steril, kultur bakteri kemudian 

dicampur dengan larutan  dengan perbandingan 

1:2 dan diaduk hingga diperoleh campuran 

yang merata. Campuran kemudian diteteskan 

dengan bantuan buret steril ke dalam larutan 0,2 

M CaCl2 yang ditempatkan dalam gelas Beaker. 

Setelah semua campuran kultur dan alginat 

diteteskan, air CaCl2 yang berisi rendaman 

tersebut diambil untuk diukur dengan 

spektrofotometer Uv/Vis pada panjang 

gelombang 600 nm (OD setelah amobilisasi). 

Kalsium  yang membentuk butiran-butiran gel 

kemudian didiamkan selama 12 jam dalam 

larutan 0,2 M CaCl2. Butiran  yang sudah 

mengandung sel bakteri kemudian dicuci 

dengan air salin fisiologis sebanyak 3-4 kali dan 

disimpan pada suhu 4 oC. 

 

Uji Efektifitas Amobilisasi Bakteri  

Efektifitas amobilisasi ditentukan dengan 

mengukur berat bakteri yang teradsorpsi pada 

bahan adsorben dan aktivitas lipase yang 

dihasilkan oleh bakteri teramobil. Berat bakteri 

teradsorpsi ditentukan dengan mengukur nilai 
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optical density (OD) suspensi bakteri sebelum 

dan setelah amobilisasi. Selisih nilai OD 

dikalibrasi pada kurva OD terhadap berat 

kering bakteri (Lampiran 1) menunjukkan 

banyaknya bakteri yang teradsorpsi pada media.  

Aktivitas lipase diuji menggunakan 

teknik spektrofotometri (Lee dkk., 1999). 

Emulsi substrat dibuat dengan mencampurkan 

larutan p-nitrofenil palmitat (pNPP) 10 mM 

dengan buffer dan etanol dengan perbandingan 

1:95:4 (v/v/v). Reaksi dimulai dengan 

menambahkan 1,5 g bakteri teramobil ke dalam 

980 µL emulsi substrat, kemudian diinkubasi 

pada temperatur tertentu selama 15 menit. 

Absorbansi produk katalisis diukur pada 

panjang gelombang 405 nm, kemudian 

diplotkan pada kurva standar (Lampiran 2). 

Sebagai standar, digunakan senyawa p-

nitrofenol. Aktivitas lipase dinyatakan dalam 

satuan unit/g yang didefinisikan sebagai µmol 

produk (p-nitrofenol) yang dihasilkan oleh 

lipase per menit per g bakteri teramobil. 

Karakterisasi Lipase yang Dihasilkan oleh 

Bakteri Teramobil 

Karakterisasi dilakukan berdasarkan 

parameter-parameter: pH dan temperatur. 

Karakterisasi temperatur ditentukan dengan 

mengukur aktivitas lipase pada berbagai 

temperatur dalam rentang 30–80 °C pada pH 8. 

Karakterisasi pH dilakukan dengan mengukur 

aktivitas lipase yang dihasilkan oleh bakteri 

teramobil pada 65 °C menggunakan 0,1 M 

buffer dengan rentang pH 6,0-10,0.  

 

Optimalisasi Amobilisasi Bakteri 

Optimalisasi amobilisasi dilakukan 

terhadap parameter-parameter berikut: umur 

kultur, pH, temperatur, waktu amobi 

lisasi. Amobilisasi dilakukan dengan 

teknik sama dengan memvariasikan parameter 

parameter tersebut. Efektivitas amobilisasi 

kemudian ditentukan dengan mengukur berat 

bakteri yang teradsorpsi dan aktivitas lipase 

yang dihasilkan oleh bakteri teramobil. 

 

Metode meliputi uraian yang rinci tentang cara, 

instrumen, dan teknik analisis penelitian yang 

digunakan dalam memecahkan permasalahan. 

Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, 

peta dan foto. Ilustrasi diberi nomor urut dan 

judul di bagian tengah bawah. Untuk 

memudahkan penomoran dan pemberian judul 

gambar serta tabel dapat menggunakan fasilitas 

Caption. Gambar 1 dan Gambar 2 adalah 

contoh pencantuman grafik dan gambar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penulisan artikel ini bertujuan untuk 

menunjukkan hasil amobilisasi bakteri 

Acinetobacter baumanii yang sebelumnya 

sudah diisolasi dari tanah terkontaminasi 

minyak di Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri 

Singaraja (hasil penelitian sebelumnya). 

Amobilisasi dilakukan pada media alginat 

sehingga metode amobilisasi sel yang 

digunakan pada penelitan ini adalah metode 

penjeratan (entrapment). Metode ini didasarkan 

pada penempatan sel dalam kisi dari suatu 

polimer. Struktur kisi gel akan melindungi sel 

dari faktor lingkungan yang menyebabkan 

kerusakan sel. Struktur gel memberikan ruang 

yang cukup sempit bagi sel, namun masih 

memungkinkan pertukaran substrat dan 

produknya (Bickerstaff, 1997 dalam Jaenudin, 

2007). 

Alginat adalah polisakarida alam yang 

umumnya terdapat pada dinding sel dari semua 

spesies alga coklat (Pheaophyceae). Alginat 

merupakan polimer linear yang mengandung 

lebih dari 700 residu asam uronat yaitu β-D 

asam manuronat dan α-L asam guluronat 

dengan ikatan 1,4. (Masakatsu dan Inukai, 

1999). Struktur dasar dari monomer alginat 

adalah cincin tetrahydopyran dan dapat 

membentuk 2 konfigurasi, yaitu C1 dan 1C. β -

D-manuronat di alam terdapat dalam 

konfigurasi C1. Pada konfigurasi 1C α-D-

manuronat, interaksi -COOH pada C-5 dan -OH 

pada C-3 akan kaku, sedangkan pada C1 gugus-

gugus ini berada pada posisi ekuatorial 

sehingga lebih stabil. Sebaliknya, untuk alasan 

yang sama, α -L-guluronat terdapat dalam 

konfigurasi 1C dibandingkan C1. Polimer 
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alginat dibentuk dari hubungan antara C-1 dan 

C-4 tiap monomer dan dihubungkan oleh ikatan 

eter oksigen. Polimer alginat terdiri dari 3 jenis, 

yaitu blok M (mannuronat), blok G 

(guluronat), dan polimer MG Polimer M 

dibentuk dari struktur ekuatorial gugus C-1 dan 

C-4 dan membentuk polimer lurus, sedangkan 

polimer G dibentuk dari struktur aksial. 

Perbedaan struktur polimer ini menyebabkan 

polimer G lebih banyak digunakan untuk proses 

pembentukan gel alginat. 

Sebelum amobilisasi dilakukan, perlu dilakukan 

persiapan kultur bakteri dan pelarutan alginat. 

Persiapan kultur bakteri diperlukan untuk 

mendapatkan sel-sel yang aktif dan segar. 

Pembuatan kultur bakteri diawali dengan 

pembuatan stater, lalu dihidupkan dalam media 

produksi, selanjutnya baru diresuspensi lagi 

dengan media yang segar. Secara umum kultur 

media bakteri harus mengandung sumber 

karbon, nitrogen, sulfur, fosfat, vitamin atau 

bahan-bahan yang dapat mendorong 

pertumbuhan bakteri seperti ekstrak daging atau 

ragi. Ekstrak daging mengandung pepton dan 

asam asam amino. Pepton dipakai dalam kultur 

media sebagai sumber nitrogen, banyak 

senyawa nitrogen sederhana terkandung dalam 

pepton, sehingga mudah dilepas unsur 

nitrogennya. Selain itu bakteri juga ada yang 

membutuhkan penyubur seperti darah, serum 

serta logam dari garam-garam anorganik 

sebagai elemen mikro seperti Ca, Mn, Na, Mg, 

Zn, Co, Fe, Cu (Collin dan Lyne, 1987 dalam 

Sutarma 2000). Pemilihan dan penggunaan 

media yang cocok dan efisien diperlukan 

pengetahuan sifat-sifat dan kelompok-

kelompok bakteri yang akan dipelajari dengan 

dibantu pengalaman dan pertimbangan yang 

rasional (Sutarma, 2000). Acinetobacter 

baumannii adalah bakteri gram-negatif yang 

dapat menyebabkan infeksi nosokomial pada 

manusia. Media yang dibutuhkan untuk 

menumbuhkan bakteri ini adalah pepton, yeast 

ekstrak, NaCl, dan CaCl2. Pemilihan formulasi 

media ini didasarkan pada pengalaman dari 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Selain persiapan kultur bakteri, dilakukan 

juga proses pelarutan alginat. Pada proses 

pelarutan alginat dalam penelitian ini dilakukan 

berjam-jam dan kurang lebih 3 hari, karena 

viskositas dari alginat yang tinggi sehingga 

pelarutan yang diperlukan lebih lama. Semua 

alginat tidak selalu sama dalam hal viskositas. 

Beberapa rumput laut dapat menghasilkan 

alginat yang memberikan viskositas yang tinggi 

ketika dilarutkan dalam air, sedangkan yang 

lain dapat menghasilkan viskositas rendah. 

Kondisi-kondisi dari prosedur ekstraksi dapat 

juga mempengaruhi viskositas. Demikian pula, 

kekuatan gel yang dibentuk oleh penambahan 

garam kalsium dapat bervariasi dari satu alginat 

dengan yang lain. Umumnya alginat dengan 

kandungan G yang lebih tinggi akan 

memberikan gel yang lebih kuat, dikatakan 

alginat memiliki rasio M / G rendah.  

Penentuan rasio M/G dapat dilakukan 

dengan menghidrolisis parsil alginat dengan 

asam organik encer seperti asam oksalat 1 M, 

yang sebagian alginat akan larut. Residu yang 

tidak larut dapat dipisahkan ke dalam fraksi 

yang kaya akan guluronat (blok G) yang tidak 

larut pada pH 2,85 tersebut. Fraksi yang larut 

oleh hidrolisis parsil mengandung uronat M dan 

G (blok MG) (Zhanjiang, 1990). Penentuan 

rasio M/G dalam penelitian ini tidak dilakukan. 

Pembentukan gel atau pengendapan alginat 

dapat terjadi pada pH di bawah 4, dengan 

berubahnya garam alginat menjadi asam alginat 

yang tidak larut. Penyimpanan larutan alginat 

yang lama di luar batasan pH di atas tidak 

dianjurkan, karena dapat menyebabkan 

depolimerisasi senyawa polimer akibat 

hidrolisis. Tidak mengendap atau membentuk 

gel dengan kalsium, barium, besi (II), mangan 

(II), atau seng. 

Alginat dapat membentuk gel dengan 

adanya kation-kation divalent seperti Ca2+, 

Mn2+, Cu2+, dan Zn2+. Ion tersebut akan 

menggantikan ion H+ pada gugus karboksilat 

dan membentuk jembatan ion penghubung 

antara polimer G yang satu dengan yang 

lainnya. Hubungan antara polimer G ini akan 

membentuk struktur egg-box. Pada penelitian 

ini pembentukan gel alginat dilakukan dengan 

adanya ion Ca2+, yaitu dengan penambahan 

campuran kultur bakteri dan larutan alginat ke 

dalam larutan CaCl2. Ikatan silang akan terjadi 

karena adanya kompleks khelat antara ion Ca2+ 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
https://id.wikipedia.org/wiki/Gram-negatif
https://id.wikipedia.org/wiki/Infeksi_nosokomial
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dengan anion karboksilat dari blok G-G. 

Intraksi ion Ca2+ dengan gugus COO- dari 

alginat terjadi pada inter dan intra molekul. 

Selain intraksi ion logam dengan gugus COO- 

dari alginat, gugus OH dari polimer juga ikut 

berperan (Zhanjiang, 1990). Ion Ca2+ 

mempunyai orbital d yang kosong sehingga 

alginat sebagai ligan dapat menyumbangkan 

elektronnya kepada Ca2+. Ion Ca2+ yang 

merupakan jembatan penghubung inter molekul 

alginat hanya dapat menerima 5 ligan oksigen, 

sementara alginat berpotensi menyumbangkan 

10 ligan oksigen dari kedua rantai yang paralel 

yaitu masing-masing dari OH- pada C2 dan C3. 

Ikatan O yang menghubungkan 1-4 dan sebuah 

gugus karboksil serta cincin O dari residu 

tetangganya (Chaplin, 2005). Gambar gel 

alginat yang sudah mengamobilisasi bakteri 

Acinetobacter baumanni tersaji pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Bakteri A. Baumannii yang 

Teramobil dalam Alginat 

 

Pada saat penelitian, kultur bakteri 

sebanyak 100 mL dicampurkan dengan 200 mL 

larutan alginat, lalu diteteskan dalam larutan 

CaCl2, sehingga terbentuk  bakteri 

Acinetobacter baumanii yang teramobil dalam 

alginat sejumlah 196,0700 gram. Sebelum 

menentukan bakteri yang teramobil dalam 

alginat, maka dibuat terlebih dahulu kurva 

antara OD dan massa kering bakteri yang tersaji 

pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Kurva hubungan antara OD  

dan massa kering bakteri (mg) 

Berdasarkan Gambar 2 tersebut diperoleh Tabel 

1 berikut. 

Tabel 1. Data OD dan Massa Bakteri Teramobil 

pada Media Aginat 

Keterangan Optical 

Density 

(OD) 

OD sebelum 

amobilisasi-

OD setelah 

amobilisasi 

Massa 

bakteri 

teramobil 

(mg) 

Sebelum 

Amobilisasi 

0,168 

0,143 1,465 
Setelah 

amobilisasi 

0,025 

 

Jadi terdapat 7,471x10-4% bakteri yang 

teramobil dari keseluruhan alginat yang 

diperoleh.  

Karakterisasi bakteri teramobil 

Acinetobacter baumanni dilakukan pada pH 

dan suhu. pH optimum yang diperlukan oleh 

lipase dalam mengkatalisis substrat ditentukan 

dari pH yang memberikan nilai aktivitas lipase 

paling besar. Tabel 2 dan Gambar 3 

menunjukkan aktivitas lipase pada variasi pH. 

Berdasarkan data tersebut aktivitas lipase 

terbaik berlangsung optimum pada pH 8 dengan 

nilai 185,06 U/g. 

 

Tabel 2. Data Aktivitas Lipase pada Variasi pH 

pH Absorbans

i 
Konsentras Bakteri Aktivita
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i produk 

hasil 

katalisis 

(µg/mL) 

teramobil 

yang 

direaksika

n (g) 

s Lipase 

(U/g) 

6 0,334 4,953 
0,120 × 10-

3 
87,23 

7 0,353 5,283 
0,122 × 10-

3 
91,52 

8 0,641 10,683 
0,122 × 10-

3 
185,06 

9 0,406 6,166 
0,121 × 10-

3 
107,69 

10 0,280 4,066 
0,123 × 10-

3 
69,86 

 

 

Gambar 3. Aktivitas Lipase pada Variasi 

pH 

 

Fojan et al., 2000 menyatakan secara umum 

aktivitas optimum lipase terjadi pada kisaran 

pH 6 sampai 8. Aktivitas lipase pada pH di 

bawah dan di atas pH 8 menurun. Pada kondisi 

pH optimum, gugus pemberi dan penerima 

proton yang penting pada sisi katalitik enzim 

mempunyai struktur tiga dimensi yang paling 

sesuai dengan substrat sehingga dapat mengikat 

substrat dengan tepat, membentuk kompleks 

enzim-substrat dan menghasilkan produk secara 

maksimum (Page, 1989). 

Penurunan aktivitas lipase di luar pH 

optimum dikarenakan konsentrasi ion hidrogen 

berubah dari konsentrasi optimum, aktivitas 

enzim secara progresif hilang sampai pada 

akhirnya enzim menjadi tidak fungsional. 

Aktivitas enzim yang menurun terjadi karena 

perubahan pH yang disebabkan oleh 

berubahnya keadaan ion substrat dan enzim. 

Perubahan tersebut dapat terjadi pada residu 

asam amino yang berfungsi untuk 

mempertahankan struktur tersier dan kuartener 

enzim aktif. Selain itu, pH di luar nilai optimum 

menurunkan efektifitas bagian aktif enzim 

dalam membentuk kompleks enzim substrat 

(Yusriah, 2013). pH yang ekstrim dapat 

menyebabkan enzim mengalami denaturasi. 

Pada pH rendah, enzim terprotonasi dan 

kehilangan muatan negatifnya, sedangkan pada 

pH tinggi, substrat terionisasi sehingga 

kehilangan muatan positifnya (Page, 1989). 

Hasil penelitian penentuan pH optimum 

ini sejalan dengan yang dilakukan oleh D. P. 

Ephraim, et al., (2014) yang berhasil 

mengamobilisasi sel bakteri Bacillus smithiidan 

mengkarakterisasi enzim lipase yang 

dihasilkan; Jaiswal dan Joseph (2011) yang 

memproduksi lipase dingin dari 

Curtobacterium sp yang teramobil; M. Kumar, 

et al., (2012) yang berhasil mengisolasi lipase 

dari Bacillus sp. yang diperoleh dari limbah 

minyak di industri penyempurnaan minyak 

Kaleeswari, Chennai, Tamil Nadu; Purnamasari 

(2014) yang berhasil mengisolasi dan 

mengkarakterisasi lipase yang dihasilkan oleh 

bakteri yang diisolasi dari tanah terkontaminasi 

minyak di Pasar Banyuasri Singaraja. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa lipase 

yang diperoleh dari bakteri yang teramobil 

maupun tidak teramobil menghasilkan aktivitas 

optimum pada pH 8. 

 

Tabel 3. Data Aktivitas Lipase pada Variasi 

Suhu 

Suhu 

(C) 
Absorbansi 

Konsentrasi 

produk 

hasil 

katalisis 

(µg/mL) 

Bakteri 

teramobil 

yang 

direaksikan 

(g) 

Aktivitas 

Lipase 

(U/g) 

30 0,306 4,486 0,120× 10-3 79,00 

35 0,330 4,886 0,121× 10-3 
85,34 

37 0,339 5,036 0,121× 10-3 
87,96 

40 0,448 6,853 0,122× 10-3 
118,71 

45 0,560 8,72 0,121× 10-3 
152,30 

50 0,619 9,703 0,122× 10-3 
168,08 

55 0,771 12,236 0,121× 10-3 
213,71 

60 0,964 15,453 0,120× 10-3 
272,15 

65 0,886 15,82 0,120× 10-3 
278,62 

70 0,588 9,186 0,122× 10-3 
159,13 

75 0,429 6,536 0,121× 10-3 
113,22 

80 0,310 4,552 0,122× 10-3 
78,85 
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Gambar 4. Aktivitas Lipase pada Variasi Suhu 

Hasil dan Pembahasan merupakan uraian 

obyektif tentang hasil-hasil penelitian berkaitan 

dengan tujuan penelitian dan pembahasannya. 

Pembahasan juga perlu didukung oleh literatur 

dan penelitian sebelumnya. Tabel 1 dan Tabel 2 

adalah contoh penulisan tabel. 

SIMPULAN  

Simpulan dalam penelitian ini adalah 

bakteri Acinetobacter baumannii dapat 

diamobilisasi menggunakan alginat dengan 

bakteri yang teramobil sejumlah 1,465 mg. pH 

optimum yang diperlukan oleh lipase dalam 

mengkatalisis substrat berlangsung pada pH 8 

dengan nilai 185,06 U/g. Suhu optimum yang 

memberikan nilai aktivitas lipase terbaik adalah 

65 C dengan nilai 278,62 U/g. 

 

DAFTAR RUJUKAN  

Ahmad, M., Rashid, S., Khan, M. A., Zafar, M., 

Sultana, S., dan Gulzar, S., 2009. 

Optimization of base catalyzed 

transesterification of peanut oil biodiesel. 

African Journal of Biotechnology, 8(3): 

441–446 

 

Al-Zuhair, S., Almenhali, A., Hamad, I., 

Alshehhi, M., Alsuwaidi, N., dan 

Mohamed, S., 2011. Enzymatic production 

of biodiesel from used/waste vegetable 

oils: Design of a pilot plant. Renewable 

Energy, 36: 2605-2614 

 

Antczak, M.S., Kubiak, A., Antczak, T., 

Bielecki, S., 2009.  Enzymatic biodiesel 

synthesis – Key factors affecting efficiency 

of the process. Renewable Energy, 34: 

1185–1194 

 

Arun, N., Sampath, M., Siddharth, S., dan 

Prasaanth, R. A., 2011.Experimental 

Studies of base catalyzed 

transesterification of karanja oil. Journal of 

Energy and Environment, 2(2):  351–356. 

 

Awang, R., M.R. Ghazuli and M. Basri, 2007. 

Immobilization of lipase from Candida 

rugosa on palm-based polyurethane foam 

as a support material. Am. J. Biochem. 

Biotechnol., 3: 163-166 

 

Barnwal, B.K., Sharma, M.P., 2005. Prospects 

of biodiesel production from vegetable oils 

in India. Renew Sust Energy 9 (4), 363–

378 

 

Bhushan, I., R. Parshad, G. Gazi and V.K. 

Gupta. 2008. Immobilization of lipase by 

entrapment in caalginate beads. J. Bioact. 

Compatible Polym., 23: 552-562. 

 

Canakci, M. dan Gerpen, J.V., 2003. A pilot 

plant to produce biodiesel from high free 

fatty acid feedstocks. Transactions of the 

American Society of Agricultural 

Engineers, 46(4): 945–954 

 

Canakci, M., 2007.The potential of restaurant 

waste lipids as biodiesel feedstocks. 

Bioresource Technology, 98(1): 183–190 

 

Chen, J.W. dan Wu, W.T., 2003. Regeneration 

of immobilized Candida antarctica lipase 

for transesterification. J. Biosci. Bioeng., 

95: 466–469. 

 

Chen, Y., Xiao, B., Chang,J., Fu, Y., Pengmei, 

L. dan Wang, X., 2009. Synthesis of 

biodiesel from waste cooking oil using 

immobilized lipase in fixed bed reactor. 

Energy Conversion and Management, 50: 

668–673 

 

 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

170 

Cvengros, J. dan Cvengrosova, Z., 2004. Used 

Frying Oils and Fats and their Utilization 

in the Production of Methyl Esters of 

Higher Fatty Acids. Biomass Bioenergy, 

27: 173-181 

 

Departemen Perindustrian, 2009. Roadmap 

Industri Pengolahan CPO. Tersedia pada 

http://agro.kemenperin.go.id/e-

klaster/file/roadmap/KICSUMUT_1.pdf. 

Diakses pada tanggal 9 Oktober 2013. 

 

Du, W., Xu, Y., Liu, D., Zeng, J., 2004. 

Comparative study on lipasecatalyzed 

transformation of soyabeen oil for 

biodiesel production with acyl acceptors. J. 

Mol. Catal. B: Enzym., 30: 125–129. 

 

Encinar, J.M., Gonzalez, J.F. dan Rodrguez-

Reinares, A., 2005. Biodiesel from Used 

Frying Oil. Variables Affecting the Yields 

and Characteristics of the Biodiesel. Ind. 

Eng. Chem. Res,44: 5491-5499 

 

Fernandez-Lafuente, R., Armisen, P., 

Sabuquillo, P., Fernandez-Lorente, G. dan 

Guisan, J.M., 1998. Immobilization of 

lipases by selective adsorption on 

hydrophobic supports. Chem. Phys. Lipids, 

93: 185-197 

 

Fjerbaek, L., Christensen, K.V., dan Norddahl, 

B., 2009.  A Review of the Current State of 

Biodiesel Production Using Enzymatic 

Transesterification. Biotechnology and 

Bioengineering, 102(5): 1298-1315 

 

Fukuda, H., Kondo, A., Noda, H., 2001. 

Biodiesel fuel production by 

transesterification of oils. Journal of 

Bioscience and Bioengineering. 92(5): 

405–416. 

 

Gao, Y., Tan, T.W., Nie, K.L. dan Wang, F., 

2006. Immobilization of lipaseon 

macroprouse resin and its application in 

synthesis of biodiesel. Chinese J. 

Biotechnol., 22: 114-118 

 

Gera, I., 2013. Tahun Depan Pemerintah 

Gunakan 10 Persen Biodisel. Tersedia 

pada:  

http://www.voaindonesia.com/content/tahu

n-depan-pemerintah-gunakan-10-persen-

biodisel/1753800.html. Diakses pada 

tanggal 6 Oktober 2013 

 

Highina, B. K., Bugaje, I. M. dan Umar, B., 

2011. Biodiesel production from Jatropha 

caucus oil in a batch reactor using zinc 

oxide as catalyst. Journal of Petroleum 

Technology and Alternative Fuels, 2(9): 

146–149 

 

Hossain, A.B.M.S., Nasrulhaq, A.A., Salleh, A. 

dan Chandran, S., 2010. Biodiesel 

production from waste soybean oil 

biomass as renewable energy and 

environmental recycled process. African 

Journal of Biotechnology, 9(27): 4233–

4240. 

 

Kumar, S., Kokon, K., Upadhyang, A., Kanwar, 

S.S., dan Gupta, R. (2005): Production, 

Purification and Characterization of Lipase 

from Thermophilic and Alkaliphilic 

Bacillus coagulan BTS-3, Protein 

Expression and Purification, 41: 38-44 

 

Kumari V, Shah S, Gupta MN. 2007. 

Preparation of biodiesel by lipasecatalyzed 

transesterification of high free fatty acid 

containing oil from Madhuca indica. 

Energy Fuels, 21(1): 368–372. 

 

Kumari, A., Mahapatra, P., Garlapati, V. K., 

dan Banerjee, R., 2009. Enzymatic 

transesterification of Jatropha oil. 

Biotechnology for Biofuels, 2(1) 

 

Lee, D., Koh, Y., Kim, K., Kim, B., Choi, H., 

Kim, D., Suhartono, M. T. dan Pyun, Y. 

(1999): Isolation and Characterization of 

Thermophilic Lipase from Bacillus 

thermoleovorans ID-1, FEMS 

Microbiology Letters, 179: 393-400 

http://agro.kemenperin.go.id/e-klaster/file/roadmap/KICSUMUT_1.pdf
http://agro.kemenperin.go.id/e-klaster/file/roadmap/KICSUMUT_1.pdf
http://www.voaindonesia.com/content/tahun-depan-pemerintah-gunakan-10-persen-biodisel/1753800.html
http://www.voaindonesia.com/content/tahun-depan-pemerintah-gunakan-10-persen-biodisel/1753800.html
http://www.voaindonesia.com/content/tahun-depan-pemerintah-gunakan-10-persen-biodisel/1753800.html


SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

171 

 

Leung, D.Y.C. dan  Guo, Y., 2006. 

Transesterification of neat and used frying 

oil: optimization for biodiesel production. 

Fuel processing Technology, 87: 883-890. 

 

Li, S., Wang, Y. dan Dong, S., 2009. Biodiesel 

production from Eruca Sativa Gars 

vegetable oil and motor, emissions 

properties. Renewable Energy, 34(7): 

1871–1876 

 

Malcata, F.X., Reyes, H.R., Garcia, H.S., Hill, 

C.G. dan Amundson, C.H., 1990. 

Immobilized lipase reactors for 

modification of fats and oils-A review. J. 

Am.Chem., 67: 890-910 

 

Marchetti, J. M., Miguel, V. U., dan Errazu, A. 

F., 2007: Possible Methods for Biodiesel 

Production, Renewable & Sustainable 

Energy Reviews, 11: 1300-1311 

 

Mathiyazhagan, M., Ganapathi, A., Jaganath, 

B., Renganayaki, N., dan Sasireka, N., 

2011. Production of biodiesel fromnon-

edible plant oils having high FFA content. 

International Journal of Chemical and 

Environmental Engineering, 2(2): 119–122 

 

Meher LC, Sagar DV, Naik SN. 2006. 

Technical aspects of biodiesel production 

by transesterification: A review. 

Renewable Sustainable Energy Review, 

10(3):248–268. 

 

Modi, M.K., Reddy, J.R.C., Rao, B.V.S.K., 

Prasad, R.B.N., 2007. Lipase mediated 

conversion of vegetable oils into biodiesel 

using ethyl acetate. Bioresour. Technol., 

98: 1260–1264. 

 

Peilow, A.D. and M.M.A. Misbah, 2001. 

Immobilization of Lipase Enzymes and 

their Application in the Interesterification 

of Oils and Fats. 1st Edn., In: Methods in 

Biotechnology, Vol. 15: Enzymes in 

Nonaqueous Solvents: Methods and 

Protocols. Vulfson, E.N., P.J. Halling and 

H.L. Holland (Eds). Humana Press Inc., 

Totowa, New Jersey, ISBN: 089639293, 

pp: 627-649. 

 

Ranganathan, S.V., Narasimhan, S.L., dan 

Muthukumar, K., 2008. An overview of 

enzymatic production of biodiesel. 

Bioresource Technology. 99: 3975–3981 

 

Rodrigues, R. dan Fernandez-Lafuente, F., 

2010. Lipase from Rhizomucor miehei as 

an industrial biocatalyst in chemical 

process. J. Mol. Catal. B: Enzymatic, 64, 

1–22 

 

Royon, D., Daz, M., Ellenrieder, G., Locatelli, 

S., 2007. Enzymatic production of 

Biodiesel from cotton seed oil using t-

butanol as a solvent. Bioresour. Technol., 

98: 648–653. 

 

Salis, A., Pinna, M., Monduzzi, M. dan Solinas, 

V., 2008. Comparison among immobilised 

lipases on macroporous polypropylene 

toward biodiesel synthesis. Journal of 

Molecular Catalysis B: Enzymatic, 54: 19–

26 

 

Samukawa, T., Kaieda, M., Matsumoto, T., 

Ban, K., Kondo, A., Shimada, Y., Noda, 

H., Fukuda, H., 2000. Pretreatment of 

Immobilized Candida antarctica lipase for 

Biodiesel fuel production from plant oil. J. 

Bioresour. Bioeng., 90: 180–183. 

 

Severac, E., Galy, O., Turon, F., Pantele, C., 

Condoret, J-S., Monsan, P. dan Marty, A., 

2011. Selection of CalB immobilization 

method to be used in continuous oil 

transesterification: Analysis of the 

economical impact. Enzyme and Microbial 

Technology, 48: 61–70 

 

Shah, S., Sharma, S. dan Gupta, M. N., 2003. 

Enzymatic transesterification for biodiesel 

production. Indian Journal of Biochemistry 

and Biophysics, 40(6): 392–399 

 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

172 

Watanabe, Y., Shimada, Y., Sugihara, A., dan 

Tominaga, Y., 2001. Enzymatic 

Conversion of Waste Edible Oil to 

Biodiesel Fuel in a Fixed-Bed Bioreactor. 

JAOCS, 78(7): 703-707 

 

Zhang Y, Dube MA, Mclean DD, Kates M. 

2003. Biodiesel production from waste 

cooking oil. 1. Process design and 

technological assessment. Bioresources 

Technology, 89(1):1–16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made Santo Gitakarma1, Gede Indrawan2, Agus Adiarta3 

ABSTRACT  

PENGEMBANGAN MODUL ANDROID BLUETOOTH REMOTE 

CONTROL RELAY SEBAGAI SISTEM OTOMASI RUMAH TINGGAL 

1Jurusan Teknik Elektro (Prodi D3 Teknik Elektronika dan S1 Pendidikan Teknik Elektro) FTK UNDIKSHA 

Email: santo@undiksha.ac.id 

The main purpose of this researchs are to develop electronic circuit bluetooth controller relays can be 

controlled from Android smartphones and to make a testing to obtain performance android bluetooth remote 

control module relay as controlling electrical devices residence. The remote control that uses bluetooth 

communication is rarely used nor sold as controlling electrical devices. Television remote control is cheaper in 

production costs using infrared than using bluetooth. However, Bluetooth nowdays used as a remote control 

usually in the home automation. Home automation concept is often known as the Smart home. Smart home is a 

promising field with many benefits such as improving comfort, better security, low energy and resources that can 

contribute to significant cost savings. Development in a home automation system that had been researched here 

is controlling electrical devices through an Android smartphone. The android application is free to download, 

Arduino Bluetooth Control Device. Maximum distance data communication in Bluetooth can work optimally 

with the condition without the barrier is 10.30 m. The average distance connection HC-05 Bluetooth module 

measuring results in three different places gained 10.37 m. 

Keywords: Android, bluetooth, microcontroler, smart home, home otomation  



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

173 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi wireless seperti 

bluetooth pada ponsel saat ini sudah 

berkembang sangat pesat dan telah 

diimplementasikan di berbagai bidang 

kehidupan. Implementasi perangkat 

pengguna bluetooth dengan perangkat lain 

yang disuplai listrik umumnya 

menggunakan bluetooth untuk 

menyampaikan data yang dikoneksikan 

dengan relay sebagai penggerak atau saklar 

penyalaan perangkat yang disuplai listrik. 

Perangkat pengguna bluetooth disini 

dianggap sebagai remote control perangkat 

listrik.  

Umumnya penggunaan bluetooth sebagai 

remote control biasanya pada bidang 

otomasi rumah (home otomation). Otomasi 

rumah merupakan bidang keilmuan yang 

telah lama diteliti dan dikembangkan secara 

teori, namun secara praktek mulai 

diterapkan pada abad 20 ini mengikuti 

pengenalan alat listrik di rumah dan 

perkembangan IT yang sangat pesat. 

Konsep otomasi rumah sering dikenal 

dengan Smart home. Smart home atau 

rumah pintar merupakan bidang yang 

menjanjikan dengan berbagai keuntungan 

seperti penyediaan rumah yang nyaman, 

keamanan yang lebih baik, penggunaan 

energi yang lebih rasional dan berbagai 

sumber daya yang dapat berkontribusi pada 

penghematan biaya yang signifikan (Shiu 

Kumar, 2014). 

Ada berbagai aplikasi pengendalian  rumah 

yang telah diteliti dari berbagai sumber. 

Contohnya: 1) Srikanthan N. dkk. (2002) 

melakukan penelitian penggunaan bluetooth 

dalam sistem otomasi rumah, dan ada 

berbagai perangkat bisa dikendalikan tanpa 

perubahan sistem inti namun yang 

dikembangkan tidak dapat 

diimplementasikan pada teknologi mobile; 

2) E. Yavuz dkk. (2007) memperkenalkan 

sebuah telepon dan remote control 

perangkat dengan PIC untuk 

mengendalikan perangkat dengan algoritma 

cek pin. Penelitian ini hanya untuk koneksi 

kabel dan tidak untuk koneksi wireless atau 

tanpa kabel; 3) Piyare dkk. (2011) meneliti 

perangkat wireless dengan harga murah dan 

dapat dikembangkan untuk sistem otomasi 

menggunakan perangkat mobile; 4) Andri 

Saputra dkk. (2014) membuat alat kendali 

lampu rumah menggunakan bluetooth 

berbasis android dengan perangkat Arduino 

sebagai kontrolernya. 

Tujuan utama penelitian adalah mengembangkan rangkaian elektronika bluetooth pengendali relay yang 

dapat dikendalikan dari smartphone Android dan melakukan uji coba untuk memperoleh kinerja modul android 

bluetooth remote control relay sebagai pengendali perangkat listrik rumah tinggal. Remote control menggunakan 

bluetooth jarang digunakan dan dijual sebagai pengendali perangkat listrik seperti televisi karena remote control 

televisi lebih murah biaya produksinya menggunakan infra merah dibandingkan menggunakan bluetooth. Namun 

saat ini penggunaan bluetooth sebagai remote control biasanya pada bidang otomasi rumah. Konsep home 

otomation sering dikenal dengan Smart home. Rumah pintar merupakan bidang yang menjanjikan dengan 

berbagai keuntungan seperti penyediaan rumah yang nyaman, keamanan yang lebih baik, penggunaan energi 

yang lebih rasional dan berbagai sumber daya yang dapat berkontribusi pada penghematan biaya yang signifikan. 

Disini peneliti akan mengembangkan sistem otomasi rumah tinggal dimana perangkat listrik yang digunakan 

dikendalikan melalui smartphone berbasis android yaitu Arduino Bluetooth Control Device. Jarak maksimal 

komunikasi data pada Bluetooth dapat bekerja secara optimal dengan kondisi tanpa penghalang adalah 10,30 m. 

Jarak rata-rata koneksi bluetooth HC-05 pada modul hasil pengukuran di tiga tempat berbeda didapat 10,37 m. 

Kata kunci: Android, bluetooth, mikrokontroler, rumah pintar, otomasi rumah 
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Teknologi seluler saat ini berkembang pesat 

dengan adanya berbagai ponsel pintar 

(smartphone). Smartphone menggunakan 

sistem operasi layaknya di PC, namun 

sistem operasi yang dikembangkan bersifat 

mobile. Sistem operasi pada smartphone 

antara lain: android, iOS, windows mobile 

phone, symbian, dan blackberry. 

Smartphone yang banyak diminati 

masyarakat yaitu smartphone berbasis  

android yang dikembangkan oleh Google.  

Ada beberapa aplikasi yang terdapat di 

dalam smartphone android untuk 

mengendalikan perangkat yang 

menggunakan koneksi bluetooth. Contoh 

aplikasi-aplikasi ini antara lain digunakan 

untuk pengendali robot mobile, pengendali 

arduino, dan pengendali relay untuk 

perangkat listrik. Khusus untuk aplikasi 

android bluetooth sebagai pengendali 

perangkat listrik juga ada beberapa jenis 

sesuai dengan rangkaian elektronika 

pengendali alat yang dikembangkan oleh 

pengembang aplikasinya. Sehingga untuk 

menggunakan aplikasi ini pengguna 

diharapkan mengetahui karakteristik data 

yang dikirimkan ke bluetooth, jenis 

bluetooth yang digunakan dan bagaimana 

rangkaian pengendali perangkat listrik 

menggunakan koneksi bluetooth.  

Disini peneliti akan mengembangkan 

sistem otomasi rumah tinggal dimana 

perangkat listrik yang digunakan 

dikendalikan melalui smartphone berbasis 

android. Aplikasi android yang digunakan 

yaitu Arduino Bluetooth Control Device 

yang dapat didownload gratis. Aplikasi ini 

harus dikoneksikan dengan papan 

elektronika yang menggunakan bluetooth 

tertentu untuk menerima data dan diproses 

dalam mikrokontroler berbasis Arduino. 

Namun peneliti menggunakan 

mikrokontroler AT89C2051 karena 

harganya yang jauh lebih murah daripada 

Arduino. Dengan memperhatikan 

karakteristik data-data bluetooth yang 

dikirimkan melalui fasilitas bluetooth yang 

ada di smartphone android menggunakan 

aplikasi tersebut kemudian data-data ini 

masuk ke dalam mikrokontroler untuk 

diproses dan dibedakan output-nya ke 

relay-relay yang ada. Hasil yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebuah modul 

yang dapat memodelkan sistem otomasi 

rumah tinggal (Home Otomation) yang 

dapat dipergunakan oleh setiap orang 

dengan pengendali dari smartphone 

Android yang dimilikinya.  

 

METODE  

Perancangan modul android bluetooth 

remote control terdiri dari empat tahapan 

perancangan yang utama, yaitu :  

1) Penentuan Komponen yang 

Digunakan 

Komponen yang digunakan 

dikelompok menjadi dua yaitu 

komponen fisik dan komponen 

elektronik. Komponen fisik digunakan 

untuk membentuk modul android 

bluetooth remote control. Sedangkan 

komponen elektronik digunakan untuk 

membangun sirkuit utama (main 

circuit) modul android bluetooth 

remote control.  

2) Perancangan Modul Utama 

Modul utama terdiri dari rangkaian 

android bluetooth remote control yang 

digunakan untuk pengedalian / 

pensaklaran 4 relay menggunakan 

mikrokontroler AT89C2051 dan 
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modul Bluetooth HC-05 seperti 

terlihat pada Gambar 1 berikut. 

3) Perancangan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dikembangkan 

dalam membangun sebuah modul android 

bluetooth remote control berbasis 

mikrokontroler. Program mikrokontroler 

adalah program yang ditanamkan ke dalam 

memori program (Flash Memory). 

Program dibuat dengan menggunakan 

bahasa C kemudian dicompile dalam 

bahasa assembly (HEX), yaitu bahasa 

mesin untuk mikrokontroler AT89C2051. 

Program pada mikrokontroler ini 

digunakan untuk mengatur pembacaan 

input dari bluetooth dan pengendalian 

perangkat listrik melalui 4 buah relay ke 4 

buah perangkat listrik yang disediakan. 

 
Gambar 1. Rangkaian Android Bluetooth 

Remote Control untuk 4 relay  

 

4) Penggunaan Perangkat Lunak 

Antarmuka di Android 

Perangkat Lunak (apps) yang 

digunakan di Android yaitu Arduino 

Bluetooth Control Device. Apps ini 

merupakan aplikasi di android yang 

berguna untuk pengedalian perangkat 

listrik rumah tinggal melalui bluetooth 

yang terkontrol secara independen. 

Bentuk GUI dari aplikasi ini tampak 

pada Gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2. Antarmuka Arduino Bluetooth 

Control Device (Sumber: Google Apps) 

 

Aplikasi ini membolehkan kita untuk 

mengendalikan perangkat listrik 

hingga 8 buah, dapat mengatur waktu 

ON/OFF dan memperlihatkan waktu 

dimana dapat diset tiap 1 menit, 15 

menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan 4 

jam. Aplikasi ini membutuhkan 

koneksi bluetooth untuk 

berkomunikasi dengan perangkat 

bluetooth lainnya. Aplikasi ini 

didesain untuk Android versi 4 dengan 

resolusi layar 480 x 800 WVGA. 

Beberapa komponen inti yang akan 

dibahas dalam artikel ini yaitu Bluetooth 

HC-05 dan mikrokontroler AT89C2051. 

Modul Bluetooth HC-05 seperti yang 

terlihat pada Gambar 3 merupakan modul 

sederhana untuk Bluetooth SPP (Serial 
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Port Protocol), yang didesain dalam 

penerapan koneksi wireless serial. Port 

serial dari modul Bluetooth digunakan 

penuh untuk Bluetooth V2.0+EDR 

(Enhanced Data Rate) dengan kecepatan 

modulasi 3Mbps dan frekuensi radio 

baseband 2.4GHz. Modul bluetooth ini 

menggunakan sistem Bluetooth single chip 

CSR Bluecore 04-External dengan 

teknologi CMOS dan dengan fitur AFH 

(Adaptive Frequency Hopping). Kakinya 

memiliki ukuran yang kecil sebesar 

12.7mm x 27mm. (IteadStudio, 2010). 

 

 
Gambar 3. Modul Bluetooth HC-05 (Sumber: 

IteadStudio, 2010) 

 

PIN modul serial yang penting dari 

Bluetooth HC-05 sebagai berikut : 

1. PIO8 koneksi dengan LED. Saat 

modul dinyalakan, LED akan 

berkedip. Cara berkedip akan 

mengindikasikan mode kerja mana 

yang digunakan dengan waktu interval 

untuk berkedip. 

2. PIO9 koneksi dengan LED. Ini 

mengindikasi apabila koneksi 

terbangun atau tidak. Saat serial 

Bluetooth terpasang, LED akan 

menyala. Ini berartu koneksi sukses 

terbangun.  

3. PIO11 adalah saklar mode kerja. Saat 

port PIN ini diinput high level, mode 

kerjanya menjadi minta-respon. Ketika 

port PIN diinput low level atau 

dipertahankan ada di udara, mode 

kerjanya menjadi koneksi otomatis. 

4. Modulnya bisa direset jika dilepas 

dinyalakan kembali karena ada 

rangkaian reset pada modulnya. 

 Konfigurasi PIN pada 

mikrokontroler AT89C2051 dapat dilihat 

pada Gambar 4 berikut. 

 
Gambar 4. Konfigurasi PIN modul bluetooth 

HC-05 (Sumber: IteadStudio, 2010) 

 

 
Gambar 5. Arsitektur AT89C2051 (Sumber: 

ATMEL datasheet) 

 

Mikrokontroler AT89C2051 adalah salah 

satu jenis mikrokontroler 8 bit yang 

kompatibel dengan produk MCS-51. 

AT89C2051 ini mempunyai arsitektur  

seperti pada Gambar 5. Anggota asli dari 

keluarga mikrokontroler ini bernama 8051 
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AH (Andi Livan, 1997). Mikrokontroler 

AT89C2051 ini boleh dikatakan sebagai 

salah satu anggota MCS-51 yang 

mempunyai internal PEROM dan internal 

RAM, serta mempunyai komparator 

analog. Berikut ini adalah spesifikasi yang 

dimiliki oleh mikrokontroler AT89C2051: 

- Kompatibel dengan produk MCS-51 

- 2 Kbytes internal Flash ROM (dapat 

diprogram ulang hingga 1000x) 

- Range operasi : 2,7 V – 6 V 

- Operasi Full Statik : 0 Hx – 24 MHz 

- 2 level pengunci program memori 

- 128x8 bit internal RAM 

- 15 jalur programmable I/O 

- 2 buah 16 bit timer / counter 

- 6 sumber interrupt 

- Programmable serial UART channel 

- On chio analog komparator 

- Idle mode dan power down mode 

Untuk mencapai tujuan penelitian secara 

efektif, dalam penelitian ini diterapkan 

analisis menggunakan konsep SMART. 

Konsep SMART (specific, measurable, 

achievable, realistic, time-based) pertama 

kali digunakan oleh George T. Doran 

(1981). Konsep SMART merupakan salah 

satu pendekatan dalam jenis Penelitian 

R&D (Research and Development). 

Dalam penelitian ini akan dilakukan 

pengumpulan data hasil pengujian untuk 

melihat kinerja modul yang meliputi : 

• Data hasil pengujian modul cara manual 

• Data hasil pengujian program 

• Data hasil pengujian bluetooth HC-05 

• Data hasil pengujian modul perangkat 

listrik 

• Data hasil pengujian keseluruhan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Modul ini dirancang untuk menghidupkan 

4 buah lampu dengan cara manual atau 

cara meremote menggunakan smartphone 

android melalui koneksi bluetooth. Untuk 

cara manual dapat dilihat sebagai berikut. 

 
         (a)          (b)        (c)         (d) 

Gambar 6. Saklar lampu dinyalakan secara 

Manual: (a) Lampu 01 ON; (b) Lampu 02 ON; 

(c) Lampu 03 ON; (d) Lampu 04 ON 

 

Bahasa pemrogramannya disusun 

menggunakan bahasa C dengan compiler 

CodeVisionAVR versi 1.24. 

Pengujian pada komponen komunikasi 

Bluetooth dilakukan untuk mengetahui 

apakah Bluetooth Slave (pada modul) 

dapat menerima informasi secara serial 

yang dikirim oleh Bluetooth Master (pada 

Smartphone) dan sejauh mana Bluetooth 

Master dapat mengirim data ke Bluetooth 

Slave yang akan dituliskan pada 

mikrokontroler dalam berbagai kondisi.  

Kondisi yang dilakukan antara lain : 

1) Kondisi tanpa penghalang 

2) Penghalang plastik pada Bluetooth 

Slave  

3) Penghalang plastik yang membungkus 

keduanya, Bluetooth Master dan Slave. 

Pada Tabel 1 pengujian dengan kondisi 

tanpa penghalang dapat disimpulkan 

bahwa jika Bluetooth Slave dengan kondisi 

tanpa penghalang dapat menerima data 

hingga 1048 cm dengan persentase tidak 

dapat menerima data 50%. Jarak maksimal 

bluetooth masih dapat menerima data 

100% yaitu jarak 1030 cm. 

 

Tabel 1. Pengujian Pengiriman Data Antara 

Bluetooth Master dengan Bluetooth Slave 

tanpa penghalang 
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No. 
Jarak 
(cm) 

Data Terkirim % 

error D1 D2 D3 D4 

1 50 Ya Ya Ya Ya 0% 

2 350 Ya Ya Ya Ya 0% 

3 550 Ya Ya Ya Ya 0% 

4 750 Ya Ya Ya Ya 0% 

5 950 Ya Ya Ya Ya 0% 

6 1030 Ya Ya Ya Ya 0% 

7 1040 Ya Tidak Ya Ya 25% 

8 1045 Ya Tidak Ya Ya 25% 

9 1048 Ya Tidak Ya Tidak 50% 

10 1052 Tidak Tidak Tidak Tidak 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 

 

Tabel 2. Pengujian Pengiriman Data Antara 

Bluetooth Master dengan Bluetooth Slave 

menggunakan penghalang plastik pada 

Bluetooth Slave 

No. 
Jarak 

(cm) 

Data Terkirim % 

error D1 D2 D3 D4 

1 50 Ya Ya Ya Ya 0% 

2 350 Ya Ya Ya Ya 0% 

3 550 Ya Ya Ya Ya 0% 

4 750 Ya Ya Ya Ya 0% 

5 950 Ya Ya Ya Ya 0% 

6 1030 Ya Ya Ya Ya 0% 

7 1040 Tidak Ya Ya Tidak 50% 

8 1045 Tidak Ya Tidak Tidak 75% 

9 1048 Tidak Tidak Tidak Tidak 100% 

10 1052 Tidak Tidak Tidak Tidak 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 

 

Tabel 3. Pengujian Pengiriman Data Antara 

Bluetooth Master dengan Bluetooth Slave 

menggunakan penghalang plastik pada kedua 

modul Bluetooth 

No. 
Jarak 

(cm) 

Data Terkirim % 

error D1 D2 D3 D4 

1 50 Ya Ya Ya Ya 0% 

2 350 Ya Ya Ya Ya 0% 

3 550 Ya Ya Ya Ya 0% 

4 750 Ya Ya Ya Ya 0% 

5 950 Ya Tidak Ya Ya 25% 

6 1030 Tidak Tidak Ya Tidak 75% 

7 1040 Tidak Tidak Ya Tidak 75% 

8 1045 Tidak Tidak Tidak Tidak 100% 

9 1048 Tidak Tidak Tidak Tidak 100% 

10 1052 Tidak Tidak Tidak Tidak 100% 

Sumber: Hasil Penelitian 

 

Pada pengujian menggunakan penghalang 

plastik pada Bluetooth Slave (Tabel 2) 

diperoleh hasil bahwa maksimal 

penerimaan data adalah pada jarak 1045 

cm, dengan catatan pada jarak ini 

persentase kesalahan yang dapat terjadi 

adalah 75%. Jarak maksimal bluetooth 

masih dapat menerima data 100% yaitu 

jarak 1030 cm. 

Berdasarkan data pada pengujian dengan 

penghalang plastik yang membungkus 

keduanya, Bluetooth Master dan Slave,  

didapatkan bahwa penerimaan data 

Bluetooth Slave dengan kondisi terdapat 

plastik yang membungkus masing-masing 

Bluetooth maksimal pada jarak 1040 cm 

dengan catatan 75% dari percobaan, 

Bluetooth Slave tidak dapat menerima 

data. Jarak maksimal koneksi bluetooth 

masih dapat menerima data 100% yaitu 

jarak 750 cm. 

Pengujian berikut ini dilakukan di 3 tempat 

yang berbeda dengan pengambilan data 

masing-masing lima kali percobaan.  

 

Tabel 4. Pengujian modul bluetooth di tiga 

lokasi yang berbeda 

No 
Lok 1 

(m) 

Lok 2 

(m) 

Lok 3 

(m) 

Percobaan 1 10,23 10,35 10,26 

Percobaan 2 10,15 10,40 10,46 

Percobaan 3 10,45 10,09 10,65 

Percobaan 4 10,19 10,28 10,08 

Percobaan 5 10,24 10,93 10,77 

Rata-rata 10,25 10,41 10,44 

Sumber: Hasil penelitian 

 

Hasil pengujian modul android bluetooth 

control device untuk 4 perangkat listrik 

yang berbeda, yaitu : Lampu, Kipas angin, 

Blender, dan Motor AC dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

Modul kemudian disusun dalam sebuah 

box untuk menghidupkan lampu secara 

manual dan remote menggunakan 

smartphone android. Untuk secara manual 

telah terlihat pada Gambar 6, sedangkan 

dengan remote smartphone android 

hasilnya terlihat pada Gambar 8. 
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(a)                         (b) 

 
(c)                        (d) 

Gambar 7. Hasil pengujian 4 perangkat listrik 

berbeda. (a) Lampu ON; (b) Kipas ON; (c) 

Blender ON; (d) Motor AC ON 

 

 
      (a)            (b)           (c)           (d) 

Gambar 8. Pengujian menghidupkan 4 lampu 

dari smartphone. (a) Lampu 01 ON; (b) Lampu 

02 ON; (c) Lampu 03 ON; (d) Lampu 04 ON 

 

Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan 

data sebagai berikut. Kecepatan modulasi 

bluetooth HC-05 adalah 3Mbps. Frekuensi 

yang digunakan bluetooth HC-05 adalah 

2,4 GHz. Spesifikasi jarak koneksi 

bluetooth HC-05 adalah 10 meter. 

Bluetooth dengan kondisi tanpa 

penghalang dapat menerima data hingga 

10,48 m dengan persentase tidak dapat 

menerima data 50%. Bluetooth dengan 

kondisi penghalang plastik pada Bluetooth 

Slave didapat hasil maksimal penerimaan 

data adalah 10,45 m dengan persentase 

kesalahan 75%. Bluetooth dengan kondisi 

terdapat plastik yang membungkus 

masing-masing Bluetooth hasil maksimal 

pada jarak 10,30 m dengan catatan 75% 

kesalahan dari percobaan. Jarak maksimal 

komunikasi data pada Bluetooth dapat 

bekerja secara optimal dengan kondisi 

tanpa penghalang adalah 10,30 m. 

Sedangkan di atas 10,30 m, bluetooth 

sudah tidak dapat berkomunikasi 100%. 

Jarak rata-rata koneksi bluetooth HC-05 

pada modul hasil pengukuran di tiga 

tempat berbeda didapat 10,37 meter. 

Modul ini berhasil diimplementasikan 

secara manual dan menggunakan remote 

melalui koneksi bluetooth. Sehingga modul 

ini dapat diimplementasikan ke sebuah 

rumah untuk mengontrol divais listriknya 

menggunakan smartphone android. Namun 

untuk relay 12V dalam modul ini hanya 

mampu untuk daya maksimal 250W. 

SIMPULAN  

Bluetooth dapat digunakan sebagai 

alternatif remote untuk menghidupkan 

relay, sehingga dapat digunakan untuk 

menghidupkan perangkat listrik. Bluetooth 

HC-05 merupakan bluetooth generasi ke-2 

dengan kecepatan modulasi 3 Mbps, 

frekuensi 2,4GHz, dan jarak maksimum 10 

m. Hasil pengukuran pengiriman 4 jenis 

data dengan 3 kondisi berbeda diketahui 

bahwa jarak maksimum bluetooth 100% 

dapat menerima data tanpa halangan 

sebesar 10,30 m. Hasil pengukuran 

didapatkan jarak rata-rata koneksi modul 

dengan smartphone android di tiga tempat 

didapat sebesar 10,37 m. Penelitian ini 

didanai oleh anggaran DIPA Undiksha 

untuk penelitian Hibah Bersaing Institusi 

dari LPPM Undiksha. 
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I Gede Sudirtha, I Gede Nurhayata 

ABSTRAK 

 LATAR BELAKANG  

Peralatan pembuat batik tulis 

merupakan sarana untuk mendesain motif 

batik yang telah dirancang pada kain mori. 

Sebagian besar peralatan tersebut masih 

tergolong tradisional sehingga 

membutuhkan keahlian secara khusus 

untuk dapat menggunakan canting batik 

tradisonal dengan baik agar desain motif 

batik yang dihasilkan sesuai standar 

produksi ekspor. Semakin pesatnya 

pertumbuhan pasar batik di beberapa 

daerah di Indonesia, menyebabkan 

pertumbuhhan industri batik di masyarakat 

dengan membuka usaha batik, namun tidak 

sembarang orang bisa membuat batik yang 

bagus. Beberapa diantara mereka tidak 

mahir dalam membatik dan akhirnya 

kecewa karena hasil produksinya selalu 

gagal dan tidak memuaskan konsumen. 

Kualitas produksi batik tulis sangat 

tergantung pada sarana alat yang 

digunakan. Karena canting batik 

tradisional membutuhkan keahlian khusus, 

maka untuk meningkatkan gairah bagi 

pengerajin batik yang tidak memiliki 

keahlian khusus perlu dikembangkan 

sebuah alat batik tulis canting elektronik 

yang mampu menghasilkan desain motif 

batik secara profesional tanpa keahlian 

khusus. Oleh karena itu, penelitian ini 

sangat penting dilakukan dengan 

melakukan inovasi pada peralatan 

pendukung pembuatan batik tulis 

tradisonal dengan mengembangkan alat 

batik tulis canting elektronik. 

Produk batik harus memiliki daya 

saing terhadap produk tekstil lainnya. 

Hingga kini, motif batik Indonesia yang 

khas sulit untuk dapat dibajak, bahkan 

peminatnya sampai saat ini juga terus 

berkembang baik itu konsumen dalam 

negeri maupun luar negeri. Namun batik  

yang banyak diminta pasar itu adalah batik 

dengan nilai komersial, corak bagus, harga 

bersaing, dan produknya memuaskan. 

Selama ini batik Indonesia banyak dikirirn 

ke negara-negara seperti Eropa, Amerika 

Serikat, Filipina, Thai¬land, Afrika, dan 

negara-negara lainnya. Batik Indonesia 

memang sudah memiliki nama di dunia 

internasional. 

Namun perhatian terhadap 

keberadaan batik tidak cukup pada tataran 

pemberian perlindungan atau bahkan 

hanya berupa upaya konservasi  

keberadaan batik Indonesia, akan tetapi 

PENGEMBANGAN PROTOTIPE ALAT BATIK CANTING 

ELEKTRONIK MELALUI INOVASI ALAT BATIK CANTING PADA 

PROSES PEMBUATAN BATIK TULIS TRADISIONAL 

Sudirtha.gede@undiksha.ac.id 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangakan prototype alat batik canting elektronik yang dapat 

berfungsi sebagai alat pembuatan desain motif pada proses pembuatan batik tulis tradisional.  Penelitian ini 

dilaksanakan melalui 10 tahap proses pengembangan (Borg & Gall (1983:775), proses pengembangan yaitu: 

Research and information collecting, Planning, Develop preliminary form of product, Preliminary field testing, 

Main product revision, Main field testing, Main field testing, Operational product revision, Operational product 

revision, Operational field testing, Final product revision, Dissemination and implementation. Hasil penelitin 

menunjukkan: 1) Model canting elektronik dirancang dengan menggunakan 2 jenis elemen pemanas mampu 

berkeja memanaskan malam pada rentang temperatur cukup lebar. (2) Pengaturan suhu malam terbaik sangat 

dipengaruhi oleh jenis malam yang digunakan. 

Kata kunci: Prototipe, Canting Elektronik, inovasi. 

mailto:Sudirtha.gede@undiksha.ac.id


SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

182 

sangat dibutuhkan upaya nyata terutama 

terkait dengan berbagai upaya inovasi yang 

mengarah kepada peralatan industry batik 

yang lebih modern yang mampu 

menunjang industry skala lebih besar yang 

efisien, dan tetap berkualitas tinggi. 

Dengan demikian campur tangan 

pemerintah dan berbagai pihak sangat 

mempengaruhi perkembangan industri 

batik ke depan. Saat ini sudah berkembang 

industri batik dengan berbagai inovasi pada 

motif batik bercorak modern yang lebih 

menarik dan lebih digemari di pasaran, 

namun perlu dukungan inovasi lain seperti 

pengembangan peralatan penunjang 

industri dengan skala lebih luas, seperti 

inovasi pada proses pembuatan dan 

peralatan yang digunakan sangat perlu 

sentuhan teknologi. 

Alat batik tulis yang digunakan 

sangat sederhana dan sangat tradisional 

seperti: (1) Canting (Canteng) untuk 

membuat desain awal dan menutup bagian-

bagian yang lebih luas pada kain agar tidak  

terkena warna pada proses pewarnaan. (2) 

Tungku (Tomang) berupa tungku kecil 

untuk memanaskan malam dan tungku 

besar digunakan pada proses merebus kain 

sebelum dibatik (kettel) dan pelorotan. (3) 

Bak berupa bak seng digunakan dalam 

proses pewarnaan, pengettelan, dan 

pencucian dan bak plastik digunakan 

sebagai wadah dalam proses pelorotan. (4) 

Wajan untuk mencairkan malam. Kipas 

untuk memperbesar nyala api di tungku 6). 

Prasetyo (2010: 7) menjelaskan 

pembuatan batik tulis masih sangat 

tradisional. Batik tulis dalam prosesnya 

dikerjakan dengan menggunakan canting, 

yaitu alat yang dibentuk bisa menampung 

malam (lilin batik) dengan memiliki ujung 

berupa saluran atau pipa kecil untuk 

keluarnya malam dalam membentuk 

gambar awal pada permukaan kain. Dalam 

pembuatan batik, khususnya batik tulis 

dibutuhkan keahlian khusus, telaten dan 

sabar. Hal tersebut bertujuan agar batik 

yang dihasilkan memiliki bentuk motif 

atau desain yang luwes dan jelas. 

Kelemahan dari canting tradisional 

yang utama adalah sulitnya para pengrajin 

untuk mengatur temperatur malam agar 

diperoleh hasil yang memuaskan.  

Pengaturan temperatur malam dengan jalan 

meniup malam cair memiliki nilai seni 

tersendiri. Namun dibalik itu, upaya 

tersebut mengakibatkan proses membatik 

menjadi lambat.  Dengan demikian 

masalah utamanya dari canting dalam 

proses membatik membutuhkan 

pengaturan temperatur malam secara tepat.  

 Untuk menghindari proses meniup 

cairan malam dibutuhkan inovasi baru 

terhadap peralatan canting tradisional 

dengan cara melakukan pengontrolan 

terhadap sumber panasnya.  Pada canting 

tradisonal menggunakan sumber panas 

berupa kompor minyak tanah. Panas yang 

dihasilkan dari kompor ini dapat diatur 

dengan pengaturan terhadap sumbunya. 

Namun tindakan ini jelas kurang efisien 

untuk melakukan pengaturan suhu cairan 

malam, karena itu malam dicairkan dengan 

panas kompor yang tetap, sedangkan 

proses pengaturan suhunya dilakukan 

proses pendinginan dengan jalan meniup 

ujung canting.  

 Canting tradisional membutuhkan 

suatu inovasi baru dalam dunia membatik 

dimana sumber panas yang dihasilkan 

tidak lagi berasal dari tungku melainkan 

menggunakan elemen pemanas yang 

berfungsi mengubah sumber listrik 

menjadi panas.  Salah satu penerapan 

elemen pemanas sebagai sumber panas 

yakni peralatan solder listrik yang biasa 

digunakan dalam pekerjaan listrik dan 

elektronika. Inovasi terhadap peralatan 

membatik dapat dilakukan dengan 2 (dua) 

cara dalam penerapan elemen pemanas 

yakni inovasi terhadap tungku dan inovasi 

terhadap cantingnya. Pada inovasi tungku 

pemanas, dimana sumber panas tungku 

tidak menggunakan minyak tanah 

melainkan dari sumber listrik yang diubah 

oleh elemen pemanas menjadi panas pada 

wajan. 
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Terdapat beberapa jenis canting 

elektrik yang beredar dipasaran sudah 

memudahkan para pengrajin batik baik 

yang pemula maupun profesional dalam 

proses pengerjaan batik tulis tradisional.  

Dari semua jenis canting elektrik, ada yang 

dilengkapi pengatur temperatur dan ada 

pula yang tidak. Untuk canting elektrik  

yang dilengkapi pengaturan temperatur 

masih memiliki kelemahan yakni tidak 

dapat melakukan pengaturan temperatur 

secara otomatis dimana suhu cairam 

malam yang diinginkan masih 

membutuhkan pengawasan secara 

langsung. Jika cairam malam terlalu cair 

maka pengaturan suhunya dikecilkan 

dengan memutar tombol pengatur. 

Sebaliknya jika cairan malam kurang cair 

maka pengaturan suhunya dinaikkan. 

Demikian proses dilakukan berulang-ulang 

secara manual sampai diperoleh temperatur 

yang tepat.  Pada penelitian ini, adalah 

mengembangkan canting elektrik yang 

otomatis dapat melakukan pengaturan 

sendiri tanpa campur tangan manusia 

dengan mempertahankan pada suhu yang 

tetap. Dengan pengaturan suhu malam 

secara otomatis  diharapkan pengrajin 

dapat  berkonsentrasi secara penuh dengan 

pekerjaannya hanya menggoreskan malam 

ke kain pada desain atau motif yang akan 

dikerjakan. 

Supaya canting elektrik dapat 

bekerja secara otomatis maka dibutuhkan 

sebuah alat yang dapat memonitoring 

terhadap suhu cairan malam pada 

nyamplung.  Termometer merupakan alat 

yang berfungsi untuk mengukur temperatur 

suatu benda. Setiap termometer memiliki 

karakteristik yang berbeda dalam 

jangkauan pembacaannya salah satunya 

adalah memiliki kemampuan jangkauan 

pembacaan di atas temperatur benda yang 

akan diukur. Termometer air raksa 

memiliki jangkauan yang bervariasi 

tergantung pemakaiannya. Namun 

kelemahannya, termometer ini bersifat 

pasif  artinya hanya memberikan informasi 

nilai suhu tanpa menghasilkan suatu respon 

sinyal yang dapat digunakan sebagai 

feedback dalam proses pengaturan suhu 

sehingga termometer air raksa tidak dapat 

digunakan dalam penelitian ini.  

Sebagai solusi persoalan di atas, 

dipilih sebuah alat pengukur suhu 

disamping memiliki jangkauan pembacaan 

di atas benda yang diukur juga harus 

menghasilkan sinyal feedback bagi 

rangkaian kontroller. Karakteristik sinyal 

feedback-nya harus linier terhadap 

kenaikan suhu benda yang diukur sehingga 

dapat dilakukan pengaturan suhu elemen 

penamas dengan tepat. 

 Beberapa jenis sensor suhu 

dipasaran berupa thermistor yakni NTC 

(Negative Temperatur Coefisien) dan PTC 

(Positif Temperatur Coefisien). Kedua 

jenis sensor suhu akan mengubah suhu 

dalam bentuk perubahan nilai resistansi. 

NTC akan menghasilkan penurunan 

resistansi untuk peningkatan suhu, 

sebaliknya PTC akan menghasilkan 

kenaikan resistansi untuk peningkatan 

suhu. Karakteristik perubahan 

resistansinya terhadap suhu bentuknya 

tidak linier.  Oleh karena itu, kedua jenis 

sensor suhu tersebut tidak dapat digunakan 

dalam penelitian  ini. 

2. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini menerapkan 

metode penelitian dan pengembangan, 

dimana menurut Sugiyono (2009:407) 

berpendapat bahwa metode penilitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan untuk menguji 

keefektifan produk tersebut. Sementara, 

menurut Sukmadinata (2008:190), 

mengemukakan bahwa penelitian dan 

pengembangan merupakan pendekatan 

penelitian untuk menghasilkan produk baru 

atau menyempurnakan produk yang telah 

ada. Dengan demikian metode penelitian 

dan pengembangan bertujuan untuk 

menemukan, mengembangkan dan 

memvalidasi suatu produk tertentu. Produk 

yang ditemukan dapat berupa pola, model, 

prosedur dan sistem. 
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Menurut Borg & Gall (1983:775), 

terdapat 10 tahap-tahap dalam 

melaksanakan penelitian dan 

pengembangan suatu produk sebagai 

berikut.  

1. Research and information 

collecting, meliputi : 

Studi literature. Literatur yang 

dibutuhkan tentang batik tulis tradisional, 

prinsip kerja canting tradisional, dan 

perkembangan canting elektrik.  Analisis 

kebutuhan. Berdasarkan fakta bahwa masih 

sedikit pengrajin batik tertarik untuk 

menggunakan canting elektrik yang telah 

banyak beredar di pasaran. Banyak alasan 

yang menjadi faktor penyebabnya yakni 

ketakutan akan bahaya kena strum listrik, 

harga yang lebih mahal dibanding canting 

tradisional, pengaturan suhu masih manual. 

Penelitian dalam skala kecil. Dalam 

penelitian ini masih dalam tahap awal 

yakni pengembangan model canting 

elektrik yang sesuai untuk pengaturan 

temperatur malam secara otomatis. 

Bebarapa model akan dikembangkan 

sebagai perbandingan dengan melihat 

aspek kinerja masing-masing terhadap 

canting tradisional. Persiapan rumusan 

kerangka kerja. Meliputi beberapa 

rancangan yakni : rancangan model canting 

elektrik, regulator ac variabel, sensor suhu 

dan sistem kontroller. 

2. Planning, meliputi :  

Penyusunan rencana penelitian 

terkait dengan kecakapan dan keahlian 

yang dibutuhkan sesuai permasalahan 

meliputi 2 tahapan yakni : perancangan 

model canting elektronik berdasarkan 2 

(dua) jenis elemen pemanas yakni kawat 

filamen dan PTC dan perancangan 

perangkat keras sistem berupa rangkaian 

elektronik untuk sensor suhu, regulator ac 

dan kontrollernya. Menentukan tujuan 

yang dicapai dalam setiap tahapan 

penelitian meliputi : (1) tujuan model 

canting dengan jenis pemanas yang 

berbeda yakni: dengan dua jenis pemanas 

yang berbeda dapat diketahui karakteristik 

pemanasan yang dihasilkan dalam proses 

pencairan malam batik pada nyamplungan. 

(2) tujuan perangkat keras sistem yakni: 

sensor suhu dengan dioda 1N4148 harus 

memiliki karakterstik linier dan nilai 

tegangan keluarannya sebanding dengan 

temperature, parameter regulator ac 

variabel dengan metode kontrol pwm harus 

dapat mengontrol tegangan keluarannya, 

sistem kontrol harus dapat bekerja 

mengatur tegangan keluaran ac variabel 

secara otomatis berdasarkan nilai suhu 

referensi yang akan dipertahankan. 

3. Develop preliminary form of 

product, meliputi : 

Pengembangan produk awal yakni 

pengembangan bahan/komponen yang 

digunakan antara lain : sensor suhu, 

regulator ac variabel, elemen pemanas, 

mikrokontroller AT89S51 dan display 

LCD M1632, pengembangan langkah 

pembuatan antara lain : pembuatan model 

canting elektronik, perangkat keras dan 

pembuatan software, serta pengujian 

produk dilakukan terhadap jenis malam 

yang berbeda. 

4. Preliminary field testing 

setelah produk awal selesai 

dikembangkan, dilanjutkan dengan 

pengujian awal produk untuk memperoleh 

data meliputi : kemampuan pembacaan 

sensor suhu terhadap cairan malam, 

kemampuan regulator ac dalam pengaturan 

panas, dan kemampuan sistem kontrol 

mengontrol secara otomatis suhu pada 

nyamplungan.  Setelah diperoleh data 

pengujian awal, dilakukan analisis data 

untuk mengetahui tingkat capaian dari 

tujuan pada setiap tahapan   

5. Main product revision 

Melakukan perbaikan terhadap 

produk awal berdasarkan data yang 

diperoleh pada pengujian awal. Pada tahap 

ini dilakukan perbaikan secara keseluruhan 

baik terhadap perangkat keras maupun 

perangkat lunak sampai diperoleh tingkat 

capaian yang diinginkan. 

6. Main field testing 

Melakukan pengujian produk pada 

kondisi yang sebenarnya meliputi 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

185 

kemampuan canting elektronik digunakan 

dalam proses pembuatan batik tradisional 

dengan melihat respon terhadap kualitas 

hasil dan waktu prosesnya dalam 

pembuatan batik. 

7. Operational product revision 

Berdasarkan data pengujian produk 

pada kondisi yang sebenarnya, bilamana 

kualitas hasil batik tulis tradisional dengan 

menggunakan canting elektronik belum 

sempurna, maka akan dilakukan perbaikan 

lebih lanjut dengan menentukan 

pengaturan panas yang tepat pada sistem 

kontrol panasnya. 

8. Operational field testing 

Pada langkah ini akan dilakukan uji 

validasi produk dengan mengundang para 

pengrajin batik dan mahasiswa PKK 

Undikhsa khususnya jurusan Tata Busana 

untuk mencoba produk secara langsung 

dan memberikan respon terhadap kinerja 

produk tersebut. Tujuan dari langkah ini 

adalah untuk mengetahui apakah mereka 

bisa menggunakan produk dengan baik 

tanpa pendampingan dari peneliti. 

9. Final product revision 

Pada langkah ini akan dilakukan 

beberapa perbaikan sesuai dengan 

tanggapan dari para pengguna sehingga 

diharapkan produk dapat digunakan secara 

memuaskan. 

10. Dissemination and implementation 

Pada langkah ini bertujuan untuk 

mengkomunikasikan dan 

mensosialisasikan produk dalam bentuk 

seminar, publikasi pada artikel/jurnal 

khususnya dibidang teknologi terapan. 

 Produk yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah inovasi dari canting 

tradisional. Dalam proses pengembangan 

produk sedapat mungkin memiliki fungsi 

yang sama, mudah dan aman digunakan 

serta ergonomis. 

Pada penelitian ini akan 

dikembangkan 2 jenis produk canting 

elektronik berdasarkan jenis elemen 

pemanasnya yakni elemen pemanas 

dengan kawat filamen seperti gambar 1 

dan elemen pemanas dengan PTC seperti 

gambar 2. 

 

 

Gambar 1. Desain canting elektronik 

dengan pemans kawat filamen 

Pada gambar 1 merupakan desain 

pertama canting elektronik dengan 

menggunakan kawat filamen 

dikembangkan dari alat pemanas solder. 

Pemanas ini menghasilkan daya panas 

minimal 25 Watt sampai 200 Watt. 

Semakin besar daya panasnya maka 

semakin mahal harga dari solder tersebut. 

Dengan didasarkan faktor ekonomis yakni 

agar canting elektronik tetap murah dan 

dapat bersaing dengan produk canting 

elektrik yang lain maka dipilih elemen 

pemanas dengan daya rendah maksimim 

40 watt. Pada desain ini, nyampulngan 

tidak mengalami perubahan , jadi masih 

tetap seperti aslinya hanya saja 

perbedannya pemanas  cairan malamnya 

telah menyatu dengan nyamplungannya. 

 Pada gambar 2 merupakan desain 

kedua dari canting elektronik dimana 

elemen panas yang digunakan berupa PTC. 

Terlihat pada gambar bentuk nyamplungan 

jauh berbeda dengan aslinya yakni 

berbentuk tabung. Adapun tujuan dari 

bentuk tabung ini adalah untuk dapat 

menampung lebih banyak malam sehingga 

dapat mengurangi proses pengisian malam 

jika sudah habis. Disamping itu dengan 

bentuknya yang mirip pena diharapkan 

memberikan kemudahan bagi pengrajin 

batik seperti halnya menulis di atas kerta 

dengan pena.  



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

186 

 

Gambar 2. Desain canting elektronik dengan pemanas PTC 

Berdasarkan desian model canting 

elektronik maka dikembangkan suatu 

sistem kontrol panas yang berfungsi untuk 

mengatur panas cairan malam secara 

otomatis. Adapun rancangan sistem 

kontrolnya diperlihatkan dengan diagram 

blok  pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Diagram Blok Sistem Kontrol Panas Canting Elektronik 

Pada gambar di atas, sebuah dioda 

tipe 1N4148 digunakan sebagai sensor 

suhu, karena karakteristik tegangan 

majunya dipengaruhi oleh temperatur. 

Tegangan maju dioda akan menurun 2 mV 

setiap kenaikan suhu 10C. Perubahan 

tegangan maju dioda akan diproses oleh 

rangkaian pengkondisi sinyal sehingga 

diperoleh nilai suhu aktual.  Sensor suhu 

ini akan mengukur temperatur dari cairan 

malam yang dipanaskan melalui heater 

filamen. Suhu aktual dari cairan malam 

tersebut  akan dibandingkan dengan nilai 

suhu referensi pada rangkaian pembanding. 

Keluaran dari rangkaian pembanding ini 

berupa nilai error  yang menyatakan selisih 

antara nilai suhu referensi dengan suhu 

aktual. Jika suhu aktual masih di bawah 

dari suhu referensi maka nilai error akan 

positip, sebaliknya akan bernilai negatip 

jika suhu aktual lebih besar dari suhu 

referensi. Apabila suhu aktual bernilai 

sama dengan suhu referensi maka nilai 

errornya nol. Kemudian nilai error 

diberikan ke rangkaian kontrol 

proportional (Kp) yang akan 

menguatkannya menjadi sinyal kontrol 

(yp) yang sesuai untuk pengaturan 

rangkaian pulsa width modulation (PWM). 

Berdasarkan sinyal kontrol yang diterima, 

maka rangkaian PWM akan mengatur 

besarnya nilai duty cycle untuk mengatur 

kerja driver. Jika nilai error menuju nol 

maka duty cycle akan menuju 0 % 

sehingga tegangan ke heater filamen 

menjadi mengecil, sebaliknya jika nilai 

error menuju positip maka duty cycle akan 

membesar menuju 100% sehingga 

tegangan ke heater filamen membesar 

akibatnya terjadi peningkatan temperatur. 

Dengan pengaturan temperatur di atas 

maka temperatur cairan malam dapat 

dijaga nilainya pada suhu yang tetap 

sehingga proses pekerjaan membatik 

dengan canting elektronik diharapkan 

menjadi lebih cepat dari pada proses 

konvensional. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengembangan 

pada model canting elektronik dan 

perangkat keras sistem kontrol 

pemanasnya diperoleh hasil berupa model 

akhir canting elektronik dengan 

menggunakan 2 jenis elemen pemanas dan 
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hasil pengujian awal canting elektronik 

dalam proses pencairan malam batik. 

 Berdasarkan pada model rancangan 

canting elektronik sebagaimana pada 

gambar 1 dan2 diperoleh hasil model 

rancangan yang sebenarnya seperti pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 4. Hasil rancangan model 1 canting 

elektronik dengan pemanas kawat filamen 

Sedangkan pada rancangan model ke 2 dari 

canting elektronik sebagaimana pada 

gambar di atas diperoleh hasil rancangan 

elektronik yang sebenarnya seperti tampak 

pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5. Hasil rancangan model 2 canting 

elektronik dengan pemanas PTC 

 Sensor suhu yang digunakan untuk 

memantau kondisi temperatur cairan 

malam sebagaimana rancangan pada 

gambar di atas diperoleh hasil rancangan 

sensor suhu yang akan digunakan pada 

system canting elektronikn selanjutnya 

Pengujian karakteristik sensor suhu 

dilakukan dengan memberikan perubahan 

temperatur pada dioda 1N4148 dengan 

hasil bahwa tegangan keluarannya 

sebanding dengan suhu yang diukur. Hal 

ini berarti sensor suhu dapat digunakan 

secara handal dalam monitoring temperatur 

cairan malam pada nyamplungan. 

Untuk melakukan pengaturan 

terhadap panas pada canting elektronik 

digunakan sebuah alat pengontrol panas.  

Pengujian regulator ac variabel dengan 

kontrol sudut fasa dilakukan dengan 

memberikan pengaturan terhadap 

parameter sudut penyalaan dan mengukur 

nilai tegangan keluaran pada beban. Dari 

hasil uji coba diperoleh tegangan keluaran 

dari regulator ac variabel bergantung 

dengan perubahan sudut penyalaan dimana 

semakin besar sudut penyalaannya maka 

semakin kecil tegangan keluarannya 

demikian pula sebaliknya.  

 Untuk mengetahui kinerja dari 

canting elektronik yang telah dibuat maka 

perlu dilakukan pengujian awal dengan 

mencoba memberikan proses pemanasan 

pada malam batik. Dalam proses pengujian 

ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik malam terhadap kenaikan 

temperatur sehingga dapat ditemukan suhu 

yang tepat untuk digunakan dalam proses 

pembuatan batik tulis tradisional. Pada 

gambar 6 menunjukkan tahapan awal dari 

pengujian ini dimana canting elektronik 

ditempatkan pada sebuah ragum yang 

berfungsi sebagai pemegang canting. 

Kemudian pada tahap berikutnya yakni 

tahap 2 memasukkan malam pada 

nyamplungan seperti pada gambar 5.7. 

 

Gambar 6 Tahap 1 dan 2. Pemasangan 

canting elektronik pada ragum 

Setelah memasukkan malam ke 

nyamplungan, kemudian dilakukan 

pengukuran suhunya sebelum proses 

pemanasan. Kemudian pada tahap 

berikutnya mulai dilakukan proses 

pemanasan dengan mengatur nilai 

tegangan regulator pada nilai maksimum 
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229 Volt. Pada tahap ini temperatur 

nyamplungan berangsur-angsur meningkat 

dan setiap perubahan temperatur dilakukan 

pengamatan terhadap kondisi malam dan 

cucuk. 

Adapun hasil pengujian terhadap 

canting elektronik pada proses pemanasan 

malam diperlihatkan pada tabel 1. Pada 

tabel terlihat bahwa malam mulai melunak 

pada suhu antara 50-60 derajat celcius. 

Kemudian ketika suhu mulai meningkat 

antara 70-90 derajat terjadi perubahan 

malam dari lunak menjadi cair seluruhnya. 

Namun pencairan malam ini tidak 

menghasilkan tetesan pada ujung cucuk. 

Selanjutnya ketika pemanasan berlanjut 

lagi mulai dari suhu 100-150 derajat 

celcius terjadi penguapan pada malam dan 

adanya tetesan pada ujung cucuk.  

 

Tabel 1. Pengujian canting elektronik pada proses pemanasan malam 

Suhu malam (0C) bentuk malam Tetesan (ada/tidak) 

30 padat tidak  

40 padat tidak  

50 lunak tidak  

60 lunak tidak  

70 cair tidak  

80 cair tidak  

90 cair tidak  

100 cair + uap ada 

110 cair + uap ada 

120 cair + uap ada 

130 cair + uap ada 

140 cair + uap ada 

150 cair + uap ada 

Dari hasil pengamatan sesuai tabel 

di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi 

malam yang baik terletak pada temperatur 

antara 70-90 derajat celcius dengan tidak 

disertai tetesan.  Untuk membuktikan 

apakah pada kondisi tersebut, malam dapat 

keluar dari cucuk adalah dengan cara 

menggoreskan pada selembar kertas 

dengan mengatur temperatur pada suhu 80 

derajat celcius. Adapun hasil goresan 

malam pada kertas seperti tampak pada 

gambar 7.   

 Tampak pada gambar tersebut, 

walaupun malan pada kondisi tidak 

menetes namun ternyata dapat keluar 

dengan lancar tanpa terputus. Ketebalan 

goresan malam terlihat merata dari awal 

sampai akhir. Hal ini menunjukkan bahwa 

panas yang diberikan cukup untuk 

mempertahankan cairan malam pada 

kondisi yang terbaik. 

 

Gambar 7.  Hasil goresan malam pada suhu 

80 derajat celsius 

Setelah tahap awal dengan 

perancangan model canting elektronik 

beserta pengujian awal selesai dilakukan, 

maka untuk menghasilkan prototype yang 

lebih sempurna maka perlu dilakukan 

tahap penelitian berikutnya, dan 

selanjutnya melakukan pengujian secara 

terbatas pada kondisi yang sebenarnya 

kepada para pengguna untuk mengetahui 

apakah proses penggunaan canting 

elektronik dapat membantu mempercepat 
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keterampilan mahasiswa membuat batik 

tulis tradisional.  

4. Simpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan 

pada penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. (1) Model canting 

elektronik dirancang dengan menggunakan 

2 jenis elemen pemanas mampu berkeja 

memanaskan malam pada rentang 

temperatur cukup lebar. (2) Pengaturan 

suhu malam terbaik sangat dipengaruhi 

oleh jenis malam yang digunakan. Dalam 

penelitian ini menggunakan satu jenis 

malam berwarna coklat memiliki suhu 

kinerja terbaik antara 70-90 derajat celcius. 

(3) Hasil proses membatik dengan canting 

elektronik diperoleh ketebalan goresan 

yang cukup rata dan tidak terputus-putus 

menunjukkan canting elektronik mampu 

menjaga temperatur pada suhu yang tepat. 

 Dalam perancangan ini masih perlu 

dikembangkan terutama proses 

pendeteksian malam secara otomatis 

sehingga dapat mengenali jenis malam 

yang berbeda.  
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ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan zaman 

yang semakin maju, kebutuhan masyarakat akan 

semakin meningkat pula. Oleh karena itu, 

masyarakat harus dapat memanfaatkan alam 

untuk menunjang perekonomiannya. Salah 

satunya adalah dengan cara menciptakan 

material baru yang berasal dari alam. Hal ini 

dikarenakan kebutuhan akan material cenderung 

bertambah dari tahun ke tahun sehingga 

dibutuhkan material-material baru yang lebih 

berkualitas dengan biaya yang relatif murah. 

Pada saat ini berbagai industri telah 

menggunakan komposit yang di perkuat oleh 

serat glass yang tidak ramah lingkungan dalam 

industri perabot rumah tangga (panel, kursi, 

meja), industri kimia (pipa, tangki, selang), alat-

alat olah raga, bagian-bagian mobil, alat-alat 

listrik sampai industri pesawat terbang (badan 

pesawat, roda pendarat, sayap, dan baling -

baling helikopter). Salah satu aspek yang perlu 

dipertimbangkan dalam menghasilkan material 

baru tersebut yaitu pemanfaatan bahan-bahan 

yang lebih murah dan ramah lingkungan, serta 

menghasilkan kualitas yang lebih tinggi. 

Dalam menciptakan material baru yang 

berkualitas tinggi diperlukan pengabungan atau 

pengkombinasian dari dua atau lebih unsur-

unsur dasar yang berbeda yang disebut 

komposit. Satu diantaranya berfungsi sebagai 

matriks dan lainnya berfungsi sebagai filler atau 

pengisi/penguat. Matriks pada umumnya terbuat 

dari bahan-bahan yang lunak dan liat pada 

umumnya. Polimer (plastik) merupakan bahan 

yang biasa digunakan sebagai matriks, meskipun 

IDENTIFIKASI SERAT ALAM LOKAL POTENSIAL SEBAGAI 

ALTERNATIF BAHAN BAKU PRODUK WISATA DALAM RANGKA 

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KAWASAN 

BALI UTARA (STUDI KASUS DI DESA MUSI, KECAMATAN 

GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG) 

1,2,3Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Kejuruan 

Universitas Pendidikan Ganesha 

Singaraja, Indonesia 

e-mail: rihendra79@gmail.com, widayana_1@yahoo.co.id, paseknugraha@yahoo.com 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun perekonomian 

pinggiran kota/desa, utamanya perekonomian masyarakat desa lapisan bawah. Secara rinci tujuan penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: (1) pengidentifikasian serat-serat alam potensial yang belum termanfaatkan secara 

maksimal, (2) menciptakan serat alam yang ramah lingkungan sebagai serat pengganti Fiber Glass. Penelitian yang 

diusulkan adalah untuk menghasilkan bahan baku alternatif dalam rangka mengidentifikasi serat alam lokal yang 

potensial sebagai bahan baku produk di bidang industri pariwisata. Metodologi yang digunakan dalam 

pengembangan produk (serat alam) adalah Prototyping, sedangkan analisis kebutuhan dan pengumpulan data akan 

dilakukan melalui metode wawancara, observasi dokumen maupun lapangan, serta kajian literatur. Dari hasil 

penelitian dan implementasi yang telah dilakukan oleh tim peneliti, diketahui bahwa kekuatan impak pada serat 

agave sisal yaitu sebesar 4.092,00818 J/m2 dengan fraksi volume serat sebesar 40% dan kekuatan impak serat 

batang gebang sebesar 4.216,041105 J/m2 dengan fraksi volume serat sebesar 60%. Produk yang dihasilkan dalam 

penelitian ini berupa produk-produk wisata dengan bahan baku dari serat alam seperti dulang, sokasi, kotak tissue, 

gantungan kunci, lampu hias dan lain sebagainya.  

Kata kunci: serat alam potensial, fiber glass, produk wisata, prototyping 
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untuk penggunaan yang memerlukan ketahanan 

suhu yang tinggi, selain plastic yang umum 

digunakan sebagai matrik, beberapa logam dapat 

digunakan seperti aluminium, tembaga, 

magnesium bahkan titanium.  

Matriks polimer jenis Polietilen 

merupakan termoplastik yang kuat, ringan dan 

bersifat semi kristalin yang banyak digunakan 

sebagai bahan dasar oleh industri plastik 

kemasan. Salah satu sifat fisik dari polietilen 

ditentukan oleh densitasnya yang dipengaruhi 

oleh percabangan pada rantai polietilen. Adanya 

perbedaan percabangan pada polietilen maka 

polietilen dapat dibedakan menjadi High Density 

Polyethylene (HDPE), Low Density 

Polyethylene (LDPE) dan Low Linear Density 

Polyethylene (LLDPE) (Deswita, dkk.2008). 

Dalam penelitian ini digunakan polietilen jenis 

High Density Polyethylene (HDPE). Dimana 

HDPE mengandung tak lebih 5 cabang pendek 

sehingga praktis linear lebih lanjut. Selain itu, 

HDPE lebih tegar, kuat, dengan derajat 

kekristalan 85%, mempunyai titik leleh yang 

pasti dibandingkan dengan LDPE. Hal ini 

dikarenakan pemilihan jenis katalis dalam 

produksinya (katalis Ziegler-Natta) dan kondisi 

reaksi. Dengan demikian, High Density 

Polytilene (HDFE) memiliki sifat bahan yang 

lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan 

terhadap temperatur tinggi. Ikatan hidrogen 

antar molekul juga berperan dalam menentukan 

titik leleh plastik. Selain itu, HDPE dapat didaur 

ulang, dan ditandai dengan nomor 2 pada simbol 

daur ulang. HDPE biasanya berwarna pekat, 

tidak tembus pandang dan dapat muncul dengan 

berbagai warna, walau biasanya berwarna putih. 

HDPE terasa lebih lunak dibandingkan PET dan 

cirinya tidak mudah penyok seperti pada botol 

air dengan kode nomor 1 dibelakang kemasan. 

Sedangkan Filler merupakan penguat 

yang biasa dipakai pada serat dan menjadi 

bagian utama yang menentukan karakteristik 

bahan komposit. Bahan yang digunakan sebagai 

filler terbagi menjadi dua bagian yaitu bahan 

alami dan bahan buatan. Bahan penguat alami 

yang berasal dari tumbuhan seperti : serat eceng 

gondok, serat ijuk, serat kelapa sawit, serat 

pakis, serat bambu, serat pisang, serat jerami, 

serat daun sanseviera trifasciata, serat sabut buah 

lontar dan lain-lain. Sementara bahan alami yang 

berasal dari hewan seperti : wol dan sutera. Serat 

dari serat sabut buah lontar merupakan salah 

satu diantara serat alam lainnya yang dapat 

dimanfaatkan dalam pembuatan komposit. 

Peningkatan penggunaan material 

berbasis serat alam yang dapat diperbaharui 

adalah salah satu isu penting untuk mengurangi 

pemakaian material komposit berbasis serat 

sintesis yang dapat merusak lingkungan dan 

membawa pada perubahan iklim secara global. 

Sebagai alasan, komponen dengan bahan yang 

diperkuat serat alam dapat diuraikan oleh bakteri 

(biodegradability), sehingga dapat 

menyelamatkan lingkungan dari pencemaran. 

Untuk itu upaya terus dilakukan sebagai usaha 

pengembangan bahan komposit yang dapat 

diuraikan secara alami (biocomposites). 

Pertimbangan lain yang mendasari 

penelitian ini disebabkan serat alam yang ada di 

Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng sangat 

melimpah lebih lanjutnya ketersediaan serat 

alam khususnya serat Buah Lontar dan serat 

Lidah Mertua,  teridentifikasi di daerah Bali 

Utara. Ketersediaannya sangat melimpah dan 

belum dimanfaatkan secara optimal. Hal lain 

yang memperkuat penggunaan serat Buah 

Lontar dan serat Lidah Mertua ini dijadikan 

sebagai alternatif serat alam potensial untuk 

menggantikan serta glass adalah, biaya rendah, 

density rendah, spesifik kekuatan dan modulus 

yang tinggi. Pemanfaatan serat alam sebagai 

bahan komposit terus dikembangkan oleh para 

peneliti. 

Berdasarkan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu untuk mengidentifikasi serat 

alam potensial yang dijadikan sebagai alternatif 

pengganti serat glass. Secara umum penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi serat-serat alam potensial 

yang mampu dijadikan alternatif pengganti 

serat glass, yang tentunya ramah lingkungan, 

mudah didapatkan, serta belum 

termanfaatkan secara optimal di wilayah 

Kabupaten Buleleng. 

2. Meningkatkan pemaanfaatan serat alam 

sebagai pengganti serat berbahan fiber glass 

untuk mengurangi dampak yang diakibatkan 

oleh fiberglass yang sangat berbahaya bagi 

lingkungan. Untuk itu pemakaian fiber glass 
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harus diganti dengan biokomposit yang 

ramah lingkungan. 

3. Terciptanya sebuah material baru yang kuat 

yang bersumber dari serat alam, yang dapat 

digunakan untuk menggantikan komposit 

fiber glass sehingga dapat mengurangi 

pencemaran dari limbah-limbah yang 

dihasikan oleh komposit berbahan kimia 

seperti fiber glass . 

 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah 

terciptanya material baru dari bahan 

biokomposit yang kuat, berkualitas dan 

mempunyai kekuatan yang tidak jauh berbeda 

dengan komposit berbahan kimia seperti fiber 

glass. Hasil penelitian ini akan memiliki 

implikasi yang sangat luas di bidang industri 

rumah tangga, kerajinan, otomotif, maupun 

sektor lainnya. 

 

METODE 

Pengertian komposit adalah bahan yang 

terbentuk apabila dua atau lebih  komponen 

yang berlainan digabung (Kroschwitz, 1987). K. 

Van Rijswijk et.al dalam bukunya Natural Fibre 

Composites (2001) menjelaskan komposit 

adalah bahan hibrida yang terbuat dari resin 

polimer diperkuat dengan serat, menggabungkan 

sifat-sifat mekanik dan fisik. Ilustrasi ikatan dan 

sifat fisik polimer dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 
Gambar 1. Komposisi Komposit  (Sumber: K. 

van Rijswijk, et.al, 2001) 

 

Bahan komposit merupakan bahan 

gabungan secara makro yang didefinisikan 

sebagai suatu sistem material yang tersusun dari 

campuran atau  kombinasi dua atau lebih unsur-

unsur utama yang secara makro berbeda dalam 

bentuk dan atau komposisi material yang tidak 

dapat dipisahkan (Schwartz, 1984). 

Material komposit mempunyai beberapa 

keuntungan diantaranya adalah (Schwartz, 

1997): 

1. Bobotnya ringan 

2. Mempunyai kekuatan dan kekakuan yang 

baik 

3. Biaya produksi murah 

4. Tahan korosi 

 

Material komposit terdiri dari dua buah 

penyusun yaitu filler (bahan pengisi) dan matrik. 

Adapun definisi dari keduanya adalah sebagai 

berikut:  

1. Filler adalah bahan pengisi yang digunakan 

dalam pembuatan komposit, biasanya berupa 

serat atau serbuk. Serat yang sering 

digunakan dalam pembuatan komposit antara 

lain serat E-Glass, Boron, Carbon dan lain 

sebagainya. Bisa juga dari serat alam antara 

lain serat kenaf, jute, rami, cantula dan lain 

sebagainya. 

2. Matriks. Gibson R.F. (1994) mengatakan 

bahwa matriks dalam struktur komposit bisa 

berasal dari bahan polimer, logam, maupun 

keramik. Matriks secara umum berfungsi 

untuk mengikat serat menjadi satu struktur 

komposit. Matriks memiliki fungsi: 

- Mengikat serat menjadi satu kesatuan 

struktur, 

- Melindungi serat dari kerusakan akibat 

kondisi lingkungan, 

- Mentransfer dan mendistribusikan beban 

ke serat, dan 

- Menyumbangkan beberapa sifat seperti, 

kekakuan, ketangguhan dan tahanan 

listrik. 

   

Berdasarkan matriks yang digunakan 

komposit dapat dikelompokkan atas: 

1. MMC: Metal Matriks Composite 

(menggunakan matriks logam). 

Metal Matriks Composite adalah salah satu 

jenis komposit yang memiliki matriks logam. 

MMC mulai dikembangkan sejak tahun 

1996. Pada mulanya yang diteliti adalah 

Continous Filamen MMC yag digunakan 

dalam industri penerbangan 
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2. CMC: Ceramic Matriks Composite 

(menggunakan matriks keramik). 

CMC merupakan material dua fasa dengan 

satu fasa berfungsi sebagai penguat dan satu 

fasa sebagai matriks dimana matriksnya 

terbuat dari keramik. Penguat yang umum 

digunakan pada CMC adalah; oksida, 

carbide, nitride. Salah saru proses pembuatan 

dari CMC yaitu dengan proses DIMOX yaitu 

proses pembentukan komposit dengan reaksi 

oksidasi leburan logam untuk pertumbuhan 

matriks keramik di sekeliling daerah filler.    

3. PMC: Polymer Matriks Composite 

(menggunakan matriks polimer). 

Polimer merupakan matriks yang paling 

umum digunakan pada material komposit. 

Karena memiliki sifat yang lebih tahan 

terhadap korosi dan lebih ringan. Matriks 

polimer terbagi 2 yaitu termoset dan 

termoplastik. Perbedaannya polimer termoset 

tidak dapat didaur ulang sedangkan 

termoplastik dapat didaur ulang sehingga 

lebih banyak digunakan belakangan ini. 

Jenis-jenis termoplastik yang biasa 

digunakan adalah polypropylene (PP), 

polystryrene (PS), polyethylene (PE), dan 

lain-lain. 

 

Serat adalah suatu jenis bahan berupa 

potongan-potongan komponen yang bentuknya 

ringan memanjang yang utuh. Contoh serat yang 

paling sering dijumpai adalah serat pada kain. 

Serat dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu 

serat alami dan serat sintetis (serat buatan 

manusia). Serat sintetis dapat diproduksi secara 

murah dalam jumlah yang besar. Namun 

demikian, serat alami memiliki berbagai 

kelebihan khususnya dalam hal kenyamanan. 

Saat ini, serat alam mulai mendapatkan 

perhatian yang serius dari para ahli material 

komposit karena : 

1. Serat alam memiliki kekuatan spesifik yang 

tinggi karena serat alam memiliki berat jenis 

yang rendah.  

2. Serat alam mudah diperoleh dan merupakan 

sumber daya alam yang dapat diolah 

kembali, harganya relatif murah, dan tidak 

beracun (ramah lingkungan). 

3. Serat alam sebagai salah satu solusi nyata 

dalam dunia industri untuk mengatasi 

pemanasan global (global warming). 

 

Serat alami adalah serat yang diproduksi 

oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses 

geologis. Serat alami dapat di golongkan sebagai 

berikut: 

1. Serat tumbuhan/serat pangan, biasanya 

tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan 

terkadang mengandung pula lignin. Serat 

tumbuhan digunakan sebagai bahan pembuat 

kertas dan tekstil. 

2. Komoditas serat dan kulit. Serat hewan, 

umumnya tersusun atas protein tertentu. 

Contoh dari serat hewan yang dimanfaatkan 

oleh manusia adalah serat sutra dan bulu 

domba (wol). 

 

Tegangan yang terjadi pada komposit 

dengan serat continue, akan diterima dan 

didistribusikan ke semua jalur serat. 

Berdasarkan grafik hasil pengujian yang 

menggambarkan hubungan antara fraksi volume 

serat dengan kekuatan impak komposit 

menunjukkan bahwa kekuatan impak komposit 

mengalami peningkatan seiring dengan 

bertambahnya fraksi volume serat agave sisal 

pada matriks polimer polyester, namun kekuatan 

impaknya menurun setelah melebihi fraksi 

volume serat 40%. Kekuatan impak tertinggi 

rata-rata 4.092,00818 J/m2 terjadi pada komposit 

dengan fraksi volume serat agave sisal sebesar 

40%, sedangkan kekuatan impak rata komposit 

tanpa serat pengisi (fraksi volume serat 0%) 

adalah sebesar 604,50120 J/m2. Peningkatan 

kekuatan impak ini bertentangan dengan rumus 

aturan campuran atau yang dikenal dengan 

ROM (Rule Of Mixture) dengan serat continue 

seperti dibawah ini : 

 

   mmffc VV    

 

Dimana 
c  dan 

f adalah kekuatan tarik 

dari komposit dan serat pengisi. Dalam hal ini 

fV  berbanding lurus dengan 
c sehingga 

penambahan serat akan meningkatkan kekuatan 

komposit. Sesuai dengan fungsi serat pengisi 

yaitu sebagai bahan penguat pada material 
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komposit, penambahan serat pada batas fraksi 

volume tertentu (maksimum 80%) akan 

meningkatkan kemampuan komposit untuk 

menerima tegangan yang dibebankan. 

Peningkatan kekuatan sampai dengan fraksi 

volume serat 40% menunjukkan bahwa ikatan 

mekanik antara serat dan matrik masih baik. 

Ikatan mekanik yang dimaksud adalah 

penyebaran matrik cair ke seluruh permukaan 

serat dan mengisi setiap lekuk dari permukaan 

serat yang kasar sehingga terjadi mekanisme 

saling mengunci (interlocking mechanism), 

dimana semakin kasar permukaan serat (filler) 

maka semakin memperkuat ikatan yang 

terbentuk. 

Namun pada fraksi volume serat 60% 

kekuatan impaknya mulai mengalami 

penurunan, hal ini disebabkan penyebaran 

matrik cair ke seluruh permukaan serat tidak 

maksimal dan tidak mampu mengisi setiap lekuk 

dari permukaan serat yang kasar sehingga terjadi 

void yang berlebih pada komposit. Void ini 

menyebabkan kekosongan pada beberapa bagian 

komposit sehingga interlocking mechanism tidak 

terjadi dengan maksimal pada fraksi volume 

serat 60%. 

Berdasarkan hasil analisis data yang 

dilakukan pada keempat jenis fraksi volume 

serat, diketahui bahwa ada perbedaan kekuatan 

impak antara spesimen tanpa berpenguat serat 

agave sisal (fraksi volume serat 0%, 20%, 40%, 

dan 60%). Dengan kekuatan impak sepeti 

disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 1. Sifat Impak Komposit Matriks Polimer Polyester yang Diperkuat Serat Alam Agave Sisal. 

Fraksi Volume 

Serat 

Energi Serap Rata-Rata 

(Es) 

Luas Penampang 

(A) 
Kekuatan Impak (Is) 

0% 1,28 N.m 0,00129032 m2 604,50120 J/m2 

20% 2,27 N.m 0,00129032 m2 1.371,75274 J/m2 

40% 5,78 N.m 0,00129032 m2 4.092,00818 J/m2 

60% 3,42 N.m 0,00129032 m2 2.263,00452 J/m2 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram garis seperti pada gambar 2.3 di bawah ini. 
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Gambar 2. Diagram Hubungan Kekuatan Impak Antar Fraksi Volume Serat dari Komposit Matriks 

Polimer Polyester yang Diperkuat Serat Alam Agave Sisal.
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Sehubungan dengan identifikasi 

material baru dari serat bio komposit, maka 

penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

pengembangan dengan menemukan material 

baru berbahan serat alam potensial 

(biokomposit). Dasar dari pemilihan rancangan 

penelitian ini adalah: (a). identifikasi material 

baru dari serat alam merupakan sutau kegiatan 

untuk menemukan sesuatu material baru yang 

dapat menggantikan serat fiber glass. (b). 

dalam merancang produk ini, peneliti 

mendasarkan penelitian ini dengan teori-teori 

tentang serat alam yang kemudian 

menghasilkan suatu temuan serat baru 

berdasarkan atas hasil identifikasi yang 

dilakukan yang keberadaannya banyak 

dijumpai di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, 

Kabupaten Buleleng, Bali Utara dan tidak 

dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat 

sekitar. 

Tahapan penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dijabarkan sebagai berikut: 

(a). Studi kepustakaan, untuk mencari teori-

teori yang mendukung penelitian., (b). 

melakukan survey bahan alam yang akan 

dijadikan biokomposit, dimana yang peneliti 

identifikasi adalah serat dari serabut buah 

lontar dan daun lidah mertua. (c). 

Pengembangan beberapa teori dan  

mengaplikasikannya terhadap serat alam 

dengan perlakuan sesuai dengan teori. (d) 

melakukan verifikasi dan validasi terhadap 

identifikasi yang dihasilkan, (e). melakukan 

evaluasi terhadap identifikasi serat alam 

potensial, (f). melakukan perbaikan terhadap 

hasil identifikasi serat alam yang ditemukan. 

Analisis data dilakukan pada saat 

melakukan assesment terhadap identifikasi 

Serat Alam potensial di Desa Musi, Kecamatan 

Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data 

kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan hal 

itu, maka untuk kepentingan pengolahan 

datanya digunakan analisis non-statistik dan 

analisis statistik. Analisis non-statistik 

digunakan untuk memberi makna terhadap 

deskripsi data yang menyangkut isi, logika 

inferensinya, proses, dan produk (output). 

Sedangkan untuk data yang bersifat kuantitatif, 

digunakan analisis statistik deskriptif untuk 

mendeskripsikan data kuantitatif, sehingga 

dapat diformulasikan kedalam pemaknaan 

kualitatif agar mudah untuk melakukan analisis 

dan revisi terhadap identifikasi yang dilakukan. 

Di sisi lain, hasil analisis dari keseluruhan data 

penelitian, baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif dijadikan sebagai dasar/pijakan oleh 

tim peneliti dalam melakukan seminari dan 

desiminasi secara luas tentang hasil identifikasi 

yang dihasilkan. 

Dari hasil penelitian di Tahun I, maka 

implementasi yang dilakukan berdasarkan hasil 

yang didapat adalah dengan membuat produk 

wisata berbahan baku serat alam lokal 

potensial. Serat yang digunakan adalah serat 

agave sisal, hal ini dikarenakan kekuatan 

terbaik serat ini terdapat pada fraksi volume 

serat 40%. Fraksi volume serat ini 

memudahkan pembuatan produk wisata yang 

berisikan ukiran khas Bali. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Serat yang sudah diolah direndam 

dengan menggunakan campuran NaOH dan air 

dengan jumlah NaOH sebanyak 5% selama ± 4 

jam. 

 

 
Gambar 3. Perendaman Serat Dalam Larutan 

NaOH. 

Setelah itu serat dibilas dengan air 

hingga benar-benar bersih, kemudian 

dikeringkan selama 2 x 24 jam agar serat 

benar-benar kering dan terbebas dari 

kandungan air. 
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Gambar 4. Pembilasan Serat Setelah 

Proses Perendaman Dengan NaOH. 

 

Serat agave sisal yang sudah kering dan 

terbebas dari kotoran yang menempel pada 

permukaannya, selanjutnya siap dijadikan 

penguat dalam pembuatan produk wisata yang 

dipadukan dengan campuran resin dan katalis 

sehingga sesuai dengan bentuk yang ingin 

dibuat. Cetakan produk wisata menggunakan 

silicone yang dibentuk pada ukiran asli produk 

wisata. 

 

 
Gambar 5. Cetakan Produk Wisata yang 

Terbuat Dari Silicone. 

 

Selanjutnya campuran resin dan katalis 

dituangkan ke dalam cetakan secara merata 

untuk memberi lapisan pada bagian tepi 

cetakan. Setelah campuran resin dan katalis 

merata pada seluruh bagian cetakan, serat 

agave sisal ditata dan disusun hingga 

memenuhi seluruh sisi dari cetakan, dengan 

perbandingan serat sejumlah 40% dari volume 

produk yang dibuat. 

 
Gambar 6. Penyusunan Serat Pada Cetakan 

Produk Wisata. 

 

Langkah akhir adalah dengan melapisi 

kembali cetakan yang telah berisi susunan serat 

dengan campuran resin dan katalis, sehingga 

serat agave sisal yang digunakan sebagai 

penguat terikat secara menyeluruh oleh lapisan 

resin dan katalis. Dalam hal ini, ketelitian 

sangat diperlukan agar ukiran yang ingin 

ditimbulkan dari proses pembuatan produk 

wisata dapat tercetak dengan sempurna. 

 

 
Gambar 7. Proses Pelapisan Akhir Agar Serat 

Agave Sisal Terlapisi Secara Menyeluruh oleh 

Campuran Resin dan Katalis. 

 

Selanjutnya tinggal menunggu produk 

wisata yang dibuat kering, proses pengeringan 

tidak perlu dibawah terik sinar matahari. 

Karena hardener dengan sendirinya akan 

mengeringkan resin melalui proses kimia yang 

terjadi. Berikut adalah hasil dari produk wisata 

yang telah jadi dengan ukiran khas Bali. 
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Gambar 8. Produk Wisata Dengan 

Ukiran Bali yang Telah Selesai Diproduksi. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil studi komparasi yang 

dilakukan oleh tim peneliti yang dilakukan 

terhadap serat agave sisal dan serat batang 

gebang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut ini: 

1. Perlakuan serat yang dilakukan untuk 

mendapat hasil serat agave sisal dan batang 

gebang yang baik adalah dengan melakukan 

perendaman dengan NaOH selama ± 4 jam. 

Hal ini dilakukan agar sisa-sisa getah dan 

kotoran yang menempel pada serat bisa 

terangkat dan tidak menempel pada serat. 

2. Serat yang direkomendasikan sebagai 

bahan baku produk wisata adalah serat 

agave sisal, yang mana memiliki komposisi 

berupa fraksi volume serat 40%. 

3. Fraksi volume serat agave sisal yang 

memiliki kekuatan impak terbaik adalah 

fraksi volume serat 40%, dengan kekuatan 

impak rata-rata sebesar 4.092,00818 J/m2. 

4. Metode yang digunakan dalam membuat 

produk wisata adalah dengan menggunakan 

metode hand lay-up. 

 

Produk yang dapat dihasilkan dari serat 

yang telah di identifikasi dan dilakukan 

pengujian adalah berupa produk kerajinan 

wisata lokal yaitu dulang (tempat buah) yang 

dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini : 

 

 
Gambar 5.1. Produk Kerajinan yang Bisa 

Dibuat dari Serat Alam Lokal Potensial. 
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ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN  

Perkembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) saat ini baik perangkat keras 

(hardware) maupun perangkat lunak (software) 

telah menelusuk hampir di semua lini kehidupan 

manusia tak terkecuali siapapun mereka, apa 

profesi mereka, bagaimana latar belakang sosial 

ekonominya, dll. Sebagai contoh nyata, 

handphone, dalam beberapa tahun yang lalu 

masih dikategorikan sebagai barang mewah dan 

langka, dan hanya dimiliki oleh kalangan pejabat 

profesional, pebisnis, dan kalangan ekonomi 

atas. Namun saat ini handphone sudah dimiliki 

oleh semua kalangan, termasuk para petani dan 

buruh. Demikian juga, dalam hal teknologi 

Internet, saat ini sudah dikenal luas baik oleh 

FILM ANIMASI KEBO IWA DAN GAME I RAJAPALA, PROGRAM 

IBIKK GANESHA CREATIVE STUDIO TAHUN I 2016 

Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNDIKSHA 

 The development of information and communication technology is very rapid impact on the 

development in various fields, one of which is the business of creative industries. ICT-based creative industry 

products on the internet, such as animated films and games are scattered, but more to lift fiction. While folklore 

and legend that is transmitted from generation to generation in the community are still rare, especially 

containing messages of moral and character improvement. Therefore, through the Creative Studio Ganesha 

IbIKK program seeks to develop animated films Kebo Iwa as heroic figures of Bali, and the game I Rajapala 

already known and most often performed in the form of ballet. The purpose of the production of animated films 

and this game is to provide alternative media well know local culture among teenagers Bali, Nusantara and 

International. Movies and games are produced as well as the creative industry followup expected to be a 

commodity business that has a sale value. The results achieved from activities in 2016 was the prototype of Kebo 

Iwa animated film with a duration of several 5minutes, and the prototype game I Rajapala. In addition, excerpts 

from films and games are used as a creative design that is printed on a T-shirt as a followup industry. The 

results of the analysis of profit and loss shows idustri creative effort worthy of further development. 

 

Keywords: creative studio,  game, film animasi, Kebo Iwa, Rajapala 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa dampak yang sangat pesat terhadap 

perkembangan di berbagai bidang, salah satunya adalah bisnis industri kreatif. Produk-produk industri kreatif 

berbasis TIK di internet, seperti film animasi dan game sudah banyak dijumpai, namun lebih banyak mengangkat 

cerita-cerita fiksi. Sedangkan cerita-cerita rakyat maupun legenda yang ditularkan secara turun-temurun di 

masyarakat masih jarang, apalagi yang memuat pesan-pesan moral dan perbaikan karakter. Oleh karena itu, 

melalui program IbIKK Ganesha Creative Studio mencoba mengembangkan film animasi Kebo Iwa sebagai 

tokoh kepahlawanan dari Bali, dan game I Rajapala yang sudah terkenal yang sering dipentaskan dalam bentuk 

sendratari. Tujuan dari produksi film animasi dan game ini adalah untuk menyediakan alternatif media mengenal 

budaya lokal Bali baik di kalangan remaja Bali, Nusantara maupun Internasional. Film dan game yang dihasilkan 

serta industri kreatif ikutannya diharapkan menjadi komuditas bisnis yang memiliki nilai jual. Hasil yang dicapai 

dari kegiatan pada tahun 2016 adalah prototipe film animasi Kebo Iwa dengan durasi 4 menit 33 detik, dan 

prototipe game I Rajapala. Di samping itu, cuplikan-cuplikan dari film maupun game dimanfaatkan sebagai 

desain kreatif yang dicetak pada baju kaos sebagai industri ikutan. Hasil analisis laba-rugi menunjukkan usaha 

idustri kreatif layak dikembangkan lebih lanjut.  

 
Kata kunci: creative studio,  game, film animasi, Kebo Iwa, Rajapala 
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pejabat, karyawan, guru, dosen, siswa, 

mahasiswa, dan kalangan tertentu lainnya.  

Para pengembang software profesional saat ini 

masih tergolong sangat terbatas, apalagi software 

yang berbasis pendidikan. Pada hal 

pengembangan pendidikan di Indonesia oleh 

pemerintah saat ini menjadi prioritas, terutama 

dalam upaya revolusi mental dan perbaikan 

karakter. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

anggaran yang disediakan sebesar 20% dari 

APBN. Pengembang yang berorientasi pada 

bidang pendidikan, apalagi ke arah 

pengembangan karakter hingga saat ini masih 

sangat jarang. Pada hal pendidikan karakter 

sangat mendesak diupayakan baik dalam hal 

strategi pembelajaran, maupun dalam hal 

pemilihan tokoh-tokoh yang mampu menjadi 

panutan bagi anak-anak, pelajar dan siswa sejak 

usia dini.  

Cerita-cerita rakyat atau legenda, seperti: 

Bawang dan Kesune, Ketimun Mas, Jaya Prana, 

Raja Pala, Cupak Gerantang, Bangun Urip, Pasih 

Uwug, dll. Cerita-cerita semacam ini, jika 

difilmanimasikan akan cukup menarik bagi anak-

anak terutama di tingkat Sekolah Dasar. Pesan 

yang disampaikan diharapkan dapat 

meningkatkan karakter anak ke arah yang lebih 

baik dan positif.  

Peminat permainan games, baik online maupun 

offline oleh sebagian besar anak-anak, remaja, 

maupun orang dewasa selalu meningkat. 

Menurut survey ComScore, jumlah peminat 

game online di seluruh dunia setiap tahunnya 

bertambah 17% menjadi 217 juta orang pada 

tahun 2007. 

Di kota-kota kecil, seperti di Kota Singaraja, 

permainan game online masih sangat diminati 

oleh anak-anak. Penuturan dari beberapa orang 

tua mereka, lebih baik anaknya bermain game 

daripada keluyuran di jalan yang sangat rentan 

terhadap prilaku negatif. Penyisipan pesan 

pendidikan karakter yang bernuansa kearifan 

lokal, maupun berpikir kreatif diharapkan akan 

berpeluang merebut pasar karena akan berperan 

sebagai alternatif media pembelajaran bagi anak-

anak, baik di lingkungan keluarga maupun di 

sekolah. 

Pada tahun 2016 program kegiatan IbIKK, target 

luaran berupa film animasi Kebo Iwa, merupakan 

legenda tokoh kepahlawanan dari Bali yang gigih 

melawan kerajaan Majapahit yang ingin 

menaklukkan Bali. Di samping itu, juga 

dikembangkan game I Rajapala, yaitu cerita 

rakyat Bali yang cukup terkenal di masyarakat 

Bali, karena sering dipentaskan dalam bentuk 

sentratari. Cerita ini menggambarkan ketabahan 

dan kesetian terhadap janji yang pernah 

diucapkan. Produk industri kreatif ikutan yang 

dihasilkan adalah desain dari screen short dari 

karakter tokoh-tokoh dari film animasi maupun 

game yang dicetak pada baju kaos distro.   

METODE  

Metode kegiatan meliputi tiga pendekatan, yaitu: 

produksi, manajemen dan pemasaran. Pada 

proses produksi, diterapkan model Partisipatory 

Rural Apprasial (PRA). Model ini digunakan 

untuk mengidentifikasi masalah yang dialami 

masyarakat konsumen. Pada saat proses 

merumuskan masalah, mengatasi masalah, 

penentuan proses dan kriteria masalah, 

konsumen harus diikutsertakan dalam 

pengambilan keputusan. Penggunaan model 

pendekatan ini diharapkan akan: (1) dikenalnya 

masalah secara tepat/efektif sesuai dengan 

persepsi, kehendak, dan ukuran/kemampuan 

serta kebutuhan konsumen, (2) tumbuhnya 

kekuatan (empowering) masyarakat konsumen 

dalam memahami rancangan produk yang 

diinginkan, menggunakan, mengelola, merawat 

dan mempertanggung-jawabkan produk yang 

diinginkan sebagai upaya peningkatan 

kepercayaan diri dalam membantu kegiatan dan 

perkembangan ekonominya, dan (3) efektif dan 

efisiennya penggunaan sumber daya dalam 

pemenuhan harapan konsumen. 

Pola manajemen kegiatan ini diterapkan sistem 

open management, baik dalam hal production 

planning, accounting-bookkeeping, auditing, 

maupun perpajakan. Produksi direncanakan 

sesuai dengan permintaan pasar/ konsumen. 

Pembukuan segala bentuk pengeluaran dan 

pemasukan keuangan dilaksanakan baik dengan 

cara manual dalam bentuk buku besar maupun 

pembukuan berbasis komputer.  

Model pemasaran dilakukan dalam bentuk: (1) 

Model Technology Transfer (TT). Model TT 

dilakukan agar masyarakat konsumen menguasai 

prinsip-prinsip cara kerja produk software yang 

mereka beli. Untuk menjamin proses transfer 

teknologi, panduan/manual penggunaan produk 

wajib disertakan pada produk yang dijual kepada 

konsumen. (2) Model Information Technology 

(IT). Model ini digunakan untuk 

menyebarluaskan informasi dan promosi produk 

software yang dihasilkan dari kegiatan program 
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IbIKK dengan hasil yang cukup layak dikemas 

dalam bentuk kemasan informasi media 

cetak/elektronik. Dengan demikian, model IT 

dalam program IbIKK ini digunakan untuk 

menyebarluaskan produk IbIKK yang 

aplikasinya benar-benar telah teruji dan layak 

untuk dipasarkan. (3) Dalam implentasi proses 

pemasaran produk akan  dilakukan 

memperkenalkan melalui demo langsung kepada 

calon konsumen atau client. Di samping itu 

pemasaran beberapa jenis produk dilakukan 

melalui E-commerce, kerjasama dengan provider 

alat komunikasi mobile.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada tahun I 2016 ini, kegiatan IbIKK 

difokuskan pada proses produksi film animasi 

tentang perjalanan sejarah Kebo Iwa, yang 

menggambarkan tentang tokoh kepahlawanan 

dari Bali dan game I Rajapala yang menunjukkan 

ketabahan dan kesetiaan akan janji yang 

disepakati. Kegiatan diawali dengan pembuatan 

storyline dan storyboard baik game I Rajapala 

maupun film animasi Kebo Iwa. Adapun 

aktivitas staf programer yang bekerja adalah 

sebagai berikut. 

   

Gambar 7. Aktivitas kegiatan 

Untuk menghasilkan produk kreatif yang bisa 

dipasarkan, maka beberapa cuplikan film animasi 

dan game dilakukan diberikan variasi yang bisa 

dicetak di baju kaos. Aktivitas produksi 

dilakukan dengan menggunakan printer DTG 

yang khusus mencetak desain pada bahan 

garmen (kain) dalam hal ini baju kaos. Jenis-

jenis produk yang diproduksi antara lain: film 

animasi Kebo Iwa, dan game Rajapala. Beberapa 

contoh desain dan screen short produk-produk 

yang dihasilkan adalah sebagai berikut. 

 

   

Gambar 2. Tokoh Kebo Iwa 

 

   

Gambar 3. Tokoh I Rajapala 

Bebarapa contoh desain baju kaos dari cuplikan 

film animasi maupun desain kreatif lainnya 

antara lain; 

 

   

Gambar 4. Desain baju kaos 

Kelayakan usaha diperhitungkan berdasarkan 

Analisis: Benefit Cost Ratio (B/C Ratio), Break 

Even Point (BEP), dan Pay Back Period (PBP). 

Adapun analisis laba rugi usaha ditunjukkan 

seperti tabel berikut.  Unsur-unsur yang termasuk 

dalam biaya investasi yaitu: kontruksi jaringan 

komputer, peralatan komputer yang berhubungan 

dengan produksi dan harus disediakan sebelum 

proses produksi.  

Biaya investasi yang dibutuhkan untuk 

menjalankan IbIKK dalam kurun waktu 3 (tiga) 

tahun adalah sebagai berikut. Tahun I hingga 

September 2016, biaya investasi sebesar 

Rp.79.605.000,- dan penyusutannya (20%) 

adalah Rp.15.921.000,-. Tahun II, biaya investasi 

akan direncanakan sebesar Rp.93.875.00,- 

dengan penyusutannya (20%) sebesar 

Rp.18.775.000,-.Tahun III, biaya investasi akan 
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direncanakan sebesar Rp.90.075.00,- dengan 

penyusutannya (20%) sebesar Rp.18.015.000,- 

Biaya operasional dibagi menjadi dua macam 

yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak 

tetap (variabel cost). Biaya tetap yang 

dikeluarkan untuk menjalankan IbIKK tiap 

tahunnya, dalam tiga tahun adalah sebagai 

berikut. Tahun I biaya operasional hingga akhir 

September 2016 sebesar Rp.32.630.500,- Tahun 

II biaya operasional diperkirakan sebesar 

Rp.134.287.500,- Tahun III, biaya operasional 

diperkirakan sebesar Rp.136.947.500,- 

 

 

 

Tabel 1. Analisis finansial laba-rugi usaha 

1 Laba = Pendapatan - Biaya Operasional   

  Laba (tahun I) = Pendapatan (I) - Biaya Operasional        (11.615.000) 

  Laba (tahun II) = Pendapatan (II) - Biaya Operasional         38.552.500  

  Laba (tahun III) = Pendapatan (III) - Biaya Operasional         92.552.500  

2 Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)   

  B/C Ratio = Total Pendapatan : Total Biaya Operasional                1,3724 

3 Break Even Point (BEP)     

  BEP (Produksi) = Biaya operasional : Harga penjualan (rerata)   

              BEP (Produk kreatif, Animasi, games, iklan)                 2,0375  

  BEP (Harga) = Biaya operasional : Total produksi    

              BEP (Produk kreatif, Animasi, games, iklan)                  54.383 

4 Analisis Pay Back Period (PBP)   

  PBP = Total Investasi : (Keuntungan + penyusutan) x 1 tahun                 1,6149  

             Lama waktu yang dibutuhkan balik modal (bulan)               19,3789  

     19 bulan 12 hari  

Dari data pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa 

dalam kurun waktu 3 tahun, laba setiap 

tahunnya adalah sebagai berikut: (1) Pada 

tahun I, diperoleh laba sebesar: (-) 

Rp.11.615.000),- atau rugi sebesar 

Rp.11.615.000),-  (2) Pada tahun II, akan 

diperkirakan memperoleh laba sebesar: 

Rp.38.552.500,- atau perusahaan sudah 

memperoleh keuntungan Rp.38.552.500,- (3) 

Pada tahun III, akan diperkirakan memperoleh 

laba sebesar: Rp.92.552.500,- atau perusahaan 

sudah memperoleh keuntungan 

Rp.92.552.500,-. Ini artinya, program IbIKK 

setiap tahunnya terjadi peningkatan 

keuntungan.  

Analisis B/C ratio dapat digunakan untuk 

menilai layak tidaknya suatu usaha untuk 

dijalankan. Bila nilai B/C Ratio yang diperoleh 

sama dengan 1 (satu), berarti titik impas (cash 

in flows sama dengan cash out flows), sehingga 

perlu pembenahan. Jika nilai B/C Ratio lebih 

besar dari 1 (satu) berarti gagasan 

usaha/proyek tersebut layak untuk dikerjakan 

dan jika lebih kecil dari 1 (satu) berarti tidak 

layak untuk dikerjakan.Rumus B/C Ratio 

adalah sebagai berikut: B/C Ratio = Total 

Pendapatan : Total Biaya Operasional. B/C 

Ratio = 1,3724 (feasible, karena B/C Ratio 

>1). Dari perhitungan B/C Ratio dapat 

diketahui bahwa nilai B/C Ratio pada usaha 

IbIKK Ganesha Creative Studio 

menguntungkan atau feasible untuk dijalankan 

yaitu pada angka 1,3724. Karena B/C Ratio > 

1, maka usaha IbIKK tersebut menguntungkan 

sehingga usaha dapat dilanjutkan. 

Perhitungan Break Even Point (BEP) 

digunakan untuk menentukan batas minimum 

volume penjualan dimana pada titik tersebut 

usaha tidak untung dan tidak rugi (total 

revenue = total cost). Selama perusahaan 

masih berada di bawah titik BEP, selama itu 

juga perusahaan tersebut masih mengalami 

kerugian. Untuk menghitung BEP dapat 

digunakan rumus dibawah ini:BEP (produk 

kreatif,  film, game, iklan) = 2,0375 (minimal 3 

jenis produk per tahun masing-masing 600 

copy). BEP (harga film, game, iklan) = 

Rp.54.383,- (jika terjual hanya 3 jenis produk, 

masing-masing 600 copy/unit maka harga BEP 

sebesar Rp.54.383,-/copy produk). Jadi usaha 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

204 

IbIKK Ganesha Creative Studio akan 

mengalami titik impas (BEP) 600 produk 

kreatif,  film, game, iklan dengan harga @ 

Rp.54.383,-/copy.Analisis Pay Back Period 

adalah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan 

untuk mengembalikan investasi. Suatu 

indikator yang dinyatakan dalam ukuran waktu 

yaitu berapa lama waktu yang diperlukan 

untuk dapat mengembalikan modal investasi 

yang dikeluarkan. Makin cepat dalam 

pengembalian modal investasi sebuah 

perusahaan, makin baik usaha tersebut karena 

makin lancar dalam perputaran modal. Analisis 

tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: PBP 

= 1,6149 tahun atau 19,3789 bulan (19 bulan 

12 hari. Artinya hasil analisis hingga akhir 

september 2016, modal investasi usaha yang 

digunakan akan kembali dalam jangka waktu 

19 bulan 12 hari. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan, program 

kegiatan usaha IIKK IbIKK Ganesha Creative 

Studio pada tahun 2016 terfokos 

mengembangkan film animasi Kebo Iwa dan 

game I Rajapala. Tokoh-tokoh dalam film 

animasi Kebo Iwa maupun game I Rajapala 

dapat dimanfaatkan untuk membuat desain 

industri kreatif ikutan berupa desain baju kaos 

sejenis kaos distro. Dari analisis finansial dapat 

disimpulkan bahwa program usaha IbIKK 

Ganesha Creative Studio dapat dikatakan 

sebagai usaha yang layak (feasible) 

dilaksanakan dan dikembangkan.  
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ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

 Energi memiliki peranan penting 

dalam kehidupan manusia. Bangsa yang 

tidak menguasai energi akan menjadi bangsa 

yang tidak merdeka seutuhnya. Adalah suatu 

kelemahan masa lalu dan masa sekarang , 

pada saat kita memiliki sumber energi, tetapi 

bangsa asing yang mengambil keuntungan 

terbesar dari sumber energi kita. Disaat 

sumber enegi kita mulai menipis, kita 

tersadari dan mulai berbicara mengenai 

SIMULASI CFD PENGERING CENGKEH MENGGUNAKAN SINAR 

MATAHARI  

1,2Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FTK UNDIKSHA 

 Email : 1gedewidayana@gmail.com, 2Arya_wigraha@yahoo.co.id 

 The potential of renewable energy in Indonesia is very large, such as biomass, geothermal, solar ray 

energy, hydro energy, wind energy and ocean energy. 

 The drying process is a process for preserving a material with reduced levels of water using solar 

energy. The drying closed system was developed to address the weaknesses in the open drainage system. 

To get drier in accordance with the desired expectation will require planning and design mature, in 

order to function and does not error occur .Simulation drier using Computational Fluid Dynamic (CFD) is 

used to determine the pattern of air flow and temperature distribution inside the dryer, in accordance with 

the required.  

 Dryer with CFD modeling tool can be concluded that the design of the dryer using the cloves 3 

shelves, with the highest temperature distribution found on the second shelf and the distribution pattern of 

air flow is slowed from 0.7 m / s to 0.35 to 0.2 m / s. 

Keywords: solar energy, cloves, computational fluid dynamics. 

Potensi energi terbarukan di Indonesia sangatlah besar, seperti: biomassa, panas bumi, energi sinar 

matahari, energi air, energi angin dan energi samudera. 

 Proses pengeringan merupakan proses untuk mengawetkan suatu bahan dengan pengurangan kadar 

air menggunakan energi matahari. Sistem pegeringan tertutup mulai dikembangkan untuk menjawab 

kelemahan pada sistem pengeringan terbuka . 

Untuk mendapatkan alat pengering sesuai dengan harapan yang diinginkan maka diperlukan 

perencanaan dan desain matang, agar dapat berfungsi dan tidak terjadi kesalahan.Simulasi alat pengering 

menggunakan  Computational Fluid Dynamic (CFD) digunakan untuk mengetahui pola aliran udara dan 

distribusi suhu didalam alat pengering ,   sesuai dengan yang dibutuhkan.  

 Pemodelan alat pengering dengan  CFD dapat disimpulkan bahwa desain alat pengering cengkeh  

menggunakan 3 rak, dengan distribusi temperature tertinggi terdapat pada rak kedua  serta pola distribusi 

aliran udaranya melambat dari 0,7 m/s menjadi 0,35 – 0,2 m/s. 

Kata kunci : energi matahari , cengkeh, computational fluid dynamic. 
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sumber energi yang lain. Jika kita ingin 

menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya, 

kita harus menguasai dan memanfaatkan 

sumber-sumber energi. 

 Energi adalah salah satu tantangan 

yang kita hadapi pada abad 21 ini. 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh 

Professor Ricards Smalley dari Rice 

University mengenai masalah terbesar yang 

akan dihadapi manusia untuk 50 tahun 

mendatang, ternyata energi menduduki 

peringkat pertama. Cadangan sumber energi 

fosil di seluruh dunia terhitung sejak 2002 

yaitu 40 tahun untuk minyak, 60 tahun untuk 

gas alam, dan 200 tahun untuk batu bara. 

Dengan keadaan semakin menipisnya 

sumber energi fosil tersebut, di dunia 

sekarang ini terjadi pergeseran dari 

penggunaan sumber energi tak terbaharui 

menuju sumber energi terbaharui. 

 Untuk memenuhi kebutuhan energi 

yang terus meningkat tersebut, 

dikembangkan berbagai energi alternatif, di 

antaranya energi terbarukan. Potensi energi 

terbarukan, seperti: biomassa, panas bumi, 

energi sinar matahari, energi air, energi 

angin dan energi samudera, sampai saat ini 

belum banyak dimanfaatkan, padahal 

potensi energi terbarukan di Indonesia 

sangatlah besar.  

 Energi sinar matahari merupakan 

salah satu energi yang sedang giat 

dikembangkan saat ini oleh Pemerintah 

Indonesia karena sebagai negara tropis, 

Indonesia mempunyai potensi energi sinar 

matahari yang cukup besar. Berdasarkan 

data penyinaran matahari yang dihimpun 

dari 18 lokasi di Indonesia, radiasi surya di 

Indonesia dapat diklasifikasikan berturut-

turut sebagai berikut: untuk kawasan barat 

dan timur Indonesia dengan distribusi 

penyinaran di Kawasan Barat Indonesia 

(KBI) sekitar 4,5 kWh/m 2 /hari dengan 

variasi bulanan sekitar 10%; dan di Kawasan 

Timur Indonesia (KTI) sekitar 5,1 kWh/m 2 

/hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. 

Dengan demikian, potesi energy surya rata-

rata Indonesia sekitar 4,8 kWh/m 2 /hari 

dengan variasi bulanan sekitar 9%.  

           Salah satu pemanfaatan energi sinar 

matahari adalah pada sistem pengeringan. 

Pengeringan adalah  pengurangan kadar air 

dari suatu bahan . Proses pengeringan 

merupakan suatu proses untuk mengawetkan 

suatu bahan sehingga bisa bertahan lebih 

lama. Sistem pegeringan yang sudah dikenal 

luas dari dahulu adalah sistem pengeringan 

terbuka atau bahan langsung terkena sinar 

matahari. Namun sekarang ini system 

pengeringan terbuka banyak mengalami 

kelemahan seperti kerusakan akibat kotoran, 

ikut menempelnya material lain pada bahan 

yang dikeringkan dan ganguan-gangguan 

dari luar lainnya seperti binatang,manusia 

dan lain sebagainya. Untuk itu 

dikembangkan suatu sistem pengeringan 

lainnya yaitu system pengeringan tertutup 

dengan sumber energinya tetap 

menggunakan energi matahari .  

 Teknologi pengeringan berkembang 

sangat pesat sekarang ini. Kemajuan ini 

telah banyak memberikan kemudahan dalam 

proses pengeringan.  Seperti yang telah 

dikembangkan alat pengering rumput laut 

dengan menggunakan panas sinar matahari 

sebagai sumber energi utamanya. Menyadari 

pentingnya proses pengeringan terhadap 

produk untuk keperluan penyimpanan dalam 

waktu lama, maka kami akan  mendesain 

ulang alat tersebut untuk dapat digunakan 

mengeringkan hasil pertanian khususnya 

cengkeh. Adapun sistem pengeringan ini 

adalah mengintegrasikan fungsi penyerap 

panas (kolektor surya) dalam ruang 

pengering. Gelombang pendek dari sinar 

matahari dilewatkan melalui dinding-

dinding transparan pada bangunan sistem 

pengering dan selanjutnya diserap oleh 

kolektor surya  di dalam sistem alat 

pengering. Ini akan  meningkatkan suhu 

udara di dalam ruang pengering. Udara 

panas tersebut kemudian digunakan sebagai 

media pengering untuk memanaskan dan 

menguapkan kandungan air yang terdapat 

pada cengkeh tersebut.    
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 Untuk mendapatkan alat pengering 

yang baik sesuai dengan harapan yang kita 

inginkan maka diperlukan perencanaan dan 

desain yang matang, agar nantinya alat 

pengering tersebut dapat berfungsi dan tidak 

terjadi kesalahan. Sehingga biaya yang 

dikeluarkan tidak terbuang-buang percuma 

maka dibuat suatu simulasi pada komputer 

tentang alat pengering  sebelum alat ini 

dibuat/diproduksi .Simulasi komputer 

digunakan untuk mengetahui distribusi 

temperatur dan pola aliran udara didalam 

alat pengering ini, dimana diharapkan 

mampu menghasilkan alat pengering yang 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Simulasi 

komputer yang dipakai adalah 

Computational Fluid Dynamic (CFD). 

 

METODE 

Pengeringan merupakan suatu operasi 

rumit yang memerlukan keseimbangan 

antara ketiga parameter yaitu suhu, 

kecepatan aliran dan RH udara pengering. 

Kadar air merupakan salah satu parameter 

mutu yang harus diperhatikan dalam 

mengeringkan produk. Untuk dapat 

mempertahankan kadar air di dalam produk 

agar tetap merata, maka distribusi aliran 

panas di dalam alat pengering diupayakan 

tetap merata. Percobaan pada penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh sistem 

pengering  energi sinar matahari yang 

optimal.  Agar tujuan tersebut dapat 

tercapai, digunakan pemodelan simulasi 

dengan menggunakan software Fluent  dan 

Gambit dalam menganalisa pola aliran 

udara, dan suhu di dalam alat pengering. 

Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan 

sebagai dasar dalam menentukan desain 

produk-produk pertanian untuk skala kecil 

maupun besar  karena dalam perencanaan, 

ukuran alat dapat dimodifikasi sedemikian 

rupa tanpa memerlukan biaya yang besar. 

Sebagai langkah awal akan ditentukan 

bentuk dan besaran atau dimensi dari alat 

pengering yang ditunjukkan pada gambar 1 

 
Gambar  1.Skematik alat pengering 

energi sinar matahari. 

Dengan menggunakan software Gambit  

akan dibuat geometri dari alat pengering. 

Berikut akan ditampilkan bentuk geometri 

dari alat pengering multirak dengan 3 buah 

rak pengering  seperti terlihat pada gambar 

2. 

 
Gambar 2.  Geometri alat pengering 

multirak dengan menggunakan Gambit. 

 

Setelah membuat geometri pada Gambit, 

langkah selanjutnya adalah melakukan 

pembagian obyek menjadi bagian yang lebih 

kecil atau meshing. Ukuran meshing pada 

suatu obyek akan mempengaruhi ketelitian 

analisa CFD yang akan dilakukan. Konsep 
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pembuatan mesh pada Gambit hampir sama 

dengan konsep pembuatan geometri.  

 
Gambar 3. Meshing alat pengering 

 

Untuk mendefinisikan suatu kasus pada 

sebuah geometri, kita harus memasukkan 

informasi pada variabel aliran pada domain 

kasus tersebut antara lain fluks massa, 

momentum, energi dan lain-lain. Informasi 

tersebut dimasukkan dalam kondisi batas 

(boundary condition). Penentuan kondisi 

batas meliputi beberapa hal : 

1. Mengidentifikasi lokasi kondisi batas  

      seperti sisi masuk (inlet), sisi keluar   

     (outlet), dinding (wall) dan lain-lain. 

2. Memasukkan informasi atau data pada  

      batas yang telah ditentukan. 

Data yang diperlukan pada batas tergantung 

dari tipe kondisi batas dan model fisik yang 

dipakai (turbulensi, persamaan energi, multi 

fase dan lain-lain). Data yang diperlukan 

dalam kondisi batas merupakan data yang 

sudah kita ketahui atau data yang dapat 

diasumsikan. Input data yang salah pada 

kondisi batas akan sangat berpengaruh pada 

hasil simulasi. 

 Computational Fluid Dynamics atau 

CFD merupakan suatu analisa sistem yang 

meliputi aliran fluida, perpindahan panas 

dan fenomena-fenomena lain seperti reaksi 

kimia yang menggunakan simulasi berbasis 

komputer. Dengan menggunakan CFD dapat 

dibuat suatu virtual prototype dari sebuah 

sistem atau alat yang ingin dianalisa dengan 

menerapkan kondisi nyata di lapangan. 

Software CFD memberikan data-data, 

gambar-gambar atau kurva-kurva yang 

menunjukkan prediksi dari performansi 

keandalan sistem yang didesain. Hasil 

analisa CFD sering berupa prediksi kualitatif  

meski terkadang kuantitatif tergantung dari 

persoalan dan data yang di-input. CFD 

terdiri dari tiga komponen utama yaitu : pre-

processor, solver dan post-processor. Pre-

processor merupakan input yang diberikan 

berupa bentuk geometri, pembentukan grid 

(mesh), penentuan sifat termofisik dan 

kondisi batas. Solver adalah pemecahan 

model aliran fluida menggunakan analisis 

numerik dengan metode beda hingga, 

elemen hingga, spectral, atau volume hingga 

yang merupakan pengembangan dari 

formulasi beda hingga secara khusus. Post-

processor meliputi pengolahan hasil 

visualisasi dari solver berupa penampilan 

kecepatan dan suhu fluida dua atau tiga 

dimensi dalam bentuk vektor, kontur dan 

bayangan dengan warna tertentu.  

Berikut akan ditampilkan diagram alir dari 

penelitian yang akan dilakukan. 
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Gambar 4. Diagram alir penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengolahan data dilakukan dengan 

temperatur udara masuk ruang kolektor yaitu 

30˚C. Temperatur ini dipakai untuk 

mengetahui pola aliran udara dan distribusi 

temperature/suhu udara pengering di dalam 

alat pengering. Sistem pengeringan ini 

murni menggunakan sinar matahari dimana 

aliran udara yang masuk ke dalam alat 

pengering tidak menggunakan bantuan alat 

sehingga merupakan sistem aliran konveksi 

alamiah (natural convection). Analisa yang 

dilakukan pada temperatur udara yang  ini 

akan  ditampilkan dalam bentuk vektor dan 

kontur.  

 
Gambar 5.  Bentuk grid alat pengering. 

 

 Dengan temperatur udara masuk pada 

inlet yaitu sebesar 303K  dengan kecepatan 

aliran udara masuk sebesar 0,7 m/s maka 

diperoleh hasil simulasi untuk masing-

masing kondisi tersebut. 

Gambar 6 menunjukkan hasil simulasi 

distribusi temperature/suhu udara pengering 

dengan temperatur udara masuk kolektor 

303 K. 
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Gambar  6. Kontur distribusi temperatur 

total pada pengering multirak dengan 

temperature inlet 303K. 

 

 Seperti diperlihatkan pada gambar 6, aliran 

udara masuk dengan suhu 303 K akan 

semakin meningkat temperaturnya seiring 

dengan pergerakan udara masuk ke dalam 

ruang pengering karena adanya kolektor 

sinar matahari dan radiasi sinar matahari 

dari masing-masing  bidang pada alat 

pengering. Peningkatan temperature/suhu 

udara pengering ini sangat diperlukan untuk 

proses pengeringan cengkeh.  

 

Gambar  7. Kontur distribusi temperatur 

total pada plat kolektor sinar matahari  

dengan temperature inlet 303 K. 

 

 Dari gambar 7  di atas dapat diketahui 

distribusi tempertur pada plat kolektor  sinar 

matahari. Dari hasil simulasi dapat diketahui 

bahwa dengan  temperature/suhu udara 

masuk sebesar 303K dan kecepatan aliran 

udara 0,7 m/s maka pada kolektor sinar 

matahari didapat rata-rata temperatur 

sebesar 307K – 310K. disini terlihat adanya 

peningkatan temperature yang cukup pada 

plat kolektor sinar matahari sistem 

pengering multirak type ERK. 

 Untuk mengetahui sebaran suhu udara 

pengering di dalam alat pengering, maka 

dilakukan plot terhadap bidang alat 

pengering searah sumbu z. Gambar 8  

berikut menunjukkan plot potongan bidang 

alat pengering searah sumbu z untuk 5 

bidang koordinat yang berbeda yaitu pada 

x=0; y=0; z=0, x=0; y=0; z=0,5, x=0; y=0; 

z=1, x=0; y=0; z=1,5 dan x=0; y=0; z=2 
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Gambar  8. Kontur distribusi temperatur 

total pengering pada plot potongan searah 

sumbu z dengan temperature inlet 303K. 

 

Temperature pada ruang pengering yaitu 

pada rak-rak pengering dapat dilihat pada 

gambar 9  berikut. 

 

 
 

Gambar 9. Kontur distribusi temperatur total 

pada rak pengering dengan temperature inlet 

303K. 

 

Dari gambar 9  tersebut diatas terlihat bahwa 

rata-rata distribusi temperature pada rak 2 

lebih tinggi dari pada rata-rata distribusi 

temperature pada rak 1 dan rak 3. Dimana 

pada rak 2 rata-rata distribusi temperature 

dari 309K – 313K, sedangkan pada rak 1 

rata-rata distribusi temperature dari 308K – 

311K dan pada rak 3 rata-rata distribusi 

temperaturnya adalah 309K – 312K.  Hal ini 

terjadi karena adanya pengaruh radiasi panas 

dari atas menuju rak 3 yang kemudian akan 

berpindah secara konveksi menuju rak 2 dan 

juga pengaruh perpindahan panas secara 

konveksi dari rak 1 di bagian bawah. 
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Sehingga pada rak 2 akan dipengaruhi oleh 2 

buah proses perpindahan panas yaitu dari 

rak 3 di bagian atas dan rak 1 di bagian 

bawah. 

 

 
 

Gambar 10. vector kecepatan aliran udara 

pada pengering dengan temperature inlet 

303K. 

 

Gambar 10  menunjukkan pola aliran udara 

di dalam alat pengering dengan kecepatan 

aliran udara masuk 0,7 m/s pada temperature 

inlet 303K .  

Dari gambar 10 tersebut dapat diketahui 

bahwa pada ruang pengering dengan desain 

3 rak seperti yang telah dirancang, tampak 

bahwa kecepatan aliran udaranya melambat 

menjadi 0,35 ~ 0,2 m/s  untuk temperature 

udara masuk 303K . Hal ini sangat baik 

sekali, karena untuk memperoleh hasil 

pengeringan yang maksimal pada ruang 

pengering maka semakin lambat aliran udara 

yang mengalir pada ruang pengering maka 

proses pengeringan/pemanasan akan 

semakin lama dan merata   . 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian simulasi CFD 

yang telah diakukan sampai saat ini ada 

beberapa hal yang bisa disimpulkan : 

1. Simulasi CFD dilakukan pada alat 

pengering dengan menggunakan 

temperature udara 30˚C  ( 303˚K ) 

dan kecepatan udara   0,7 m/s 

didapatkan gambar pola temperature 

dan pola aliran udara pada alat 

pengering. Analisa pola temperature 

dan pola aliran udara akan dilakukan 

dengan melihat gambar simulasi 

CFD yang didapat.  

2. Dari warna gambar pola yang 

dihasilkan terlihat ada kenaikan 

temperature udara yang masuk pada 

alat pengering . 
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Gede Rasben Dantes 1, I Ketut Resika Arthana 2, I Ketut  Purnamawan 3  
  

ABSTRAK  

 

1. PENDAHULUAN  

Data koleksi publikasi UNDIKSHA 

sejak tahun 2010 yang berhasil diindex oleh 

sistem citation-indexing UNDIKSHA adalah 

sebanyak 4811 publikasi, baik yang publikasi 

yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen. 

Koleksi tersebut semuanya berbentuk file digital 

portable data format(PDF) yang masing-masing 

berdiri sendiri. Koleksi tersebut bisa diakses 

melalui E-Journal UNDIKSHA dan sistem 

Citation-Indexing UNDIKSHA. Pemanfaat 

koleksi publikasi tersebut saat ini hanya terbatas 

untuk menambah pengetahuan personal maupun 

sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiah.  

Disisi lain, UNDIKSHA sebagai 

lembaga pendidikan perlu mengetahui trend 

topik publikasi saat ini maupun tahun-tahun 

sebelumnya. Dengan mengetahui trend topik 

publikasi, maka UNDIKSHA akan mengetahui 

topik unggulan publikasi secara kelembagaan 

maupun per fakultas, sehingga UNDIKSHA 

bisa menentukan Center Of Excelence (COE) 

bidang-bidang penelitian dan UNDIKSHA bisa 

berfokus dan bisa mengalokasikan penelitian 

sesuai dengan topik unggulan yang ada di 

UNDIKSHA. Cara untuk mengetahui topik 

publikasi tersebut adalah dengan cara 

mengekstraksi topik yang ada pada dokumen 

ilmiah koleksi UNDIKSHA. 

Ekstraksi topik bertujuan untuk 

mendapatkan topik dari kumpulan koleksi 

dokumen teks. Dalam ilmu komputer, bidang 

ilmu dalam ekstraksi topik adalah information 

retrieval (sistem temu kembali) .  Namun tidak 

terbatas dalam bidang sistem temu kembali, 

beberapa penelitian juga mengkombinasikan 

dalam bidang lain seperti bidang Machine 

Learning (Pembelajaran Mesin) . Dalam bidang 

machine learning,  metode yang digunakan 

adalah unsupervised learning yaitu metode 

Latent Semantic Analysis (LSA). LSA 

menggunakan singular value decomposition 

(SVD) untuk mendapatkan hubungan kata 

dengan topik dalam kumpulan dokumen teks. 

Untuk menguji keberhasilan metode yang 

digunakan (Nurhidayat, 2012), hasil yang 

diperoleh oleh metode LSA akan dibandingkan 

dengan hasil penentuan topik secara manual.  

Penentuan topik dalam dokumen ilmiah 

bisa juga dilakukan dengan melakukan 

Clustering terhadap fitur-fitur yang terdapat 

dalam dokumen tersebut. Beberapa metode 

clustering yang digunakan diantaranya adalah 

Lingo Clustering, K-Means, dan Hierarchy 

Clustering. Fitur yang digunakan dalam 

clustering berupa term dengan bobot masing-

masing sebagai value. Bobot bisa ditentukan 
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DOKUMEN ILMIAH UNDIKSHA 

Jurusan Manajemen Informatika1,3 

Jurusan Pendidikan Teknik Informatika2 

Universitas Pendidikan Ganesha - Indonesia 

rasben@undiksha.ac.id, resika@undiksha.ac.id, purnamawan@undiksha.ac.id  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang mampu untuk mendeteksi pakar 

berdasarkan koleksi dokumen ilmiah yang ada di Undiksha. Fitur yang digunakan untuk menentukan 

pakar dalam suatu bidang ilmu adalah kata kunci dan bobot dokumen karya ilmiah tersebut. Proses 

ekstraksi kata kunci pada dokumen ini meliputi preprocessing, konversi ke Term Document Matrix 

(TDM), Remove Sparse Term, selanjutnya akan dicari kata-kata yang populer dari setiap dokumen yang 

akan digunakan sebagai kata kunci. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari  Ejournal Undiksha 

dan Ejournal Pascasarjana UNDIKSHA  sebagai penyedia data koleksi dokumen. Pengambilan data 

dilakukan dengan metode Harvesting berdasarkan protokol OAI yang dimiliki masing-masing E-Journal. 

Hasil pengujian sementara menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengekstraksi kata-kata yang penting 

dari dokumen ilmiah namun masih belum terstruktur.   

Kata kunci: Deteksi Pakar, OAI, Harvesting 

mailto:rasben@undiksha.ac.id
mailto:resika@undiksha.ac.id
mailto:purnamawan@undiksha.ac.id


SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 

 

 

215 

dengan cara menghitung Term Frequency 

Inverse Document Frequency (TFIDF) atau 

hanya dengan TF saja.  

Pada penelitian ini dilakukan ekstraksi 

topik dokumen ilmiah yang ada pada EJournal 

UNDIKSHA dan Ejournal Pascasarjana 

UNDIKSHA. Metode yang dilakukan meliputi 

pengumpulan dokumen, Preprocessing, konveri 

ke Term Document Matrix (TDM), Remove 

Sparse Term, selanjutnya akan dicari kata-kata 

yang populer dari setiap dokumen dan 

dilakukan Hierarchy Clustering untuk 

mendapatkan hirarki dari kata-kata populer 

tersebut. Hasil pencarian kata-kata populer 

dalam setiap dokumen digambarkan dalam 

bentuk WordCloud dan hasil Hierarcy 

Clustering digambarkan dalam bentuk plot 

diagram hirarki. 

 

2. METODE YANG DITERAPKAN . 

Berikut merupakan alur proses penelitian 

ini  

 

 
Gambar 8. Tahapan Penelitian Deteksi Pakar 

2.1 Pengumpul Dokumen 

Pengumpul Dokumen (Document 

Collector) berfungsi untuk mengumpulkan 

dokumen jurnal yang dimiliki oleh 

UNDIKSHA. Sumber dokumen berasal dari 

E-Journal UNDIKSHA. Pengambilan 

koleksi dokumen menggunakan metode 

Harvesting berdasarkan protokol OAI pada 

E-Journal. 

 
Gambar 9. Skema Pengumpulan Koleksi Dokumen 

Jurnal UNDIKSHA 

 

a. Rancangan basis data 

 
 

b. Ejournal UNDIKSHA 

Di UNDIKSHA terdapat dua sistem 

Ejournal yaitu ejournal UNDIKHSA dan 

Ejournal Pascasarjana UNDIKSHA. Kedua 

sistem Ejournal di UNDIKSHA 

menggunakan teknologi Open Journal 

System (OJS). Ejournal UNDIKSHA 

menaungi jurnal-jurnal jurusan dan jurnal 

cetak yang di-onlinekan. Pada Ejournal 

UNDIKSHA terdapat 63 jurnal jurusan dan 

jurnal cetak yang di-onlinekan. Ejournal 

UNDIKSHA beralamat di 

http://ejournal.undiksha.ac.id/. Sedangkan 

pada Eournal Pascasarjana   terdapat 9 

jurnal. Ejournal Pascasarjana beralamat di 

http://pasca.undiksha.ac.id/e-journal/. 

Setiap ejournal memiliki link Open 

Archieve Initiative (OAI). Tujuan 

keberadaan OAI adalah untuk memfasilitasi 

penyebaran konten jurnal kepada sistem 

Mulai

Keyword

Mencari bobot tf 

berdasarkan keyword 

pada koleksi dokumen

Koleksi Publikasi 

Undiksha

Mengabungkan bobot 

tfidf dengan jenis 

dokumen

Mengelompokkan dan 

mengurutkan bobot 

berdasarkan penulis 

Menampilkan hasil 

dan koleksi paper

Selesai
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lainnya. Protokol OAI disebut dengan OAI 

Protocol for Metadata Harvesting(OAI-

PMH). Format data yang dihasilkan ketika 

mengakses link OAI adalah berupa XML 

dengan standar metadata Dublin Core. 

c. Harvester 
Harvester bertujuan untuk memanen 
(mengumpulkan) metadata dari link OAI. 
Harvester menghasilkan metadata jurnal dengan 
format XML. Kemudian file ini diparsing dan 
disimpan ke dalam basis data. Konten yang 
terdapat dalam XML berupa judul, abstrak dan 
kata kunci. Keseluruhan dokumen tidak ada 
pada XML tersebut. Untuk mendapatkan teks 
keseluruhan dokumen maka dilakukan Crawling 
berdasarkan link keseluruhan dokumen pada 
XML tersebut. Jika didapatkan dokumennya 
maka dokumen tersebut akan diparsing menjadi 
teks dan disimpan pada basis data. Pada 
penelitian ini, harvester diimplementasikan 
dengan bahasa pemrograman Java, Web Server 
GlassFish dan library JOAI. Berikut adalah 
potongan kode program prosedur harvester. 
 

URL url = new URL(uri); 

OAIReader oaiReader = new 

OAIReader(url, (String)null, 

(String)null,(String)null, 

oai_dc"); 

 

 

2.2 Preprocessing 

 
Gambar 10. EKstraksi Kata Kunci 

 

Preprocessing merupakan tahap awal yang 

dilakukan terhadap data sebelum data di proses 

pada tahapan utama.  Tujuan dari preprocessing 

pada dokumen jurnal ini diantaranya adalah 

untuk menyeragamkan data, menghilangkan 

noise, memperjelas fitur, menyesuaikan ukuran 

data. Preprocessing pada penelitian ini 

menggunakan bahasa R dengan editor Rstudio 

beserta library TextMining(TM).  

Preprocessing yang dilakukan pada penelitian 

ini meliputi Strip White Space, Content 

Transformer (Case Folding), Remove 

Punctuation, dan Remove Stop Word. 

a. Strip White Space merupakan pengolahan 

data dokumen yang bertujuan agar karakter 

spasi yang berlebihan sehingga bisa 

menghasilkan hanya satu karakter kosong. 

b. Content Transformer menyeragamkan 

huruf-huruf pada konten jurnal menjadi 

huruf besar atau huruf kecil.  Tujuan 

Content Transformer adalah agar 

memudahkan pengolahan lebih dokumen. 

Content Transformer yang dilakukan untuk 

ektraksi topik ini adalah mengubah seluruh 

konten menjadi huruf kecil (lowercase). 

c. Remove Punctuation bertujuan untuk 

menghilangkan karakter tanda baca seperti 

titik, koma dan lain sebagainya. 

d. Stopword adalah kata umum yang dianggap 

tidak memiliki makna. Contoh stopword 

seperti kata ‘ke’, ‘dengan’, ‘jika’ dan lain 

sebagainya. Stopword yang dihilangkan 

baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa 

Inggris. 

 

Secara keseluruhan, preprocessing diterapkan 

menggunakan bahasa R dengan library TM. 

Berikut potongan kode program preprocessing 

koleksi dokumen jurnal.   

 

cleanset <- tm_map(corpus, 

stripWhitespace) 

cleanset <- tm_map(cleanset, 

content_transformer(tolower)) 

cleanset <- tm_map(cleanset, 

removePunctuation)  

cleanset <- tm_map(cleanset, 

removeNumbers)  

#menghapus kata berdasarkan 

stopword english dan bahasa 

cleanset <- tm_map(cleanset, 

removeWords, 

c(stopwords("english"),cStopwor

dID)) 

 

2.3 Term Document Matrix 
Setelah dilakukan preprocessing terhadap 

corpus, selanjutnya corpus tersebut akan dibuat 

dalam bentuk Term Document Matrix (TDM). 

TDM merupakan matrik dua dimensi yang 

terdiri dari baris term dan kolom dokumen. 

Berikut perintah yang digunakan untuk 

menciptakan TDM 

tdm<-TermDocumentMatrix 

(cleanset) 
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2.4 Remove Sparse Term 
Remove Sparse Term bertujuan untuk 

merampingkan ukuran matrik dengan cara 
menghilangkan term yang jarang muncul 
dikeseluruhan dokumen. Dalam 
menghapus term yang jarang, perlu 
ditentukan term yang berapa persen tingkat 
kejarangannya yang akan dihapus.  Ukuran 
matrik yang lebih kecil membantu 
mempercepat pemrosesan corpus lebih 
lanjut.  

Perintah yang digunakan adalah sebagai 

berikut.  
tdm<-removeSparseTerms 

(tdm,0.5) 

2.4 Inspect Popular Words 
Pada bagian ini akan dicari term-term yang 
populer pada setiap dan keseluruahn 
dokumen. Konsep penentuan term yang 
populer adalah dengan melihat frekwensi 
kemunculan setiap term. Term yang paling 
sering muncul dianggap term yang lebih 
populer. Hasil inspert Popular ini 
digambarkan dalam bentuk WordCloud. 
Berikut potongan kode program untuk 
menentukan term yang populer. 

#inspect popular words 

m <- as.matrix(tdm) 

v <- 

head(sort(rowSums(m),decreasing=

TRUE),10) 

tdm2.df <- data.frame(word = 

names(v),freq=v) 

vmax <- 

sort(rowSums(m),decreasing=TRUE) 

tdmMax.df <- data.frame(word = 

paste0(names(vmax),"[",vmax,"]")

,freq=vmax) 

d <- data.frame(word = 

names(v),freq=v) 

pal2 <- brewer.pal(8,"Dark2") 

png(paste0(".//output//" 

,'wc_',idCorpus1,".png"), 

width=600, height=400) 

wordcloud(tdmMax.df$word,tdmMax.

df$freq,  

max.words=Inf, 

random.order=FALSE, colors=pal2) 

dev.off() 

 

Berikut contoh hasil ekstraksi Popular 

Word yang digambarkan dalam bentuk 

WordCloud yang dihasilkan oleh salah satu 

dokumen. 

 

 
Gambar 11. Contoh Kata Kunci dalam 

bentuk WordCloud 
 

 

4. PEMBAHASAN HASIL  

Penelitian ini baru diimplementasikan secara 

terbatas pada beberapa koleksi dokumen ilmiah 

UNDIKSHA dan dikembangkan dalam 

interface web. 

 
 

Pengguna yang ingin mencari pakar dalam 

bidang tertentu akan memasukkan kata 

kuncinya ke website yang disediakan. 

Setelah itu, website akan menampilkan 

urutan pengguna berdasarkan jumlah 

publikasi terbanyak. 

 

 
Gambar 12. Hasil pencarian pakar 

“Augmented Reality” 
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5. SIMPULAN 

Pada penelitian ini telah dihasilkan tahapan 

untuk pendeteksi pakar pada koleksi dokumen 

di UNDIKSHA. Pengumpulan dokumen, 

preproessing, term document matrix, remove 

sparse, inspect popular words dan hierarchy 

clustering. Pengumpulan dokumen dilakukan 

dengan metode harvesting berdasarkan link OAI 

pada ejournal UNDIKSHA dan 

PASCASARJANA UNDIKSHA. Koleksi 

dokumen(corpus) yang diperoleh kemudian 

dipersiapkan dengan cara Strip White Space, 

Content Transformer, Remove Puntuation dan 

Remove Stop Word. Corpus kemudian diubah 

menjadi matrix yang terdiri dari baris berupa 

term dan kolom berupa dokumen. Untuk 

mengefektifkan pemrosesan maka term yang 

kebanyakan kosong pada dokumen dihapus.   

Pakar ditentukan berdasarkan jumlah terbanyak 

dokumen yang muncul dan bobot dokumen 

berdasarkan kata kunci yang digunakan. 
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Lukman Hakim1 Nurhasanah2 

 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

          Selama ini kegiatan penangkapan ikan 

masih diyakini dapat mendatangkan 

keuntungan yang lebih besar dibanding 

kegiatan budidaya atau pengolahan. Hal ini 

karena kegiatan penangkapan ikan dapat 

dilakukan dengan effort yang lebih rendah, 

namun hasil produksi (hasil tangkapan) dapat 

diperoleh dalam waktu lebih singkat dibanding 

kegiatan budidaya atau pengolahan.  

          Keberhasilan dari suatu kegiatan 

penangkapan ikan dapat diukur dari hasil 

tangkapannya. Salah satu faktor penentu dari 

keberhasilan kegiatan penangkapan ikan 

adalah kelimpahan sumberdaya hayati dari 

wilayah operasi dan kemampuan alat tangkap 

dalam menangkap ikan.  

          Salah satu alat tangkap yang banyak 

diminati nelayan skala kecil karena lebih 

mendatangkan keuntungan akibat hasil 

tangkapannya relatif lebih banyak dibanding 

CANTRANG: MASALAH DAN SOLUSINYA 

1Institut Pertanian Bogor; 2Universitas Terbuka 

Email: lukmanhakim2525@gmail.com 

Cantrang is a fishing gear that is now banned because it can cause a variety of problems, but these types 

of fishing gear are still many operated by fishermen. There are various things that cause this fishing gear is still 

used by fishermen to catch fish. This paper aims to describe: 1) the reason cantrang still used by fishermen, 2) 

the problems due to the use of cantrang, 3) solution in anticipation of problems due to the use of cantrang. This 

paper is the result of a literature review and field observations on the use of cantrang in Tegal conducted in 

2016. Based on a literature review and observation show that: 1) the reason cantrang is still used by fishermen 

cause cantrang has high productivity  in number of catches and diversity, short time in operation, small 

investment and one ship could carry 2 or 3 cantrang as backup, 2) problems caused by the use of cantrang is 

causing fish resources is not sustainable as a result of the low selectivity and can damage the environment, 3) 

solution in anticipation of problems due to the use of cantrang is giving legal sanction firmly on cantrang users 

who damage the environment or catching zone setting. 

Keywords: Cantrang, fishing, fishing gear.  

         Cantrang kini dilarang penggunaannya karena dapat menimbulkan berbagai masalah, namun alat 

tangkap ini hingga kini masih banyak dioperasikan oleh nelayan. Ada berbagai hal yang menyebabkan alat 

tangkap ini masih digunakan oleh nelayan dalam menangkap ikan. Tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan: 1) 

alasan cantrang masih digunakan oleh nelayan, 2) masalah yang timbul akibat penggunaan alat tangkap cantrang, 

dan 3) solusi dalam mengantisipasi masalah akibat penggunaan alat tangkap cantrang. Tulisan ini merupakan 

hasil kajian literatur maupun hasil pengamatan lapang terhadap penggunaan alat tangkap cantrang di PPP 

Tegalsari yang dilakukan pada tahun 2016. Berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil observasi menunjukkan 

bahwa: 1) alasan alat tangkap cantrang masih digunakan oleh nelayan karena alat tangkap ini memiliki 

produktivitas yang tinggi baik dalam jumlah hasil tangkapan maupun diversitasnya, waktu pengoperasiannya 

singkat, investasi kecil dan 1 kapal bisa membawa 2 atau 3 alat tangkap ini sebagai cadangan, 2) masalah yang 

ditimbulkan akibat penggunaan alat tangkap cantrang adalah dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan 

akibat selektifitas yang rendah dan dapat merusak lingkungan, 3) solusi dalam mengantisipasi masalah akibat 

penggunaan alat tangkap cantrang adalah pemberian sangsi hukum tegas pada pengguna cantrang yang merusak 

lingkungan atau pengaturan zona penangkapan.  

Kata Kunci:  Alat tangkap ikan, cantrang, penangkapan ikan. 
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alat tangkap lainnya adalah cantrang. Alat 

tangkap ini kini menjadi fenomenal karena 

meskipun penggunaannya dilarang pemerintah, 

namun kenyataan di lapangan masih banyak 

nelayan skala kecil atau sedang menggunakan 

cantrang. Agar nelayan cantrang tetap dapat 

mencari nafkah dari hasil menangkap ikan 

dengan tetap menjaga keberlanjutan 

sumberdaya perikanan, maka perlu dilakukan 

suatu kajian yang mendalam tentang potensi 

cantrang dalam memberikan keuntungan 

sekaligus mengkaji potensinya dalam merusak 

ekosistem perairan di tempat sumberdaya ikan 

berada. 

CANTRANG SEBAGAI ALAT 

PENANGKAP IKAN 

          Cantrang merupakan alat tangkap 

menyerupai kantong besar yang semakin 

mengerucut yang dioperasikan di dasar 

perairan dengan target catch ikan demersal. 

Ikan jenis ini memiliki nilai ekonomis tinggi 

(Aji et al., 2013). Cantrang merupakan hasil 

modifikasi dari alat tangkap jenis trawl. Upaya 

modifikasi ini dilakukan nelayan sebagai 

akibat reaksi terhadap pemberlakuan Keppres 

No.39 tahun 1980 tentang Penghapusan Alat 

Tangkap Trawl di Seluruh Perairan Indonesia. 

Kenyataannya, hingga saat ini, meskipun 

cantrang sudah dilarang penggunaannya, 

namun kegiatan penangkapan ikan dengan 

menggunakan cantrang masih banyak 

digunakan nelayan terutama oleh nelayan skala 

kecil karena penggunaan cantrang dianggap 

dapat memberikan keuntungan yang besar 

karena alat tangkap ini memiliki produktivitas 

yang tinggi dengan lama melaut yang relatif 

singkat. Selain itu, pada kegiatan penangkapan 

ikan, alat tangkap ini dapat dibawa 2 atau 3 

sekaligus sebagai cadangan. Hasil penelitian 

Sutanto (2005) mendapatkan bahwa lama 

melaut dari kegiatan penangkapan ikan dengan 

menggunakan alat tangkap cantrang rata-rata 

74,40 jam relatif lebih singkat dibanding 

gillnet dengan lama melaut rata-rata 104,60 

jam. 

          Cantrang banyak dioperasikan nelayan 

di Pantai Utara Jawa menggunakan perahu 

layar atau perahu motor kecil sampai sedang. 

Keaktifannya hampir sama dengan trawl.  Hal-

hal yang terkait dengan bagian-bagian dari 

cantrang, syarat dalam penggunaan cantrang, 

hasil tangkapan cantrang dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil tangkapan cantrang 

sebagai berikut. 
 

BAGIAN-BAGIAN DARI ALAT 

TANGKAP CANTRANG 

 

          Cantrang merupakan alat tangkap yang 

dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang 

yang dikaitkan pada ujung sayap, memiliki 

bagian utama yang terdiri dari kantong, badan, 

sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik 

(warp), pelampung dan pemberat. Kantong 

pada cantrang merupakan bagian dari jaring 

sebagai tempat pengumpulan hasil tangkapan. 

Badan cantrang terletak antara sayap dan 

kantong, berfungsi untuk menampung berbagai 

jenis ikan dasar dan udang sebelum masuk 

kantong. Sayap cantrang merupakan 

perpanjangan badan sampai tali salambar, 

berfungsi untuk menghadang dan mengarahkan 

ikan agar masuk ke dalam kantong. Mulut 

cantrang terdiri dari bibir atas dan bibir bawah. 

Pada bagian mulut ini terdapat pelampung, 

pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah 

(Subani dan Barus, 1989). 

          Jaring cantrang umumnya dibuat 

berdasarkan ukuran kapal dan daerah operasi 

penangkapan ikan. Upaya untuk mendapatkan 

jaring yang sesuai dengan keinginan dilakukan 

nelayan dengan cara melakukan try and error 

guna menyesuaikan bentuk dan konstruksi 

cantrang. Akibatnya, di setiap daerah 

cenderung memiliki bentuk dan konstruksi 

cantrang yang berbeda. Hingga kini, pada 

beberapa daerah, kemungkinan masih terjadi 

modifikasi yang berasal dari alat tangkap trawl 

atau sejenisnya menjadi alat tangkap cantrang. 

Hal ini karena trawl sudah jelas dilarang dan 

sudah ada aturannya, sedangkan cantrang 

relatif sedikit lebih ramah lingkungan 

dibanding trawl (Sasmita et al., 2012). Hal ini 

dapat diakibatkan ada perbedaan dalam cara 

pengoperasiannya. Kegiatan penangkapan ikan 

dengan menggunakan cantrang dilakukan 
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dengan cara jaring ditebar ke perairan, 

kemudian setelah waktu yang telah ditentukan, 

cantrang ditarik dalam keadaan kapal tetap 

diam atau berjalan lambat. Sedangkan untuk 

alat tangkap jenis trawl, setelah jaring ditebar, 

beberapa saat kemudian jaring ditarik dalam 

kondisi kapal berjalan cepat. 

SYARAT DALAM PENGGUNAAN 

CANTRANG  

          Penggunaan alat tangkap cantrang 

dengan cara ditarik ditengarai dapat menyapu 

sumber daya perikanan dan merusak 

lingkungan perairan tempat cantrang 

dioperasikan. Namun demikian, penggunaan 

cantrang dapat saja tidak terlalu merusak 

lingkungan apabila dioperasikan di wilayah 

yang tepat.   
 

Menurut Ayodya (1975), cantrang dapat  

digunakan  dengan persyaratan tertentu, 

diantaranya:  

1)  Jika dasar laut terdiri dari pasir atau 

lumpur, tidak berbatu karang, tidak terdapat 

benda-benda yang akan tersangkut pada 

saat jaring ditarik, misalnya kapal yang 

tenggelam atau bekas-bekas tiang.  

2)  Dasar perairan mendatar, tidak terdapat 

perbedaan kedalaman yang mencolok.  

3)  Perairan memiliki daya produktivitas yang 

besar dengan resources yang melimpah.  
 

Apabila cantrang dioperasikan di wilayah 

dengan ketentuan tersebut dengan pengaturan 

waktu pengoperasian, maka dampak negatif 

yang diakibatkannya dapat sedikit ditekan dan 

bahkan harapannya lingkungan mempunyai 

waktu untuk dapat pulih kembali seperti 

sediakala. 
 

HASIL TANGKAPAN CANTRANG  

 

          Target catch dari penggunaan alat 

tangkap cantrang berupa ikan dasar (demersal), 

namun ada ikan jenis lainnya yang ikut 

tertangkap. Hasil penelitian Subani dan Barus 

(1989) mendapatkan hasil tangkapan cantrang 

terdiri dari: ikan petek, biji nangka, gulamah, 

kerapu, pari, cucut, gurita, bloso dan macam-

macam udang. Pada kegiatan penangkapan 

lainnya didapatkan hasil tangkapan cantrang 

yang dilakukan nelayan di TPI Tegalsari pada 

bulan april 2014 sebagai berikut. 

Tabel 1. Hasil tangkapan cantrang di TPI Tegalsari  

No. Jenis Ikan 
Volume 

(kg) 
No. Jenis Ikan 

Volume 

(kg) 

1. Swangi/Mata Goyangan 797,128 14. Ikan Kambing/Etong 64,088 

2. Swangi/Coklatan 734,174 15. Buntel 62,096 

3. Kuniran 641,504 16. Selok/Gatep/Kwee 61,815 

4. Kurisi/Abangan 476,220 17. Selar/Gontor 52,846 

5. Kapasan 343,731 18. Ekor Kuning 46,451 

6. Pari 251,617 19. Kakap 15,550 

7. Cumi 211,118 20. Balong  15,349 

8. Beloso 124,137 21. Smadar/Bronang 14,550 

9. Campur 109,100 22. Ikan Sebelah/Pihi 11,788 

10. Manyung 102,958 23. Rejung 6,704 

11. Kacangan/Cendro 77,751 24. Bawal 475 

12. Peperek 70,850 25. Tanjan 200 

13. Tiga Waja 64,558    

Sumber: TPI Tegalsari Tahun 2014 (Ibrahim, 2015) 
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CARA PENGOPERASIAN ALAT 

TANGKAP CANTRANG 

          Ada tiga tahapan dalam pengoperasian 

alat tangkap cantrang, yakni: tahap persiapan, 

tahap setting dan tahap hauling. Tahap 

persiapan digunakan untuk meneliti bagian-

bagian dari alat tangkap, mengikat tali 

salambar dengan sayap jaring dan menentukan 

daerah pengoperasian. Tahap setting 

merupakan tahap saat alat tangkap cantrang 

ditebar ke dalam perairan, sedangkan tahap 

hauling merupakan tahapan saat alat tangkap 

cantrang ditarik sambil kapal tetap diam atau 

berjalan lambat.  

          Berdasarkan hasil penelitian Wardhani et 

al. (2012), pengoperasian alat tangkap 

cantrang oleh nelayan di Kendal dilakukan 

dengan cara: 1) pada tahap setting diletakkan 

alat-alat berikut, yakni bendera tanda 

pelampung, tali salambar yang diletakkan di 

sisi kanan kapal dan jaring yang diturunkan 

dengan arah gerakan kapal membentuk 

lingkaran dan kemudian kedua tali salambar 

disatukan, 2) pada tahap towing dilakukan 

dengan menarik tali salambar dengan 

menggunakan gardan, dan 3) pada tahap 

hauling dilakukan penarikan alat tangkap 

setelah seluruh tali salambar dan pelampung 

terlihat di permukaan air. 
 

FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI 

HASIL TANGKAPAN CANTRANG  

 

          Hasil tangkapan merupakan tujuan 

utama dari suatu kegiatan penangkapan ikan 

dan nelayan sebagai pelaku dari kegiatan 

tersebut menginginkan kegiatan penangkapan 

yang dilakukannya menadapatkan ikan target 

secara maksimal. Ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi jumlah hasil tangkapan yang 

dilakukan menggunakan alat tangkap cantrang, 

diantaranya: 

1. Kecepatan dalam menarik jaring pada 

waktu operasi penangkapan. 

2. Arus karena dapat mempengaruhi 

pergerakan ikan dan alat tangkap. Ikan 

umumnya akan bergerak melawan arus 

sehingga mulut jaring harus menentang 

pergerakan dari ikan. 

3. Arah angin karena akan mempengaruhi 

pergerakan kapal pada saat operasi 

penangkapan. 

4. Panjang jaring karena akan menambah luas 

sapuan pada saat pengoperasian, sehingga 

dapat mempengaruhi jumlah ikan yang 

akan diperoleh.  

5. Tali salambar berpengaruh pada saat 

towing. Semakin panjang tali salambar 

yang digunakan maka proses towing akan 

semakin lama. Jika proses towing lebih 

cepat dari renang ikan, maka dapat 

mempengaruhi hasil tangkapan.  

6. Konsumsi BBM karena akan 

mempengaruhi daya jelajah kapal ke fishing 

ground. Semakin banyak persediaan BBM 

yang dibawa, maka kegiatan penangkapan 

ikan dapat menjangkau lokasi fishing gound 

yang lebih jauh dan belum dimanfaatkan 

oleh nelayan lainnya, sehingga akan 

diperoleh banyak hasil tangkapan.  

7. Penentuan lokasi untuk tebar jaring. 

Diutamakan tebar jaring dilakukan pada 

lokasi fishing ground yang kaya akan 

sumberdaya perikanan.  

8. Jumlah setting dan jumlah towing. Makin 

banyak jumlah setting dan jumlah towing, 

maka akan makin banyak hasil tangkapan 

ikan yang diperoleh. 

          Selain hal tersebut di atas, menurut 

Sinaga et al. (2014), mesin gardan juga dapat 

berpengaruh pada hasil tangkapan. Hal ini 

karena gardan sebagai alat bantu untuk 

menarik tali salambar. Jika gardan berfungsi 

dengan baik, maka kegiatan penangkapan akan 

berjalan dengan baik pula. 

          Hasil penelitian Aji et al. (2013) 

menunjukkan bahwa ada dua faktor produksi 

dari kegiatan penangkapan menggunakan alat 

tangkap cantrang yang tidak berpengaruh pada 

hasil tangkapan ikan, yaitu: 

1. GT kapal. Besar kecil GT kapal tidak 

berpengaruh secara nyata. Hal ini karena 

pada saat proses penangkapan ikan, kapal 
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dalam posisi diam atau berjalan lambat 

sehingga tidak berpengaruh dalam operasi 

penangkapan. Dengan demikian, kapal 

dengan GT lebih kecil juga bisa 

memperoleh hasil tangkapan lebih banyak 

dari kapal dengan GT Besar.  

2. Jumlah nelayan. Meskipun nelayan 

merupakan komponen utama dalam 

kegiatan penangkapan ikan, akan tetapi 

ternyata sedikit atau banyak jumlah Anak 

Buah Kapal (ABK) tidak berpengaruh 

terhadap hasil tangkapan karena pada saat 

proses setting dan towing mesin gardan 

yang banyak bekerja. 
 

          Gambar berikut ini adalah salah satu 

contoh dari operasi penangkapan ikan yang 

menggunakan alat tangkap cantrang.  

 

    
Gambar 1.  Nelayan yang sedang menarik alat    Gambar 2.  Kegiatan penangkapan ikan 

                   tangkap ikan cantrang                                           dengan cantrang (Anonim, 2015) 

                   (Thufail, 2016) 

 

PERMASALAHAN AKIBAT 

PENGGUNAAN CANTRANG 

          Hingga kini alat tangkap cantrang masih 

merupakan alat tangkap yang dianggap 

nelayan skala kecil atau sedang paling efektif 

dan ekonomis untuk menangkap berbagai jenis 

komoditi ikan dan udang. Padahal akibat 

penggunaan alat  tangkap ini  dapat  

menimbulkan  beberapa  permasalahan  

sebagai  berikut:  

1) Dapat memicu konflik antara nelayan 

cantrang dengan nelayan skala kecil lainnya 

yang tidak menggunakan alat tangkap 

cantrang sebagai akibat terjadi kompetisi 

daerah penangkapan. Hal ini karena 

penangkapan dengan cantrang akan 

merugikan nelayan skala kecil baik 

langsung maupun tidak langsung karena 

sumberdaya perikanan tersapu bersih 

sebagai akibat alat tangkap tersebut kurang 

selektif.  Hasil Survey pada Nelayan Jaring-

Nusantara di Takalar pada bulan November 

2013 menunjukkan nelayan skala kecil 

yang menggunakan pancing rawai dasar 

tidak bisa menangkap ikan selama 3 hari 

sampai 1 minggu jika suatu lokasi sudah 

disapu oleh tarikan cantrang. Jika cantrang 

terus menerus beroperasi pada suatu lokasi, 

maka nelayan skala kecil lainnya tidak bisa 

menangkap ikan. Hal ini dapat memicu 

terjadi konflik wilayah penangkapan serta 

menurunnya sumberdaya ikan di wilayah 

tersebut dan sekitarnya. Menurut data 

statistik Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP), menyebutkan bahwa di 

tahun 2011 jumlah alat tangkap trawl dan 

cantrang sudah mencapai 91.931 unit 

(Habibi, 2015).  Bila jumlah alat tangkap 

tersebut makin bertambah dengan cara 

pengoperasian yang tidak tepat, maka 

konflik kepentingan antar nelayan akan 

makin besar. 

2) Dapat menimbulkan kerusakan pada 

sumberdaya perikanan akibat sapuan saat 

jaring cantrang ditarik (Pramono, 2006).  

3)  Berdampak   negatif   terhadap   lingkungan   

perairan   karena  alat  tangkap ini  

memiliki  
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      selektivitas yang rendah sehingga 

mendapatkan hasil tangkapan sampingan 

yang jumlahnya    

      kadangkala lebih besar dibandingkan hasil 

tangkapan yang ditargetkan. 

          Menurut Habibi (2015), dari suatu 

kegiatan penangkapan dengan 

menggunakan cantrang, hasil tangkapan 

berupa ikan target hanya sekitar 18-40% 

yang bernilai ekonomis dan dapat 

dikonsumsi. Sisanya sekitar 60-82% adalah 

hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang 

tidak dapat dimanfaatkan (discard). Dengan 

demikian, sebagian besar hasil tangkapan 

tersebut dibuang ke laut dalam keadaan 

mati.  

          Hall (1999 dalam Khaerudin, 2006) 

mengemukakan bahwa hasil tangkapan   

sampingan dapat  dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu: 

a) Spesies yang kebetulan tertangkap 

(incidental catch) yang merupakan hasil 

tangkapan yang bukan merupakan spesies 

target dari operasi penangkapan.  Incidental 

catch ini  ada  yang dimanfaatkan oleh 

nelayan dan ada yang dibuang, tergantung 

dari nilai ekonomi ikan tersebut. 

b) Spesies  yang  dikembalikan ke laut 

(discarded catch),   yaitu   bagian   dari   

hasil tangkapan sampingan yang 

dikembalikan ke laut karena pertimbangan 

ekonomi atau pun karena spesies yang 

tertangkap tersebut adalah spesies yang 

dilindungi oleh hukum. 

          Keberadaan hasil tangkapan 

sampingan yang cukup banyak dari suatu 

kegiatan penangkapan ikan menjadi isu 

dunia yang berkaitan dengan biodiversitas. 

Hal ini karena hasil tangkapan sampingan 

telah menjadi komponen yang terintegrasi 

dalam sistem perikanan tangkap (Alverson 

& Hughes, 1996).  

          Aji et al. (2013) dari hasil 

penelitiannya juga mendapatkan bahwa 

hasil tangkapan cantrang di wilayah Bulu 

juga mendapatkan hasil tangkapan 

sampingan. Prosentase komposisi ikan 

target utama dan ikan hasil sampingan 

tersebut seperti pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Prosentase komposisi hasil 

tangkapan 

                                                       cantrang 

(Aji et al., 2013) 
 

          Jumlah hasil tangkapan sampingan 

ini dapat memicu terjadi kerusakan 

lingkungan, apabila hasil sampingan 

tersebut dibuang ke laut.  Hal ini akibat 

proses pembusukan ikan hasil sampingan 

dapat menimbulkan bau yang tidak sedap 

sehingga mengurangi nilai estetika. Belum 

lagi akibat gas amonia dan gas lainnya yang 

dapat timbul akibat proses pembusukan 

tersebut yang dapat meracuni ikan hidup 

yang ada di perairan.   

          Ikan hasil sampingan ini, sebenarnya 

juga menjadi makanan bagi ikan-ikan 

lainnya yang lebih besar. Jika ikan hasil 

sampingan ini ikut tertangkap, hal ini dapat 

mengganggu ekosistem yang ada di 

lingkungan perairan yang pada akhirnya 

mengganggu tumbuh kembang ikan yang 

ditargetkan nelayan cantrang. 

3) Kegiatan penangkapan ikan dengan 

menggunaan alat tangkap cantrang dengan 

cara mengeruk dasar perairan dapat 

merusak habitat. 

4) Penggunaan alat tangkap cantrang dengan 

mata jaring yang kecil dapat menyebabkan 

tertangkapnya berbagai jenis biota yang 

masih anakan atau belum matang gonad.  

5) Dominansi hasil tangkapan sampingan 

menjadikan pemborosan sumberdaya.  

          Sejalan dengan hal tersebut di atas, 

Habibi (2015) menjelaskan bahwa 

ketidakselektifan dari alat tangkap cantrang ini 

menyebabkan cantrang menangkap semua 

ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota 

lainnya. Hal ini akan menimbulkan dampak: 
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1) Biota-biota yang belum matang gonad dan 

memijah yang ikut tertangkap tidak dapat 

berkembang biak menghasilkan individu 

baru. Kondisi ini menyebabkan deplesi stok 

atau pengurangan stok sumber daya ikan 

yang selanjutnya dapat menyebabkan hasil 

tangkapan akan semakin berkurang. 

2) Biota yang dibuang akan mengacaukan data 

perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil 

produksi perikanan. Analisis stok sumber 

daya perikanan pun menjadi kurang akurat 

sehingga menyebabkan kebijakan 

pengelolaan sumber daya perikanan 

menjadi tidak sesuai. 

3) Pengoperasian cantrang yang mengeruk 

dasar perairan dalam dan pesisir tanpa 

terkecuali terumbu karang dapat merusak 

lokasi pemijahan biota laut. Meskipun 

cantrang menghindari terumbu karang, 

tetapi kelompok-kelompok kecil karang 

hidup yang berada di dasar perairan akan 

ikut tersapu. Hal ini akan mengganggu dan 

merusak produktivitas dan habitat biota 

pada dasar perairan. Habitat ini penting 

untuk dijaga karena terdiri dari ekosistem 

terumbu karang, lamun, dan substrat pasir 

atau lumpur. 

4) Aktivitas penangkapan ikan dengan 

menggunakan cantrang yang padat pada 

suatu lokasi tertentu dapat mendegradasi 

sumberdaya ikan di perairan tersebut akibat 

aktivitas penangkapan dari berbagai daerah 

berpindah-pindah tempat. Fishing 

ground (lokasi penangkapan) nelayan akan 

ikut berpindah dan menjauh. Hal ini akan 

berdampak pula pada biaya operasional 

penangkapan yang semakin tinggi. 

          Beberapa penelitian mengenai stok 

sumber daya perikanan yang dilakukan di 

Indonesia bagian barat dan tengah, 

menunjukkan telah terjadi penurunan stok ikan 

demersal dan kerusakan habitat akibat kegiatan 

penangkapan yang merusak. Dampak 

kerusakan ini telah merugikan bangsa 

Indonesia, dan hanya menguntungkan sebagian 

kecil pengusaha dan nelayan cantrang (Yusuf, 

2015).  

          Dampak kerusakan sumber daya 

perikanan yang diakibatkan oleh penggunaan 

alat tangkap yang kurang ramah lingkungan 

akan menyebabkan kerugian sebagian besar 

nelayan skala kecil di Indonesia. Sebagai 

upaya untuk mencegah dan mengantisipasi hal 

tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 

tentang Penghapusan Jaring Trawl untuk 

menghindari terjadi ketegangan-ketegangan 

sosial serta kerugian ekonomi dan ekologi. Hal 

ini berarti juga melarang penggunaan cantrang 

karena sebagai produk modifikasi dari alat 

tangkap trawl.  Penegakan aturan yang selama 

ini masih lemah harus dibayar mahal oleh 

pemerintah sekarang, karena banyak dampak 

buruk akibat penggunaan cantrang yang harus 

diperbaiki. Menurut Yusuf (2015), kerugian 

pengguna cantrang, sama sekali tidak 

seimbang dengan kerugian yang telah dialami 

oleh bangsa Indonesia selama ini. Kelestarian 

sumber daya perikanan dan pemanfaatan 

berkelanjutan untuk kemakmuran seluruh 

masyarakat Indonesia yang seharusnya 

menjadi pertimbangan pertama dan utama. 

SOLUSI DALAM PENGGUNAAN 

CANTRANG 

 

          Cantrang adalah sejenis pukat yang 

biasanya digunakan untuk menangkap udang 

dan ikan demersal. Menurut beberapa 

penelitian, cantrang diindikasikan sebagai alat 

tangkap ikan yang kurang ramah lingkungan 

karena hampir mirip dengan trawl yang 

dilarang oleh pemerintah karena menangkap 

ikan berukuran kecil maupun ikan yang sedang 

matang gonad. 

          Sebenarnya selama ini telah terjadi 

dilema terkait dengan penggunaan alat tangkap 

cantrang. Di satu pihak, menguntungkan 

nelayan, namun di lain pihak dapat merusak 

lingkungan dan menimbulkan konflik antar 

nelayan. Menurut Yusuf (2015), apabila dibuat 

kebijakan yang membuat penggunaan alat 

tangkap cantrang dilarang dalam kegiatan 

penangkapan ikan, maka kebijakan pelarangan 
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ini sama saja dengan mematikan mata 

pencaharian nelayan cantrang. Belum lagi 

pihak lain yang juga terkena imbasnya, yakni: 

1) para bakul karena mereka tidak akan lagi 

mendapatkan ikan dari nelayan cantrang, 2) 

para pengusaha penyedia bahan dan alat karena 

tidak ada lagi permintaan bahan/alat yang 

dibutuhkan untuk pengoperasian cantrang 

akibat cantrang tidak beroperasi lagi, dan 3) 

pengusaha tepung ikan atau pakan ikan karena 

tidak ada lagi suplai bahan mentah. 

          Meskipun dilarang, namun hingga kini 

cantrang banyak dipilih dan digunakan nelayan 

skala kecil dan sedang untuk menangkap ikan 

demersal, karena dilihat dari fungsi dan hasil 

tangkapannya, cantrang memiliki kesamaan 

dengan jaring trawl. Selain itu, cantrang juga 

mudah dibuat dan relatif tidak memakan biaya 

tinggi, baik dalam pembuatan maupun 

perawatannya. Kondisi ini harus segera 

diantisipasi oleh pemerintah yaitu dengan 

membuat kebijakan yang dapat 

mengakomodasikan semua kepentingan dalam 

pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah 

pesisir dan laut secara baik dan benar dengan 

berazaskan pada kelestarian sumberdaya dan 

keberlanjutan kegiatan perikanan. Hal ini 

untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan 

demersal dan ikan-ikan lainnya. Namun 

demikian, apabila cantrang ingin tetap dapat 

digunakan, maka harus dilakukan pengaturan 

melalui:  

1) Penerapan penggunaan alat tangkap 

cantrang pada daerah-daerah khusus yang 

diduga tidak akan terlalu merusak 

lingkungan.  

Menurut Subani dan Barus (1989 dalam 

Wardhani et al., 2012 ), apabila kegiatan 

penangkapan ikan oleh nelayan cantrang 

dilakukan pada wilayah yang tidak jauh 

dari pantai, maka sebaiknya dilakukan 

pada: 

a) Wilayah dengan bentuk dasar perairan 

berlumpur atau lumpur berpasir dengan 

permukaan dasar rata.  

b) Arus laut cukup kecil (< 3 knot). 

c) Cuaca terang tidak ada angin kencang. 

2) Mata jaring dibuat agar menjadi lebih 

selektif lagi. 

3) Pengelolaan sektor perikanan harus 

dibangun berbasis ekosistem dengan 

memperkuat tata kelola perikanan yang 

efektif.  

4) Dibutuhkan pendekatan yang strategis dan 

implementatif kepada seluruh pemangku 

kepentingan.  

5) Pengembangan kapasitas nelayan agar 

produk perikanan yang dihasilkan memiliki 

daya saing dan nilai tambah (Habibi, 2015). 

6) Penyuluhan kepada nelayan cantrang yang 

memberikan pengetahuan tentang untung 

dan rugi penggunaan alat tangkap tersebut 

dalam kegiatan penangkapan ikan. 

7) Penegakkan hukum yang tegas bagi 

pengguna cantrang yang tidak 

mengindahkan kaidah pengoperasian yang 

tepat hingga merusak lingkungan dan dapat 

menyebabkan ketidakberlanjutan 

ketersediaan sumberdaya perikanan. 
 

KESIMPULAN 

 

          Alat tangkap cantrang merupakan 

modifikasi dari alat tangkap jenis trawl. Alat 

tangkap cantrang diminati nelayan skala kecil 

dan sedang karena memberikan keuntungan 

besar. Hingga kini cantrang masih digunakan 

nelayan skala kecil dan menengah, meskipun 

sudah dilarang oleh pemerintah akibat 

pengoperasiannya seringkali menimbulkan 

kerusakan lingkungan, penurunan sumberdaya 

perikanan dan berpotensi membulkan konflik 

antar nelayan. 

          Penangkapan menggunakan cantrang 

dapat dilakukan dengan syarat: 1) 

Dioperasikan pada wilayah yang khusus, 

yakni: pada daerah yang datar dengan arus laut 

kecil, dan cuaca terang, 2) mata jaring dibuat 

selektif, dan 3) pengoperasian tidak dilakukan 

secara intensif untuk memberikan kesempatan 

lingkungan perairan dapat pulih kembali.  

          Agar sumberdaya perikanan tetap 

terjaga, maka perlu dilakukan upaya 

penyuluhan kepada nelayan cantrang tentang 
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untung/rugi dari kegiatan penangkapan ikan 

yang dilakukannya, Pengelolaan sektor 

perikanan harus dibangun berbasis ekosistem 

dengan memperkuat tata kelola perikanan yang 

efektif, dan penegakkan hukum yang tegas 

bagi pengguna cantrang yang merusak 

lingkungan. 
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I Wayan Widiana 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia 

dalam sistem pendidikan sangatlah penting. 

Selain menjadi bahasa nasional, Bahasa 

Indonesia juga menjadi bahasa pengantar dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah. 

Sehingga, penguasaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar amatlah penting untuk 

melancarkan proses pembelajaran. Berdasarkan 

hal tersebut kurikulum di SD mengembangkan 

mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai 

pelajaran wajib. Pembelajaran bahasa Indonesia 

di SD diharapkan dapat membantu siswa 

mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang 

lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut dan menemukan 

serta menggunakan kemampuan analitis dan 

imajinatif yang ada dalam dirinya.  

Namun saat ini, pembelajaran bahasa 

indonesia memiliki berbagai macam persoalan 

yang akhirnya berdampak pada rendahnya hasil 

belajar pelajaran bahasa Indonesia di SD. 

Permasalahaan tersebut ditemukan saat 

melakukan observasi diberbagai sekolah di 

Gugus VI Abang. Beberapa masalah tersebut 

diantaranya: (1) siswa kurang terampil dalam 

mengemukakan pendapat, ide dan pikiran baik 

melalui pertanyaan maupun dalam bentuk 

pernyataan maupun pertanyaan, meskipun 

bahasa Indonesia adalah bahasa mereka. (2) 

siswa kurang terampil dalam menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Khususnya saat pembelajaran Bahasa Indonesia, 

masih banyak siswa yang menggunakan bahasa 

daerah sehari-hari. (3) Dalam bahasa tulis, 

banyak siswa yang tidak memahami tentang 

ejaan, misalnya penggunaan paragraf dan lain-

lain. Belum lagi masalah bahasa tulis yang 

masih terbawa bahasa lisan yang merupakan 

bahasa daerah.  

Selain itu, dalam pembelajaran bahasa 

indonesia siswa juga tidak bersemangat atau 

tidak berminat dalam pembelajaran sehingga 

siswa menjadi pasif, siswa mengikuti 

pembelajaran Bahasa Indonesia terkesan tidak 

ada niat, tidak ada gairah dan keseriusan.  

Masalah-masalah tersebut muncul 

berkenaan dengan interaksi yang terjadi selama 

proses pembelajaran berlangsung. Baik itu 

interaksi antara guru dengan siswa, maupun 

siswa dengan siswa lainnya. Kurangnya 

interaksi menyebabkan siswa kurang bisa 

mengasah keterampilan dalam berbicara. 

Padahal dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 

keterampilan berbicara amatlah penting. Selain 

itu, pembelajaran bahasa terjadi secara alamiah 

dengan adanya suatu interaksi. Di sisi lain, 

INTERAKSI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI 

SEKOLAH DASAR 

Universitas Pendidikan Ganesha 

wayan_widiana@yahoo.co.id 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi antara guru dan siswa yang terjadi dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subjek penelitiannya adalah guru 

dan siswa kelas I SDN 1 Nawa Kerti dan Kelas II SDN 1 Pidpid. Objek penelitian adalah Interaksi guru dan siswa 

dalam pembelajaran Tematik, meliputi rasa menerima, pemberian pujian, cara guru mengajarkan materi, cara guru 

mengarahkan siswa, cara guru memberikan kritikan, respon siswa, inisiatif siswa bicara dan tingkat kesunyian atau 

keramaian. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan FIAC (Flander’s Interaction Analysis Condition). Hasil penelitian menunjukan, Interaksi yang terjadi antara 

guru dan siswa dalam pembelajaran Bahasa Indoensia bersifat multi arah. Hasil penelitian SDN 1 Nawe Kerti 

menunjukkan nilai Rasio Respon Guru (RRG) yaitu sebesar 44,48% dan nilai Rasio Inisiatif Siswa (RIS) yaitu 

sebesar 43,47% itu artinya pembelajaran yang dilakukan oleh guru tergolong berhasil. Hasil penelitian SDN 1 

Pidpid menunjukkan nilai Rasio Respon Guru (RRG) yaitu sebesar 43,83% dan nilai Rasio Inisiatif Siswa (RIS) 

yaitu sebesar 8,19% itu artinya pembelajaran yang dilakukan oleh guru tergolong berhasil. 

Keywords: interaction, FIAC  
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bahasa adalah alat untuk beriteraksi atau 

berkomunikasi berupa lambang bunyi yang 

dihasilkan alat ucap manusia, untuk 

menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau 

perasaan seeorang. Bahasa terdiri atas kumpulan 

kata yang apabila di gabungkan akan memiliki 

makna tersendiri. Bahasa diciptakan sebagai alat 

komunikasi universal yang diharapkan dapat 

dimengerti oleh setiap manusia untuk 

melakukan suatu interaksi sosial dengan 

manusia lainnya.  

Interaksi menurut Shaw (2015), ialah 

suatu pertukaran antar pribadi yang masing-

masing orang menunjukkan perilakunya satu 

sama lain dalam kehadiran mereka dan masing-

masing perilaku memengaruhi satu sama lain. 

Thibaut dan Kelley (2015) mengemukakan 

interaksi sebagai suatu peristiwa saling 

memengaruhi satu sama lain ketika dua orang 

atau lebih hadir bersama, yang kemudian 

mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain 

atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi 

interaksi yang dimaksud hubungan timbal balik 

antara dua orang atau lebih dan masing-masing 

orang yang terlibat di dalamnya memainkan 

peran secara aktif. Dalam proses interaksi tidak 

saja terjadi hubungan antara pihak-pihak yang 

terlibat, melainkan terjadi saling memengaruhi 

satu sama lainnya.  

Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia hendaknya 

dipertimbangkan dengan memanfaatkan bahasa 

pertama yang dipakai anak. siswa Sekolah Dasar 

yang memiliki Bahasa Daerah hendaknya 

tumbuh menjadi dwibahasawan yang mampu 

berbahasa dengan baik dalam Bahasa Indonesia 

dan juga Bahasa Daerah. Karena itu, pengajaran 

Bahasa Indonesia yang baik hendaknya diberi 

tempat yang sewajar-wajarnya dalam 

kurikulum. 

Melihat pentingnya pembelajaran Bahasa 

Indonesia, guru harus lebih memahami 

bagaimana perkembangan peserta didik dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Zuchdi dan Budiasih (1996) menjelaskan 

bahwa awal usia sekolah merupakan periode 

perkembangan kreativitas kebahasaan yang diisi 

dengan sajak, nyanyian dan permainan kata. 

Setiap kelompok anak akan mencoba 

mengembangkan penggunaan bahasa yang 

bersifat khas. Hal ini berarti, anak usia dini 

memiliki kecenderungan untuk bermain sambil 

belajar dalam setiap pembelajaran. Dalam 

permainan sambil belajar, anak akan 

menemukan humor dalam pembelajaran agar 

pembelajaran lebih diingat nantinya, 

sebagaimana dikatakan oleh Owens (dalam 

Zuchdi dan Budiasih, 1996:7). 

Menurut Sardiman (2014:1), interaksi 

adalah suatu proses komunikasi atau interaksi 

baik antara individu satu dengan individu lainya. 

Menurut Suwatra & Desia (2013:131), 

menyatakan interaksi merupakan hubungan 

timbal balik yang dilaksanakan oleh beberapa 

orang.  

Pola interaksi dan karakteristik 

pembelajaran dapat diketahui dari analisis 

tuturan siswa dan guru selama pembelajaran 

berlangsung. Tuturan tersebut dianalisis 

menggunakan Flander’s Interaction Analysis 

Categories (FIAC) untuk mengidentifikasi pola 

interaksi. FIAC adalah metode yang mampu 

menganalisis secara objektif perilaku guru dan 

siswa dalam interaksi. Hasil dari analisis 

tersebut akan digunakan untuk mendeskripsikan 

karakteristik pembelajaran yang dilakukan guru 

dan siswa. Freeman kemudian mengidentifikasi 

karakteristik proses belajar mengajar dengan 

menggunakan sembilan pertanyaan yang 

menjadi dasar pendeskripsian. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut (1) 

Metode apa yang digunakan guru dalam 

mengajarkan Bahasa Indonesia? (2) Apa tujuan 

guru menggunakan teknik tersebut dalam 

mengajar? (3) Apa peran guru dan apa peran 

siswa dalam pembelajaran? (4) Bagaimana 

proses pembelajaran yang terjadi? (5) 

Bagaimanakah interaksi siswa-guru dan siswa-

siswa? (6) Bagaimana perasaan siswa selama 

proses pembelajaran? (7) Apa peran bahasa asli 

siswa dalam pengajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia? (8) Bagaimana evaluasi 

pembelajaran dilakukan oleh guru? (9) 

Bagaimana guru merespon kesalahan siswa?  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pola interaksi yang terjadi 

antara guru dan siswa dalam pembelajaran 

bahasa indonesia dan untuk mendeskripsikan 

karakteristik pembelajaran bahasa indonesia 

dalam pembelajaran.  

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif tentang interaksi antara 

guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. Tempat penelitian ini di SD No. 1 
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Nawa Kerti dan SDN 1 Pidpid. Subjek 

penelitian dipilih menggunakan teknik 

purposive sampling. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode observasi, metode 

dokumentasi, dan metode wawancara. Metode 

observasi yang dilaksanakan pada penelitian ini 

yaitu observasi partisipatif pasif. Metode 

wawancara yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu wawancara bertahap /bebas terpimpin 

yaitu wawancara mendalam tetapi dipandu oleh 

pertanyaan-pertanyaan pokok yang diberikan 

kepada narasumber yang dapat memberikan 

informasi yaitu guru di SD No. 1 Nawa Kerti 

dan SDN 1 Pidpid. Metode studi dokumen 

digunakan untuk melengkapi dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara. 

Instrumen penelitian yang digunakan 

adalah lembar observasi FIAC, catatan 

dokumen, dan pedoman wawancara. Lembar 

observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengamati interaksi antara guru dan siswa pada 

saat pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan 

indikator FIAC. Dokumen yang dimaksud 

lembar penilaian hasil belajar siswa. Pedoman 

wawancara dalam penelitian ini berisi tentang 

uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk 

daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat 

berjalan dengan baik. Data penelitian yang telah 

terkumpul berupa transkip wawancara mengenai 

dengan guru dan beberapa siswa 

mengenai interaksi yang terjadi di dalam kelas. 

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan 

analisis FIAC dari Flander. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah data hasil analisis interaksi 

guru dan siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SD No. 1 Nawa Kerti Kecamatan 

Abang Kabupaten Karangasem dijabarkan pada 

tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Hasil Analisis Interaksi Guru dan Siswa di di SD No. 1 Nawa Kerti Kecamatan Abang 

Kabupaten Karangasem 

 

No Kategori Observasi 1 Observasi 2 Observasi 3 

1 Rasa menerima/motivasi 0,83 % 8,42% 3,67% 

2 Pujian 6,7 % 3,15% 3,67% 

3 Menerima Ide Siswa 7,5 % 3,15% 3,67% 

4 Bertanya 10,8 % 12,6% 17,43% 

5 Mengajar 9,17 % 9,5% 3,67% 

6 Mengarahkan 14,16 % 11,57% 15,59% 

7 Mengkritik / member alasan 7,5 % 1,05% 1,83% 

8 Respon siswa 21,7 % 25,26% 26,60% 

9 Inisiatif Siswa 18,3 % 17,89% 20,18% 

10 Diam / ramai 3,3 % 7,3% 3,66% 

 

Berdasarkan hasil analisis interaksi guru 

dan siswa pada pertemuan pertama, kedua dan 

ketiga dapat diketahui bahwa nilai persentase 

guru dalam memotivasi siswa mengalami 

peningkatan signifikan pada pertemuan kedua, 

yaitu sebesar 8,42%. Dibandingkan dengan pada 

observasi pertama yang hanya 0,83%. Pada 

observasi ketiga, persentase guru dalam 

memotivasi siswa kembali turun sebesar 4,75% 

menjadi 3,67%. Hal ini menunjukan bahwa pada 

setiap pertemuan persentase motivasi yang 

diberikan oleh guru tidak selalu sama, 

tergantung situasi dan kondisi pada saat 

pembelajaran.  

Untuk kategori pemberian pujian saat 

pembelajaran, pada observasi pertama diketahui 

pemberian pujian paling tinggi dibandingkan 

observasi kedua dan ketiga. Pemberian pujian 

pada observasi pertama, yaitu 6,7%. Sedangkan 

pada observasi kedua dan ketiga berkisar pada 

angka 3%. Pemberian pujian lebih banyak pada 

observasi pertama, karena saat observasi 

pertama merupaan awal mula persiapan 

penilaian membaca, sehingga guru lebih sering 

memberikan pujian agar siswa mau termotivasi 

untuk maju. Pada observasi pertama nilai 

persentase guru dalam menerima ide siswa lebih 

tinggi yaitu sebesar 7,5% dibandingkan pada 

observasi kedua dan ketiga yaitu sebesar 3,15% 

dan 3,67%. Untuk kategori bertanya, persentase 

guru dari observasi pertama sampai ketiga 

mengalami peningkatan yang berjenjang. Pada 
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observasi pertama nilai persentase guru dalam 

memberi pertanyaan kepada siswa lebih rendah 

yaitu sebesar 10,8% dibandingkan dengan nilai 

persentase pada observasi kedua yaitu sebesar 

12,67% dan obserasi ketiga 17,43%. Hal ini 

menunjukan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran guru sering melakukan Tanya 

jawab dengan siswa. Pada observasi pertama 

nilai persentase guru dalam mengajarkan materi 

lebih paling tinggi, yaitu 9,17% dibandingkan 

dengan observasi kedua yaitu sebesar 9,5% dan 

mengalami penurunan yang cukup drastis pada 

pertemuan ketiga yaitu 3,67%. Sedangkan untuk 

kategori mengarahkan, pada observasi pertama 

nilai persentase guru dalam memberi arahan dan 

perintah kepada siswa lebih tinggi yaitu sebesar 

14,16% dibandingkan dengan observasi kedua 

yaitu sebesar 11,57% dan mengalami 

peningkatan pada observasi ketiga yaitu 

15,59%. Pada observasi pertama nilai persentase 

guru dalam mengkritik dan membenarkan 

pendapat siswa lebih tinggi yaitu sebesar 7,5% 

dibandingkan dengan observasi kedua dan 

ketiga, yang masing-masing sebesar 1,05% dan 

1,83%.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap 

aktivitas yang dilakukan siswa, diketahui bahwa 

persentase aktivitas siswa dalam pada observasi 

pertama dalam memberi respon kepada guru 

lebih rendah yaitu sebesar 21,7% dibandingkan 

pada observasi kedua yaitu sebesar 25,26% dan 

paling tinggi pada observasi ketiga yaitu 

26,60%. Hal ini menunjukan bahwa respon yang 

dtunjukan siswa terhadap guru tetap konsisten, 

terbukti dengan persentase nilai respon siswa 

yang menunjukan nilai yang hampir setara. 

Sedangkan nilai persentase siswa dalam 

mengungkapkan inisiatifnya pada observasi 

pertama lebih tinggi yaitu sebesar 18,3% 

dibandingkan pada observasi kedua yaitu 

sebesar 17,83% dan paling tinggi pada observasi 

ketiga yaitu sebesar 20,18%. Persentase ini 

menunjukan bahwa inisiatif siswa dalam 

berbicara cenderung tinggi dan hampir sama 

dari pertemuan satu sampai ketiga. Kemudian 

nilai persentase keramaian atau kesunyian pada 

observasi pertama lebih rendah yaitu sebesar 

3,3% dibandingkan nilai persentase pada 

observasi kedua yaitu sebesar 7,3% dan 

observasi ketiga 3,66%. Data analisi variable 

interaksi guru dan siswa dijabarkan pada tabel 2 

berikut.

 

Tabel 2. Analisis Variabel Interaksi Guru dan Siswa di SD No. 1 Nawa Kerti Kecamatan Abang 

Kabupaten Karangasem 

Variabel Observasi I Observasi II Observasi III Rata-rata 

Guru bicara 56,7% 49,47% 49,54% 51,90% 

Siswa bicara 40% 43,15% 46,78% 43.31% 

Kesunyian 3,3% 7,36% 3,67% 4,77% 

Respon Guru 40,9% 53,84% 38,70% 44,48% 

Inisiatif Siswa 45,83% 41,46% 43,13% 43,47% 

Respon Langsung 91,9% 90,9% 98,9% 93,9% 

Pergantian Konten 40% 44,21% 42,20% 42,13% 

Rasio Tetap Siswa 0% 0% 0% 0% 

 

Pada tabel 020 terlihat bahwa interpretasi 

variabel guru berbicara (GB) yaitu sebesar 51,90 

%, nilai tersebut berasal dari nilai variabel guru 

berbicara pada observasi pertama yaitu sebesar 

56,7% ditambah nilai variabel guru berbicara 

pada observasi kedua yaitu sebesar 49,47% dan 

pada observasi ketiga 49,54%, kemudian dibagi 

tiga. Aktivitas guru dalam berbicara pada 

observasi pertama lebih tinggi dibandingkan 

observasi kedua dan ketiga. Artinya, pada 

observasi pertama guru lebih sering berbicara 

dibandingkan pada saat observasi kedua dan 

ketiga. 

Interpretasi variabel siswa bicara (SB) 

sebesar 43,31%, nilai tersebut berasal dari nilai 

variabel guru berbicara pada observasi pertama 

yaitu sebesar 40% ditambah nilai variabel guru 

berbicara pada observasi kedua yaitu sebesar 

43,15% dan observasi ketiga 46,78%, kemudian 

dibagi tiga. Pada observasi kedua aktivitas 

berbicara siswa mengalami peningkatan sebesar 

3,15% dari observasi pertama, sedangkan pada 

observasi ketiga, siswa bicara mengalami 
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peningkatan sebesar 3,63% dari observasi 

kedua. Artinya siswa lebih aktif berbicara pada 

observasi ketiga dibanding pada observasi 

pertama dan kedua. 

Interpretasi variabel kesunyian (K) yaitu 

sebesar 4,77%, nilai variabel kesunyian pada 

observasi pertama sebesar 3,3%, dan nilai 

variabel kesunyian pada observasi kedua sebesar 

7,38% dan pada observasi ketiga sebesar 3,67%. 

Berdasarkan nilai tersebut kesunyian pada 

pembelajaran membaca dan menulis permulaan 

pertama lebih rendah dibandingkan dengan 

pembelajaran membaca puisi anak yang kedua 

dan ketiga. Variable kesunyan pada observasi 

kedua mengalami peningkatan sebesar 4,06% 

dari observasi pertama dan mengalami 

penurunan pada observasi ketiga sebesar 3,69%. 

Nilai variable yang naik turun mencerminkan 

bahwa control guru terhadap ketidakefektifan 

dalam pembelajaran masih naik turun. 

Variabel rasio respon guru (RRG) pada 

observasi pertama sebesar 40,9% dan variabel 

rasio respon guru pada observasi kedua sebesar 

53,84%, dan variable rasio respon guru pada 

pertemuan ketiga sebesar 38,70%, sehingga 

interpretasi variabel rasio respon guru yang 

dihasilkan sebesar 44,48%. Variabel rasio 

respon guru pada pembelajaran yang pertama 

lebih rendah 12,94% dibandingkan dengan 

pembelajaran membaca puisi anak yang kedua. 

Sedangkan respn guru pada pertemuan ketiga 

paing rendah diantara pertemuan pertama dan 

kedua. 

Variabel rasio inisiatif siswa (RIS) pada 

observasi pertama sebesar45,83 % variabel rasio 

inisiatif siswa pada observasi kedua sebesar 

41,46% dan variable pada observasi ketiga 

sebesar 43,13% sedangkan interpretasi variabel 

rasio respon guru yang dihasilkan sebesar 

43,47%. Variabel rasioinisiatif siswa pada 

pembelajaran membaca membaca dan menulis 

permulaan kedua paling rendah diantara variable 

pertama dan ketiga. Sedangkan variable pada 

pembelajaran pertama paling tinggi diatara yang 

lain. 

Interpretasi variabel rasio respon 

langsung guru (RRLG) yaitu sebesar 93,9%, 

variabel rasio respon langsung guru pada 

observasi pertama sebesar 91,9%, sedangkan 

variabel rasio respon langsung guru pada 

observasi kedua sebesar 90,9% dan observasi 

ketiga sebesar 98,9%. Variabel rasio respon 

langsung guru pada pembelajaran membaca 

puisi anak yang ketiga paling tinggi 

dibandingkan variable interaksi yang pertama 

dan kedua. 

Variabel rasio pergantian konten (RPK) 

pada observasi pertama sebesar 40%, variabel 

rasio pergantian konten pada observasi kedua 

sebesar 44,21%, sedangkan interpretasi variabel 

rasio pergantian konten yang dihasilkan sebesar 

42,20%. Variabel rasio pergantian konten siswa 

pada observasi kedua paling tinggi 

dibandingkan dua variable lainnya. 

Variabel Rasio Tetap Siswa (RTS) pada 

observasi pertama , kedua dan observasi ketiga 

sebesar 0%, sedangkan interpretasi varibel rasio 

tetap siswa sebesar 0%. Tidak ada peningkatan 

atau penurunan pada rasio tetap siswa. 

Kemudian untuk data hasil penelitian 

interaksi pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Negeri 1 Pidpid Kecamatan Abang Kabupaten 

Karangasem dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3. Aktivitas Guru dan Siswa di SD Negeri 1 Pidpid Kecamatan Abang Kabupaten 

Karangasem  
 

No Kategori Observasi 1 Observasi 2 Observasi 3 

1 Rasa menerima/motivasi 9,90% 5,21% 4,82% 

2 Pujian 0,99% 3,13% 4,82% 

3 Menerima Ide Siswa 0,99% 1,04% 1,20% 

4 Bertanya 20,79% 25% 21,69% 

5 Mengajar 6,93% 5,21% 7,23% 

6 Mengarahkan 12,87% 10,42% 13,25% 

7 Mengkritik / member alasan 2,97% 3,13% 1,20% 

8 Respon siswa 27,72% 32,29% 28,92% 

9 Inisiatif Siswa 4,95% 2,08% 3,61% 

10 Diam / ramai 11,88% 12,50% 13,25% 
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Berdasarkan hasil analisis interaksi 

pembelajaran pada pertemuan pertama, kedua, 

dan ketiga, dapat diketahui bahwa nilai 

persentase guru dalam memotivasi siswa 

mengalami penurunan dari observasi pertama, 

kedua dan ketiga. Pada observasi pertama, 

persentase guru memotivasi siswa sebesar 

9,90%, mengalami penurunan pada obseravsi 

kedua sebesar 4,69% menjadi 5,21% dan 

kembali mengalami penurunan pada observasi 

ketiga sebesar 0,39% menjadi 4,82%. Data 

tersebut menunjukkan bahwa pada setiap 

pertemuan persentase motivasi yang diberikan 

oleh guru tidak selalu sama, tergantung situasi 

dan kondisi pada saat pembelajaran 

berlangsung.  

Kategori pujian mengalami peningkatan 

dari observasi pertama, kedua dan ketiga. 

Kategori pujian pada observasi pertama, yaitu 

0,99%, mengalami peningkatan pada observasi 

kedua sebesar 2,14% menjadi 3,13%. Dan pada 

observasi ketiga mengalami peningkatan 

kembali sebesar 1,69% menjadi 4,82%. Data 

tersebut menunjukkan guru sering memberikan 

pujian agar siswa mau termotivasi untuk maju. 

Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan 

yang terus terjadi dari observasi pertama, kedua 

dan ketiga. Kategori menerima ide siswa 

mengalami peningkatan pada observasi 

pertama, kedua dan ketiga. Pada observasi 

pertama kategori menerima ide siswa memiliki 

persentase sebesar 0,99%. Pada observasi 

kedua mengalami peningkatan sebesar 0,05% 

menjadi 1,04% dan pada observasi ketiga 

kembali mengalami peningkatan sebesar 0,16% 

menjadi 1,20%. Data tersebut menunjukkan 

bahwa guru berusaha untuk menerima, 

mengklarifikasi, membangun, atau 

mengembangkan ide siswa setiap pertemuan 

pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia 

berlangsung.  

Kategori bertanya pada observasi kedua 

memiliki persentase paling tinggi dibandingkan 

observasi pertama dan ketiga. Pada observasi 

kedua kategori bertanya memiliki persentase 

sebesar 25% sedangkan observasi pertama dan 

kedua kategori bertanya sebesar 20,79% dan 

21,69%. Data tersebut menunjukkan bahwa 

dalam kegiatan pembelajaran guru sering 

melakukan tanya jawab meskipun persentase 

bertanya observasi pertama, kedua dan ketiga 

berbeda. Dibandingkan aktivitas lainnya, guru 

bertanya memliki persentase terbesar selama 

observasi dan bisa dikatakan guru selalu 

mengajukan pertanyaan untuk memancing 

siswa mengekspresikan opininya dalam 

menjawab pertanyaan.  

Kategori mengajar pada observasi 

pertama, kedua dan ketiga memiliki nilai 

persentase yang berbeda-beda. Pada observasi 

pertama kategori mengajar sebesar 6,93%, 

observasi kedua sebesar 5,21% dan observasi 

ketiga sebesar 7,23%. Data tersebut 

menunjukan bahwa pada setiap pertemuan 

persentase guru mengajar tidak selalu sama, 

tergantung bahan/materi yang disampaikan 

pada saat pembelajaran berlangsung. Kategori 

mengarahkan pada observasi pertama, kedua 

dan ketiga memiliki persentase berbeda-beda. 

Pada observasi pertama kategori mengarahkan 

memiliki persentase sebesar 12,87%. Pada 

observasi kedua mengalami penurunan menjadi 

10,42% dan pada observasi ketiga mengalami 

peningkatan menjadi 13,25%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa pada setiap pertemuan 

persentase guru mengarahkan tidak selalu 

sama, tergantung situasi dan kondisi pada saat 

pembelajaran berlangsung.  

Kategori mengkritik/ memberi alasan 

pada observasi pertama, kedua dan ketiga 

memiliki persentase berbeda-beda. Pada 

observasi pertama kategori mengkritik/memberi 

alasan memiliki nilai persentase sebesar 2,97%. 

Pada observasi kedua mengalami peningkatan 

sebesar 0,16% menjadi 3,13%. Sedangkan 

observasi ketiga mengalami  penurunan sebesar 

1,93% menjadi 1,20%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa pada setiap pertemuan 

persentase guru mengkritik tidak selalu sama, 

tergantung situasi dan kondisi pada saat 

pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap 

aktivitas yang dilakukan siswa, diketahui 

bahwa persentase aktivitas siswa pada 

observasi pertama dalam memberi respon 

kepada guru lebih rendah yaitu sebesar 27,72% 

dibandingkan pada observasi kedua yang 

mengalami peningkatan sebesar 4,57% menjadi 

32,29%. Pada observasi ketiga menagalami 

penurunan sebesar 3,37% menjadi 28,92%. 

Data tersebut menunjukkan bahwa respon yang 

dtunjukan siswa terhadap guru tidak selalu 

sama, tergantung stimulus yang diberikan guru 

dan situasi kondisi pada saat pembelajaran 

berlangsung.  
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Nilai persentase siswa dalam 

mengungkapkan inisiatifnya pada observasi 

pertama paling tinggi yaitu sebesar 4,95% 

dibandingkan pada observasi kedua yaitu 

sebesar 2,08% dan observasi ketiga yaitu 

sebesar 3,61%. Data tersebut menunjukkan 

bahwa inisiatif siswa dalam berbicara hampir 

sama dari pertemuan satu sampai ketiga. Nilai 

persentase keramaian atau kesunyian pada 

observasi pertama lebih rendah yaitu sebesar 

3,3% dibandingkan nilai persentase pada 

observasi kedua dan ketiga yaitu sebesar 

12,50% dan 13,25%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa seberapa besar 

keramaian/keributan yang tercipta pada saat 

pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung. 

 

Tabel 4. Analisis Variabel Interaksi Guru dan Siswa di SD Negeri 1 Pidpid Kecamatan Abang Kabupaten 

Karangasem 

Variabel Observasi I Observasi II Observasi III Rata-rata 

Guru bicara 57,76% 53,13% 54,22% 55,04% 

Siswa bicara 32,14% 34,48% 27,62% 31,41% 

Kesunyian 13,10% 12,5% 13,25% 12,95% 

Respon Guru 47,62% 40,91% 42,96% 43,83% 

Inisiatif Siswa 7,41% 6,06% 11,11% 8,19% 

Respon Langsung 58,65% 60,90% 63,64% 61,06% 

Pergantian Konten 59,52% 60,42% 57,83% 59,36% 

Rasio Tetap Siswa 0% 0% 0% 0% 

 

 

Berdasarkan data variabel interaksi 

pembelajaran pada Tabel 2. di atas, dapat 

dideskripsikan bahwa proporsi guru berbicara 

(GB), Siswa Berbicara (SB) dan Kesunyian (K) 

menunjukkan proporsi aktivitas yang berbeda-

beda antara guru dan siswa. Guru berbicara 

(GB) memiliki persentase yaitu 55,04%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa selama pelajaran 

berlangsung interaksinya berpusat pada guru 

yaitu guru yang lebih banyak beraktivitas di 

kelas dibandingkan dengan siswa. Aktivitas 

guru meliputi aktivitas secara lisan dan tertulis. 

Nilai siswa berbicara (SB) sebesar 31,41%, nilai 

tersebut mengindikasikan interaksi yang 

dihabiskan oleh siswa selama pelajaran 

berlangsung. Disi lain, nilai kesunyian memiliki 

persentase yaitu 12,95%. Nilai kesunyian 

mengindikasikan bahwa kesunyian atau 

percakapan yang tidak terindikasikan selama 

pelajaran berlangsung. 

Rasio Respon Guru (RRG) sebesar 

43,83%, ini mengindikasikan kecenderungan 

guru dalam bereaksi terhadap ide siswa. Guru 

cukup responsif dalam berinteraksi dengan 

siswa. Guru mengulangi jawaban siswa untuk 

menunjukkan kesetujuannya. Terkadang dia 

juga memberikan pujian terhadap jawaban 

siswa. Rasio Inisiatif Siswa (RIS) 

mengindikasikan proporsi inisiatif siswa dalam 

memulai pembicaraan.  

Nilai Rasio Inisiatif Siswa (RIS) sebesar 

8,19%, ini menunjukkan siswa memiliki sedikit 

keinginan untuk mengekspresikan ide mereka. 

Ini biasanya terjadi pada interaksi yang berpusat 

pada guru yaitu guru memiliki kekuasaan di 

dalam kelas dan siswa mengikuti instruksinya. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pertanyaan 

siswa hanya merupakan hasil stimulus guru 

(materi yang dijelaskan oleh guru).  

Ketika siswa diam, guru secara spontan 

memberikan pancingan kepada siswa dengan 

cara memuji atau menyatukan ide siswa untuk 

didiskusikan di dalam kelas. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai Rasio Respon Langsung Guru 

(RRLG) sebesar 61,06%. Nilai ini menunjukkan 

bahwa guru cukup aktif membangun suasana. 

Guru mengampu kelas dengan baik dengan cara 

memberi materi lain atau pertanyaan yang 

menarik siswa untuk mengikuti pelajaran.  

Rasio pergantian konten (RPK) 

menunjukkan seberapa besar peran guru dalam 

mengarahkan isi pembicaraan. Nilai Rasio 

Pergantian Konten sebesar 59,36%, nilai 

tersebut mengindikasikan bahwa guru 

cenderung langsung mengarahkan siswa ke 

topik tertentu. Pada saat observasi, guru 

menggunakan pernyataan dan pertanyaan dalam 

memberikan informasi kepada siswa. Setelah 

memberi penjelasan, guru memberikan 

pemodelan agar siswa bisa memahami apa yang 
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disampaikan guru. Jika kemampuan siswa 

dalam memahami materi sudah terkesan baik, 

barulah guru memberikan evaluasi kepada 

siswa. Evaluasi yang dilakukan berupa soal 

dengan memberikan pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang sudah 

disampaikan. Evaluasi tersebut digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa 

dalam memahami materi yang sudah diberikan.  

Rasio Tetap Siswa (RTS) adalah indeks 

kecepatan interaksi guru dan siswa. Nilai rasio 

tetap siswa sebesar 0%, nilai ini menunjukkan 

bahwa tidak ada interaksi cepat saat 

pembelajaran berlangsung.Metode pembelajaran 

yang dilakukan guru SDN 1 Nawa Kerti dan 

SDN 1 Pidpid yaitu metode ceramah dan Tanya 

jawab dengan tekhnik tutor sebaya. Guru 

terlebih dahulu mengajak siswa mengingat 

pelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, 

kemudian menunjuk siswa yang siap membaca 

untuk maju ke depan kelas. Siswa dipersilahkan 

keluar dari tempat duduk untuk belajar bersama 

teman lainnya yang lebih mengerti. Setelah 

siswa selesai membaca di depan kelas kepada 

siswa. dala hal ini siswa yang lebih aktif 

bertanya kepada guru, karena rasa ingin tahu 

mereka yang tinggi. 

Selama berinteraksi di dalam kelas, guru 

dan siswa menggunakan bahasa Indonesia dan 

Bahasa Daerah (Bali) dalam pembelajaran 

membaca dan menulis permulaan. Namun, guru 

dan siswa menggunakan bahasa Indonesia 

sampai pada tahap absensis siswa. dimana 

sebelum kegiatan apersepsi, guru mengingatkan 

siswa aturan penggunaan bahasa Indonesia 

selama pebelajaran Bahasa Indonesia. Dalam 

jalannya pembelajaran, masih ada beberapa 

siswa yang menggunakan bahasa daerah, namun 

hanya sedikit dan mereka langsung diingatkan 

oleh guru agar memakai bahasa Indonesia. 

Siswa yng tidak tau bahasa Indonesia dari apa 

yang akan mereka utarakan bertanya pada guru 

atau teman. Dari hasil pengamatan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa penguasaan bahasa 

Indonesia siswa kelas I B SDN 1 Nawa Kerti, 

sudah baik. Ini terkait dengan fokus pelajaran 

yang akan membuat siswa fokus pada 

kemampuan berbahasaIndonesia. Siswa 

menggunakan bahasaJawa ketika siswa tidak 

tahu bagaimana mengekspresikan ide ke dalam 

bahasa Indonesia dan membahsnya bersama-

sama di dalam kelas. 

 Berdasarkan hasil analisis variable 

iteraksi guru dan siswa diketahui bahwa Hasil 

analisis mengenai proporsi guru berbicara (GB), 

Siswa Berbicara (SB) dan Kesunyian (K) 

menunjukkan proporsi aktivitas yang berbeda-

bedaantara guru dan siswa. Diantara tiga 

karakteristik tersebut, guru berbicara memiliki 

nilai terbesar yaitu 51,90%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa selama pelajaran 

berlangsung interaksinya berpusat pada guru 

yaitu guru yang lebih banyak beraktivitas di 

kelas dibandingkan dengan siswa. Dari nilai 

tersebut dapat disimpulkan bahwa guru 

merupakan satu-satunya orang yang berkuasa di 

dalam kelas pada saat pembelajaran . Hal ini 

menunjukkan bahwa interaksinya berpusat pada 

guru. Guru adalah satu-satunya yang berkuasa 

dalam mengatur kelas, menentukan topik 

diskusi dan memberi pengetahuan baru kepada 

siswa. 

Interaksi yang terjadi antara guru dan 

siswa dalam pembelajaran membaca dan 

menulis permulaan bersifat multi arah. Interaksi 

multi arah berarti guru dan siswa saling 

memberikan respon dalam berinteraksi bahkan 

siswa satu dengan siswa yang lain juga memiliki 

kesempatan untuk melakukan interaksi yang 

tidak melenceng dari materi pembelajaran. 

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh nilai 

Rasio Respon Guru (RRG) yaitu sebesar 

44,48% dan nilai Rasio Inisiatif Siswa (RIS) 

yaitu sebesar 43,47% di SDN 1 Nawe Kerti. 

Sedangkan di SDN 1 Pidpid, nilai Rasio Respon 

Guru (RRG) yaitu sebesar 43,83% dan nilai 

Rasio Inisiatif Siswa (RIS) yaitu sebesar 8,19%. 

Nilai Rasio Respon Guru (RRG) menunjukkan 

bahwa guru cukup responsif dalam menyikapi 

ide dan inisiatif siswa, sedangkan nilai Rasio 

Inisiatif Siswa (RIS) mengindikasikan bahwa 

proporsi bicara siswa dalam merespon guru dan 

mengekspresikan ide/ inisiatif sangat tinggi. 

Interaksi siswa satu dengan siswa yang lain 

terjadi dalam bentuk diskusi yang tidak 

melenceng dari materi pembelajaran dan 

kritikan atau saran yang diberikan salah satu 

siswa dalam menilai teman yang dilakukan 

siswa lain. 

Dalam pembelajaran, guru sangat 

memperhatikan situasi dan suasan di kelas. Guru 

selalu memberikan perhatian kepada siswa yang 

sedang sakit atau siswa yang kurang 

bersemangat dalam belajar, yaitu dengan cara 

memberikan motivasi kepada mereka. 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 

1 B, SDN 1 Nawa Kerti dan kelas II SDN 1 

Pidpid , ketika siswa sudah merasa bosan 
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dengan pembelajaran, guru selalu mengadakan 

trik-trik khusus untuk membuat para siswa 

kembali semangat dengan cara membuat 

suasana proses pembelajaran menyenangkan 

bagi siswa kelas I sekolah dasar, yaitu dengan 

mengadakan permainan misalnya sesekali guru 

mengajak mereka bernyanyi, mendongeng, dan 

memasukkan pengalaman siswa atau kejadian 

sehari-hari, dengan catatan semua itu tidak 

melenceng dari topik pembicaraan (materi). 

Menurut guru kelas 1 SDN 1 Nawa Kerti 

dan SDN 1 Pidpid, mengajar di kelas rendah 

harus menerapkan prinsip “bermain sambil 

belajar”. Alhasil, dalam pembelajaran siswa 

tampak senang dan berantusias mengikuti 

pelajaran, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 

respon siswa yaitu sebesar 24,25% di SDN 1 

Nawe Kerti dan sebesar 29,64 SDN 1 Pidpid. 

Nilai tersebut tampak bahwa siswa cukup aktif 

dalam pembelajaran.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pola interaksi yang terjadi 

dalam pembelajaran bersifat multi arah yaitu 

interaksi guru-siswa, siswa-guru, dan siswa-

siswa. Interaksi multi arah sama halnya dengan 

interaksi arah banyak. Interaksi arah banyak 

menurut Hidayat (2013) yaitu proses 

pembelajaran memungkinkan terjadinya arah 

komunikasi ke segenap penjuru dan masing-

masing berlangsung secara timbal balik. Arah 

komunikasi bisa terjadi dari guru ke siswa, 

siswa ke siswa dan siswa ke guru. Namun, 

interaksinya berpusat pada guru artinya guru 

memiliki kekuasaan terbesar di dalam 

pembelajaran dan siswa menjadi objek interaksi. 

Dalam pembelajaran, guru dan siswa saling 

memberikan respon timbal balik, sedangkan 

interaksi siswa satu dengan siswa yang lain 

berupa diskusi dalam pembelajaran dan tidak 

melenceng dari materi pengajaran. Inilah 

sebabnya pola interaksinya bersifat multi arah. 

Disamping bersifat multi arah, interaksi yang 

terjadi juga bersifat edukatif. Artinya, interaksi 

guru dan siswa berlangsung dalam suatu ikatan 

untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Dalam 

proses interaksi tersebut guru mampu 

memberikan dan mengembangkan motivasi 

serta reinforcement kepada siswa agar 

melakukan kegiatan belajar secara optimal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiann 

yang dilakukan oleh Purwani (2009) yang 

memperoleh hasil sebagai berikut. Interaksi 

dalam pembelajaran di kelas rendah berpusat 

pada guru artinya guru memiliki kekuasaan 

terbesar di dalam pembelajaran dan siswa 

menjadi objek interaksi Dalam pembelajaran 

membaca puisi anak, guru dan siswa saling 

memberikan respon timbal balik, sedangkan 

interaksi siswa satu dengan siswa yang lain 

tidak melenceng dari materi pengajaran. Inilah 

sebabnya pola interaksinya bersifat multi arah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh purwani (2009) dan hasil analisis 

yang didapatkan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pada kelas rendah guru masih memegang 

kendali terbesar dalam kegiatan pembelajaran, 

namun guru tetap memberikan kebebasan bagi 

siswanya untuk berpendapat dan berkreasi 

sesuasi dengan apa yang mereka inginkan tanpa 

melenceng dari aktivitas pembelajaran. 

Jadi, pola interaksi multi arah yang 

berpusat pada guru dan karakteristik 

pembelajaran guru yang menyenangkan dan 

selalu memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menuangkan ide/ inisiatif mampu 

meningkatkan kemampuan membaca dan 

menulis pada siswa kelas 1 Sekolah Dasar.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan uraian tersebut simpulan 

penelitian ini adalah, pertama Pola interaksi 

yang terjadi dalam pembelajaran membaca dan 

Interaksi yang terjadi antara guru dan siswa 

dalam pembelajaran membaca dan menulis 

permulaan bersifat multi arah. Interaksi multi 

arah berarti guru dan siswa saling memberikan 

respon dalam berinteraksi bahkan siswa satu 

dengan siswa yang lain juga memiliki 

kesempatan untuk melakukan interaksi yang 

tidak melenceng dari materi 

pembelajaran.Pernyataan tersebut dikuatkan 

oleh nilai Rasio Respon Guru (RRG) yaitu 

sebesar 44,48% dan nilai Rasio Inisiatif Siswa 

(RIS) yaitu sebesar 43,47%. Nilai Rasio Respon 

Guru (RRG) menunjukkan bahwa guru cukup 

responsif dalam menyikapi ide dan inisiatif 

siswa, sedangkan nilai Rasio Inisiatif Siswa 

(RIS) mengindikasikan bahwa proporsi bicara 

siswa dalam merespon guru dan 

mengekspresikan ide/ inisiatif sangat tinggi. 

Kedua Karakteristik pembelajaran membaca dan 

menulis permulaan yang dilakukan guru dan 

siswa kelas 1 B, SDN 1 Nawa Kerti 

mengindikasikan bahwa guru memegang 

kendali selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Dengan lebih banyak 
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menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, 

terlihat bahwa guru menguasai kelas, dengan 

lebih banyak memberikan arahan. Ketiga, 

pembelajaran membaca dan menulis permulaan 

di SDN 1 Nawa Kerti tergolong berhasil. 

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan nilai 

rata-rata yang diperoleh siswa dalam membaca 

sebesar 78,30 dan nilai dalam menulis sebesar 

77,31. Kedua nilai tersebut dikategorikan ke 

dalam kategori baik. sedangkan hasil tes sikap 

siswa selama pembelajaran berlangsung sebesar 

71,86, yang dikategorikan ke dalam kategori 

baik. 

 Kedua, karakteristik  pembelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas yang dilakukan guru 

dan siswa kelas II SD Negeri 1 Pidpid 

mengindikasikan bahwa guru adalah orang yang 

bertugas menyediakan bahan pelajaran, tetapi 

yang mengolah dan mencerna adalah para siswa. 

Oleh karena itu guru selalu membimbing dan 

menyediakan kondisi yang kondusif agar anak 

didik dapat berkembang dengan cara 

memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya 

kepada siswa dalam mengekspresikan 

ide/inisiatif dan bakatnya serta menciptakan 

suasana pembelajaran yang santai dan tidak 

kaku dengan cara sesekali mengajak siswa 

untuk bernyanyi. Kemudian secara umum 

bahasa indonesi lebih banyak digunkan dalam 

proses pembelajaran dan bahasa bali digunakan 

apabila siswa tidak memahami apa yang 

disampaikan guru.  
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ABSTRACT 

 

PHYSICAL CONDITION LEVEL OF FOOTBALL REFEREE 

PENGKAB PSSI BULELENG 

Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan 

Universitas Pendidikan Ganesha 

adic56@yahoo.com 

This research aims to determine: (1) the endurance capacity (VO2max), (2) pulmonary 

vital capacity, and (3) running speed is owned by football referee Pengkab PSSI Buleleng. 

This research is quantitative descriptive. The number of research subjects is 26 people. The 

data collection technique using MFT (Multistage Fitness Test) to measure endurance (VO2max), 

spirometer to measure pulmonary vital capacity, and 30 meter run test to measure running speed. 

Data analysis technique used descriptive statistics. 

The result showed that VO2max football referee Pengkab PSSI Buleleng 4 person (15,38%) 

average category, 11 person (42,31%) less category, and 11 person (42,31%) very less category. 

Pulmonary vital capacity of football referee Pengkab PSSI Buleleng there are 4 person (15,38%) 

very good category, 9 person (34,62%) good category, 12 person (46,15%) average category, 1 

person (3,85%) less category. Running speed of football referee Pengkab PSSI Buleleng 4 person 

(15,38%) very good category, 6 person (23,08%) good category, 12 person (46,15%) average 

category, 3 person (11,54%) less category, and 1 person (3,85%) very less category. 

Based on the above result, suggested to Pengkab PSSI Buleleng to compose a continuous 

and directIONAL training program so as to improve the physical condition of the football referee 

Pengkab PSSI Buleleng. 

Key words: Referee, endurance, pulmonary vital capacity, running speed. 
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ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Sepakbola merupakan permai-

nan beregu, masing-masing regu terdiri 

dari 11 pemain dengan seorang penjaga 

gawang, yang dimainkan dengan 

menggunakan kaki, kecuali penjaga 

gawang yang boleh menggunakan 

lengannya di daerah tendangan hukuman 

(Sucipto, dkk. 1999: 7). Sedangkan 

menurut Kosasih (1991: 103) 

menyatakan sepakbola adalah salah satu 

cabang olahraga permainan yang terdiri 

dari dua regu dengan setiap regu 

minimal 7 orang pemain, maksimal 11 

orang pemain yang berada di lapangan. 

Bola dimainkan oleh seluruh tubuh 

kecuali dengan tangan (kecuali penjaga 

gawang) dengan dibatasi oleh aturan-

aturan tertentu, yang bertujuan untuk 

memasukan bola sebanyak mungkin ke 

gawang lawan dan menjaga gawang 

sendiri dari serangan. 

Dari kedua definisi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sepakbola 

merupakan sebuah permainan yang 

dimainkan oleh 2 (dua) tim, dengan tiap 

timnya berjumlah minimal 7 (tujuh) 

pemain dan maksimal 11 (sebelas) 

pemain, yang tujuan utamanya adalah 

memasukkan bola/mencetak gol ke 

gawang lawan sebanyak-banyaknya 

dengan peraturan yang telah ditentukan. 

Karakteristik permainan sepakbola 

sendiri adalah bermain dengan banyak 

pergerakan, baik dengan ataupun tanpa 

bola, di luas lapangan berukuran 75 

meter x 110 meter. Sehingga dengan 

karakteristik permainan tersebut setiap 

pemain dituntut memiliki kondisi fisik 

yang prima. 

Walaupun demikian olahraga ini 

sangat populer dan digemari oleh 

sebagian besar masyarakat di Indonesia. 

Hal ini dapat dibuktikan saat gelaran 

Piala Presiden 2015. Rating televisi 

pemegang hak siar naik tinggi, melebihi 

rating dan share television acara lain di 

jam yang sama, yakni TVR mencapai 

8.7 dan share mencapai 41.2% 

(tvguide.co.id). Naiknya rating tersebut 

akibat dari mulai berkualitasnya sebuah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kemampuan daya tahan (VO2max), (2) 

kapasitas vital paru, dan (3) kecepatan lari yang dimiliki oleh wasit sepakbola Pengkab PSSI 

Buleleng. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jumlah subyek penelitian ini 26 

orang. Teknik pengumpulan data menggunakan MFT (Multistage Fitness Test) untuk mengukur 

daya tahan (VO2max), spirometer untuk mengukur kapasitas vital paru, dan tes lari 30 meter untuk 

mengukur kecepatan lari. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa VO2max wasit sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 4 

orang (15,38 %) kategori Sedang, 11 orang (42,31 %) kategori Kurang, dan 11 orang (42,31 %) 

kategori Kurang Sekali. Kapasitas vital paru wasit sepakbola Pengkab PSSI Buleleng terdapat 4 

orang (15,38 %) kategori Baik Sekali, 9 orang (34,62 %) kategori Baik, 12 orang (46,15 %) 

kategori Sedang, 1 orang (3,85 %) kategori Kurang. Kecepatan lari wasit sepakbola Pengkab PSSI 

Buleleng 4 orang (15,38 %) kategori Baik Sekali, 6 orang (23,08 %) kategori Baik, 12 orang 

(46,15 %) kategori Sedang, 3 orang (11,54 %) kategori Kurang, dan 1 orang (3, 85 %) kategori 

Kurang Sekali. 

Berdasarkan hasil di atas disarankan kepada Pengkab PSSI Buleleng untuk menyusun 

program latihan yang kontinyu dan terarah sehingga dapat meningkatkan kondisi fisik wasit 

sepakbola Pengkab PSSI Buleleng. 

Kata-kata kunci: Wasit, daya tahan, kapasitas vital paru, kecepatan lari. 
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permainan/pertandingan yang 

berlangsung. Ada beberapa faktor 

penyebab sebuah 

permainan/pertandingan tersebut dapat 

terselenggara dengan baik dan/atau 

berkualitas, yaitu (1) kualitas taktik dan 

teknik kedua tim yang bertanding, (2) 

kualitas sarana dan prasarana 

pertandingan, (3) kualitas perangkat 

pertandingan yang memimpin. 

Perangkat pertandingan yang 

dimaksud adalah wasit dan asistennya, 

pengawas pertandingan, dan inspektur 

wasit. FIFA Law of the Game 2013 

pasal 5 menyatakan bahwa setiap 

pertandingan sepakbola dipimpin oleh 

seorang wasit yang wewenangnya 

mutlak dalam menegakkan peraturan 

permainan pada pertandingan di mana 

dia ditugaskan. Setiap pertandingan 

sepakbola seorang wasit dibantu oleh 

dua orang sebagai asisten wasit dan 

seorang official keempat (yang dahulu 

dikenal dengan nama wasit cadangan). 

Tugas seorang wasit adalah menegakkan 

peraturan permainan yang tertuang 

dalam FIFA Law of the Game 2013 

yang terdiri dari 17 pasal. 

Setiap kejadian-kejadian yang 

terjadi di dalam lapangan permainan 

sepakbola harus mendapat pengawasan 

yang detail dari wasit agar tidak terjadi 

salah pengambilan keputusan. Jadi 

sudah seyogyanya wasit harus selalu 

aktif bergerak dan berlari mengikuti 

bola dan agar memudahkan wasit untuk 

melihat dan memutuskan suatu kejadian. 

Normalnya wasit harus selalu dekat atau 

minimal berada pada radius 10 meter 

dengan bola dan kejadian. Wasit 

sepakbola yang bertugas selama 2x45 

menit (dapat bertambah panjang jika 

terdapat perpanjangan waktu) harus 

dapat menjaga konsentrasi dan 

ketahanan kondisi fisiknya dengan baik. 

Dengan kondisi fisik yang baik wasit 

nantinya dapat menjadi lebih tenang, 

menjaga konsentrasi, tidak ragu-ragu, 

sehingga tidak ada kesalahan dalam 

mengambil keputusan. Untuk itu wasit 

perlu menyiapkan kondisi fisiknya 

sebelum melaksanakan tugas, sehingga 

terhindar dari kelelahan saat bertugas.  

Sidik, dkk. (2007: 51) 

menyatakan bahwa kondisi fisik adalah 

salah satu persyaratan yang sangat 

diperlukan dalam usaha peningkatan 

prestasi seorang atlet bahkan dapat 

dikatakan sebagai sesuatu yang tidak 

dapat ditawar-tawar lagi. Kondisi fisik 

adalah kemampuan yang meliputi 

kekuatan/strength, kecepatan/speed, 

daya tahan/endurance, 

kelentukan/flexibility, dan koordinasi 

(Bompa, 1983). Kondisi fisik tersebut 

disesuaikan dengan kecabangan 

olahraga masing-masing. Khusus wasit 

sepakbola komponen kondisi fisik yang 

lebih dominan adalah daya tahan dan 

kecepatan.  

Seorang wasit rata-rata dalam 

sebuah pertandingan menempuh jarak 

lari sejauh 10.3 km. Untuk itu, wasit 

juga memerlukan kemampuan fisik yang 

baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata 

VO2max Wasit FIFA sebesar 52.8 ± 

6.23 ml (kg.min)-1 (Aziz, 2012: 24). Jadi 

seorang wasit wajib memiliki daya tahan 

dan kecepatan yang minimal sama 

dengan para pemain sepakbola pada 

umumnya. Kondisi tersebut dapat dilatih 

dan dipersiapkan dengan proses latihan 

yang sistematis dan kontinyu.  

Berkaitan dengan hal tersebut 

maka peneliti tertarik untuk 

mengungkap bagaimana tingkat kondisi 

fisik para wasit sepakbola yang 

bernaung di bawah PSSI Buleleng yang 

berjumlah 26 orang dengan kualifikasi 

license C1 Nasional 4 orang, license C2 

Provinsi 14 orang, dan license C3 

Kabupaten 8 orang. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Wasit 
FIFA Law of the Game 2013 

pasal 5 menyatakan bahwa setiap 

pertandingan sepakbola dipimpin oleh 

seorang wasit yang wewenangnya 

mutlak dalam menegakkan peraturan 

permainan pada pertandingan di mana 

dia ditugaskan. Setiap pertandingan 

sepakbola seorang wasit dibantu oleh 

dua orang sebagai asisten wasit dan 
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seorang official keempat (yang dahulu 

dikenal dengan nama wasit cadangan). 

Tugas seorang wasit adalah menegakkan 

peraturan permainan yang tertuang 

dalam FIFA Law of the Game 2013 

yang terdiri dari 17 pasal. 

 

Kondisi Fisik 
Secara terminologi kondisi fisik 

berarti keadaan fisik. Keadaan tersebut 

dapat meliputi sebelum, pada saat dan 

setelah mengalami suatu proses latihan. 

Sidik, dkk. (2007: 51) menyatakan 

bahwa kondisi fisik adalah salah satu 

persyaratan yang sangat diperlukan 

dalam usaha peningkatan prestasi 

seorang atlet bahkan dapat dikatakan 

sebagai sesuatu yang tidak dapat 

ditawar-tawar lagi. Kondisi fisik adalah 

kemampuan yang meliputi 

kekuatan/strength, kecepatan/speed, 

daya tahan/endurance, 

kelentukan/flexibility, dan koordinasi 

(Bompa, 1983).  

Kondisi fisik dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu 

kondisi fisik umum dan kondisi fisik 

khusus (Depdiknas, 2000: 102). Kondisi 

fisik umum merupakan kemampuan 

dasar untuk mengembangkan 

kemampuan prestasi tubuh. Sedangkan 

kondisi fisik khusus merupakan 

kemampuan yang langsung dikaitkan 

dengan kebutuhan suatu cabang 

olahraga tertentu. 

 

Daya Tahan Kardiorespiratori 
Secara sederhana daya tahan 

dapat diartikan sebagai kemampuan 

tubuh mengatasi kelelahan. Namun 

secara definitif daya tahan merupakan 

kemampuan organisme tubuh untuk 

mengatasi kelelahan yang disebabkan 

oleh pembebanan yang berlangsung 

relatif lama (Depdiknas, 2000: 115). 

Jadi dapat dikatakan bahwa daya tahan 

tersebut kemampuan organisme tubuh 

untuk melakukan pembebanan selama 

mungkin tanpa mengurangi atau 

menurunnya kualitas performa. 

Daya tahan atau endurance 

dibedakan menjadi dua golongan yaitu 

daya tahan otot dan daya tahan 

kardiorespiratori (Sajoto, 1988: 58). 

Daya tahan otot adalah kemampuan 

seseorang dalam mempergunakan suatu 

kelompok ototnya, untuk berkontraksi 

terus menerus dalam waktu relatif cukup 

lama, dengan beban tertentu. Sedangkan 

daya tahan kardiorespiratori adalah 

kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan sistem jantung, 

pernapasan dan peredaran darahnya, 

secara efektif dan efisien dalam 

menjalankan kerja terus menerus. 

 

Kapasitas Vital Paru 
Menurut Soeparmo (dalam 

Yunani, 2013: 128) kapasitas vital paru 

merupakan jumlah oksigen yang dapat 

dimasukkan ke dalam tubuh atau paru 

seseorang secara maksimal. Jumlah 

oksigen yang dapat dimasukkan ke 

dalam paru ditentukan oleh kemampuan 

kembang kempisnya sistem pernapasan. 

Semakin baik kerja sistem pernapasan 

berarti volume oksigen yang diperoleh 

semakin banyak. Menurut Guyton 

(dalam Bardiansyah, 2013: 10) 

Kapasitas vital rata-rata pada pria muda 

dewasa kira-kira 4,6 liter dan pada 

wanita muda dewasa kira-kira 3,1 liter. 

 

Kecepatan 
Kecepatan adalah kemampuan 

untuk berpindah atau bergerak dari 

tubuh atau anggota tubuh dari satu titik 

ke titik yang lainnya atau untuk 

mengerjakan suatu aktivitas berulang 

yang sama serta berkesinambungan 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 

(Nala, 1998 : 66). Ditinjau dari sistem 

gerak, kecepatan adalah kemampuan 

dasar mobilitas sistem saraf pusat dan 

perangkat otot untuk menampilkan 

gerakan-gerakan pada kecepatan 

tertentu. Kecepatan merupakan 

gabungan tiga elemen, yakni waktu 

reaksi, frekuensi gerakan per unit waktu, 

kecepatan menempuh jarak tertentu. 
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Kecepatan merupakan salah satu 

kemampuan dasar biomotorik yang 

diperlukan dalam setiap cabang olahraga 

(Sukadiyanto dan Muluk, 2011 : 116). 

Kecepatan merupakan laju gerakan otot, 

baik untuk bagian-bagian tubuh (lengan, 

tangan, dan tungkai) maupun untuk 

seluruh tubuh (seluruh badan 

berpindah). Kecepatan sangat tergantung 

dari kekuatan karena tanpa kekuatan, 

kecepatan tidak dapat dikembangkan. 

Jika seorang siswa atau atlet ingin 

mengembangkan kecepatan 

maksimalnya maka ia juga harus 

mengembangkan kekuatannya. Berbagai 

faktor yang mempengaruhi kecepatan 

adalah kelentukan, tipe tubuh, umur, dan 

lain-lain. 

Sajoto (1988 : 58) memberikan 

pengertian bahwa kecepatan (speed) 

adalah kemampuan seseorang dalam 

melakukan gerakan berkesinambungan 

dalam bentuk yang sama, dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan 

Nossek (1982 : 87) menyatakan bahwa 

kecepatan merupakan kualitas 

kondisional yang memungkinkan 

seseorang untuk beraksi secara cepat 

bila dirangsang untuk melakukan 

gerakan secepat mungkin. 

Berdasarkan pengertian dan 

penjabaran tentang kecepatan di atas 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

kecepatan adalah kemampuan berpindah 

secepat-cepatnya dari satu tempat ke 

tempat yang lain dengan waktu 

sesingkat-singkatnya. Kecepatan 

merupakan gabungan tiga elemen, yakni 

waktu reaksi, frekuensi gerakan per unit 

waktu, kecepatan menempuh jarak 

tertentu. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode dan Subjek Penelitian 
Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksud untuk mengungkap status 

gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan. Tempat pelaksanaan 

penelitian ini di GOR FOK Undiksha 

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja 

yang dilaksanakan pada hari Minggu 10 

April 2016 pukul 08.00 wita. Subjek 

penelitian ini adalah seluruh wasit 

sepakbola Pengkab PSSI Buleleng yang 

masih aktif berjumlah 26 orang dengan 

rincian kualifikasi license C1 Nasional 4 

orang, license C2 Provinsi 14 orang, dan 

license C3 Kabupaten 8 orang. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengukuran tingkat daya tahan 

(VO2max), menggunakan MFT 

(Multistage Fitness Test). Tes ini 

merupakan tes yang dilakukan di 

lapangan, sederhana namun 

menghasilkan suatu perkiraan yang 

cukup akurat tentang konsumsi oksigen 

maksimal (VO2max) untuk berbagai 

kegunaan atau tujuan. 

Untuk mengukur kapasitas vital 

paru wasit sepakbola Pengkab PSSI 

Buleleng digunakan alat spirometer. 

Diawali dengan testee diukur berat dan 

tinggi badannya. Kemudian testee saat 

melakukan tes kapasitas paru bediri 

tegak rileks dengan menarik nafas 

dalam-dalam dengan posisi sungkup 

mulut terpasang pada mulut. Setelah 

penuh testee menutup mulutnya 

kemudian hembuskan nafas sekencang-

kencangnya dan semaksimal mungkin 

hingga udara dalam paru-paru keluar 

sepenuhnya. 

Untuk mengukur kemampuan 

kecepatan berlari digunakan 30 meter 

sprint test. Testee berdiri di belakang 

garis start dengan teknik start berdiri. 

Kecepatan berlari testee dihitung mulai 

dari saat aba-aba “ya” dibunyikan 

(stopwatch dihidupkan) sampai testee 

menginjak garis finish. Testee 

memperoleh kesempatan tes sebanyak 

dua kali. Tes kedua dilaksanakan setelah 

istirahat selama 30 detik. Jadi dari dua 

kali tes diambil waktu yang terkecil. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data 

menggunakan analisis statistik deskriptif 
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yaitu statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi. Teknik analisis 

statistik deskriptif menggunakan 

tabulasi frekuensi dan rata-rata dengan 

rumus sebagai berikut. 

P =
𝑓

𝑛
𝑥100% 

 

Keterangan: 

P = Persentase 

f = Frekuensi 

n = Jumlah Sampel 

 

HASIL 

Pengukuran VO2max wasit 

sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

menggunakan Multistage Fitness Test 

atau MFT. Adapun hasil pengukuran 

VO2max wasit sepakbola Pengkab PSSI 

Buleleng dipaparkan pada tabel 01 di 

bawah ini.

 

Tabel 01. Hasil Pengukuran VO2max Wasit Sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

No. Nama Wasit Usia (Thn) License MFT  

 

Kategori 

1. KW 36 C1 28,3 cc/kg/bb Kurang Sekali 

2. IGSR 28 C1 41,8 cc/kg/bb Kurang 

3. MKE 28 C1 44,5 cc/kg/bb Sedang 

4. WA 28 C1 48,0 cc/kg/bb Sedang 

5. S 52 C2 26,8 cc/kg/bb Kurang 

6. IPAYA 28 C2 42,4 cc/kg/bb Kurang 

7. KAL 27 C2 31,8 cc/kg/bb Kurang Sekali 

8. IKS 27 C2 39,2 cc/kg/bb Kurang 

9. MHS 22 C2 38,5 cc/kg/bb Kurang 

10. KEP 28 C2 31,0 cc/kg/bb Kurang Sekali 

11. MA 48 C2 30,2 cc/kg/bb Kurang 

12. KS 46 C2 28,3 cc/kg/bb Kurang Sekali 

13. KCAK 29 C2 44,5 cc/kg/bb Sedang 

14. KR 35 C2 37,8 cc/kg/bb Kurang 

15. GGAP 24 C2 39,9 cc/kg/bb Kurang 

16. KABP 21 C2 35,7 cc/kg/bb Kurang Sekali 

17. IMMSA 29 C2 31,8 cc/kg/bb Kurang Sekali 

18. DF 28 C2 39,9 cc/kg/bb Kurang 

19. Z 23 C3 46,8 cc/kg/bb Sedang 

20. AH 23 C3 30,2 cc/kg/bb Kurang Sekali 

21. IPA 29 C3 31,0 cc/kg/bb Kurang Sekali 

22. MNA 23 C3 43,3 cc/kg/bb Kurang 

23. GHW 25 C3 37,8 cc/kg/bb Kurang Sekali 

24. NA 48 C3 26,8 cc/kg/bb Kurang Sekali 

25. IMFW 27 C3 39,9 cc/kg/bb Kurang 

26. B 33 C3 31,8 cc/kg/bb Kurang Sekali 

Berdasarkan tabel di atas, maka 

hasil analisis deskripsi yang disajikan 

pada hasil penelitian ini adalah hasil dari 

pengkategorian didasarkan atas data 

penelitian sebanyak lima kategori, yaitu 

Baik Sekali, Baik, Sedang, Kurang, dan 

Kurang Sekali. 
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Tabel 02. Persentase Hasil Tes VO2max Wasit Sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 
 

No. Kategori Frekuensi Persentase 

1. Baik Sekali 0 0,0 % 

2. Baik 0 0,0 % 

3. Sedang 4 15,38 % 

4. Kurang 11 42,31 % 

5. Kurang Sekali 11 42,31 % 

Total 26 100% 

Berdasarkan tabel 02 di atas 

dapat diketahui bahwa dari 26 wasit 

sepakbola Pengkab PSSI Buleleng tidak 

ada (0%) yang memiliki VO2max 

kategori Baik Sekali maupun Baik. 4 

wasit (15,38 %) memiliki VO2max 

kategori Sedang, 11 wasit (42,31 %) 

memiliki VO2max kategori Kurang, dan 

11 wasit (42,31 %) memiliki VO2max 

kategori Kurang Sekali. Untuk melihat 

dengan lebih jelas perbandingan hasil 

pengukuran VO2max wasit sepakbola 

Pengkab PSSI Buleleng melalui MFT 

disajikan grafik sebagai berikut.

  

 
Gambar 01. Grafik Hasil Tes VO2max Wasit Sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

 

Adapun hasil pengukuran 

kapasitas vital paru wasit sepakbola 

Pengkab PSSI Buleleng dipaparkan pada 

tabel 03 di bawah ini. 
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Tabel 03. Hasil Pengukuran Kapasitas Vital Paru Wasit Sepakbola Pengkab PSSI 

Buleleng 

No. Nama Wasit Usia (Thn) License Kapasitas Vital 

Paru 

Kriteria 

1. KW 36 C1 3.03 ltr 79,9% Baik 

2. IGSR 28 C1 3,38 ltr 79,9% Baik 

3. MKE 28 C1 4,11 ltr 100,6% Baik Sekali 

4. WA 28 C1 3,54 ltr 82,1% Baik 

5. S 52 C2 2,18 ltr 59,2% Sedang 

6. IPAYA 28 C2 3,48 ltr 78,5% Baik 

7. KAL 27 C2 3,68 ltr 87,8% Baik 

8. IKS 27 C2 4,92 ltr 110,5% Baik Sekali 

9. MHS 22 C2 3,34 ltr 81% Baik 

10. KEP 28 C2 2,69 ltr 64,3% Sedang 

11. MA 48 C2 1,87 ltr 48,6% Kurang 

12. KS 46 C2 2,18 ltr 59,2% Sedang 

13. KCAK 29 C2 3,44 ltr 80,7% Baik 

14. KR 35 C2 3,18 ltr 80,5% Baik 

15. GGAP 24 C2 2,87 ltr 65,8% Sedang 

16. KABP 21 C2 3,10 ltr 72,2% Sedang 

17. IMMSA 29 C2 3,08 ltr 71,7% Sedang 

18. DF 28 C2 2,99 ltr 71,0% Sedang 

19. Z 23 C3 3,40 ltr 80,0% Baik 

20. AH 23 C3 41,3 ltr 65,2% Sedang 

21. IPA 29 C3 2,69 ltr 64,3% Sedang 

22. MNA 23 C3 3,63 ltr 90,4% Baik Sekali 

23. GHW 25 C3 2,50 ltr 55,6% Sedang 

24. NA 48 C3 3,32 ltr 88,2% Baik Sekali 

25. IMFW 27 C3 3,06 ltr 72,8% Sedang 

26. B 33 C3 2,97 ltr 73,5% Sedang 

Berdasarkan tabel di atas, maka 

hasil analisis deskripsi yang disajikan 

pada hasil penelitian ini adalah hasil dari 

pengkategorian didasarkan atas data 

penelitian sebanyak lima kategori, yaitu 

Baik Sekali, Baik, Sedang, Kurang, dan 

Kurang Sekali.

 

Tabel 04. Persentase Hasil Kapasitas Vital Paru Wasit Pengkab PSSI Buleleng 

No. Kategori Frekuensi Persentase 

1. Baik Sekali 4 15,38 % 

2. Baik 9 34,62 % 

3. Sedang 12 46,15 % 

4. Kurang 1 3,85 % 

5. Kurang Sekali 0 0,00 % 

Total 26 100% 
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Berdasarkan tabel 08 di atas 

dapat diketahui bahwa dari 26 wasit 

sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

terdapat 4 wasit (15,38 %) yang 

memiliki tingkat kapasitas vital paru 

Baik Sekali, 9 wasit (34,62 %) yang 

memiliki tingkat kapasitas vital paru 

Baik, 12 wasit (46,15 %) yang memiliki 

tingkat kapasitas vital paru Sedang, 1 

wasit (3,85 %) yang memiliki tingkat 

kapasitas vital paru Kurang, dan tidak 

ada wasit (0%) yang memiliki tingkat 

kapasitas vital paru Kurang Sekali. 

Untuk melihat dengan lebih jelas 

perbandingan hasil pengukuran 

kapasitas vital paru wasit sepakbola 

Pengkab PSSI Buleleng disajikan grafik 

sebagai berikut.

 

 
 

Gambar 02. Grafik Hasil Tes Kapasitas Vital Paru Wasit Sepakbola Pengkab PSSI 

Buleleng 

 

Pengukuran kecepatan lari wasit 

sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

menggunakan 30 meter sprint test. 

Adapun hasil pengukuran kecepatan lari 

wasit sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

dipaparkan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 05. Hasil Pengukuran Kecepatan Lari Wasit Sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

No. Nama Wasit Usia (Thn) License Sprint  

30 meter 

Kriteria 

1. KW 36 C1 04,37 dtk Sedang 

2. IGSR 28 C1 03,80 dtk Baik Sekali 

3. MKE 28 C1 03,90 dtk Baik Sekali 

4. WA 28 C1 04,28 dtk Baik 

5. S 52 C2 07,02 dtk Kurang Sekali 

6. IPAYA 28 C2 04,60 dtk Sedang 

7. KAL 27 C2 04,29 dtk Baik 

8. IKS 27 C2 04,36 dtk Sedang 

9. MHS 22 C2 04,59 dtk Sedang 

10. KEP 28 C2 04,72 dtk Sedang 

11. MA 48 C2 04,57 dtk Sedang 

12. KS 46 C2 05,11 dtk Kurang 

13. KCAK 29 C2 3,93 dtk Baik 

14. KR 35 C2 05,11 dtk Kurang 

15. GGAP 24 C2 03.92 dtk Baik 

16. KABP 21 C2 03.90 dtk Sedang 

17. IMMSA 29 C2 04.40 dtk Sedang 

18. DF 28 C2 03.93 dtk Baik 

19. Z 23 C3 03,85 dtk Baik Sekali 

20. AH 23 C3 04,45 dtk Sedang 

21. IPA 29 C3 04,60 dtk Sedang 

22. MNA 23 C3 03,82 dtk Baik Sekali 

23. GHW 25 C3 04,30 dtk Baik 

24. NA 48 C3 04,38 dtk Kurang 

25. IMFW 27 C3 03.87 dtk Sedang 

26. B 33 C3 04.67 dtk Sedang 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka 

hasil analisis deskripi yang disajikan 

pada hasil penelitian ini adalah hasil dari 

pengkategorian didasarkan atas data 

penelitian sebanyak lima kategori, yaitu 

Baik Sekali, Baik, Sedang, Kurang, dan 

Kurang Sekali.
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Tabel 06. Persentase Hasil Tes Kecepatan Lari Wasit Sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

No. Kategori Frekuensi Persentase 

1. Baik Sekali 4 15,38 % 

2. Baik 6 23,08 % 

3. Sedang 12 46,15 % 

4. Kurang 3 11,54 % 

5. Kurang Sekali 1 3,85 % 

Total 26 100% 

 

Berdasarkan tabel 06 di atas, 

dapat diketahui bahwa dari 26 wasit 

sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

terdapat 4 wasit (15,38 %) yang 

memiliki tingkat kecepatan lari Baik 

Sekali, 6 wasit (23,08 %) yang memiliki 

tingkat kecepatan lari Baik, 12 wasit 

(46,15 %) yang memiliki tingkat 

kecepatan lari Sedang, 3 wasit (11,54 %) 

yang memiliki tingkat kecepatan lari 

Kurang, dan 1 wasit (3, 85 %) yang 

memiliki tingkat kecepatan lari Kurang 

Sekali. Untuk melihat dengan lebih jelas 

perbandingan hasil pengukuran 

kecepatan lari wasit sepakbola Pengkab 

PSSI Buleleng disajikan grafik sebagai 

berikut.

 

 
 

Gambar 03. Grafik Hasil Tes Kecepatan Lari Wasit Sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan data hasil 

pengukuran VO2max wasit sepakbola 

Pengkab PSSI Buleleng diketahui bahwa 

dari 26 wasit tidak ada (0%) yang 

memiliki VO2max dengan kategori Baik 

Sekali maupun Baik, 4 wasit (15,38 %) 

memiliki VO2max dengan kategori 

Sedang, 11 wasit (42,31 %) memiliki 

VO2max dengan kategori Kurang, dan 

11 wasit (42,31 %) memiliki VO2max 

dengan kategori Kurang Sekali.  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat VO2max 

wasit sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

secara umum masuk ke dalam kategori 

Kurang Sekali. Padahal untuk menjadi 

seorang wasit yang siap bertugas, 

mereka wajib memiliki kebugaran atau 

VO2max yang baik atau sebesar 52.8 ± 

6.23 ml (kg.min)-1. Normalnya wasit 

harus selalu dekat atau minimal berada 

pada radius 10 meter dengan bola dan 

kejadian. Wasit sepakbola yang bertugas 

selama 2x45 menit (dapat bertambah 

panjang jika terdapat perpanjangan 

waktu) harus dapat menjaga konsentrasi 

dan ketahanan kondisi fisiknya dengan 

baik. Dengan kondisi fisik yang baik 

wasit nantinya dapat menjadi lebih 

tenang, menjaga konsentrasi, tidak ragu-

ragu, sehingga tidak ada kesalahan 

dalam mengambil keputusan. Sebab 

seorang wasit rata-rata dalam sebuah 

pertandingan menempuh jarak lari 

sejauh 10.3 km. 

 Berdasarkan data penelitian di 

atas dapat diketahui bahwa dari 26 wasit 

sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

terdapat 4 wasit (15,38 %) yang 

memiliki tingkat kapasitas vital paru 

Baik Sekali, 9 wasit (34,62 %) yang 

memiliki tingkat kapasitas vital paru 

Baik, 12 wasit (46,15 %) yang memiliki 

tingkat kapasitas vital paru Sedang, 1 

wasit (3,85 %) yang memiliki tingkat 

kapasitas vital paru Kurang, dan tidak 

ada wasit (0%) yang memiliki tingkat 

kapasitas vital paru Kurang Sekali. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara umum 

kapasitas vital paru para wasit sepakbola 

pengkab PSSI Buleleng berada pada 

kategori Baik. Hal ini menandakan 

bahwa kerja sistem pernafasan wasit 

sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

secara umum baik. Kapasitas vital paru 

merupakan jumlah oksigen yang dapat 

dimasukkan ke dalam tubuh atau paru 

seseorang secara maksimal. Jumlah 

oksigen yang dapat dimasukkan ke 

dalam paru ditentukan oleh kemampuan 

kembang kempisnya sistem pernapasan. 

Seorang wasit sepakbola wajib memiliki 

minimal kapasitas vital rata-rata sebesar 

4.6 liter sehingga dapat menunjang 

performa wasit selama 2x45 menit.  

Berdasarkan hasil penelitian di 

atas dapat diketahui bahwa dari 26 wasit 

sepakbola Pengkab PSSI Buleleng 

terdapat 4 wasit (15,38 %) yang 

memiliki tingkat kecepatan lari Baik 

Sekali, 6 wasit (23,08 %) yang memiliki 

tingkat kecepatan lari Baik, 12 wasit 

(46,15 %) yang memiliki tingkat 

kecepatan lari Sedang, 3 wasit (11,54 %) 

yang memiliki tingkat kecepatan lari 

Kurang, dan 1 wasit (3, 85 %) yang 

memiliki tingkat kecepatan lari Kurang 

Sekali. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara umum 

kecepatan lari wasit sepakbola Pengkab 

PSSI Buleleng berada pada kategori 

Sedang. Kecepatan adalah kemampuan 

untuk berpindah atau bergerak dari 

tubuh atau anggota tubuh dari satu titik 

ke titik yang lainnya atau untuk 

mengerjakan suatu aktivitas berulang 

yang sama serta berkesinambungan 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 

(Nala, 1998 : 66). Ditinjau dari sistem 

gerak, kecepatan adalah kemampuan 

dasar mobilitas sistem saraf pusat dan 

perangkat otot untuk menampilkan 

gerakan-gerakan pada kecepatan 

tertentu. Kecepatan merupakan 

gabungan tiga elemen, yakni waktu 

reaksi, frekuensi gerakan per unit waktu, 

kecepatan menempuh jarak tertentu. 

Kecepatan merupakan salah satu 

kemampuan dasar biomotorik yang 

diperlukan oleh wasit sepakbola. Wasit 

harus selalu dapat berada pada jarak 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 
 

 

 

252 

minimal 10 meter dari bola, sehingga 

konsekuensinya adalah wasit harus 

senantiasa melakukan sprint begitu bola 

melaju kencang berubah arah. Begitu 

juga seorang Asisten Wasit yang paling 

memerlukan kecepatan berlari. Sebab 

asisten wasit harus senantiasa berada 

segaris dengan pemain belakang kedua 

terakhir untuk memastikan pemain 

menyerang berada pada posisi offside 

atau onside, dan membantu kerja wasit 

dalam memastikan bola ke luar lapangan 

permainan ataupun bola masuk ke 

gawang (goal). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

hasil analisis data yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: (a) 

VO2max wasit sepakbola Pengkab PSSI 

Buleleng dari 26 wasit dinyatakan 

bahwa tidak ada (0%) yang memiliki 

VO2max dengan kategori Baik Sekali 

maupun Baik, 4 wasit (15,38 %) 

memiliki VO2max dengan kategori 

Sedang, 11 wasit (42,31 %) memiliki 

VO2max dengan kategori Kurang, dan 

11 wasit (42,31 %) memiliki VO2max 

dengan kategori Kurang Sekali; (b) dari 

26 wasit sepakbola Pengkab PSSI 

Buleleng terdapat 4 wasit (15,38 %) 

yang memiliki tingkat kapasitas vital 

paru Baik Sekali, 9 wasit (34,62 %) 

yang memiliki tingkat kapasitas vital 

paru Baik, 12 wasit (46,15 %) yang 

memiliki tingkat kapasitas vital paru 

Sedang, 1 wasit (3,85 %) yang memiliki 

tingkat kapasitas vital paru Kurang, dan 

tidak ada wasit (0%) yang memiliki 

tingkat kapasitas vital paru Kurang 

Sekali; (c) dari 26 wasit sepakbola 

Pengkab PSSI Buleleng terdapat 4 wasit 

(15,38 %) yang memiliki tingkat 

kecepatan lari Baik Sekali, 6 wasit 

(23,08 %) yang memiliki tingkat 

kecepatan lari Baik, 12 wasit (46,15 %) 

yang memiliki tingkat kecepatan lari 

Sedang, 3 wasit (11,54 %) yang 

memiliki tingkat kecepatan lari Kurang, 

dan 1 wasit (3, 85 %) yang memiliki 

tingkat kecepatan lari Kurang Sekali. 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang diperoleh maka penulis bermaksud 

mengajukan beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan/kajian pada pihak-pihak 

terkait. Adapun saran-saran yang 

diajukan antara lain: (a) Kepada Ketua 

Bidang Diklat, SDM, dan Wasit 

Pengkab PSSI Buleleng disarankan 

untuk membuat program latihan yang 

kontinyu dan terukur agar tingkat 

kondisi fisik khususnya VO2max dan 

kecepatan lari wasit dapat ditingkatkan. 

Sehingga performa wasit saat memimpin 

sebuah pertandingan sepakbola menjadi 

lebih baik; (b) para wasit sepakbola 

Pengkab PSSI Buleleng disarankan 

untuk tetap menjaga kondisi fisiknya 

melalui program latihan yang disusun 

oleh Ketua Bidang Diklat, SDM, dan 

Wasit Pengkab PSSI Buleleng, menjaga 

asupan nutrisinya/pola makan dan pola 

istirahat yang berkualitas; (c) Kepada 

Ketua Umum Pengkab PSSI Buleleng 

agar secara rutin memprogramkan 

peningkatan kualitas SDM wasit melalui 

“Penyegaran” tiap triwulan, baik ada 

maupun tidak ada kompetisi dan/atau 

turnamen. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN BUKU AJAR DAN 

PERANGKAT PEMBELAJARAN FISIKA SMA BERBASIS 

MODEL-MODEL STUDENT CENTERED LEARNING 

MENGAITKAN KONSEP DAN PRINSIP FISIKA DENGAN NILAI-

NILAI KARAKTER, SIKAP SOSIAL, DAN  SIKAP SPIRITUAL 

Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA Undiksha  

santyasa@yahoo.com, www.santyasa.com 

This study aimed at conducting need assessment of the development of physics textbooks and 

learning devices-based student centered learning (SCL) models that integrates the concepts and 

principles of physics association with character values, social attitudes, and spiritual attitudes. This study 

uses surve on 9 (nine) Regencies/Cities in the province of Bali. The research sample set with stratified 

random sampling to establish the 27 government senior hight schools as well as each school principal, 54 

teachers of physics in high school, and 540 students of class XI. The research variables are the responses 

of teachers, principals, and students about the needs of the development of the physics textbooks and 

learning devices-based the SCL models that integrate the concepts and principles of physics association 

with character values, social attitudes, and spiritual attitudes. Data were collected by questionnaire, 

interview and observation documents physics books and learning tools that are used today. Data were 

analyzed descriptively. The results showed that the development of the physics textbooks and learning 

devices-based the SCL models that integrate the concepts and principles of physics association with 

character values, social attitudes, and spiritual attitudes are needed as a medium of learning meaningful 

for students in high school.  

Keywords: physics textbooks and learning devices, SCL models, character values, social attitudes, 

and spiritual attitudes 

Penelitian ini bertujuan melakukan analisis kebutuhan pengembangan buku ajar dan perangkat 

pembelajaran fisika berbasis model-model student centered learning (SCL) yang mengintegrasikan kaitan 

konsep dan prinsip fisika dengan nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual. Penelitian ini 

menggunakan metode surve pada sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sampel penelitian 

ditetapkan dengan teknik stratified random sampling untuk menetapkan 27 SMA Neneri berikut kepala 

sekolah masing-masing, 54 orang guru fisika SMA, dan 540 orang  siswa kelas XI. Variabel penelitian 

adalah   tanggapan guru, kepala sekolah, dan siswa tentang kebutuhan pengembangan buku ajar dan 

perangkat pembelajaran fisika berbasis model-model SCL yang mengintegrasikan kaitan konsep dan 

prinsip fisika dengan nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual. Data penelitian dikumpulkan 

dengan angket, wawancara, dan pengamatan dokumen buku dan perangkat pembelajaran fisika yang 

digunakan hingga saat ini. Data penelitian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  pengembangan buku ajar dan perangkat pembelajaran fisika berbasis model-model SCL yang 

mengintegrasikan kaitan konsep dan prinsip fisika dengan nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan sikap 

spiritual sangat dibutuhkan sebagai media pembelajaran bermakna bagi siswa di SMA. 

Kata-kata kunci: buku ajar dan perangkat pembelajaran fisika, model-model SCL, nilai-nilai 

karakter, sikap sosial, sikap spiritual. 
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PENDAHULUAN 

Siswa SMA memasuki kelas tidak dengan 

kepala kosong (blank mind), tetapi sudah 

membawa pengetahuan (Santyasa et al., 2009; 

Santyasa., et al, 2010; Santyasa et al., 2011; 

Santyasa et al., 2014(a); Santyasa et al., 2014; 

Santyasa et al., 2015). Pengetahuan yang 

dibawa siswa tersebut adalah pengetahuan yang 

telah terkonstruksi—yang telah bercokol di 

otaknya (existing knowledge). Existing 

knowledge (EK) tersebut berasal dari 

pengetahuan yang diperoleh sebelumnya, 

misalnya ketika di SMP atau SD, ketika 

berinteraksi dengan lingkungan keluarga atau 

masyarakat dan media masa, bisa juga dari 

pengalaman sehari-hari, atau bersumber dari 

keyakinan diri sendiri. Kualitas EK sering tidak 

ilmiah. Kualitas EK yanag tidak ilmiah 

diistilahkan miskonsepsi. Dalam praksis 

pendidikan, miskonsepsi disebabkan oleh 

kemasan pembelajaran yang lebih 

mengutamakan rote learning (Gardner, 1999).  

Menurut faham konstruktivistik, belajar 

merupakan proses mengintegrasaikan 

pengetahuan baru ke pengetahuan yang telah 

dimiliki (Existing Knowledge) melalui proses 

asimilasi dan akomodasi (Hadfield et al., 2006; 

Mansuri & Rao, 2007). Untuk mempercepat 

proses pengintegrasian pengetahuan baru ke 

EK yang telah ada, siswa perlu dibantu dengan 

model-model student centered learning (SCL), 

seperti yang telah dikembangkan oleh Santyasa 

et al (2014), yaitu pembelajaran perubahan 

konseptual, pembelajaran berbasis masalah, 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

pengaturan diri, pembelajaran berorientasi, dan 

model pembelajaran kooperatif investigasi 

kelompok. Model-model SCL tersebut 

berfungsi untuk mempercepat terjadinya proses 

pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam EK 

melalui aktivitas pemberdayaan potensi diri 

siswa secara mandiri.  

Praksis pendidikan fisika selama ini belum 

banyak mempertimbangkan model-model SCL 

sebagai salah satu cara pengemasan 

pembelajaran, termasuk dalam pengembangan 

buku ajar dan perangkat pembelajaran fisika. 

Demikian pula pengemasan buku ajar dan 

perangkat pembelajaran Fisika di sekolah, 

khususnya di Sekolah Menengah Atas (SMA), 

sampai saat ini hanya menarasikan konsep dan 

prinsip fisika. Buku ajar dan perangkat 

pembelajaran Fisika SMA yang dijumpai 

belum mampu menampilkan basis model-

model SCL (Santyasa et al., 2014a). Lebih-

lebih buku ajar dan perangkat pembelajaran 

fisika SMA yang mengaitkan nilai-nilai 

karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual 

sebagai pijakan pengembangan kompetensi 

siswa seutuhnya, sama sekali belum ditemukan 

dalam praksis pendidikan fisika. Hal ini diduga 

sebagai salah satu penyebab rendahnya produk 

belajar siswa, baik aspek intelektual (kognitif), 

keterampilan, maupun pada aspek sikap. 

Sebagai produk belajar siswa dalam 

pembelajaran fisika di SMA selama ini hanya 

direpresentasikan oleh nilai kognitif dan 

keterampilan yang hanya mencerminkan 

kompetensi intelektual (Chamodro-Premuzic & 

Furnham, 2005). Padahal, dalam menjalani 

kehidupannya kelak di dunia nyata 

(masyarakat), siswa tidak cukup hanya dengan 

kompetensi intelektual. Kehidupan yang aktual 

di masyarakat juga membutuhkan karakter, 

sikap sosial, dan sikap spiritual yang baik 

(Lewis, Watson, & Schaps, 1999; Moore, 1999; 

Ogawa & Min, 2007; Welsh & Bierman, 2010). 

Oleh sebab itu, pengemasan buku ajar 

hendaknya mengakomodasi kebutuhan siswa 

tidak hanya untuk mengembangkan kompetensi 

intelektual, tetapi juga membangun karakter 

yang baik, mengembangkan sikap sosial yang 

positif, dan membangun sikap spiritual yang 

baik. 

Pendidikan yang dalam praksisnya 

dilaksanakan melalui pembelajaran berbagai 

bidang studi, adalah bertujuan mengakrabkan 

peserta didik untuk mengenal alam. Demikian 

pula, pembelajaran fisika di SMA bertujuan 

menjembatani siswa agar kelak mampu 

memahami hubungan karakteristik antara dunia 

mikroskopik (diri manusia) dan dunia 

makroskopik (alam smesta). Dunia beserta 

dinamikanya yang dipelajari melalui mata 

pelajaran fisika, secara spirit adalah 

menggambarkan Tuhan Yang Maha Esa dalam 

wujud Makroskosmos, sedangkan manusianya 

melukiskan hakikat Tuhan Yang Maha Esa 

dalam wujud Mikroskosmos. Siswa di SMA 

yang berada pada fase formal aperation,  

seyogyanya telah mampu membangun 

kompetensi berpikir abstrak mengaitkan 

hubungan antara Alam Makro dan Alam Mikro 

tersebut. Kompetensi-kompetensi tersebut 

tumbuh dan berkembang secara gradual melalui 

proses-proses SCL berbasis pada karakter yang 
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baik, sikap sosial yang baik,  dan sikap spiritual 

yang baik. Santyasa (2006) menyebut 

pertumbuhan kompetensi tersebut sebagai 

perubahan paradigma siswa ke arah yang lebih 

dewasa, yang tidak hanya dalam konteks 

intelektual, tetapi juga menembus dimensi-

dimensi karakter, sikap sosial, dan sikap 

spiritual. Untuk mencapai harapan tersebut, 

Pengembangan “Buku Ajar dan Perangkat 

Pembelajaran Fisika SMA Berbasis Model-

Model Student Centered Learning: Mengaitkan 

konsep dan prinsip fisika dengan nilai-nilai 

karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual”, 

merupakan suatu keniscayaan untuk segera  

dilakukan. Fokus pengembangan tersebut 

dibangun oleh 5 (lima) konsep utama, yaitu (1) 

buku ajar dan perangkat pembelajaran fisika, 

(2) model-model SCL, (3) nilai-nilai karakter, 

(4) sikap sosial, dan (5) sikap spiritual. 

Buku ajar fisika adalah suatu karya tulis 

ilmiah berbentuk buku pelajaran fisika standar 

yang dapat digunakan oleh guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran fisika dalam 

rangka pencapaian Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD). Santyasa (2010) 

menyatakan ada lima kriteria buku ajar, yaitu 

(1)  diarahkan agar membantu siswa 

menyiapkan belajar mandiri, (2) memiliki 

rencana kegiatan pembelajaran yang dapat 

direspon secara maksimal, (3) memuat isi 

pembelajaran yang lengkap dan mampu 

memberikan kesempatan belajar kepada siswa, 

(4) dapat memonitor kegiatan belajar siswa, 

dan (5) dapat memberikan saran dan petunjuk 

serta infomasi balikan mengenai tingkat 

kemajuan belajar siswa. Teori dan model 

rancangan pembelajaran dalam buku ajar, 

menurut Santyasa (2010) hendaknya 

memperlihatkan tiga komponen utama, yaitu 

(1) kondisi belajar, (2) metode pembelajaran, 

dan (3) hasil pembelajaran. Hal ini 

menunjukkan bahwa, buku ajar seyogyanya 

dilengkapi dengan perangkat pembelajaran 

yang berfungsi untuk memandu operasional 

pembelajaran. Pengembangan buku ajar fisika 

memodifikasi produk yang telah dihasilkan 

oleh Santyasa et al (2006). 

Model-model student centered learning 

(SCL) merupakan kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar berbasis potensi diri 

siswa, yang memiliki 5 (lima) unsur dasar, 

yaitu (1) syntax, (2) social system, (3) 

principles of reaction, (4) support system, dan 

(5) instructional dan nurturant effects 

(Santyasa, 2012., Santyasa et al, 2014b). 

Puskurbuk (2011: 3) menetapkan nilai-

nilai  pendidikan  karakter  yang  bersumber  

dari  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, dan (18) Tanggung Jawab.   

Sikap sosial termasuk bagian dari 

kecerdasan antarpribadi. Sikap sosial mencakup 

4 (empat) hal pokok (Gardner, 1999; Goleman, 

2000; Howarth, 2006), yaitu (1) sikap 

mengorganisir kelompok, (2) sikap 

merundingkan pemecahan, (3) sikap 

memelihara hubungan pribadi, dan (4) sikap 

melakukan analisis sosial. 

Dierendonck et al (2012) dan Egan (2001) 

mengajukan 5 (lima) komponen program 

pendidikan yang dapat mempromosikan 

pengembangan sikap spiritual siswa, yaitu (1) 

mendorong siswa untuk meningkatkan 

pemahaman dan keyakinan tentang dunia dan 

pengalaman mereka; (2) memperkenalkan 

kepada mereka tentang cara manusia 

memperjuangkan hidup berbasis pengalaman 

yang intens; (3) memperkenalkan kepada 

mereka tentang kebaikan dan kebajikan, seperti 

ketelitian, peringatan, kehati-hatian, dan 

semangat dalam melkukan pengamatan, dan 

kesenangan dalam proses penemuan; (4)  

mendorong mereka untuk merasakan kesukaan 

terhadap pengorbanan diri untuk kebaikan 

orang lain; dan (5) mengajak mereka mengerti 

hasil-hasil penemuan tentang berbagai hal di 

masa lampau dan bagaimana membangun ke 

depan. Berdasarkan  5 (lima) komponen 

tersebut, dapat dideferensiasi dimensi-dimensi 

sikap spiritual, yaitu hidup bermakna dan 

harmonis, bahagia, damai berdampingan,  

konteks pribadi berorientasi pada komunitas, 

menyayangi lingkungan, menghargai 

keberagaman, berbicara yang positif, berkata 

jujur, memiliki tujuan yang positif dalam 

kehidupan berkelompok, menawarkan 
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penyembuhan yang baik kepada sesama tanpa 

pamerih, cinta Tuhan, memiliki pribadi 

bersahabat dengan Tuhan, memiliki jiwa 

kebersamaan dengan orang lain, memiliki 

group sembahyang secara berkelanjutan, 

percaya diri, percaya pada orang lain, percaya 

pada Tuhan. 

 

METODE PENELITIAN 

Analisis kebutuhan pengembangan buku 

ajar dan perangkat pembelajaran fisika SMA 

berbasis model-model student centered 

learning (SCL), mengintegrasikan kaitan 

konsep dan prinsip fisika dengan nilai-nilai 

karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual 

menggunakan metode surve (Borg & Gall, 

2005; Creswell, 2009; Kerlinger, 1986). 

Dasar analisis kebutuhan bersumber dari 

data tentang (1) keberadaan buku ajar dan 

perangkat pembelajaran fisika dan model-

model SCL yang ada dalam praksis 

pendidikan, (2) tanggapan kepala sekolah, 

guru, dan siswa terhadap rencana 

pengembangan buku ajar dan perangkat 

pembelajaran fisika SMA berbasis model-

model SCL, (3)  tanggapan siswa tentang buku 

ajar dan perangkat pembelajaran fisika yang 

digunakan selama ini, (4) tanggapan siswa 

yang mencerminkan kepemilikan pada dirinya 

tentang nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan 

sikap spiritual.  

Populasi penelitian ini adalah siswa SMA, 

guru-guru SMA,  dan Kepala SMA pada 9 

(sembilan) kabupaten/kota di Bali. 

Pengambilan sampel penelitian ditetapkan 

dengan teknik stratified random sampling. 

Sampel siswa, guru, dan kepala SMA 

ditetapkan dari semua kabupaten/kota. Jumlah 

sekolah yang terlibat adalah sebanyak 27 SMA 

dengan rincian sampel 3 (tiga) SMA dari 

masing-masing kabupaten/kota. Pada masing-

masing sekolah ditetapkan 2 orang guru 

sebagai sampel penelitian, sehingga jumlah 

guru yang terlibat adalah sebanyak 54 orang. 

Sampel siswa ditetapkan secara purposional 

sebanyak 60 orang siswa kelas XI pada masing 

kabupaten/kota di Bali, sehingga jumlah 

sampel siswa adalah 540 orang. 

Variabel-variabel yang menjadi objek 

kajian dalam penelitian ini, adalah (1) 

tanggapan guru fisika tentang buku dan 

perangkat pembelajaran fisika yang digunakan 

sampai saat ini, (2) tanggapan guru tentang 

deskripsi SCL, (3) tanggapan guru tentang 

sikap sosial, sikap spiritual, dan nilai karakter 

yang dimilikinya, (4) tanggapan guru fisika 

tertang pengembangan buku ajar dan perangkat 

pembelajaran berbasis model-model SCL 

dengan mengaitkan konsep dan prinsip fisika 

dengan nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan 

sikap spiritual, (5) tanggapan kepala sekolah 

tentang pengembangan buku ajar dan 

perangkat pembelajaran berbasis model-model 

SCL dengan nilai-nilai karakter, sikap sosial, 

dan sikap spiritual, (6) karakter siswa, sikap 

sosial siswa, dan sikap spiritual siswa dalam 

pembelajaran fisika.  

Data penelitian dikumpulkan dengan 

angket, wawancara, dan pengamatan. Teknik 

angket digunakan mengumpulkan data semua 

variabel penelitian. Teknik wawancara 

dilakukan pada guru dan siswa. Tujuannya 

adalah melakukan pencocokan tanggapannya 

yang telah dituangkan dalam angket. Data 

yang ingin dicocokkan adalah data tanggapan 

guru tentang buku dan perangkat pembelajaran 

fisika yang digunakan sampai saat ini, 

tanggapan guru dan siswa tentang pentingnya 

dilakukan pengembangan buku ajar dan 

perangkat pembelajaran fisika.  

Angket  nilai-nilai karakter menggunakan 

indikator-indikator yang bersumber dari 

Puskurbuk (2011: 3). Angket  sikap sosial 

menggunakan indikator-indikator yang 

bersumber dari Howarth (2006). Angket sikap 

spiritual menggunakan indikator-indikator 

yang bersumber dari Dierendonck et al (2012).  

Berdasarkan sumber-sumber tersebut, 

telah dikembangkan instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) angket  

nilai-nilai karakter siswa terdiri dari 18 butir, 

(2) angket karakter guru terdiri dari 30 butir, 

(3) angket sikap sosial guru terdiri dari 14 

butir, (4) angket sikap sosial siswa terdiri dari 

42 butir, (5) angket sikap spiritual guru terdiri 

dari 30 butir, (6) angket sikap spiritual siswa 

terdiri dari 30 butir, (7) angket tanggapan guru 
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tentang deskripsi SCL terdiri dari 5 butir, (8)  

angket tanggapan kepala tentang deskripsi 

SCL terdiri dari 5 butir, (9) angket tanggapan 

guru tentang buku dan perangkat pembelajaran 

fisika terdiri dari 5 butir, (10) angket 

tanggapan kepala sekolah tentang deskripsi 

SCL terdiri dari 5 butir, (11) angket tanggapan 

guru tentang dukungannya terhadap 

pengembangan terdiri dari 6 butir, (12) angket 

tanggapan kepala sekolah tentang 

dukungannya terhadap pengembangan terdiri 

dari 6 butir, (13) angket tanggapan siswa 

tentang harapannya terhadap buku fisika 

bermuatan nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan 

sikap spiritual terdiri dari 6 butir. 

Materi pedomanan wawancara guru dan 

pedoman pengamatan buku dan perangkat 

pembalajaran fisika yang digunakan selama ini 

menggunakan indikator-indikator yang 

menyesuaikan dengan indikator-indikator pada 

materi angket. Untuk menganalisis data 

penelitian, digunakan teknik analisis deskriptif. 

Skor mentah terlebih dahulu ditransformasi ke 

skala 100. Kualitas masing-masing data 

dideskripsikan berdasarkan hasil konversi skor 

mentah ke pedoman konversi nilai absolut 

skala 5 (lima). Rentangan-rentangan skala 

berikut kategori pedoman konversi tersebut 

adalah 85-100 berarti sngat baik, 70-84 berarti 

baik, 55-69 berarti cukup, 40-54 berarti 

kurang, dan 0-39 berarti sangat kurang. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian yang menjadi landasan 

pengembangan diperoleh dari responden siswa, 

guru, dan kepala sekolah. Hasil penelitian 

tersebut disajikan pada Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1 

Tanggapan siswa, guru, dan kepala sekolah tentang kebutuhan pengembangan buku ajar dan perangkat pembelajaran fisika 

 
NO SUMBER 

DATA 

N  

(or) 

JENIS DATA MEAN SD KET. 

1 Guru 54 Tanggapannya 

tentang buku 

fisika dan 

perangkat 

pembelajaran 

fisika 

52,50  10,48 Kurang 

2 Guru 54 Tanggapannya 

tentang deskripsi 

SCL 

51,80  10,63 Kurang 

3 Kepala 

Sekolah 

27 Tanggapannya 

tentang deskripsi 

SCL 

68,08  10,05 Cukup 

4 Guru 54 Tanggapan tentang 

sikap sosialnya 

72,66  10,14 baik 

5 Guru 54 Tanggapan tentang 

sikap spiritualnya 

76,25 9,14 baik 

6 Guru 54 Tanggapan tentang 

nilai-nilai 

karakternya 

68,75 10,08 cukup 

7 Siswa 540 Tanggapan tentang 

buku fisika yang 

digunakannya 

48,82 10,66 kurang 

8 Siswa 540 Tanggapan tentang 

rencana 

pengembangan 

buku fisika  

97,46 9,56 Sangat baik 

9 Guru 54 Tanggapannentang 

pengembangan 

buku ajar dan 

perangkat 

pembelajaran 

96,26 10,48 Sangat baik 

10 Kepala 

Sekolah 

27 Tanggapannya 

tentang 

pengembangan 

buku ajar dan 

perangkat 

pembelajaran 

98,08 9,34 sangat baik 

11 Siswa 540 Tanggapan tentang 

muatan nilai-nilai 

karakternya 

62,24 8,08 cukup 

12 Siswa 540 Tanggapan tentang 

sikap sosialnya 

dalam 

pembelajaran 

fisika 

58,04 11,56 cukup 
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13 Siswa 540 Tanggapan tentang 

sikap spiritualnya 

dalam 

pembelajaran 

fisika 

50,04 10,34 kurang 

 

 

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat 

dideskripsikan temuan-temuan sebagai berikut. 

Tanggapan guru tentang buku fisika dan 

perangkat pembelajaran fisika yang digunakan 

sampai saat ini berkategori kurang. Data ini 

menunjukkan bahwa buku dan perangkat 

pembelajaran fisika masih bersifat 

konvensional. Temuan ini didukung oleh data 

tanggapan siswa tentang buku-buku fisika 

yang digunakannya berkategori kurang, yang 

membuktikan bahwa buku-buku fisika yang 

digunakan selama ini cenderung hanya 

memuat konsep dan prinsip fisika. Hasil 

wawancara pada guru dan pengamatan 

dokumen-dokumen buku, RPP, dan LKS yang 

digunakan oleh guru sampai saat ini cenderung 

membenarkan bahwa buku dan perangkat 

pembelajaran fisika masih bersifat 

konvensional, hanya berisi konsep, prinsip, dan 

contoh-contoh soal.  

Tanggapan guru tentang deskripsi SCL 

berkategori kurang, mengandung makna 

bahwa pembelajaran fisika belum secara 

optimal berbasis pada SCL. Setelah dilakukan 

pencocokan dengan wawancara dan 

pengamatan buku-buku dan perangkat 

pembelajaran fisika, tanggapan ini 

mengindikasikan bahwa SCL belum optimal 

dijadikan basis buku dan perangkat 

pembelajaran fisika di SMA. Tanggapan 

kepala sekolah tentang deskripsi SCL 

berkategoi cukup, mengindikansikan bahwa 

SCL belum optimal dijadikan dasar kebijakan 

sebagai basis buku dan perangkat 

pembelajaran fisika. 

Tanggapan guru tentang nilai-nilai 

karakternya berkualifikasi cukup baik menjadi 

indikasi dukungan mereka terhadap rencana 

pengembangan. Demikian pula mengenai sikap 

sosial dan sikap spiritualnya masing-masing 

berkualifikasi baik sangat potensial menjadi 

indikasi dukungan mereka terhadap rencana 

pengembangan.  

Tanggapan kepala sekolah tentang 

rencana pengembangan buku ajar 

berkualifikasi sangat baik, mengindikasikan 

bahwa buku berbasis SCL, mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan sikap 

spiritual sangat dibutuhkan keberadaannya di 

sekolah, sehingga pengembangan buku dan 

perangkat pembelajaran fisika tersebut suatu 

keniscayaan untuk dilakukan. Tanggapan 

kepala sekolah tersebut sesuai dengan 

tanggapan guru  tentang rencana 

pengembangan buku ajar berkualifikasi sangat 

baik. Guru-guru fisika sependapat dengan 

tanggapan kepala sekolah, bahwa buku dan 

perangkat pembelajaran fisika berbasis SCL, 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter, sikap 

sosial, dan sikap spiritual sangat dibutuhkan 

keberadaannya di sekolah. Mereka 

berpendapat bahwa produk itu tidak hanya 

bermanfaat untuk guru sebagai fasilitator, 

tetapi juga bagi siswa agar pembelajaran fisika 

tidak hanya mendukung pengembangan 

pengetauannya, tetapi juga sikap dan karakter 

yang baik bagi mereka. Dengan demikian, 

pengembangan buku dan perangkat 

pembelajaran fisika tersebut suatu keniscayaan 

untuk dilakukan. Tanggapan siswa tentang 

rencana pengembangan buku fisika 

berkualifikai sangat baik, mengindikasikan 

bahwa pengembangan buku fisika 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter, sikap 

sosial, dan sikap spiritual sangat strategis 

dilakukan. 

Tanggapan siswa tentang nilai-nilai karakter, 

sikap sosial, dan sikap spiritualnya berturut-

turut berkategori cukup,  cukup, dan kurang, 

mengindikasikan bahwa pengembangan buku 

ajar dan perangkat pembelajaran fisika 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter, sikap 

sosial,  dan sikap spiritual menjadi sangat 

penting dilakukan, sehingga pembelajaran 

fisika memberikan peluang terjadinya 

pembelajaran bermakna bagi siswa dalam 

rangka meningkatkan karakter, sikap sosial, 

sikap spiritual dengan kualitas yang lebih baik. 
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PEMBAHASAN 

Secara universal, masalah yang dihadapi 

dalam pembelajaran fisika di sekolah 

menengah adalah rendahnya minat siswa. 

Siswa menganggap bahwa pembelajaran fisika 

sulit, mereka menganggap bahwa fisika mirip 

dengan matematika karena sebagian konsep 

dan prinsip digunakan untuk pemecahan 

masalah (Adadan et al, 2009). Bamidele 

(dalam Baran, 2016) melaporkan bahwa para 

siswa kurang berminat terhadap pelajaran 

fisika, para siswa mempersepsi bahwa  mata 

pelajaran fisika merupakan mata pelajaran 

yang sulit.  Persepsi negatif siswa tersebut 

berpengaruh langsung terhadap produk belajar 

fisika siswa yang cenderung rendah.  

Salah satu faktor penyebabnya adalah 

karena pembelajaran fisika di sekolah sampai 

saat ini lebih berfokus pada aspek matematika, 

sedikit penekanan konsep dan prinsip, dan 

tidak ada penanaman nilai-nilai karakter, sikap 

sosial, dan sikap spiritual. Hal ini terjadi 

karena dua hal, (1) buku dan perangkat 

pembelajaran fisika belum menggunakan 

model-model student centered learning (SCL) 

sebagai basis pembelajaran, (2) buku fisika 

yang digunakan cenderung hanya memuat 

konsep, prinsip, dan belum mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan sikap 

spiritual. Pernyataan tersebut didukung oleh 

hasil surve pada 54 orang guru fisika, bahwa 

buku-buku dan perangkat pembelajaran fisika 

yang digunakan sampai saat ini cenderung 

konvensional, hanya memuat konsep, prinsip, 

dan contoh soal. 

 Hasil pengamatan terhadap dokumen 

pembelajaran fisika mengungkapkan bahwa 

buku dan perangkat pembelajaran fisika yang 

digunakan oleh guru-guru fisika cenderung 

tidak berbasis pada model-model SCL. Dua hal 

yang menjadi alternatif penyebabnya adalah 

(1) guru-guru belum menginternalisasi model-

model SCL secara mendalam, yang akhirnya 

menjadi penghambat bagi mereka dalam 

mendesain perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran berbasis model-model SCL, (2) 

kepala sekolah belum menunjukkan 

penguasaan yang baik tentang model-model 

SCL, sehingga model-model SCL belum bisa 

digunakan sebagai dasar kebijakan dalam 

konteks supervisi guru-guru fisika, khususnya 

dalam mendesain perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran fisika berbasis 

model-model SCL. Pernyataan tersebut 

didukung oleh hasil surve, bahwa tanggapan 

guru-guru dan kepala sekolah yang 

mencerminkan pemahaman mereka tentang 

SCL secara berturut-turut berkategori kurang 

dan cukup.  

Hasil pengamatan terhadap dokumen 

buku dan perangkat pembelajaran fisika 

mengungkapkan bahwa nilai-nilai karakter, 

sikap sosial, dan sikap spiritual belum 

ditemukan menjadi muatan yang terintegrasi 

dalam konsep dan prinsip fisika yang ada 

dalam buku. Temuan ini sesuai dengan 

tanggapan siswa, bahwa buku-buku fisika yang 

digunakan mereka sampai saat ini hanya 

memuat konsep, prinsip, dan contoh soal, 

belum mengaitkan konsep dan prinsip fisika 

dengan nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan 

sikap spiritual. Hal ini menjadi salah satu 

faktor penghambat siswa dalam membangun 

sikap sosial, nilai-nilai karakter, dan sikap 

spiritual untuk menjadi baik dalam 

pembelajaran fisika. Hasil surve menunjukkan 

bahwa  sikap sosial siswa dalam pembelajaran 

fisika berkategori cukup,  nilai-nilai 

karakternya berkategori cukup, bahkan sikap 

spiritualnya berkategori kurang. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa buku dan perangkat 

pembelajaran fisika belum mengaikan sikap 

sosial, nilai-nilai karakter, dan sikap spiritual 

yang berkaitan dengan konsep dan prinsip 

fisika. Singh (2008) menyatakan bahwa 

pembelajaran yang mengabaikan tiga aspek 

terakhir sama artinya dengan menutup 

kesempatan kepada siswa membangun etika, 

arti spiritual kehidupan, dan karakter yang 

lebih baik.   

Penekanan konsep dan prinsip memang 

penting dalam pembelajaran, karena konsep 

dan prinsip fisika juga memiliki peran strategis 

dalam membentuk pemahaman siswa akan 

hakikat fisika. Pemahaman yang mendalam 

tentang konsep dan prinsip fisika berpeluang 

besar bagi siswa untuk membangun karakter, 
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sikap sosial, dan sikap spiritual berbasis pada 

konsep dan prinsip fisika. Oleh sebab itu, 

pembelajaran fisika di SMA seyogyanya tidak 

cukup hanya menekankan pada aspek 

matematika saja, tetapi juga pemahaman 

konsep dan prinsip fisika, terutama 

pemahaman yang dapat diorientasikan pada 

pengembangan nilai-nilai karakter, sikap 

sosial, dan sikap spiritual. Hal ini penting agar 

siswa kelak mampu memahami hubungan 

antara dirinya sebagai manusia dan alam 

semesta sebagai tempat mereka berpijak.  

Alam beserta dinamikanya yang dipelajari 

melalui mata pelajaran fisika, secara spirit 

adalah menggambarkan Tuhan Yang Maha Esa 

(TYME) dalam wujud Makroskosmos, 

sedangkan manusia merepresentasikan hakikat 

TYME dalam wujud Mikroskosmos. Yajurveda 

(XXXX.1)(Griffith, 2005), Iso Upanisad 

(I.1)(dalam Wiana, 2006), dan Bhagawad-gita 

(IX.10)(Pudja, 1999) menjelaskan bahwa 

Tuhan berstana di alam semesta baik yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak. Makna 

yang terkandung dalam ayat-ayat suci tersebut 

mengindikasikan bahwa Tuhan merupakan 

jiwa alam makro dan alam mikro. Fisika 

adalah cabang ilmu yang mempelajari zat dan 

energi. Zat menggambarkan alam, sedangkan 

energi mendeskripsikan jiwanya alam. Singh 

(2015) mengutip pendapat para pemerhati 

Alam berikut hukum-hukumnya. Henry Beston 

menyatakan “Alam adalah bagian dari sisi 

kemanusiaan, manusia yang tidak mengerti hal 

itu memiliki karakter dan sikap yang tidak 

baik”. Goethe menyatakan bahwa “Alam 

adalah kehidupan, keberadaan Tuhan yang 

dapat dilihat”. Reid berpendapat bahwa 

“Hukum Alam merupakan aturan yang dibuat 

menurut dampak yang dihasilkan”. Hal yang 

sama, Longfellow juga berpendapat bahwa 

“Hukum-hukum Alam bersifat adil, walaupun 

menakutkan”. Charles Dickens menyatakan 

bahwa “Alam memberikan keindahan 

sepanjang zaman”. Alfred Street menyatakan 

menyatakan, “Alam adalah guru bagi umat 

manusia”. Pandangan-pandangan ahli tentang 

“Alam” tersebut walaupun cenderung basisnya 

teologis yang memiliki keterbatasan nilai 

ilmiah, namun memberikan indikasi betapa 

pentingnya bagi manusia untuk mempelajari 

hakikat alam berikut  hukum-hukumnya. 

Secara ilmiah, hakikat “Alam” dapat dijelaskan 

melalui dua kajian, (1) secara ontologis, bahwa 

Alam tersusun atas zat yang menjadi 

komponen dasar, (2) secara epistemologis, 

bahwa hakikat alam sebagai pengetahuan dapat 

dipelajari melalui proses ilmiah. Dalam 

konteks pembangunan manusia seutuhnya, 

sinergi antara kajian ilmiah dan teologis 

tentang hakikat alam sangat dibutuhkan, 

sehingga dapat melahirkan aksiologi ilmu yang 

menyejahterakan (Santyasa, 2016). Walaupun 

pembelajaran fisika dapat mendeskripsikan 

hubungan antara alam mikro dan makro, 

namun karakteristik hubungan tersebut sangat 

kompleks. Setiap konsep dan prinsip fisika 

memiliki rahasia yang menarik untuk 

membangun karakter, sikap sosial, dan sikap 

spiritual siswa (Singh, 2004). Tiga hal tersebut   

justru sangat penting bagi siswa ketika mereka 

terjun di masyarakat sebagai pengembang 

Ipteks berbasis fisika. Pengembangan Ipteks 

berbasis nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan 

sikap spiritual yang baik merupakan dambaan 

masyarakat dalam rangka mewujudkan 

peradaban yang baik. Oleh sebab itu, 

eksplorasi nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan 

sikap spiritual pada konsep dan prinsip fisika 

dipandang sangat strategis dijadikan suatu 

kajian. Hasil kajian tersebut dapat digunakan 

memperkaya muatan sumber belajar dan 

perangkat pembelajaran fisika di sekolah, 

sehingga pembelajaran fisika memiliki 

orientasi tidak hanya terbatas pada makna 

Ipteks, tetapi juga membangun kesadaran 

pentingnya peradaban yang membungkus 

karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual yang 

baik. 

Berdasarkan uraian di atas, 

pengembangan buku ajar dan perangkat 

pembelajaran fisika berbasis model-model 

SCL yang mengintegrasikan kaitan konsep dan 

prinsip fisika dengan nilai-nilai karakter, sikap 

sosial, dan sikap spiritual menjadi sangat 

penting dan layak untuk dilakukan. Pernyataan 

ini didukung oleh tanggapan guru-guru fisika 

dan kepala sekolah di masing-masing sekolah 

tempat guru mengajar, bahwa mereka sangat 
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mendukung rencana pengembangan. Hasil 

wawancara menyatakan bahwa di samping 

menyatakan dukungan, guru-guru fisika juga 

menyatakan kesiapan mereka dalam proses 

pengembangan produk tersebut. Kesiapan 

guru-guru tersebut cukup rasional, karena hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai 

karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual 

mereka secara berturut-turut berkategori 

cukup, baik, dan baik. Kualitas nilai-nilai 

karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual yang 

dimiliki para guru merupakan modal yang 

cukup baik tidak hanya untuk mendukung 

proses pengembangan, tetapi juga menjadi 

dasar yang kuat dalam menjaga keberlanjutan 

pembelajaran fisika yang lebih bermakna. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

Telah dilakukan analisis kebutuhan 

“pengembangan buku ajar dan perangkat 

pembelajaran fisika berbasis model-model 

SCL yang mengintegrasikan kaitan konsep dan 

prinsip fisika dengan nilai-nilai karakter, sikap 

sosial, dan sikap spiritual”. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa pengembangan produk 

tersebut sangat penting dan layak dilakukan. 

Buku dan perangkat pembelajaran fisika yang 

digunakan oleh para guru belum berbasiskan 

SCL dan belum mengintegrasikan kaitan 

konsep dan prinsip fisika dengan nilai-nilai 

karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual. 

Siswa, guru, dan kepala sekolah sangat 

mendukung rencana pengembangan buku dan 

perangkat pembelajaran fisika berbasis model-

model SCL mengintegrasikan kaitan konsep 

dan prinsip fisika dengan nilai-nilai karakter, 

sikap sosial, dan sikap spiritual. 

Kepada para pemegang kebijakan 

pendidikan termasuk kepala sekolah dalam 

rangka melakukan pembinaan kepada para 

guru fisika, bahwa pembelajaran fisika di 

sekolah disarankan agar tidak hanya mengajak 

siswa belajar tentang fakta, konsep, prinsip, 

dan prosedur fisika, tetapi juga sangat penting 

adanya penekanan nilai-nilai karakter bangsa, 

sikap sosial, dan sikap spiritual yang 

bersesuaian dengan fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur fisika dengan mengimplementasikan 

model-model student centered learning 

sebagai preskripsi epistemik pembelajaran 

yang memberdayakan potensi diri siswa.  

Kepada para guru fisika dalam upaya 

meningkatkan kompetensi-kompetensi 

profesional, pedagogi, sosial, dan spiritual 

berbasis pada fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur fisika berbasis pemberdayaan potensi 

diri siswa dengan model-model SCL, 

disarankan agar pembelajaran yang 

diterapkannya di sekolah tidak hanya memiliki 

dampak pengembangan intelektual dan 

praktikal siswa, tetapi juga agar diarahkan 

memiliki dampak pembangunan karakter, 

sikap sosial, dan sikap spiritual yang baik bagi 

siswa, lebih-lebih dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013. Untuk 

itu, kepada, para guru dianjurkan 

meningkatkan kemampuan literasi dan 

kritisnya dalam menggunakan sumber-sumber 

belajar fisika. Akan lebih baik, jika para guru 

menunjukkan sinergi dan keterlibatannya 

dalam “pengembangan buku ajar dan 

perangkat pembelajaran fisika berbasis model-

model SCL yang mengintegrasikan kaitan 

konsep dan prinsip fisika dengan nilai-nilai 

karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual”. 

Keterlibatan mereka memiliki fungsi tidak 

hanya sebagai upaya mengkritisi sumber 

belajar inovatif, tetapi juga berinteraksi positif  

dalam suatu komunitas akademik yang 

muaranya adalah sebagai wahana 

pengembangan sikap sosial, nilai-nilai 

karakter, dan sikap spiritualnya. 
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ABSTRAK 

1.PENDAHULUAN 

Mata kuliah Dokkai II  merupakan salah satu mata 

kuliah yang wajib diambil di Jurusan Pendidikan 

Bahasa Jepang yang memiliki tujuan untuk 

membekali mahasiswa agar memiliki kompetensi 

dalam  memahami isi suatu wacana sehingga dapat 

memahami ide ataupun maksud yang diutarakan 

penulis wacana tersebut secara mendalam. 

Mengingat pentingnya mata kuliah tersebut dalam 

membentuk kompetensi mahasiswa yang berkaitan 

dengan kemampuan pemahaman bacaan, Merlyna 

(2015) melakukan penelitian untuk 

mengembangkan silabus dan buku ajar Mata Kuliah 

Dokkai II untuk Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. 

Buku ajar ini dikembangkan karena adanya 

kebutuhan mendesak  bahwa belum adanya buku 

ajar Dokkai, khususnya Dokkai II yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. 

Secara akademis, pendidikan karakter 

dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, 

pendidikan watak, atau pendidikan akhlak 

yang tujuannya mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk 

memberikan keputusan baik-buruk, 

memelihara apa yang baik, dan 

mewujudkan kebaikan itu dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh 

hati. Pendidikan karakter sebagai satu 

konsep pendidikan yang menanamkan 

budi pekerti yang melibatkan aspek 

pengetahuan (cognitive), perasaan 

(feeling), serta tindakan (action) 

merupakan suatu solusi untuk 

memperbaiki karakter dan moral bangsa. 

Secara praktis, pendidikan karakter adalah 

suatu sistem penanaman nilai-nilai 

kebaikan kepada warga sekolah  yang 

meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan 

untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, 

baik dalam berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, sesama manusia, 

lingkungan, maupun nusa dan bangsa 

sehingga menjadi manusia yang 

seutuhnya. 

Untuk membentuk generasi yang memiliki 

karakter moral yang kuat, Lickona (2004: 

pada Prakata, xixii) secara tegas 

menyebutkan dua cara yang harus 

dilakukan: pertama, mencontohkan 

karakter yang baik dalam kehidupan kita 

sehari-hari, dan kedua, secara sengaja 

mengupayakan pengembangan karakter 

pada diri generasi muda. Oleh karena 

diyakini bahwa masalah degradasi moral 

sebagian dikontribusikan oleh kesalahan 

praktik pendidikan, maka institusi 

pendidikan memiliki tanggungjawab untuk 

EFEKTIVITAS SILABUS DAN BUKU AJAR MATA KULIAH DOKKAI 

II BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER 

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja1, 2, 3 

denok2582@yahoo.com 

Tujuan dari penelitian lanjutan di tahun kedua ini adalah untuk meneliti efektivitas silabus dan buku ajar 

Dokkai II yang berbasis pendidikan karakter untuk mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Merlyna (2015) yang 

melalukan penelitian daan pengembangan silabus dan buku ajar Dokkai II. Penelitian ini menggunakan 

pendekataan mix method yaitu penggabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proses implementasi yang dilakukan dengan cara berlapis, terpadu dimana pembelajaran 

dilakukan per tema. Penyisipan pendidikan karakter dilakukan secara lebur, melalui pemberian contoh oleh 

dosen dengan dikaitkan pada kehidupan nyata. Dengan cara ini, beberapa karakter berkembang dan tumbuh 

secara natural, meskipun ada juga karakter rasa ingin tahu yang perlu dibangkitkan dengan memberikan 

perlakuan khusus pada mahasiwa. Hasil dari implementasi buku ajar Dokkai II berbasis pendidikan karakter ini 

secara signifikan meningkatkan hsil belajar mahasiswa serta implementasi buku aajar tersebut sangat positif 

terhadap perilaku mahasiswa.  

Kata kunci : Penelitian Pengembangan, pendidikan karakter, efektivitas, buku ajar 
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memperbaiki dan mengembangkan 

karakter yang baik dari peserta didiknya, 

sebagaimana dianjurkan oleh Lickona 

(2004) diatas, melalui praktek pendidikan/ 

pembelajarannya. 

Karena adanya Kurikulum 2013 dengan 

kebijakan untuk menginsersi pendidikan karakter 

pada dunia pendidikan membuat silabus dan buku 

ajar yang dihasilkan dalam penelitian Merlyna 

(2015) sangat dibutuhkan bukan hanya oleh Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jepang, tetapi juga oleh jurusan 

pendidikan bahasa Jepang lain pada Universitas 

yang berbeda.  Tetapi silabus dan buku ajar tersebut 

belum teruji efektivitasnya untuk bisa dipakai di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang yang nantinya 

jika sudah teruji bisa dipakai sebagai model di 

Universitas lain. Oleh sebab itu penelitian ini 

bertujuan untuk melanjutkan dan merampungkan 

penelitian Merlyna (2015) pada tahun kedua ini 

yang bertujuan untuk menguji efektivitas silabus 

dan buku ajar  tersebut dan melihat dampak 

pelaksanaannya terhadap perilaku mahasiswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian Merlyna (2016) 

di tahun kedua, sehingga sejalan dengan latar 

belakang di atas, tujuan umum penelitian ini adalah 

untuk melanjutkan penelitian Merlyna (2015)  yaitu 

untuk menguji  efektivitas silabus dan buku ajar 

Dokkai II yang berbasis pendidikan karakter untuk 

Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Pendidikan Ganesha (Undiksha), dengan rumusan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1) Bagaimana proses implementasi 

silabus dan buku ajar Mata Kuliah 

Dokkai II yang berbasis pendidikan 

karakter di Jurusan Pendidikan Bahasa 

Jepang Undiksha? 

2) Seberapa efektif penerapan silabus 

dan buku ajar Dokkai II yang berbasis 

pendidikan karakter di Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jepang Undiksha? 

3) Bagaimana dampak implementasi 

silabus dan buku ajar Dokkai II yang 

berbasis pendidikan karakter di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang 

Undiksha terhadap perilaku 

mahasiswa? 

4) Apa kesan mahasiswa terhadap 

penerapan silabus dan buku ajar 

Dokkai II berbasis pendidikan 

karakter di Jurusan Pendidikan Bahasa 

Jepang? 

 

2.KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Karakteristik Buku Ajar dan Road Map 

Penelitian Topik Terkait  
Padmadewi dkk (2010) melakukan 

penelitian pengembangan buku ajar Bahasa Inggris 

untuk Sekolah Dasar di provinsi Bali. Dalam 

penelitian tersebut, dihasilkan buku ajar dan  

kriteria buku ajar yang harus dipenuhi,  yaitu 1) 

lengkap  memuat standar kompetensi yang harus 

dicapai oleh mahasiswa, mengandung materi yang 

dikemas dalam unit-unit serta berisi tugas yang 

bervariasi, 2) utuh: memuat secara utuh seluruh 

materi pembelajaran untuk tiap-tiap unit 

kompetensi atau sub kompetensi yang hendak 

dipelajari  dalam suatu buku ajar  3) adaptif: peka 

terhadap   perkembangan IPTEKS, terutama TIK 

yang berubah sangat cepat. Hal ini dimaksudkan  

agar  materi buku ajar dapat mengakomodasi 

perkembangan IPTEKS dan TIK tersebut,  fleksibel 

digunakan dengan berbagai perangkat TIK sampai 

dengan kurun waktu tertentu, 4) terstruktur: 

menyajikan materi pembelajaran dengan urutan dan 

susunan yang sistematis, sehingga memudahkan 

mahasiswa untuk memahaminya, 5) nyaman 

dipakai:  mudah dipakai (user friendly). Paparan 

materi, contoh, tugas, latihan, asesmen dan 

sebagainya hendaknya secara keseluruhan disajikan 

dalam  alur yang mudah diikuti (Padmadewi dkk, 

2010).  

Sehubungan dengan Padmadewi dkk (2010), 

Tomlinson (2007) mengungkapkan karakteristik 

buku ajar dilihat dari manfaat buku ajar yang dibuat 

terhadap mahasiswa, yaitu: 1) buku ajar semestinya 

dapat memberikan pengaruh kepada siswa baik 

dalam hal rasa ingin tahu siswa, minat dan 

perhatian mereka, 2) harus memberikan kemudahan 

pada siswa, 3) harus membantu siswa untuk 

mengembangkan rasa percaya diri, 4) materi dalam 

buku ajar harus dimengerti siswa sebagai materi 

yang relevan dan bermanfaat, 5) materi harus 

memfasilitasi siswa untuk melakukan dan 

mengeksploasi penemuan sendiri, 6) siswa harus 

siap untuk mempelajari inti konsep yang diajarkan, 

7) materi harus menghantarkan siswa pada 

penggunaan bahasa secara otentik, 8)  perhatian 

siswa hendaknya difokuskan pada fitur linguistik 

dari input yang diberikan, 9)materi harus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menggunakan bahasa target untuk mencapai tujuan 

komunikasi, 10) pengaruh positif penggunaan buku 

ajar terjadi secara perlahan tidak secara spontan, 

11) materi mengakomodasi perbedaan gaya belajar 

siswa secara individu, 12) materi juga 

mengakomodasi perbedaan siswa sikap afektif, 13) 

materi juga memberikan peluang kepada siswa 

untuk diam sejenak pada awal pembelajaran 

sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya, 14) 

materi harus memaksimalkan potensi yang ada 

dalam diri siswa, 15) materi tidak tergantung terlalu 

banyak pada latihan-latihan secara terkontrol dan 

16) materi harus mengakomodasi kesempatan untuk 

menerima umpan balik.2.2       Perangkat 

Pembelajaran dalam Mata Kuliah Dokkai II 
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 Dalam Merlyna (2015) dihasilkan 

perangkat pembelajaran sebagai produk dari 

penelitian sebelumnya. Perangkat tersebut dibuat 

untuk melengkapi materi kuliah (buku ajar) Dokkai 

II yang dihasilkan setahun sebelumnya yang 

merupakan buku ajar wajib bagi mahasiswa yang 

mengambil mata kuliah tersebut. Perangkat 

pembelajaran yang dihasilkan dalam penelitian 

Merlyna (2015) setahun yang lalu sebagai hasil 

penelitian tahap pertama merupakan perangkat 

yang bisa membantu dosen dalam mengajar mata 

kuliah tersebut dengan efektif yang berbasis 

pendidikan karakter. Perangkat pembelajaran 

tersebut bisa dipaparkan sebagai berikut. 

Silabus 
Silabus merupakan dokumen perencanaan 

mata kuliah yang meliputi garis-garis besar 

materi pelajaran, kegiatan pelajaran dan 

rancangan penilaian. Silabus yang 

dikembangkan dalam mata kuliah Strategi 

Pembelajaran Bahasa Jepang merupakan 

silabus berbasis kompetensi yang berisi 

tentang standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian kompetensi 

untuk penilaian, materi pokok, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan 

sumber belajar. Di samping itu sesuai 

dengan kebijakan Fakultas Bahasa dan 

Seni yang menerapkan pendidikan 

karakter sejak 2 tahun yang lalu, silabus 

ini juga berisi nilai-nilai karakter yang 

harus disisipkan dosen dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

2.3    Pendidikan Karakter dan Nilai 

Pembentuk Pendidikan Karakter 
Ada beberapa definisi tentang karakter 

seperti dinyatakan dalam Pendidikan Karakter  di 

Peguruan tinggi, Kemendiknas Dikti tahun 2011 

yang bisa dituliskan dalam definisi berikut. 

❖ Karakter adalah  nilai-nilai yang khas-baik 

(tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, 

nyata berkehidupan baik, dan berdampak 

baik terhadap lingkungan) yang terpateri 

dalam diri dan terejawantahkan dalam 

perilaku.  

❖ Karakter secara koheren memancar dari 

hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta 

olah rasa dan karsa seseorang atau 

sekelompok orang.  

❖ Karakter merupakan ciri khas seseorang 

atau sekelompok orang yang mengandung 

nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan 

ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan 

tantangan. 

❖ Pendidikan karakter dapat dimaknai 

sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan 

watak, yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk 

memberikan keputusan baik-buruk, 

memelihara apa yang baik, mewujudkan 

dan menebar kebaikan itu dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh 

hati. 

Pendidikan karakter juga didefinisikan 

sebagai pendidikan yang menanamkan dan 

mengembangkan karakter-karakter luhur kepada 

anak didik sehingga mereka memiliki karakter 

luhur itu, menerapkan dan mempraktekkan dalam 

kehidupannya entah dalam keluarga, sebagai 

anggota masyarakat dan warga negara (Agus 

Wibowo, 2012).  

3.METODE 

Penelitian ini menggunakan paradigm 

pendekatan mixed method yaitu penggabungan 

antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang menguji efektivitas 

silabus dan buku ajar Dokkai II  dan pendekatan 

kualitatif digunakan untuk menggali fenomena dan 

mendeskripsikan fenomena yang terjadi 

sehubungan dengan proses implementasi silabus 

dan buku ajar Dokkai II maupun  dampak dan 

kesan mahasiswa sehubungan dengan implementasi 

silabus dan buku ajar Dokkai II berbasis pendidikan 

karakter di Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang 

Undiksha.  

4.HASIL PENELITIAN 

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil 

analisis data yang penyajiannya dibuat secara 

berurutan dari rumusaan masalah pertama sampai 

rumusan masalah ke empat. Pembahasan akan 

diawali dengan proses implementasi silabus dan 

buku ajar Mata Kuliah Dokkai II yang berbasis 

pendidikan karakter di Jurusan Pendidikan Bahasa 

Jepang Undiksha, efektifitas penerapan silabus dan 

buku ajar Dokkai II yang berbasis pendidikan 

karakter di Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang 

Undiksha, dampak implementasi silabus dan buku 

ajar Dokkai II yang berbasis pendidikan karakter di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang Undiksha 

terhadap perilaku mahasiswa, serta yang terakhir 

mengenai kesan mahasiswa terhadap penerapan 

silabus dan buku ajar Dokkai II berbasis pendidikan 

karakter di Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. 

 

4.1.1 Proses Implementsi Silabus dan Buku 

Ajar Dokkai II yang Berbasis 

Pendidikan Karakter 
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Implementasi dialakukan selama 1 

semester tehadap 2 kelas mahasiswa S1Pendidikan 

Bahasa Jepang, yang berjumlah 45 orang,  subjek 

penelitian menggunakan buku ajar Dokkai II 

sebagai pegangan utama. Sedangkan dosen 

menjadikan silabus sebagai pegangan lain selain 

buku ajar dokkai II tersebut. Pembelajaran 

dilakukan dengan strategi SCL (Student Center 

Learning) dengan penerapan produk yang 

dihasilkan pada tahun pertama. Implementasi 

dilakukan per materi dengan pola pengenalan 

kosakata sulit terlebih dahulu sehingga mahasiswa 

memiliki atau dibekali pemahaman awal ketika 

membaca materi penjelsan terhadap kosakata sulit 

ini dihubungkan langsung dengan pengenalan 

karakter kanji baru pembentuk kosakata tersebut, 

setelah itu baru kemudian dilakukan kegiatan 

membaca materi yang diakhiri dengan kegiatan 

menjawab soal pada akhir materi atau tema. Dosen 

juga meminta mahasiswa untuk menemukan nilai 

karakter apa yang terkandung pada setiap materi, 

sambil berupaya menumbuhkan karakter dimaksud 

dengan memberikan contoh-contoh nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. Pemberian contoh nyata 

memungkinkan mahasiswa untuk bisa menerapkan 

karakter – karakter yang memang disisipkan dalam 

pembelajaran. Pembelajaran satu tema secara 

terintegrasi dibuat tuntas sebelum sistem yang sama 

dilakukan pada tema/ wacana berikutnya. Berikut 

ini beberapa karakter yang tumbuh dan berkembang 

dalam proses implementasi selama satu semester. 

18 karakter tersebut tidak secara 

bersamaan dapat disisipkan dalam setiap materi 

pembelajaran Dokkai II. Hal tersebut sudah sangat 

jelas tercermin pada silabus mata kuliah Dokkai II, 

bahwa pada proses implementasi oleh dosen, tidak 

semua karakter di atas diimplementasikan dalam 

satu kali pertemuan, dosen menentukan sendiri 

karakter mana yang tepat untuk setiap tema yang 

diajarkan di kelas. Hal tersebut dikarenakan ada 

beberapa karakter yang tumbuh secara natural 

seiring dengan interaksi sosial yang dilakukan 

mahasiswa dengan lingkungannya di kampus. 

Sehingga dosen perlu mempertimbangkan karakter 

mana saja yang akan disisipkan dalam 

pembelajaran, dan nilai karakter yang akan 

berkembang secara alami dengan interkasi sosial 

terhadap lingkungan mereka tinggal. 

Ada 2 karakter yang khusus dikembangkan 

dalam pembelajaran Dokkai II ini yaitu rasa ingin 

tahu, dan bertanggung jawab. Karakter rasa ingin 

tahu dibentuk dengan memberikn stimulus berupa 

kosakata dan karakter kanji baru yang wajib mereka 

pahami maknanya sebelum melangkah pada 

kegiatan membaca pada tema-tema yang terdapat 

pada buku ajar Dokkai II. Karakter ini sulit 

terbentuk, karenanya diperlukan komitmen dari 

dosen dan mahasiswa dengan keseriusan dan 

konsistensi yang tinggi. Sedangkan pembentukan 

karakter bertanggung jawab dilakukan dengan 

memberikan reward pada setiap tugas yang berhasil 

dikerjakan mahasiswa dengan tepat waktu. 

Karakter yang diperkenalkan sulit 

terbentuk jika tidak ada komitmen dari semua 

pihak. Kontrol dari dosen sangat membantu 

keseriusan mahasiswa untuk konsisten 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

 

4.1.2 Efektivitas Penerapan Silabus dan Buku 

Ajar Mata Kuliah Dokkai II yang 

Berbasis Pendidikan Karakter

 

Tabel 4.2 Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 77.0667 45 6.151 .91696 

Posttest 89.8222 45 3.851 .57409 

 

Untuk menganalisis efektivitas penerapan 

silabus dan buku ajar Dokkai II, implementasi 

diukur dengan melihat kompetensi mahasiswa.   

Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai 

mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai dan 

dibandingkan dengan setelah implementasi silabus 

dan buku ajar Dokkai II dilakukan. Perbedaan nilai 

tersebut kemudian dianalalisis guna melihat 

signifikansi efektivitas penerapan silabus dan buku 

ajar Dokkai II. Berikut ini adalah penjelasan 

mengenai analisis data secara kuantitatif. 

4.1.2.1 Analisis Data Kuantitatif    

a) Analisis Kuantitatif dengan Uji 

Beda 

Analisis data secara kuantitatif dilakukan 

untuk mengetahui efektivitas implementasi silabus 

dan buku ajar Dokkai II yang berbasis pendidikan 

karakter di Jurusan Pendidikn Bhasa Jepang. Data 

yang diperoleh dianalisis secara deskriptif statistik 

dan inferential statistik. 

1. Deskriptif Statistik 

Pada deskriptif statistik, data dianalisis 

berdasarkan nilai rata-rata dari pre test dan post 

test. Selain itu, analisis juga dilakukan pada 

peningkatan hasil yang diperoleh mahasiswa 

sebelum dan sesudah silabus dan buku ajar Dokkai 

II tersebut diimplementasikan.  
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 Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, , 

terlihat bahwa nilai rata-rata post-test (89,8) lebih 

tinggi dari nilai rata-rata pre-test (77,7). Dengan 

demikian, dapat ditarik simpulan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan pada nilai siswa sebelum 

dan sesudah perangkat pembelajaran 

diimplementsikan. Dengan melihat perbandingan 

nilai post-test dan pre-test itu juga, dapat dikatakan 

bahwa implementasi dari perangkat pembelajaran 

berupa buku ajar Dokkai II tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa.  

 Untuk menganalisis tingkat signifikansi 

dari peningkatn nilai tersebut, proses analisis 

dilanjutkan dengan analisis inferensial. Berikut ini 

adalah hasil analisis secara inferensial. 

Inferensial Statistik 
Pada analisis ini, data dianalisis dengaan 

melakukan uji t untuk melihat efektivitas dari 

implementasi buku Dokkai II berbasis pendidikan 

karakter tersebut. Uji t yang digunakan adalah uji t 

dengaan dependent sampel. Progrm SPSS yang 

dipakai adalah SPSS 16 untuk melakukan uji 

hipotesis. Haasil daripengitungaan uji t dapat 

dilihaat paada tabel berikut. 

 

Tabel 4.3 Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & Posttest 45 .810 .000 

 

SIMPULAN 

Hasil dari implementasi buku ajar Dokkai II 

berbasis pendidikan karakter ini secara signifikan 

meningkatkan hsil belajar mahasiswa serta 

implementasi buku aajar tersebut sangat positif 

terhadap perilaku mahasiswa. 
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I Putu Wisna Ariawan 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 

perkuliahan Geometri Transformasi pada pada 

semester genap tahun akademik 2013/2014, dari 

141 mahasiswa yang memprogram Geometri 

Transformasi, 5 orang (3,55%) memperoleh 

nilai A, 42 orang (29,79%) memperoleh nilai B, 

85 orang (60,28) memperoleh C dan 9 orang 

(6,38%) memperoleh nilai D dengan nilai rata-

rata 65,47. Jadi lebih dari 65% mahasiswa hasil 

belajarnya maksimal berada pada nilai C. Fakta 

ini menunjukkan bahwa hasil belajar yang 

dicapai mahasiswa belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Walaupun banyak faktor yang bisa 

menjadi penyebab terjadinya kondisi seperti di 

atas namun, diduga kuat bahwa salah satu 

penyebabnya adalah kurang sesuainya jenis 

teknologi komputer maupun metode asesmen 

yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

Oleh karenanya, perlu dicarikan solusi yang 

tepat jenis teknologi komputer apakah yang 

cocok diterapkan agar hasil belajar Geometri 

Transformasi mahasiswa bisa ditingkatkan. 

Proses pembelajaran Geometri 

Transformasi selama ini lebih dominan 

PENGARUH PEMBELAJARAN BERBANTUAN TEKNOLOGI 

KOMPUTER TERHADAP HASIL BELAJAR GEOMETRI 

TRANSFORMASI DENGAN MENGONTROL KETERAMPILAN 

BERPIKIR KRITIS 

Jurusan Pend. Matematika, FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia 

putu_wisna_ariawan@yahoo.com 

This study was aimed at finding out the effect of computer technology-aided instruction (through 

Geogebra aided instruction and through MS Power Point aided instruction) on transformational 

geometry learning achievement by controlling critical thinking skill. This study was a quasi-experimental 

research involving 40 students of Mathematics Education Department of FMIPA Undiksha as the sample. 

The data were analyzed  using oneway covariance analysis. By controlling critical thinking skill, the 

result showed that: the transformational geometry learning achievement of the students who learned 

through Geogebra aided instruction was higher than that of those who learned through MS Power Point 

aided instruction.  

Keywords: critical thinking skill, computer technology aided instruction,  transformational 

geometry learning achievement.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbantuan teknologi komputer 

(pembelajaran berbantuan Geogebra dan pembelajaran berbantuan MS Power Point) terhadap hasil 

belajar Geometri Transformasi dengan mengontrol keterampilan berpikir kritis. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuasi-eksperimental dengan melibatkan 40 mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika FMIPA 

Undiksha sebagai sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kovarians satu jalur. 

Dengan mengontrol keterampilan berpikir, hasil penelitian menunjukkan: hasil belajar Geometri 

Transformasi kelompok mahasiswa yang mengikuti pembelajaran berbantuan Geogebra lebih tinggi 

daripada yang mengikuti pembelajaran berbantuan MS Power Point.  

Kata kunci: keterampilan berpikir kritis, pembelajaran berbantuan teknologi komputer, hasil 

belajar transformasi geometri. 
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dilakukan hanya memanfaatkan bantuan 

teknologi komputer MS Power Point, sehingga 

walaupun visualisasi gambar yang disajikan bisa 

lebih menarik dan akurat namun masih bersifat 

terbatas dan statis.  

Pemanfaatan MS Power Point dalam 

pembelajaran materi matematika menurut 

Sherman (2010:207) sifatnya lebih sebagai 

“penguat”. Berbeda dengan MS Power Point, 

Geogebra memiliki sifat dinamis. Adanya sifat 

dinamis pada Geogebra memiliki beberapa 

keunggulan misalnya: memungkinkan 

mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan 

melakukan pembuktian maupun proses 

pembuktian (Kilic, 2013:2604), dapat 

meningkatkan kemampuan akademik 

mahasiswa selama proses pembelajaran (Kaya, 

Akcakin, dan Bulut, 2013:2602), 

memungkinkan mahasiswa untuk 

memvisualisasikan transformasi dengan 

memanipulasi bentuk dan mengamatinya 

(Yilmaz, 2015:10), dapat menjembatani 

kesenjangan antara pemahaman siswa dan 

pembelajaran Geometri Transformasi (Bhagat 

dan Chang, 2015:82).  

Beberapa hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemanfaatan Geogebra dalam 

pembelajaran Geometri Transformasi dapat 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa (Abu 

Bakar, Ahmad Fauzi dan Tarmizi, 2010; Yanik, 

2013; Kilic, 2013; Kaya, Akcakin dan Bulut, 

2013; Abu Bakar, Fauzi dan Tarmizi, 2010).  

Selain faktor di atas, menurut Liliasari 

(2002: 22), ada faktor lain yang juga 

berkontribusi terhadap hasil belajar mahasiswa, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, 

salah satu diantaranya adalah kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa.  

Terkait dengan pengaruh keterampilan 

berpikir kritis terhadap hasil belajar, Lunenburg 

(2011:2) menyatakan bahwa guru kelas di 

semua tingkatan harus mempertimbangkan 

pemikiran kritis yang menawarkan janji nyata 

untuk meningkatkan pencapaian semua siswa 

pada bidang inti subjek yang dipelajarinya. 

Sementara itu, Quitadamo, Faiola, Johnson, dan 

Kurtz (2008:327) menyatakan bahwa berpikir 

kritis dan keterampilan pemecahan masalah, 

merupakan kemampuan yang secara langsung 

berkontribusi terhadap keberhasilan akademik 

dan profesional. Osarenren dan Asiedu 

sebagaimana yang dikutip oleh Chukwuyenum 

(2013:19) menyatakan bahwa berpikir kritis 

merupakan konsep penting yang diperlukan 

untuk meningkatkan kinerja di setiap subjek 

terutama di matematika. Haseli dan Rezaii 

(2013:168-169) menyatakan, pemikiran kritis 

dianggap sebagai proses epistemik dasar yang 

meningkatkan kemampuan siswa dalam 

penurunan kecemasan, pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan dalam kondisi sosial, 

prestasi pendidikan, dan sejenisnya. Sementara 

itu, Firdaus, Ismail Kailani, Bakar, dan Bakry 

(2015:328) menyatakan, banyak penelitian yang 

telah menunjukkan bahwa pengembangan 

keterampilan berpikir kritis dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika (Lunenburg, 2011:2; 

Haseli dan Rezaii, 2013:170; 

Chukwuyenum,2013:23). 

Beberapa data empiris juga menunjukkan 

bahwa keterampilan berpikir kritis berpengaruh 

terhadap hasil belajar. Hasil penelitian Scott dan 

Markert sebagaimana dikutip oleh 

Chukwuyenum (2013:23) menunjukkan bahwa 

ada korelasi positif sebesar 33% antara 

keterampilan berpikir kritis dengan kesuksesan 

akademik pada siswa dua tahun pertama sekolah 

kesehatan. Mereka menyimpulkan bahwa 

keterampilan berpikir kritis siswa menjadi 

faktor penentu kesuksesan akademik siswa. 

Lebih lanjut, Chukwuyenum 

merekomendasikan bahwa keterampilan 

berpikir kritis menjadi sesuatu yang sangat 

berarti untuk meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa. Sementara itu, dari hasil 

penelitiannya Wicaksono (2014:90) terungkap 

bahwa berpikir kritis memberikan sumbangan 

sebesar 41,99% terhadap hasil belajar siswa. 

Sementara itu, Pujawan (2014), dalam 

penelitiannya untuk mengetahui pengaruh dari 

pendekatan pembelajaran dan asesmen formatif 

terhadap hasil belajar statistika mahasiswa 

secara eksplisit menetapkan kemampuan 

berpikir kritis sebagai variabel kontrolnya. 

Mempertimbangkan hasil kajian teoritis 

dan bukti empiris bahwa keterampilan berpikir 

kritis berpengaruh terhadap hasil belajar maka 

sangatlah penting untuk mengontrol aspek 

keterampilan berpikir kritis sehingga pengaruh 

dari pemanfaatan teknologi komputer (MS 

Power Point dan Geogebra) terhadap hasil 

belajar mahasiswa bisa dikaji secara lebih jelas.  

Hasil belajar yang dimaksud pada 

penelitian ini adalah hasil belajar Geometri 

Transformasi yang dicapai mahasiswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran Geometri 

Transformasi pada materi transformasi dan 

kolineasi, pencerminan dan setengah putaran, 

isometri, geseran, rotasi, pencerminan geser, 

dan transformasi similaritas dalam jangka waktu 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

272 

 

tertentu. Hasil belajar Geometri Transformasi 

mahasiswa ditunjukkan dengan skor yang 

diperoleh mahasiswa setelah mengerjakan tes 

hasil belajar Geometri Transformasi pada ranah 

kognitif yang disusun berdasarkan level yang 

ada pada revisi Taksonomi Bloom dan telah 

divalidasi. 

Yang dimaksud dengan pembelajaran 

Geometri Transformasi berbantuan teknologi 

komputer adalah proses pembelajaran yang 

penyajian materi ataupun contoh-contoh kasus 

yang terkait dengan topik pembelajaran materi 

Geometri Transformasi disajikan dengan 

menggunakan bantuan teknologi komputer 

berupa Geogebra atau MS Power Point. 

Yang dimaksud dengan keterampilan 

berpikir kritis dalam penelitian ini adalah salah 

satu tahapan berpikir tingkat tinggi yang 

merupakan proses terorganisasi yang 

melibatkan proses mental yang bersifat  

evaluatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan 

yang di dalamnya terdapat kemampuan 

interpretasi (interpretation), analisis (analysis), 

evaluasi (evaluation), inferensi (inference), 

eksplanasi (explanation), dan pengelolaan diri 

(self-regulation). 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan di atas permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat 

perbedaan hasil belajar Geometri Transformasi 

antara mahasiswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan software Geogebra 

dengan hasil belajar Geometri Transformasi 

mahasiswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan MS Power Point, setelah 

keterampilan berpikir kritis mahasiswa 

dikontrol? 

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran berbantuan teknologi komputer 

terhadap hasil belajar Geometri Transformasi 

dengan mengontrol keterampilan berpikir kritis 

mahasiswa. 

 

2.  METODE YANG DITERAPKAN 

2.1  Rancangan Penelitian 

Pelaksanaan penelitiannya dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Menyusun perangkat rencana pelaksanaan 

perkuliahan dan instrumen penelitian 

berupa tes kemampuan berpikir kritis dan 

tes hasil belajar. 

2. Melakukan uji validitas isi instrumen 

penelitian dengan melibatkan 2 orang 

pakar. 

3. Melakukan uji coba instrumen untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas 

perangkat instrumen yang digunakan 

dalam penelitian. 

4. Mengumpulkan data keterampilan berpikir 

kritis mahasiswa sebelum penelitian 

dilakukan. 

5. Melaksanakan penelitian sesuai dengan 

rancangan perlakuan. 

6. Menganalisis data hasil penelitian dan 

sekaligus membuat laporan hasil. 

Dalam penelitian ini proses pembelajaran 

pada kedua kelompok menggunakan sintaks 

pembelajaran umum melalui tahapan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi karena penelitian ini 

tidak melihat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran. Perbedaan perlakuannya hanya 

terjadi pada jenis media yang digunakan yakni 

kelompok A1 pembelajarannya menggunakan 

Geogebra dan kelompok A2 pembelajarannya 

menggunakan MS Power Point. 

2.2   Populasi  Penelitian 

Populasi pada penelitian ini ada sebanyak 

143 orang mahasiswa jurusan Pendidikan 

Matematika FMIPA Undiksha yang 

memprogram mata kuliah Geometri 

Transformasi pada semester genap 2014/2015 

yang tersebar pada 5 kelas paralel yaitu kelas A 

sebanyak 29 orang, kelas B sebanyak 28 orang, 

Kelas C sebanyak 28 orang, kelas D sebanyak 

28 orang, dan kelas E sebanyak 30 orang..   

2.3   Sampel Penelitian 

Sebelum dilakukan proses penarikan 

sampel, terlebih dahulu dilihat homogenitas dari 

populasi. Kriteria yang digunakan adalah nilai 

rata-rata UTS dan UAS pada mata kuliah 

prasyarat sebelumnya yaitu pada mata kuliah 

Geometri Bidang. Berdasarkan hasil Anava satu 

jalur pada taraf signifikansi  = 0,05 ternyata 

nilai rata-rata kelima kelas tidak berbeda. 

Selanjutnya, dari 5 kelas tersebut dipilih 2 kelas 

secara acak untuk dikenakan perlakuan 

penelitian. Terkait dengan banyak sampel yang 

dipersyaratkan pada penelitian eksperimen yang 

menggunakan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, Sekaran (2003: 295) 

menyatakan, jumlah anggota sampel pada 

masing-masing kelompok yang bisa diambil 
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berkisar antara 10 sampai 20 sampel. Oleh 

karena itu, sampel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 40 mahasiswa yang 

terbagi dalam 2 kelas yang terpilih yang 

ditentukan dengan menggunakan teknik random 

sampling. 

Berdasarkan hasil pengacakan, kelas yang 

mendapatkan perlakuan menggunakan 

Geogebra dalam pembelajaran adalah kelas A 

sedangkan kelas yang mendapatkan perlakuan 

menggunakan Power Point dalam pembelajaran 

adalah C. 

2.4  Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian 

ini meliputi data keterampilan berpikir kritis (X) 

dan data hasil belajar Geometri Transformasi 

mahasiswa (Y). Sumber data dari penelitian ini 

adalah mahasiswa yang menjadi sampel 

penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan 

data primer karena dikumpulkan langsung oleh 

peneliti. 

Data penelitian keterampilan berpikir 

kritis dikumpulkan melalui tes keterampilan 

berpikir kritis. Sementara itu, data hasil belajar 

Geometri Transformasi dikumpulkan dengan 

menggunakan tes hasil belajar Geometri 

Transformasi.  

 

2.5  Analisis Data 

 

Pada penelitian ini ada 3 proses analisis 

yang harus dilakukan yaitu: Pengujian Validitas 

dan Reliabilitas Instrumen, Pengujian Prasyarat 

Analisis dan pengujian hipotesis. 

Untuk menentukan validitas isi  dari tes 

kemampuan berpikir kritis dan tes hasil belajar 

digunakan rumus Gregory. Karena tes hasil 

belajar berbentuk politomi maka untuk menguji 

validitas itemnya akan digunakan korelasi 

teknik Product Moment yaitu mengkorelasikan 

skor butir dengan skor total. Untuk mencari 

reliabilitas tes tersebut digunakan rumus Alpha 

Cronbach. 

Karena tes keterampilan berpikir kritis 

berbentuk dikotomi maka untuk menguji 

validitas itemnya akan digunakan teknik 

korelasi poin biserial. Untuk mencari reliabilitas 

tes tersebut digunakan rumus rumus KR-20. 

Sebelum data dianalisis lebih lanjut, data 

penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji 

prasayarat analisis yaitu: uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji linieritas, uji keberartian 

arah regresi, dan uji kesejajaran garis regresi. 

Uji normalitas sebaran data pada 

penelitian ini menggunakan statistika Uji 

Lilliefors dengan kriteria pengujian bahwa data 

memiliki sebaran distribusi normal jika Lo < Lt  

pada taraf signifikansi 5% dan dalam hal lain 

data tidak berdistribusi normal. 

Untuk menguji homogenitas varians 

antar kelompok yang pembelajarannya 

berbantuan Geogebra dan kelompok yang 

pembelajarannya menggunakan MS Power 

Point digunakan uji Fisher. Pengujian dilakukan 

pada taraf signifikansi α = 0,05 dengan cara 

membandingkan nilai Fhitung (perbandingan 

antara varian terbesar dengan yang terkecil) 

dengan nilai Ftabel.  Kriteria pengujian yaitu: 

terima H0 jika Fhitung < Ftabel dan sebaliknya, 

tolak H0 jika Fhitung   Ftabel 

Uji liniearitas regresi dilakukan untuk 

mengetahui persamaan garis regresi antara 

variabel kemampuan berpikir kritis terhadap 

variabel Hasil belajar statistika mahasiswa. 

Kreteria pengujian adalah jika Fhitung < Ftabel 

maka bentuk regresi liniear, pada taraf 

signifikansi 5% dan dalam hal lain tidak linier.  

Pada pengujian keberartian arah regresi, 

hipotesis nol (H0)  yang diuji menyatakan 

bahwa koefisien regresi (koefisien b2) sama 

dengan nol (tidak berarti) yang melawan 

hipotesis alternatif (H1), yang menyatakan 

bahwa koefisien arah regresi berarti (tidak sama 

dengan nol). Pengujian hipotesis nol dilakukan 

dengan uji statistik F. Kriteria pengujian adalah 

jika Fhitung > Ftabel pada taraf signifikansi 5% (α = 

0,05), maka harga Fhitung (regresi) signifikan, 

yang berarti bahwa koefisien regresi adalah 

berarti (bermakna). 

Pengujian kesejajaran garis regresi 

dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program IBM SPSS Statistics for Windows versi 

20. Prosedur pengujian dilakukan dengan 

menggunakan statistik GLM (General Linier 

Model) univariat dengan menggunakan syntax 

program SPSS, dengan kriteria: pada taraf 

signifikansi  = 0,05 Ho diterima jika nilai Fhitung 

 Ftabel yang berarti bahwa garis regresi pada 

semua sel sejajar; dan tolak H0 jika nilai Fhitung > 

Ftabel yang berarti bahwa ada garis regresi yang 

tidak sejajar. 

Dalam penelitian ini, diteliti pengaruh 

variabel bebas yaitu pembelajaran 

menggunakan software geogebra dan 

pembelajaran menggunakan MS Power Point 

terhadap hasil belajar geometri transformasi. 

Pengujian hipotesisnya dilakukan dengan 

menggunakan Analisis Kovarian Satu Jalur 
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(satu kovariabel). Kriteria pengujiannya adalah: 

pada taraf sigifikansi 𝛼, tolak Ho jika F*
A > 

𝐹(𝛼,𝑑𝑏𝐴;𝑑𝑏𝐷).  

3.  HASIL PENELITIAN 

3.1 Hasil Pengujian Validitas dan 

Reliabilitas Instrumen 

Tes hasil belajar Geometri Transformasi 

terdiri atas 10 butir soal dari 10 indikator yang 

telah ditetapkan, sehingga masing-masing 

indikator akan terwakili oleh satu butir. Tes 

diujicobakan terhadap 50 responden mahasiswa 

yang telah menyelesaikan perkuliahan 

(mendapatkan materi) Geometri Transformasi 

seperti yang tercantum pada kisi-kisi butir soal. 

Dari analisis hasil uji coba diperoleh hasil 10 

butir soal yang diujicobakan ternyata semua 

butir soal tersebut dalam kategori valid dengan. 

koefisien reliabilitas sebesar 0,840. Berdasarkan 

kriteria normatif menurut Guilford, perangkat 

tes hasil belajar Geometri Transformasi ini 

tingkat reliabilitasnya tergolong sangat tinggi 

sehingga dapat digunakan sebagai perangkat tes 

yang relatif baku. 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan berpikir kritis dalam 

penelitian ini adalah tes keterampilan berpikir 

kritis yang dikembangkan dengan mengadaptasi 

California Critical Thinking Skills Test 

(CCTST) Form A yang telah dialihbahasakan 

oleh Prof. Dr. A.A. Istri Ngurah Marhaeni, 

MA., dan telah digunakan oleh Pujawan. 

Perangkat tes berbentuk pilihan ganda yang 

melingkupi 6 indikator keterampilan berpikir 

kritis, yaitu: interpretasi, analisis, evaluasi, 

inferensi, eksplanasi, dan pengelolaan diri. 

Perangkat ini terlebih dahulu akan diujicobakan 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. 

Setelah diuji oleh dua orang pakar dan 

hasil ujinya dianalisis ternyata tes keterampilan 

berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian 

ini memiliki validitas isi sebesar 1,000. 

Perangkat tes keterampilan berpikir kritis 

yang diujicobakan terdiri atas 35 butir dari 6 

indikator yang telah ditetapkan. Perangkat tes 

diujicobakan terhadap 50 responden. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa dari 35 butir soal, 

ada 5 butir yang gugur yaitu butir nomor 15, 18, 

28, 31 dan 33. Kelima butir tersebut mewakili 

indikator yang berbeda sehingga tidak ada 

indikator yang gugur. 

Dari hasil analisis di atas diperoleh 

koefisien reliabilitas dari 30 butir tes 

keterampilan berpikir kritis yang valid sebesar 

0,845. Berdasarkan kriteria normatif menurut 

Guilford, perangkat tes keterampilan berpikir 

kritis ini tingkat reliabilitasnya tergolong sangat 

tinggi. Dengan demikian, perangkat tes 

keterampilan berpikir kritis yang digunakan 

dalam penelitian ini ditoleransi dapat digunakan 

sebagai perangkat tes yang relatif baku 

3.2 Hasil Pengujian Prasyarat Analisis 

Dari Uji Liliefors diperoleh L0 untuk 

kelompok A1 = 0,079 dan L0 untuk kelompok 

A2 = 0,115. Sementara itu, untuk taraf 

signifikansi  = 0,05 yang digunakan untuk N = 

20 diperoleh Lt = 0,192. Dengan demikian, nilai 

L0 untuk masing-masing kelompok data 

semuanya lebih kecil dari nilai Lt. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa semua data 

hasil belajar Geometri Transformasi mahasiswa 

(Y) bersumber dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

nilai Fhitung = 1,3075. Untuk 𝛼 = 0,05, derajat 

bebas pembilang = 19 dan derajat bebas 

penyebut = 19 diperoleh nilai Ftabel = 

𝐹(0,025;19;19) = 2,5265. Karena Fhitung < Ftabel, 

maka H0 diterima. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa varians data hasil belajar 

Geometri Transformasi antar kelompok A1 dan 

A2 adalah homogen. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

Tabel.1  Ringkasan Hasil Uji Linearitas 

 

Pada Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa 

nilai Fhitung dari masing-masing kelompok 

sampel lebih kecil dari nilai Ftabel. Ini berarti 

bahwa keterampilan berpikir kritis mahasiswa 

berhubungan linear dengan hasil belajar 

Geometri Transformasi mahasiswa.  

Uji Kebermaknaan hubungan 

Keterampilan Berpikir Kritis (X) dengan Hasil 

Belajar Geometri Transformasi (Y) 

menggunakan model regresi linear sederhana. 

Hasil uji ini disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji Kebermaknaan 

Hubungan Keterampilan Berpikir 
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Kritis (X) dengan Hasil Belajar 

Geometri Transformasi (Y)  

 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, semua nilai 

Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan berpikir kritis (X) mempunyai 

hubungan bermakna dengan hasil belajar 

Geometri Transformasi (Y) untuk kedua 

kelompok data. 

Hasil perhitungan untuk uji kesejajaran 

garis regresi tertuang pada tabel berikut. 

Tabel 3  Hasil Analisis Uji Kesejajaran Garis 

Regresi  

 
a. R Squared = ,690 (Adjusted R Squared = ,664) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada 

Tabel 3, diperoleh bahwa Fhitung untuk FS*X = 

0,213 lebih kecil dari Ftabel = 4,113 atau nilai 

Sig. = 0,647 > 0,05 sehingga H0 diterima. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan kemiringan garis regresi 

(slopes) untuk sel yang dibentuk oleh 

pembelajaran berbantuan Geogebra (A1) dan sel 

yang dibentuk oleh pembelajaran berbantuan 

Power Point (A1) atau semua garis regresi 

sejajar. 

3.2  Uji Hipotesis 

Hipotesis statistik yang diuji adalah 

sebagai berikut. 

 𝐻0 ∶  𝜇∗𝐴1 ≤  𝜇∗𝐴2 

 𝐻1 ∶  𝜇∗𝐴1 >  𝜇∗𝐴2 

Untuk i = 1,2, 𝜇∗𝐴𝑖 menyatakan rerata 

terkoreksi variabel Y dengan asumsi bahwa 

pengaruh linear X terhadap Y adalah sama 

untuk kelompok A1 dan A2. Hasil 

perhitungannya disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.  Hasil Perhitungan Uji Hipotesis 

 
a. R Squared = ,835 (Adjusted R Squared = ,826) 

Berdasarkan hasil perhitungan, pada 

Tabel 4 ternyata pada baris kelompok diperoleh 

nilai Fhitung = 90,882, dan Ftabel = 4,105. Karena 

Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar geometri 

transformasi antara mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran berbantuan Geogebra dengan 

mahasiswa yang mengikuti pembelajaran 

berbantuan MS Power Point, setelah mengontrol 

keterampilan berpikir kritis mahasiswa. 

Sementara itu, hasil perhitungan Mean 

Terkoreksinya diperoleh rerata terkoreksi hasil 

belajar Geometri Transformasi kelompok 

mahasiswa yang mengikuti pembelajaran 

berbantuan Geogebra nilainya sebesar 79,298 

dan rerata terkoreksi hasil belajar Geometri 

Transformasi kelompok mahasiswa yang 

mengikuti pembelajaran berbantuan MS Power 

Point sebesar 70,702. Dengan demikian, 

disimpulkan bahwa hasil belajar Geometri 

Transformasi kelompok mahasiswa yang 

mengikuti pembelajaran berbantuan Geogebra 

lebih tinggi daripada yang mengikuti 

pembelajaran berbantuan MS Power Point, 

setelah mengontrol keterampilan berpikir kritis 

mahasiswa. 

 

4. PEMBAHASAN HASIL  

Hasil pengujian terhadap hipotesis 

penelitian yang menyatakan bahwa hasil belajar 

Geometri Transformasi mahasiswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

Geogebra lebih tinggi daripada hasil belajar 

Geometri Transformasi mahasiswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

MS Power Point, setelah mengontrol 
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keterampilan berpikir kritis mahasiswa dapat 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa dalam pembelajaran Geometri 

Transformasi di Jurusan Pendidikan Matematika 

FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha, 

pencapaian hasil belajar mahasiswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

Geogebra lebih tinggi daripada yang mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan MS Power 

Point.  

Seperti sudah dipaparkan sebelumnya 

bahwa secara teoritis esensi dari pemanfaatan 

teknologi Geogebra dalam pembelajaran 

Geometri Transformasi tidaklah semata-mata 

hanya untuk mendapatkan jawaban yang benar 

dari permasalahan yang dihadapi. Yang lebih 

penting adalah bagaimana memanfaatkan 

sofware tersebut dengan tepat dalam proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi 

lebih bermakna. Ketepatan pemanfaatan 

Geogebra dalam pembelajaran Geometri 

Transformasi akan memberi dampak yang lebih 

luas, di samping untuk memperoleh jawaban 

yang benar juga akan mampu mengembangkan 

proses berpikir mahasiswa. 

Penggunaan Geogebra dalam 

pembelajaran Geometri Transformasi sangat 

bermanfaat bagi mahasiswa terutama karena 

adanya sifat dinamis yang dimiliki oleh 

Geogebra. Adanya sifat dinamis pada Geogebra 

memungkinkan mahasiswa untuk: 

mengembangkan kemampuan melakukan 

pembuktian maupun proses pembuktian  (Kilic, 

2013), memungkinkan mahasiswa untuk 

memvisualisasikan transformasi dengan 

memanipulasi bentuk dan mengamatinya, 

(Yilmaz, 2015), dapat menjembatani 

kesenjangan antara pemahaman mahasiswa dan 

pembelajaran Geometri Transformasi,  

membantu mahasiswa dalam merepresentasikan 

konsep-konsep matematika dengan cara yang 

berbeda, dapat mengkatalis kekuatan mahasiswa 

untuk belajar matematika, (Bhagat dan Chang, 

2015) membantu mahasiswa untuk 

meminimalkan menghafal algoritma dan 

formula, dan memberikan pemahaman lebih 

terhadap matematika secara konseptual 

(Mainali, 2014). 

Manfaat yang diperoleh mahasiswa saat 

menggunakan Geogebra dalam pembelajaran 

Geometri Transformasi seperti telah diuraikan 

di atas tentu berpengaruh posistif terhadap hasil 

belajar mahasiswa. Hal ini mendukung 

pernyataan Kaya, Akcakin, dan Bulut (2013: 

2602) bahwa pemanfaatan Geogebra dalam 

pembelajaran Geometri Transformasi dapat 

meningkatkan kemampuan akademik 

mahasiswa selama proses pembelajaran. 

Sementara itu, dalam MS Power Point 

sifat dinamisnya tidaklah sebagus pada 

Geogebra. Software ini lebih banyak digunakan 

untuk menyajikan materi tanpa bisa digunakan 

untuk menyatakan sifat-sifat dinamis yang 

dimiliki pada suatu objek. Walaupun ada 

fasilitas animasi didalamnya tetapi fasilitas ini 

sangatlah terbatas dan tidak sedinamis fasilitas 

yang ada pada Geogebra. 

Sebagai ilustrasi, pada saat mempelajari 

konsep rotasi RQ,θ yakni suatu rotasi yang 

berpusat di Q dengan sudut rotasi sebesar . 

Walau sajian visual dengan menggunakan MS 

Power Point bisa menyajikan gambar 

menggunakan dua garis a dan b yang 

berpotongan di Q dengan sudut berarah dari a 

ke b sebesar /2, tetapi hasil pemetaan 

sembarang titik C untuk menentukan hasil 

rotasinya (C’) melalui relasi RQ,θ (C) = Mb ∘

Ma(C) = C’ tidak tersaji dengan akurat. 

Situasinya akan sangat berbeda jika 

visualisasinya disajikan dengan Geogebra. 

Dengan menggunakan Geogebra proses untuk 

mendapatkan hasil rotasi C’ dapat disajikan 

secara akurat melalui tahapan pencerminan 

terhadap garis a kemudian dilanjutkan dengan 

pencerminan terhadap garis b. Bagaimanapun 

posisi garis a dan b tersebut diubah-ubah, 

hubungan dari RQ,θ (C) = Mb ∘ Ma(C) = C’ akan 

selalu tetap. Kondisi ini mampu divisualisasikan 

dengan jelas kepada mahasiswa dengan 

menggunakan Geogebra. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang memperoleh temuan bahwa 

hasil belajar siswa pada kelompok yang 

menggunakan bantuan Geogebra lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok yang tidak 

menggunakan Geogebra seperti yang dilakukan 

oleh Arbain dan Shukor (2015), Bhagat dan 

Chang (2015), Abdul Sahaa, Mohd Ayubb dan 

Tarmizic (2010), dan Yilmaz (2015). 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan 

Anakova yang dilanjutkan dengan uji 

perbedaan, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar Geometri Transformasi kelompok 

mahasiswa yang mengikuti pembelajaran 

berbantuan Geogebra lebih tinggi daripada yang 

mengikuti pembelajaran berbantuan MS Power 
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Point, setelah mengontrol keterampilan berpikir 

kritis mahasiswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

hasil belajar Geometri Transformasi kelompok 

mahasiswa yang mengikuti pembelajaran 

berbantuan Geogebra lebih tinggi daripada yang 

mengikuti pembelajaran berbantuan MS Power 

Point, setelah bengontrol keterampilan berpikir 

kritis mahasiswa. Berdasarkan temuan ini maka 

upaya yang diyakini dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran Geometri Transformasi 

mahasiswa adalah dengan cara menggunakan 

bantuan Geogebra dalam proses pembelajaran 

Geometri Transformasi.  

Pemanfaatan Geogebra dalam 

pembelajaran Geometri Transformasi memberi 

kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif 

dalam pembelajaran karena mahasiswa dapat 

melakukan eksplorasi dan eksperimen 

menggunakan Geogebra. Adanya kesempatan 

seperti ini menyebabkan mahasiswa akan dapat 

melakukan kegiatan yang bermakna untuk 

memahami konsep, sifat yang berlaku pada 

Geometri Transformasi.  

Sementara itu, penggunakan bantuan MS 

Power Point dalam pembelajaran Geometri 

Transformasi hanya lebih bersifat sebagai 

“penguat” dari objek geometri yang 

ditampilkan. Dalam MS Power Point objek-

objek tersebut lebih bersifat statis sehingga 

kurang memberi kesempatan kepada mahasiswa 

untuk melakukan ekplorasi ataupun eksperimen 

terkait dengan objek transformasi yang 

dipelajari. Dengan demikian, mahasiswa kurang 

mendapat kesempatan untuk melakukan 

kegiatan yang bermakna untuk memahami 

konsep ataupun sifat yang berlaku pada 

Geometri Transformasi. Untuk mengatasi hal ini 

maka solusi yang bisa dilakukan adalah dengan 

memanfaatkan Geogebra dalam pembelajaran 

Geometri Transformasi. 
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I Wayan Subagia dan I Gusti Lanang Wiratma 

ABSTRACT 

 ABSTRAK  

PENDAHULUAN 

Penilaian hasil belajar siswa merupakan 

salah satu isu krusial dalam implementasi 

Kurikulum 2013 karena penilaian hasil belajar 

siswa dituntut agar dilakukan secara 

komprehensif dengan melibatkan ketiga ranah 

penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Penilaian sikap ditekankan 

pada dua aspek penilaian, yaitu penilaian sikap 

spiritual dan penilaian sikap sosial. Penilaian 

pengetahuan disesuaikan dengan tuntutan 

kompetensi tiap-tiap mata pelajaran. Penilaian 

keterampilan ditekankan pada keterampilan 

proses selama pembelajaran dan keterampilan 

pembuatan produk pembelajaran. Secara umum, 

tuntutan penilaian hasil belajar dirumuskan 

dalam bentuk Kometensi Inti (KI) dan 

INSTRUMEN PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SEKOLAH 

DASAR UNTUK RANAH SIKAP DAN KETERAMPILAN 

Dosen Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA Undiksha 

aigabus@yahoo.co.id 

This research aimed at developing learning achievement instruments of elementary students for 

attitude and skill domains. This development was conducted through research and development (R & D) 

design consisted of four steps, namely: exploration, formulation, examination, and dissemination. The 

need analysis of instrument requirement was done at exploration step. Instrument design was done at 

formulation step. The validation and instrument tray out were done at examination step. The 

dissemination of instrument and results to stake holders were conducted at dissemination step.  The 

research results consisted of four instruments, namely: 1) the instrument of spiritual competencies 

assessment involving teachers, students in the form of self-assessment, and students’ parents as 

assessors; 2) the instrument of social competencies assessment involving teachers and students in the 

form of peer assessment as assessors; 3) the instrument of presentation skills involving teachers as 

assessors; and 4) the instrument of product making skills involving teachers and students in the form of 

self-assessment as assessors. These four instruments can be used as alternative instruments for assessing 

students’ learning achievement in implementing 2013 Curriculum accommodating assessment guideline 

given by government.  

Key Words: assessment instrument, learning achievement, attitude, skill, elementary schools. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar siswa SD untuk 

ranah sikap dan keterampilan. Pengembangan instrumen tersebut dilakukan melalui rancagan penelitian 

pengembangan yang dilakukan dalam empat tahapan pokok, yaitu: eksplorasi, formuslasi, eksaminasi, 

dan diseminasi. Pada tahap eksplorasi dilakukan analisis kebutuhan pengembangan instrumen. Pada 

tahap formulasi instrumen dilakukan perumusan rancangan instrumen penilaian hasil belajar. Pada 

tahap eksaminasi instrumen dilakukan pengujian instrumen melalui uji ahli dan uji lapangan.  Pada 

tahap diseminasi dilakukan pendiseminasian instrumen kepada pemangku kepentingan. Hasil penelitian 

ini terdiri atas empat buah instrumen, yaitu: 1) instrumen penilaian sikap spiritual siswa yang 

penilaiannya dilakukan oleh guru, siswa dalam bentuk penilaian diri sendiri, dan orang tua/wali murid; 

2) instrumen penilaian sikap sosial yang penilaiannya dilakukan oleh guru dan siswa dalam bentuk 

penilaian teman sejawat; 3) instrumen penilaian keterampilan dalam presentasi tugas-tugas yang 

penilaiannya dilakukan oleh guru; dan 4) instrument penilaian keterampilan siswa dalam membuat 

produk tugas-tugas yang penilaiannya dilakukan oleh guru dan siswa dalam bentuk penilaian diri 

sendiri. Kempat instrumen ini dapat digunakan sebagai instrumen alternatif untuk menilai hasil belajar 

siswa dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 dengan mengakomudasi petunjuk teknis yang 

diberikan pemerintah. 

Kata-kata Kunci: instrumen penilaian, hasil belajar, sikap, keterampilan, sekolah dasar. 
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Kompetensi Dasar (KD) (Anonim, 2013a; 

2013b). 

Salah satu masalah yang dihadapi guru-

guru di sekolah dalam mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 adalah pengembangan 

instrumen penilaian kompetnsi sikap dan 

keterampilan. Di samping proses 

pengembangannya, guru juga menjumpai 

berbagai hambatan dalam pelaksanaan penilaian 

karena guru berhadapan dengan siswa yang 

banyak (Subagia, 2015; Subagia & Wiratma, 

2016a). Penelitian ini bertujuan untuk memberi 

kontribusi dalam memecahan kedua persoalan 

yang dihadapi oleh guru di sekolah. Secara lebih 

rinci, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut. Pertama, penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan instrumen penilaian hasil 

belajar siswa untuk ranah sikap dan 

keterampilan. Kedua, penelitian ini bertujuan 

untuk merumuskan pedoman pelaksanaan 

penilaian hasil belajar untuk ranah sikap dan 

keterampilan yang dapat dilakukan oleh guru. 

Tujuan penelitian tersebut dicapai melalui 

penelitian pengembangan (research and 

development) yang dilakukan dalam empat 

tahapan pokok, yaitu: eksplorasi, formulasi, 

eksaminasi, dan diseminasi. 

Instrumen penilaian hasil belajar siswa 

untuk ranah sikap dan keterampilan 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan penilaian 

hasil belajar yang dituntut dalam Kurikulum 

2013. Berdasarkan pedoman penilaian hasil 

belajar siswa yang diberikan dalam bentuk 

peraturan pemerintah Republik Indonesia 

dinyatakan bahwa penilaian ranah siskap terdiri 

atas sikap spiritual dan sikap sosial yang 

ditunjukkan oleh siswa dalam keseharian, 

penilaian keterampilan ditekankan pada 

keterampilan kinerja (proses) dan keterampilan 

dalam pembuatan produk hasil pembelajaran 

(Anonim, 2013a; 2013b). Dalam peraturan 

tersebut dinyatakan bahwa penilaian hasil 

belajar dilakukan secara terintegrasi dengan 

materi pelajaran dan penilaiannya tidak hanya 

melibatkan guru mata pelajaran. 

Teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam perumusan instrumen penilaian hasil 

belajar siswa adalah taksonomi pemebelajaran 

dan penilaian hasilbelajar, yaitu taksonomi 

trikaya (Subagia & Wiratma, 2012).  

Berdasarkan taksonomi trikaya, penilaian hasil 

belajar siswa ditekankan pada tiga ranah, yaitu 

ranah pikiran (manacika), ranah perkataan 

(wacika), dan ranah perbuatan (kayika). Ranah 

pikiran menggambarkan kemampuan berpikir, 

ranah perkataan menggambarkan kemampuan 

berbicara, dan ranah perbuatan menggambarkan 

kemampuan berbuat atau bertindak yang harus 

dibelajarkan dan dinilai selama dan sesudah 

pembelajaran.  

Tiap-tiap ranah pembelajaran tersebut 

terdiri atas tiga aspek penilaian sebagai berikut. 

Ranah pikiran terdiri atas: kemampuan berpikir 

faktual, berpikir positif, berpikir rasional logis, 

berpikir kritis, dan berpikir kreatif inovatif. 

Ranah perkataan terdiri atas: berbicara santun, 

berbicara faktual, berbicara rasional logis, 

berbicara sistematis, dan berbicara komunikatif. 

Ranah perbuatan terdiri atas: berbuat sopan, 

berbuat patuh, berbuat jujur, berbuat yakin, dan 

berbuat kreatif inovatif (Subagia & Wiratma, 

2012).  Aspek-aspek penilaian di atas digunakan 

sebagai acuan dalam pengembangan indikator 

instrumen penilaian hasil belajar untuk ranah 

sikap dan keterampilan. 

Berdasarkan kebutuhan penilaian hasil 

belajar yang menjadi tuntutan Kurikulum 2013 

dan teori taksonomi trikaya, instrumen penilaian 

hasil belajar yang dirumuskan dalam penelitian 

ini terdiri atas empat instrumen, yaitu: dua 

instrumen untuk penialian sikap (sikap spiritual 

dan sikap sosial), satu instrumen penilaian 

kenerja dalam bentuk keterampilan presentasi 

tugas-tugas di kelas, dan satu unstrumen untuk 

penilaian keterampilan pembuatan produk tugas-

tugas pembalajaran.  

 

METODE 

Penelitian ini merupakan  penelitian 

pengembangan atau yang dikelanl dengan 

Research and Development (R & D). Penelitian 

pengembangan didefinisikan sebagai penelitian 

yang dilakukan dalam rangka pengembangan 

suatu produk. Produk yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah instrumen penilaian hasil 

belajar siswa untuk ranah sikap dan 

keterampilan. Penelitian pengembangan terdiri 

atas beberapa tahapan pengembangan. Menurut 

Borg dan Gall (1989), penelitian pengembangan 

terdiri atas enam tahapan, yaitu: 1) tahap 

pengumpulan informasi penelitian, 2) tahap 

perencanaan, 3) tahap perumusan hasil awal, 4) 

tahap pengujian lapangan awal, 5) tahap 

penyempurnaan hasil, dan 6) tahap pengujian 

lapangan akhir. Sugiyono (2006) 

mendeskripsikan langkah-langkah penelitian 

pengembangan dengan tahapan yang lebih 

banyak, yaitu sebanyak 10 tahapan yang terdiri 

atas: 1) tahap pemetaan potensi dan masalah, 2) 
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tahap pengumpulan data, 3) tahap desain produk, 

4) tahap validasi produk, 5) tahap revisi produk, 

6) tahap uji produk, 7) tahap revisi produk, 8) 

tahap uji coba pemakaian, 9) tahap revisi 

produk, dan 10) tahap produksi masal. Dalam 

penelitian ini, tahapan pengembangan dilakukan 

melalui empat tahapan pokok, yaitu: 1) tahap 

eksplorasi, 2) formulasi, 3) eksaminasi, dan 4) 

diseminasi. 

Pada tahap eksplorasi dilakukan analisis 

kebutahan pengembangan instrumen dan teori-

teori relevan yang digunakan. Pada tahap 

formulasi dilakukan perumusan rancangan 

instrumen yang terdiri atas empat rancangan 

instrumen, yaitu: 1) isntrumen penilaian sikap 

spiritual, 2) instrumen penilaian sikap sosial, 3) 

instrumen penilain keterampilan presentasi 

tugas-tugas, dan 4) instrumen penilaian 

keterampilan membuat produk tugas-tugas 

pembelajaran. Pada tahap eksaminasi dilakukan 

pengujian instrumen dengan melibatkan uji ahli 

dan uji lapangan. Pada tahan diseminasi 

dilakukan pendiseminasian atau penyebaran 

instrumen dan hasil-hasilnya kepada para 

pemangku kepentingan.  

 

HASIL-HASIL PENELITIAN 

Temuan hasil penelitian ini adalah 

instrumen penilaian hasil belajar siswa untuk 

ranah sikap dan keterampilan yang terdiri atas 

empat instrumen berbeda, yaitu: 1) instrumen 

peniaian sikap spiritual siswa yang penilaiannya 

dilakukan oleh guru, siswa dalam bentuk 

penilaian diri sendiri (self-assessment), dan 

orang tua/wali murid; 2) instrumen penilaian 

sikap sosial yang penilaiannya dilakukan oleh 

guru dan siswa dalam bentuk penilaian teman 

sejawat (peer assessment); 3) instrumen 

penilaian keterampilan siswa dalam presentasi 

tugas-tugas pembelajaran yang penilaiannya 

dilakukan oleh guru; dan 4) instrument penilaian 

keterampilan siswa dalam membuat produk 

tugas-tugas pembelajaran yang penilaiannya 

dilakukan oleh guru dan siswa dalam bentuk 

penilaian diri sendiri.  

Instrumen penilaian sikap dan 

keterampilan siswa menggunakan skala empat 

mulai dari sekor 1 sampai dengan skor 4 dengan 

kategori kurang, cukup, baik, dan sangat baik. 

Seluruh penilaian sikap dan keterampilan siswa 

dilakukan dengan metode observasi dan dengan 

cara memberi tanda centang atau melingkari 

pilihan skor yang diberikan. 

 

1) Instrumen penilaian sikap spiritual 

Instrumen penilaian sikap spiritual terdiri 

atas lima indikator penilaian, yaitu: (1) 

sembahyang sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan, (2) memberi salam kepada sesama 

(guru/teman sejawat/orang tua), (3) santun 

dalam berbicara kepada sesama, (4) sopan dalam 

berbuat kepada sesama, dan (5) jujur dalam 

berbicara dan berbuat kepada sesama.  

Penilaian sikap spiritual dilakukan oleh 

guru selama proses pembelajaran berlangsung, 

oleh siswa dan orang tua/wali murid sekali 

dalam satu semester. Penilaian oleh guru 

dilakukan dengan memperhatikan kondisi 

ekstrim perkembangan sikap spiritual yang 

terjadi pada anak selama proses pembelajaran. 

Kondisi ekstrim (menonjol) yang baik 

digunakan untuk memotivasi siswa agar 

senantiasa mempertahankan sikap spiritualnya 

yang sudah baik, sedangkan konsdisi ekstrim 

yang tidak baik (jelek) digunakan untuk 

pembinaan sikap spiritual siswa tersebut agar 

menjadi baik. Penilaian oleh siswa dalam bentuk 

penilaian diri sendiri dan penilaian orang 

tua/wali murid digunakan sebagai umpan balik 

dalam membina sikap siswa dalam pembelajaran 

berikutnya. 

Bentuk instumen penilaian sikap spiritual 

siswa adalah sebagai berikut. 

Deskripsi Skor 

1. Sembahyang 

sebelum/sesudah 

melakukan kegiatan 

1 2 3 4 

2. Memberi salam kepada 

sesama (guru/teman 

sejawat/orang tua) 

1 2 3 4 

3. Santun dalam berbicara 

kepada sesama 

1 2 3 4 

4. Sopan dalam berbuat 

kepada sesama 

1 2 3 4 

5. Jujur dalam berkata dan 

berbuat kepada sesama 

1 2 3 4 

 

2) Instrumen penilaian sikap sosial 

Instrumen penilaian sikap sosial terdiri 

atas lima indikator penilaian, yaitu: (1) 

berperilaku jujur dalam pembelajaran, (2) 

berperilaku disiplin dalam pembelajaran, (3) 

berperilaku sopan dalam pembelajaran, (4) 

bertanggung jawab dalam pembelajaran, dan (5) 

percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugas.  

Penilaian sikap sosial dilakukan oleh 

guru selama proses pembelajaran berlangsung 

dan oleh teman sejawat sekali dalam satu 

semester. Penilaian oleh guru dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi ekstrim pengembangan 

sikap sosial yang terjadi pada anak selama 

proses pembelajaran. Kondisi extrim yang baik 
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digunakan untuk memotivasi siswa agar 

senantiasa mempertahankan sikap spiritualnya 

yang sudah baik, sedangkan konsdisi ekstrim 

yang tidak baik (jelek) digunakan untuk 

pembinaan sikap sosial siswa tersebut agar 

menjadi baik. Penilaian oleh teman sejawat 

dilakukan oleh tiga orang teman untuk satu 

orang siswa. Peraturan penilaian teman sejawat 

(siapa yang dinilai dan yang menilai) ditentukan 

oleh guru dan diumumkan sebelum dilakukan 

penilaian. Kemudian, hasil penilaian ketiganya 

dirata-ratakan. 

Bentuk instumen penilaian sikap spiritual 

siswa adalah sebagai berikut. 

Deskripsi Skor 

1. Berperilaku jujur 

dalam pembelajaran 

1 2 3 4 

2. Berperilaku disiplin 

dalam pembelajaran 

1 2 3 4 

3. Berperilaku sopan 

dalam pembelajaran  

1 2 3 4 

4. Bertanggung jawab 

dalam pembelajaran 

1 2 3 4 

5. Percaya diri dalam 

mengerjakan tugas-

tugas 

1 2 3 4 

 

3) Instrumen penilaian presentasi tugas-tugas di 

kelas 

Instrumen penilaian keterampilan 

presentasi tugas-tugas terdiri atas 10 indikator 

penilaian, yaitu: (1) berbicara santun saat 

presentasi, (2) berbicara faktual, (3) berbicara 

rasional logis, (4) berbicara sistematis, (5) 

berbicara komunikatif, (6) berbicara sopan, (7) 

berbicara patuh, (8) berbicara jujur, (9) berbuat 

percaya diri, dan (10) berbuat kreatif inovatif.  

Penilaian keterampilan presentasi tugas-

tugas dilakukan oleh guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Peniaian dilakukan 

berdasarkan tingkat partisipasi anggota 

kelompok dalam presentasi. Oleh karena itu, ada 

kemungkinan tiap-tiap anggota kelompok 

memperoleh nilai berbeda. Hasil penilaian yang 

diperoleh digunakan sebagai bahan pembinaan 

kepada siswa agar pada saat presentasi 

berikutnya dapat diperbaiki (presentasi 

dilakukan lebih baik). 

Bentuk instumen penilaian sikap spiritual 

siswa adalah sebagai berikut. 

Deskripsi Skor 

1. Berbicara santun 1 2 3 4 

2. Berbicara faktual 1 2 3 4 

3. Berbicara rasional 

logis 

1 2 3 4 

4. Berbicara 

sistematis 

1 2 3 4 

5. Berbicara 1 2 3 4 

komunikatif 

6. Berbuat sopan 1 2 3 4 

7. Berbuat patuh 1 2 3 4 

8. Berbuat jujur 1 2 3 4 

9. Berbuat percaya 

diri 

1 2 3 4 

10. Berbuat kreatif 

inovatif 

1 2 3 4 

 

4) Instrumen penilaian produk tugas-tugas 

pembelajaran 

Instrumen penilaian keterampilan siswa 

dalam membuat produk tugas-tugas terdiri atas 

lima indikator penilaian, yaitu: (1) 

kerapian/kesersihan produk, (2) kelengkapan 

produk, (3) kebenaran isi, (4) kreativitas, dan (5) 

tata bahasa/tata letak.  

Penilaian keterampilan siswa dalam 

membuat produk tugas-tugas dilakukan oleh 

guru dan oleh siswa sesuai dengan jumlah 

produk yang ditugaskan. Penilaian oleh siswa 

dilakukan secara mandiri (penilaian diri). Oleh 

karena itu, ada kemungkinan siswa memberi 

penilaian yang berbeda terhadap produk yang 

dibuat seara bersama (berkelompok). Hasil 

penilaian, baik yang dilakukan oleh guru 

maupun siswa digunakan untuk melakukan 

pembinaan kepada siswa dalam membuat 

produk berikutnya.  

Bentuk instumen penilaian sikap spiritual 

siswa adalah sebagai berikut. 

Deskripsi Skor 

1. Kerapian/kebersihan 

produk 

1 2 3 4 

2. Kelengkapan produk 1 2 3 4 

3. Kebenaran isi 1 2 3 4 

4. Kreativitas 1 2 3 4 

5. Tata bahasa 1 2 3 4 

 

PEMBAHASAN 

Pengembangan instrumen penilaian sikap 

dan keterampilan siswa dalam pembelajaran 

tidaklah mudah karena dimensi sikap dan 

keterampilan tersebut bersifat sangat kompleks. 

Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak 

mungkin dikembangkan instrumen yang dapat 

digunakan untuk menilai perkembangan sikap 

dan keterampilan siswa. Oleh karena itu, dalam 

pengembangan instrumen penilaian sikap dan 

keterampilan siswa dalam pembelajaran perlu 

dilakukan pembatasan-pembatasan yang 

membuat instrumen tersebut fisibel untuk 

digunakan secara tepat dan efisien. Artinya, 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

menilai kompetensi yang dimiliki oleh siswa dan 
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penggunaannya praktis, terutama dari segi waktu 

pelaksanaan. Hal tersebut menjadi penting 

karena penyelenggaraan pembelajaran 

merupakan proses yang kompleks.  

Hal-hal penting yang perlu dibahas atau 

diuraikan lebih jauh dalam pengembangan 

instrumen penilaian hasil belajar siswa pada 

aspek sikap dan keterampilan adalah 

pendefinisian sikap dan keterampilan yang 

dimaksud serta indikator-indikator yang 

digunakan sebagai acuan penilaian. Di samping 

indikator-indikator, dalam beberapa hal 

diperlukan acuan rubrik penilaian sehingga 

penilai mampu menggunakan instrumen tersebut 

secara ajeg. Berikut akan diuraikan rasional dari 

pengembangan masing-masing instrumen. 

Pertama, instrumen penilaian kompetensi 

sikap spiritual. Kompetensi atau kemampuan 

sikap spiritual adalah kemampuan yang 

diekspresikan dalam bentuk sikap sebagai akibat 

dari dorongan pengetahuan spiritual yang 

dimiliki oelh siswa. Sikap spiritual didefinisikan 

sebagai sikap yang muncul karena pengetahuan 

spiritual yang dimiliki oleh siswa. Pengetahuan 

spritual adalah pengetahuan tentang nilai-nilai 

spiritual yang diperoleh dari kayainan siswa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan 

spiritual terkait erat dengan norma-norma atau 

nilai-nilai yang diperoleh dari ajaran agama atau 

kepercayaan yang dianut oleh siswa. Walaupun 

setiap agama dan aliran kepercayaan memiliki 

ukuran norma dan nilai yang berbeda, namun 

norma-norma dan nilai-nilai yang ada dapat 

ditarik menjadi satu norma dan nilai yang dianut 

secara bersama (accepted values). Menurut 

ajaran trikaya, implementasi norma dan nilai 

dimulai dari pikiran kemudian dilajutkan dengan 

kata-kata dan perbuatan (Subagia & Wiratma, 

2012). Dari sejumlah norma dan nilai yang ada, 

ditetapkan lima indikator sebagai indikasi sikap 

spiritual yang dimiliki siswa, yaitu: (1) 

sembahyang sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan, (2) memberi salam kepada guru/teman 

sejawat/orang tua, (3) santun dalam berbicara 

kepada sesama, (4) sopan dalam berbuat kepada 

sesama, dan (5) jujur dalam berbicara dan 

berbuat kepada sesama. 

Sembahyang sebelum dan sesudah 

melakukan kegiatan adalah salah satu sikap 

spiritual yang perlu dibangun dan dipupuk 

secara terus menerus sebagai insan beragama 

dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Cara sembahyang yang paling sederhana dapat 

dilakukan adalah dalam bentuk berdoa bersama. 

Cara lain, seperti melantunkan puja trisandya 

sebelum memulai pelajaran dan pada waktu-

waktu tertentu yang dilakukan oleh siswa yang 

beragama Hindu. Memberi salam kepada sesama 

(guru, teman sejawat, orang tua/wali), santun 

dalam berbicara, sopan dalam berbuat, dan jujur 

dalam berbicara dan berbuat kepada sesama 

merupakan nilai-nilai luhur yang dapat 

diperlukan bersama dan perlu untuk dilestarikan 

sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). 

Kedua, instrumen penilaian kompetensi 

sikap sosial. Kompetensi atau kemampuan sosial 

adalah kemampuan yang diekspresikan dalam 

bentuk sikap sebagai akibat dari dorongan 

pengetahuan sosial yang dimiliki. Sikap sosial 

didefinisikan sebagai sikap yang muncul karena 

pengetahuan sosial yang dimiliki oleh siswa. 

Dalam hal ini, pengetahuan sosial dinyatakan 

sebagai pengetahuan yang terkait erat dengan 

norma-norma atau nilai-nilai sosial yang 

diperoleh dari lingkungan masyarakat yang ada 

di sekitar yang dipraktikkan dan dijunjung tinggi 

oleh setiap orang.  Norma-norma dan nilai-nilai 

pergaulan sosial dibangun secara bersama-sama, 

tanpa memandang suku, agama, dan ras 

keturunan (Sara). Norma-norma dan nilai-nilai 

tersebut, pertama, diinternalisasi melalui pikiran 

kemudian dinyatakan dalam perkataan dan 

perbuatan. Dari sejumlah norma dan nilai yang 

ada, ditetapkan lima indikator sebagai indikasi 

sikap sosial yang dimiliki siswa, yaitu: (1) 

berperilaku jujur dalam pembelajaran, (2) 

berperilaku disiplin dalam pembelajaran, (3) 

berperilaku sopan dalam pembelajaran, (4) 

bertanggung jawab dalam pembelajaran, dan (5) 

percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugas. 

Indikator-indikator tersebut diturunkan dari 

kemampuan berbuat dalam taksonomi trikaya 

(Subagia & dan Wiratma, 2012). 

Perilaku jujur, disiplin, sopan, 

bertanggung jawab, dan percaya diri adalah lima 

perilaku yang didambakan setiap orang. Kelima 

perilaku tersebut dapat dinyatakan sebagai sikap 

dasar dan utama yang harus dikembangkan 

dalam pembelajaran. Saat ini, kelima sikap 

tersebut, sepertinya, aplikasinya sudah mulai 

pudar di masyarakat. Di masyarakat, banyak 

orang yang tidak jujur, tidak disiplin, kurang 

sopan dalam berperilaku, kurang bertanggung 

jawab, dan kurang percaya diri dalam 

melakukan sesuatu. Akibatnya, banyak peraturan 

yang harus dibikin agar orang menjadi jujur, 

disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. 

Ketiga, instrumen penilaian kompetensi 

keterampilan presentasi siswa di kelas. 

Kompetensi keterampilan presentasi 
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didefinisikan sebagai kemampuan siswa untuk 

menyampaikan ide atau gagasan yang dimiliki di 

depan kelas. Presentasi tugas-tugas di depan 

kelas adalah kegiatan terpadu antara penyiapan 

materi presentasi dan penyiapan cara presentasi. 

Dalam penyiapan materi presentasi diperlukan 

ketelitian dan kebenaran, baik dari segi isi 

maupun bahasa. Dalam penyiapan cara 

presentasi diperlukan penyiapan media, 

tampilan, dan cara berkomunikasi yang 

semuanya memerlukan kreativitas. Oleh karena 

itu, aspek kebenaran isi dan kebenaran bahasa 

perlu menjadi pertimbangan dalam penilaian. 

Selain itu, aspek kemenarikan, kesantunan 

dalam berkomunikasi, konsistensi, rasional, dan 

sistimatika penyampaian juga menjadi bagian 

yang penting.  

Pada instrumen ini, ada 10 indikator yang 

digunakan sebagai acuan penilaian kemampuan 

presentasi, yaitu: (1) berbicara santun, (2) 

berbicara faktual, (3) berbicara rasional logis, (4) 

berbicara sistematis, (5) berbicara komunikatif, 

(6) berbuat sopan, (7) berbuat patuh, (8) berbuat 

jujur, (9) berbuat percaya diri, dan (10) berbuat 

kreatif inovatif. Indikator keterampilan 

presentasi diturunkan dari kemampuan berbicara 

dan kemampuan berbuat dalam taksonomi 

trikaya (Subagia & dan Wiratma, 2012). Lima 

indikator pertama mengases kemampuan siswa 

berbicara, sedangkan lima indikator berikutnya 

mengases kemampuan siswa dalam berbuat.  

Banyak orang bisa berbicara, tetapi 

sedikit yang mampu menyampaikan ide-idenya 

secara santun. Oleh karena itu, siswa perlu 

dilatih berbicara secara santun. Materi yang 

disampaikan harus benar secara faktual dan 

mempunyai alasan atau rasional yang logis. 

Supaya mudah dimengerti, pembicaraan harus 

sistematis dan komunikatif. Perilaku dalam 

presentasi harus sopan, patuh atau taat dengan 

aturan yang ada, tidak berbohong, percaya diri 

dan kreatif inovatif dalam mempersiapkan dan 

mengatasi masalah yang muncul.  

Keempat, instrumen penilaian 

kompetensi ketelampilan dalam membuat 

produk tugas-tugas. Tugas-tugas yang diberikan 

kepada siswa dalam pembelajaran bisa beragam 

jenisnya, misalnya dalam bentuk karya ilmiah 

(paper), projek, kliping korang, dan lain-lian. 

Tampilan produk yang dibuat oleh siswa harus 

bersih, rapi, lengkap, benar, unik, dan mudah 

dimengerti. Ada lima indikator yang digunakan 

sebagai acuan penilaian produk, yaitu: (1) 

kerapian/kesersihan produk, (2) kelengkapan 

produk, (3) kebenaran isi, (4) kreativitas, dan (5) 

tata bahasa. Kelima indikator tersebut 

mencerminkan ketelitian siswa dalam bekerja, 

kreativitas ide, dan komunikasi. Ketelitian siswa 

bekerja dapat dilihat dari kerapian/kebersihan, 

kelengkapan produk, dan kebenaran isi dari 

produk yang dibuat. Kreativitas siswa dapat 

dilihat dari penampilan produk yang kreatif/unik 

dan disampaikan dengan tata bahasa yang benar. 

Indikator-indikator penialian tersebut diturunkan 

dari domain perbuatan dalam taksonomi trikaya 

(Subagia & dan Wiratma, 2012). 

Setiap indikator yang dikembangkan 

dalam keempat jenis instrumen di atas belum 

dibuatkan deskripsi rubrik penilaiannya. Namun 

demikian, diyakini bahwa pemberian skor dalam 

skala empat dengan rentangan skor 1 untuk 

kategori kurang, 2 untuk kategori cukup, 3 untuk 

kategori baik, dan 4 untuk kategori sangat baik 

dapat diberikan dengan mudah karena hal-hal 

yang dinilai bersipat umum dan kasat mata. Hal 

tersebut terbukti dari hasil uji coba implementasi 

instrumen tersebut yang dilakukan terhadap 

siswa SD kelas IV dan V di SDN 3 Banjar Jawa 

Buleleng Bali. Secara umum, hasil penilaian 

sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan 

presentasi, dan keterampilan siswa membuat 

produk dengan menggunakan instrumen tersebut 

menunjukkan bahwa penilaian tersebut dapat 

digunakan karena mencerminkan keadaan sikap 

dan keterampilan siswa (Subagia & Wiratma, 

2016b).  

Perkembangan petunjuk teknis pedoman 

penilaian hasil belajar siswa, khususnya untuk 

penilaian sikap dan keterampian, telah 

mengalami beberapa perubahan, misalnya 

pelibatan guru mata pelajaran dalam penilaian, 

aspek-aspek penilaian, indikator penilaian, dan 

cara pengolahan dan penulisan capaian hasil 

belajar siswa (Hamid Muhammad, 2015). 

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan 

instrumen di lapangan (di sekolah) dapat 

disesuaikan dengan petunjuk teknis yang 

diberikan pemerintah. 

 

SIMPULAN 

 Instrumen yang dikembangkan untuk 

penilaian sikap dan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran ada empat jenis. Pertama, 

instrumen penilaian sikap spiritual yang terdiri 

atas lima indikartor, yaitu: (1) sembahyang 

sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, (2) 

memberi salam kepada guru/teman 

sejawat/orang tua, (3) santun dalam berbicara 

kepada sesama, (4) sopan dalam berbuat kepada 
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sesama, dan (5) jujur dalam berbicara dan 

berbuat kepada sesama. Kedua, instrumen 

penilaian sikap sosial yang terdiri atas lima 

indikator, yaitu: (1) berperilaku jujur dalam 

pembelajaran, (2) berperilaku disiplin dalam 

pembelajaran, (3) berperilaku sopan dalam 

pembelajaran, (4) bertanggung jawab dalam 

pembelajaran, dan (5) percaya diri dalam 

mengerjakan tugas-tugas. Ketiga, instrumen 

penilaian keterampilan presentasi yang terdiri 

atas 10 indikator, yaitu: (1) berbicara santun, (2) 

berbicara faktual, (3) berbicara rasional logis, (4) 

berbicara sistematis, (5) berbicara komunikatif, 

(6) berbicara sopan, (7) berbicara patuh, (8) 

berbicara jujur, (9) berbuat percaya diri, dan (10) 

berbuat kreatif inovatif. Kempat,  instrumen 

penilaian produk yag terdir atas lima indikator, 

yaitu: (1) kerapian/kesersihan produk, (2) 

kelengkapan produk, (3) kebenaran isi, (4) 

kreativitas, dan (5) tata bahasa. Tiap-tiap 

instrumen tersebut penyekorannya menggunakan 

skala empat dengan kategori: kurang (1), cukup 

(2), baik (3), dan sangat baik (4). Dengan 

instrumen tersebut penialain komeptensi sikap 

dan keterampilan siswa dapat dilakukan secara 

terpadu antara guru, siswa, dan orang tua/wali 

murid. Dengan demikian, akuntabilitas nilai 

yang dihasilkan dapat dipertanggunjawabkan. 

Di sekolah, penggunaan instrumen yang 

dirumuskan di atas dapat disesuaikan dengan 

petunjuk teknis penilaian hasil belajar yang 

diberikan oleh pemerintah. 
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ABSTRACT 

PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA MELALUI MUATAN 

BUDAYA LOKAL DALAM SUPLEMEN PERANGKAT 

PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha 

ekasulistiadewi@gmail.com dan igd.batan@yahoo.com 

This research and development which adapts the model of Peffers et al. (2007) was conducted to 

develop supplementary instructional devices for teaching English in Class VII in the form of material 

(textbooks), electronic media, and assessment instrument by accommodating the Balinese local culture to 

support the development of the nation character building. The result of needs analysis which was 

conducted through documents study, questionnaires, and interviews by involving English teachers and 

seventh grade students from nine secondary schools in the District of Buleleng shows that supplementary 

instructional devices which contain of Balinese local cultural need to be developed. The panel analysis 

found that there are some local culture such as Brahman, Jemet, Brahmacari, Segilik seguluk  selulung 

sebayantaka,  Menyama Braya, , Pasidikaran, Jengah, Swadharma (Catur Asrama), Tri Hita Karana, Tri 

kaya parisudha, Jemet, Swadharma (Catur Asrama), Tat twam asi, Rwa Bhineda, Menyama Braya, Tri 

Hita Karana, De koh ngomong, Tri Hita Karana, Lascarya, Satya laksana,  Jengah, Kesenian Bali, 

Brahmacari, Pramana, Jele melah wenang sambat, Madue idep, Maitri, Karuna, dan Bani meli bani 

ngadep. In order to investigate the effect of the product toward the students’ character building, the 

supplementary instructional devices were tried out in senior high school in Buleleng, Karangasem, 

Bangli, Badung, dan Jembrana Regency by involving five English teachers and 126 seventh grade 

students. Based on the survey, it was found that the students perceive that supplementary instructional 

devices are useful to develop their character such as honesty, discipline, responsibility, hard work, 

tolerance, curiosity, respect, and communicative confident.  

Key words: instructional devices, local culture, nation character building, teaching material, 

electronic media, assessment. 
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ABSTRAK 

 

1. PENDAHULUAN  

Undang-Undang No. 20 Tahun 2013  

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 1 

menyatakan 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, ahklak 

mulia, serta keterampilan yang dipelukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Selanjutnya pada 

Pasal 3 UU tersebut dinyatakan bahwa “Pendidikan 

Nasional berfungsi untuk mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dengan tujuan dapat 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 warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. Rumusan 

tujuan pendidikan tersebut pun menjadi dasar 

pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter 

bangsa di sekolah yang berlandaskan Pancasila, 

UUD 1945, dan kebudayaan kebangsaan Indonesia. 

Dalam situs Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional 

tertanggal 22 Mai 2010 dipertegas bahwa kebijakan 

pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

tahun 2010-2014 prioritas ke-2 yang mengandung 

makna bahwa proses pembelajaran bukan lagi 

hanya untuk lulus ujian, melainkan lebih kepada 

pembangunan kepribadian. Dengan mengaju pada 

perencanaan ini, maka penataan ulang kurikulum 

dilaksankan lebih pada penataan kebijakan 

kurikulum terkait dengan kepentingan nasional 

dalam upaya membangun NKRI yang kuat dan 

pengembangan potensi daerah masing-masing 

satuan pendidikan. Sehingga karekter bangsa 

memang perlu untuk dikembangkan tanpa lempas 

dari sumber potensi budaya lokal yang telah ada 

sehingga bisa dijadikan sebagai suatu bentuk 

pelestarian budaya bangsa. 

Dalam situs Balitbang tersebut juga 

dijelaskan bahwa pendidikan karakter bangsa dalah 

usaha sekolah yang dilakukan secara bersama oleh 

guru dan pimpinan sekolah melalui mata pelajaran 

dan dengan kegiatan-kegiatan lain diluar mata 

pelajaran untuk mengembangkan watak, tabiat, 

akhlak, atau kepribadian peserta didik melalui 

internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini 

bersama yang digunakan peserta didik sebagai 

landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap, 

dan bertindak yang menunjukkan kemuliannya. 

Disampaikan pula bahwa pendidikan karakter 

berfungsi sebagai pengembangan potensi peserta 

didik menjadi perilaku yang baik bagi peserta didik 

yang telah memiliki sikap dan perilaku yang 

mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Selain 

itu, fungsi pendidikan karakter adalah sebagai 

perbaikan untuk memperkuat kiprah pendidikan 

nasional untuk bertanggung jawab dalam 

pengembangan potensi peserta didik yang lebih 

 Penelitian ini adalah penelitian lanjutan dari tahun pertama yang bertujuan untuk 

mengembangkan suplemen perangkat pembelajaran Bahasa Inggris kelas VII yang berwawasan budaya 

lokal Bali untuk menunjang pengembangan karakter bangsa. Pada tahun pertama telah dihasilkan buku 

teks, buku asesmen untuk siswa dan pedoman guru, serta media elektronik untuk kelas VII semester I dan 

II. Dalam suplemen perangkat pembelajaran tersebut, terdapat beberapa aspek budaya lokal Bali yang 

digunakan untuk mendasari pengembangan produk, seperti Brahman, Jemet, Brahmacari, Segilik seguluk 

selulung sebayantaka,,  Menyama Braya, Pasidikaran, Jengah, Swadharma (Catur Asrama), Tri Hita 

Karana, Tri kaya parisudha, Jemet, Swadharma (Catur Asrama), Tat twam asi, Rwa Bhineda, Menyama 

Braya, Tri Hita Karana, De koh ngomong, Tri Hita Karana, Lascarya, Satya laksana,  Jengah, Kesenian 

Bali, Brahmacari, Pramana, Jele melah wenang sambat, Madue idep, Maitri, Karuna, dan Bani meli bani 

ngadep. Untuk dapat mengetahui dampak dari produk yang dikembangkan terhadap pengembangan 

karakter siswa kelas VII, maka pada tahun kedua produk tersebut diujicobakan di SMP di Kabupaten 

Buleleng, Karangasem, Bangli, Badung, Jembrana yang melibatkan 5 guru dan 126 siswa. Melalui 

metode survey dengan pengisian kuesioner oleh siswa dan guru ditemukan bahwa baik materi, media 

elektronik maupun asesmen yang mengandung unsur muatan lokal bermanfaat untuk mengembangkan 

karakter siswa seperti karakter religious, disiplin, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, kerja keras, 

tanggung jawab, cinta damai, jujur, toleransi, kerja sama, bersahabat/komunikatif, kepedulian sosial, 

kepedulian lingkungan, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, gemar membaca dan menghargai 

prestasi siswa.  

Kata kunci: perangkat pembelajaran, budaya lokal, pengembangan karakter bangsa, 

materi ajar, media elektronik, asesmen.  
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bermatabat. Yang tidak kalah pentingnya adalah 

sebagai penyaringan budaya-budaya bangsa lain 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan karakter 

bangsa. 

 Proses pendidikan karakter bukan melalui 

suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan 

dilakukan pembudayaan dan pemberdayaan semua 

mata pelajaran dan semuai aspek yang terkait 

dengan budaya sekolah. Begitu pula dalam 

pengajaran Bahasa Inggris di sekolah menegah 

pertama (SMP) dipandang sangat penting 

mengingat pada saat usia tersebut adalah masa akil 

balik dimana keadaan anak usia sekolah tersebut 

relatif pada masa yang labil. Dewasa ini banyak 

hal-hal negatif yang terjadi dikalangan usia 

puberitas tersebut. Tauran antar pelajar yang 

semakin meningkat, tindakan pencabulan, bahkan 

kasus yang paling mendapatkan sorotan adalah 

kejadian yang menimpa pelajar usia 13 tahun yang 

mengalami kecelakaan kendaraan bermotor 

sehingga mengakibatkan banyak korban tewas. 

Bahkan, gubernur DKI Jakarta pun menunjukkan 

kepeduliannya terhadap perkembangan karakter 

anak-anak usia sekolah dengan pencanangan jam 

belajar malam dengan harapan semua stakeholder 

dapat berperan dengan pengembangan dan 

penguatan karakter bangsa. 

Dari hasil wawancara awal yang 

dilaksanakan dengan pengajar Bahasa Inggris di 

SMP di Bali pada saat pelaksanaan PLPG 2013 

didapakan informasi bahwa pendidikan karakter 

yang berlangsung secara terintegrasi di mata 

pelajaran Bahasa Inggris SMP terutama kelas VII 

masih perlu ditunjang oleh keberadaan materi 

tambahan, media dan juga instrument penilaian 

yang pada saat ini belum maksimal. Guru-guru 

menyatakan bahwa perlu adanya pengintegrasian 

budaya lokal dalam perangkat pelajaran sebagai 

bentuk pelestarian budaya dan menurut sudut 

pandang mereka, buadaya lokal memiliki kekutan 

besar dalam pengembangan karakter. Seperti 

penanaman nilai kedisiplinan yang sudah tertanam 

pada nilai satya laksana. Keberadaan cerita-certa 

rakyat juga dipandang mampu unutk menanamkan 

moral yang baik. Begitu juga permainan-permainan 

tradisional yang dapat melatih kerjasama, saling 

menghargai, tanggung jawab, serta kepemimpinan. 

Pentingnya pengintegrasian budaya lokal pada 

perangkat pembelajaran juga dapat dilihat dari 

peneltian Koyan, dkk (2012) dimana aspek budaya 

lokal yang diintegrasikan memiliki manfaat besar 

bagi siswa pada dunia kerja mereka nantinya. 

Walupun unsur budaya lokal tersebut telah 

terpercaya memberikan manfaat, namun pada 

kenyataannya, unsusr-unsur budaya lokal itu telah 

tergerus oleh keberadaan gaya hidup yang semakin 

modern. 

Pola hidup modern ini tidak hanya 

memberikan dampak positif namun banyak pula 

dampak negatif yang ditimbulkannya sehingga 

berdampak negatif terhadap karakter bangsa. Siaran 

tindak kekerasan di televisi bisa menginspirasi 

pelajar melakukan tindak kekerasan pada 

sesamanya. Seperti yang dilansir dalam blo humas 

polda metrojaya pada 2 April 2013 dimana seorang 

pelajar ditemukan tewas akibat perkelahian antar 

pelajar. Jannus Pangabean, 2012 menambahkan 

bahwa akar permasalahan terjadinya tauran pelajar 

SMP dan SMA di Jakarta disebabkan salah satunya  

karena pelajar tidak sanggup mengikuti kurikulum 

dari sekolah mereka dan mereka tidak mengerti apa 

tujuan mereka bersekolah. Sehingga, baik sekolah 

dan guru serta orang tua sepantasnya tidak henti-

hentinya mengingatkan pelajar akan tanggung 

jawabnya sebagai pelajar. Johan Wahyudi (2012) 

menambahkan banyaknya tayangan telvisis yang 

mengekploitasi dunia remaja seperti pada sinetron-

sinetron maupun pada jejaring sosial dan kehadiran 

video clip barat yang sering menimbulkan budaya 

mencontoh dikalangan remaja sehingga sering 

dijumpai remaja yang sudah tidak canggung lagi 

untuk berciuman dengan lawan jenisnya didepan 

umum, cara berdandan yang tidak sesuai dengan 

usianya yang tentunya sudah tidak sesuai dengan 

budaya di Indonesia pada umunya. Bahkan dari 

hasil penelitian yang dilakukan sebuah lembaga di 

Surabaya bahwa 45% anak SMP menganut seks 

bebas. Fenomena-fenomena seperti ini dapat 

membahayakan kelangsungan hidup bangsa karena 

akan dapat menimbulkan krisi bangsa yang menurut 

Belferik Manullang (2013) dalam jurnal Pendidikan 

Karakter bahwa krisis bangsa adalah krisis sumber 

daya manusia, terutama krisis karakter. 

Untuk mempertegas penguatan karakter 

tersebut, dalam Permendikbud Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Standar isi telah dijabarkan bahwa 

pendidikan di Indonesia tidak hanya menekankan 

pada pengembangan ranah ketrampilan dan 

pengetahuan, tetapi juga pada ranah sikap yang 

diperoleh melalui aktifitas menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, dan mengamalkan 

(Standar proses Pendidikan dasar dan Menengah).  

Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan 

sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk 

menekankan pentingnya keseimbangan fungsi 

sebagai manusia seutuhnya. Pada tingkat kelas VII 

(tingkat kompetensi 4) sikap spiritual yang 

dikembangkan adalah menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya. Pada sikap sosial, 

kompetensi yang dikembangkan adalah menghargai 

dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk 

mata pelajaran Bahasa Inggris, kompetensi sikap 

yang dimuat adalah mensyukuri nikmat belajar 

Bahasa Inggris sebagai alat komunikasi untuk 
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lingkup internasional dan menunjukkan perilaku 

yang berterima dalam lingkungan personal dan 

sosial budaya. 

Pada pelaksanaan kurukulum 2013, silabus 

dan buku ajar telah tersedia dan berlaku sama 

disetiap sekolah disetiap daerah seperti yang 

tercantum dalam Permendikbud No. 71 Tahun 2013 

tentang buku teks pelajaran dimana dinyatakan 

bahwa buku siswa dan buku panduan guru di 

sekolah dasar dan menengah yang layak sudah 

diatur sesuai peraturan menteri, termasuk buku 

Bahasa Inggris. Namun pada peraturan Pemerintah 

RI No. 32 Tahun 2013 tentang  Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pada pasal 43 butir 6 

memberikan peluang penyedian sumber belajar  

lainnya. Sehingga, masih dipandang perlu 

kehadiran suplemen perangkat pelajaran untuk 

menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, 

terutama yang mengandung budaya lokal untuk 

mengembangkan karakter bangsa. Disamping itu 

pula, pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi  untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran juga perlu mendapatkan 

perhatian khuhsus seperti yang tertuang dalam 

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar 

Proses. Dalam proses belajar mengajar, Sulistyarini 

(2010) dalam Jurnal Cakrawala Pendidikan 

menemukan bahwa pembelajaran kontekstual dapat 

dijadikan cara untuk pembentukan karakter. 

Proses pendidikan juga sepantasnya dinilai 

dan dievaluasi. Permendikbud No. 66 Tahun 2013 

tentang Standar Penilaian menyebutkan bahwa 

ruang lingkup penilain peserta didik mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dilakukan secara berimbang dimana cakupan 

penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, 

kompetensi mata pelajaran/kompetensi 

muatan/kompetensi program, dan proses. Untuk 

penialain kompetnsi sikap dapat dilakasakan 

melalui pbservasi, penialain diri, penialain “teman 

sejawat” oleh peserta didik dan jurnal dimana 

instrument yang digunakan untuk observasi, 

penilaian diri, dan penilain antar poeserta didik 

adalah daftar cek atau skala penialian yang diserta 

rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan 

pendidik. Hasil penialain sikap ini pun akan 

dilaporkan oleh pendidik. 

Dengan mengkaji peraturan yang telah ada 

serta fenomena yang terjadi di kalangan siswa serta 

pandangan guru, maka pada tahun pertama 

penelitian ini sudah dihasilkan produk berupa 

suplemen perangkat pembejaran yang berbasis 

budaya lokal yang berupa materi ajar, media 

elektronik, dan asesmen Bahasa Inggris bagi siswa 

SMP kelas VII (Semester I dan II) yang 

diharapakan dapat menunjang pengembangkan 

karakter bangsa.  

Berdasarkan hasil panel analysis 

ditemukan bahwa terdapat berbagai budaya lokal 

Bali yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

suplemen perangkat pembelajaran tersebut dalam 

rangka mengembangkan karakter siswa SMP. 

Budaya lokal tersebut diantaranya Brahman, Jemet, 

Brahmacari, Segilik seguluk,  Menyama Braya, 

Selulung Sebayantaka, Pasidikaran, Jengah, 

Swadharma (Catur Asrama), Tri Hita Karana, Tri 

kaya parisudha, Jemet, Swadharma (Catur 

Asrama), Tat twam asi, Rwa Bhineda, Menyama 

Braya, Tri Hita Karana, De koh ngomong, Tri Hita 

Karana, Lascarya, Satya laksana,  Jengah, 

Kesenian Bali, Brahmacari, Pramana, Jele melah 

wenang sambat, Madue idep, Maitri, Karuna, dan 

Bani meli bani ngade. Pengintegrasian budaya lokal 

Bali ini dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran diharapkan akan dapat 

menegmbangan karakter siswa seperti Religious, 

Disiplin, Rasa Ingin tahu, Semangat Kebangasaan, 

Kerja Keras, Tanggung Jawab, Cinta Damai, Jujur, 

Toleransi, Kerja sama, Bersahabat/komunikatif, 

Peduli lingkungan, Peduli sosial, Percaya Diri, 

Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, Gemar 

membaca, Mandiri, Kerja Keras, Menghargai 

prestasi, dan Patriotism. 

Budaya lokal dan juga karakter siswa yang 

dikembangkan tersebut diramu ke dalam beberapa 

tema dalam perangkat pemeblajaran yang diberi 

judul Meet Bali Inside. Untuk Kelas VII Semester I, 

tema yang dikembangkan adalah Balinese Wedding, 

Ngayah, Melasti, dan Balinese Carving. Untuk 

Kelas VII semester II yaitu Tumpek Uduh, Be ready 

for Nyepi Day, Galungan is Coming, dan Let’s Go 

to the Temple. Dalam hal asesmen, nilai budaya 

lokal dan juga karakter yang dikembangkan 

tertuang dalam Buku Pedoman Guru dan Buku 

Pegangan Siswa yang berupa berupa tes tulis, tes 

lisan, unjuk kerja, portofolio, proyek, asesmen diri, 

penialain teman sejawat dan observasi.  

Media pembelajaran telah dikembangkan 

berdasarkan kriteria media pembelajaran yang baik, 

seperti dari sisi aspek pendidikan, teknik, dan 

penampilan. Pengembangan media pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan adobe photoshop, 

freemake video converter, dan adobe flash CS6. 

Materi-materi yang terdapat dalam media 

pembelajaran diperoleh dari buku pelajaran Bahasa 

Inggris untuk SMP kelas VII, dari berbagai sumber 

di internet, serta dibuat sendiri oleh peneliti dalam 

bentuk video animasi. Media pembelajaran yang 

dikembangkan dalam penelitian ini mengakomodasi 

empat keterampilan dalam Bahasa Inggris, yaitu 

keterampilan mendengarkan, berbicara, menulis, 

serta membaca. Untuk mengembangkan 

keterampilan mendengarkan, di dalam media 

pembelajaran disajikan percakapan yang sesuai 

dengan tema pembelajaran dalam bentuk video 

animasi. Keterampilan berbicara dikembangkan 
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dalam bentuk percakapan singkat sesuai dengan 

tema, percakapan singkat tersebut merupakan 

contoh bagi siswa. Di dalam media pembelajaran 

juga disediakan beberapa teks yang terkait dengan 

tema  untuk mengembangkan keterampilan 

membaca siswa. Sedangkan keterampilan menulis 

dikembangkan dengan berbagai gambar untuk 

membantu siswa dalam menulis. Dari hasil analisis 

diperoleh bahwa koefisien Alpha Cronbach untuk 

media pembelajaran untuk semester satu sebesar 

0.74. sedangkan koefisien Alpha Cronbach untuk 

media pembelajaran untuk semester dua sebesar 

0.74. Dengan demikian, kualitas dari media 

pembelajaran untuk semester satu dan dua 

dikategorikan baik.  

Dalam pengembangan buku teks, materi-

materi diperoleh dari berbagai buku teks Bahasa 

INggris untuk Kelas VII, berbagai sumber di 

internet,serta dikreasikan sendiri oleh peneliti. 

Budaya Bali diintegrasikan ke dalam buku teks 

melalui gambar, nama-nama karakter, karakteristik 

dari masyarakat bali, nama-nama tempat di Bali, 

pakaian adat Bali, serta dari makanan khas Bali. 

Aktifitas belajar dalam buku teks yang 

dikembangkan mengikuti pola pendekatan saintifik 

seperti yang terdapat dalam kurikulum 2013. 

Terdapat lima aktifitas belajar yang dikembangkan, 

yaitu (1) observasi yang di dalam buku teks yang 

diberi nama warming up, (2) kegiatan menanya 

yang kemudian diberi nama questioning, (3) 

kegiatan eksplorasi yang diubah namanya menjadi 

exploring, (4) kegiatan mengasosiasi yang 

kemudian diberi nama associating¸serta (5) 

kegiatan  mengomunikasikan yang di dalam buku 

teks disebut communicating. Selain aktifitas belajar, 

buku teks yang dikembangkan juga menyajikan 

fitur-fitur lain, seperti tata cara penggunaan buku, 

brainstorming, refleksi, informasi tentang 

kebudayaan bali, profil beberapa tokoh Bali, serta 

cerita-cerita yang berasal dari Bali. Fitur-fitur yang 

dikembangkan dalam buku teks ditujukan untuk 

meningkatkan kecintaan siswa akan budaya Bali. 

Kualitas dari buku teks yang dikembangkan, baik 

untuk semester satu maupun semester dua, 

ditentukan melalui uji ahli. Koefisien Alpha 

Cronbach untuk buku teks semester satu sebesar 

0.75, sedangkan koefisien Alpha Cronbach untuk 

buku teks semester dua adalah 0.77. Kualitas buku 

teks ditentukan dengan menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Nurkancana dan Sunartana 

(1992). Berdasarkan analisis data, kualitas buku 

teks untuk semester satu dan dua dikategorikan 

amat baik.  

Asesmen yang dikembangkan di tahun 

peratama meliputi penilaian pada tiga aspek seperti 

apa yang terkandung dalam kurikulum 2013 dalam 

bentuk metode asesmen autentik dan non-autentik. 

Tiga aspek tersebut yaitu aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Tiap aspek memiliki proses 

penilaian yang berbeda-beda. Untuk menilai aspek 

kognitif siswa, guru bisa menggunakan tes tertulis, 

tes verbal, serta pemberian tugas. Aspek afektif 

siswa bisa dinilai dengan proses observasi, 

penilaian diri sendiri, penilaian teman sejawat, dan 

jurnal guru. Sedangkan untuk menilai aspek 

psikomotor siswa, guru bisa menggunakan proyek, 

portofolio, dan tipe penilaian penampilan. Proses 

penilaian inilah yang menjadi dasar dari 

pengembangan instrument penilaian. 

Pengembangan instrument penilaian dibagi menjadi 

dua bentuk, yaitu handbook untuk siswa dan 

handbook untuk guru. Setiap tema memiliki proses 

penilain yang berbeda. Untuk tema Balinese 

Wedding digunakan proses penilaian oral dan 

pemberian tugas. Proses penilaian menggunakan tes 

membaca dan mengisi titik-titik digunakan di tema 

melasti. Untuk tema terakhir di semester satu proses 

penilaian yang digunakan adalah member label. 

Setiap tema yang dipelajari di semester dua dibagi 

menjadi 3 bagian. Bagian pertama digunakan untuk 

menilai aspek afektif siswa yang terdiri dari form 

observasi, form penilaian diri sendiri, dan form 

penilaian teman sebaya. Bagian 2 digunakan untuk 

menilai aspek kognitif siswa yang terdiri dari tes 

tertulis dan tes oral. Berdasarkan hasil uji ahli, 

kualitas dari instrument penilaian untuk kedua 

semester dikategorikan memiliki kualitas yang amat 

baik. 

Dari hasil pengembangan suplemen 

perangkat pembelajaran di tahun pertama ini 

ditemukan bahwa  perangkat pembelajaran berupa 

instrumen asesmen, materi dan media elektronik 

yang mengakomodasi budaya lokal untuk 

menunjang pengembangan karakter bangsa telah 

layak untuk diuji cobakan. Sehingga, pengkajian 

empiris untuk mengetahui dampak perangkat 

pembelajaran tersebut terhadap pengembangan 

karakter siswa perlu dilaksanakan. Melalui 

penelitian ini diharapkan perangkat pembelajaran 

yang sudah dikembangkan mendapat dukungan dari 

berbagai pihak dalam pengimplementasiannya di 

sekolah untuk mengajarkan Bahasa Inggris di Kelas 

VII sehingga tujuan semula yaitu pelestarian 

budaya serta penguatan karakter bangsa dapat 

tercapai. 

  

2. KAJIAN LITERATURE 

Kajian tentang Pengajaran Bahasa Inggris 

di SMP 

Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Standar isi telah dijabarkan bahwa 

pendidikan di Indonesia tidak hanya 

menekankan pada pengembangan ranah 

ketrampilan dan pengetahuan, tetapi juga pada 

ranah sikap yang diperoleh melalui aktifitas 

menerima, menjalankan, menghargai, 
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menghayati, dan mengamalkan (Standar proses 

Pendidikan dasar dan Menengah).  Ranah 

sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap 

sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk 

menekankan pentingnya keseimbangan fungsi 

sebagai manusia seutuhnya. Pada tingkat kelas 

VII (tingkat kompetensi 4) sikap spiritual yang 

dikembangkan adalah menghargai dan 

menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Pada sikap sosial, kompetensi yang 

dikembangkan adalah menghargai dan 

menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. Untuk mata pelajaran Bahasa 

Inggris, kompetensi sikap yang dimuat adalah 

mensyukuri nikmat belajar Bahasa Inggris 

sebagai alat komunikasi untuk lingkup 

internasional dan menunjukkan perilaku yang 

berterima dalam lingkungan personal dan 

sosial budaya. 

 

Kajian tentang Perangkat Pembelajaran 

Untuk mendukung terlaksananya 

pendidikan, ada beberapa perangkat 

pembelajaran yang perlu dipersiapkan dengan 

baik agar tujuan pembelajaran tercapai. Suhadi 

(2007:24) dalam Irfan Dani (2013) 

mengemukakan bahwa “Perangkat 

pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, 

media, petunjuk dan pedoman yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran.”  

Standar proses dalam Permendikbud No. 65 

Tahun 2013 meliputi: 1) penyusunan 

perencanaan pembelajaran dan penyiapan 

media dan sumber belajar, 2)  perangkat 

penilaian pembelajaran, 3)  scenario 

pembelajaran. Perangkat perangkat 

pembelajaran yang perlu dipersiapkan adalah 

silabus, RPP, buku teks pembelajaran, media, 

serta instrumen penilaian.  

Permendikbud No. 66 Tahun 2013 

tentang Standar Penilaian menyebutkan bahwa 

ruang lingkup penilain peserta didik mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilakukan secara berimbang 

dimana cakupan penilaian merujuk pada ruang 

lingkup materi, kompetensi mata 

pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi 

program, dan proses. Untuk penialain 

kompetnsi sikap dapat dilakasakan melalui 

pbservasi, penialain diri, penialain “teman 

sejawat” oleh peserta didik dan jurnal dimana 

instrument yang digunakan untuk observasi, 

penilaian diri, dan penilain antar poeserta didik 

adalah daftar cek atau skala penialian yang 

diserta rubrik, sedangkan pada jurnal berupa 

catatan pendidik. Hasil penialain sikap ini pun 

akan dilaporkan oleh pendidik. 

Menurut Salvia dan Ysseldike (1996), 

asesmen adalah suatu proses  mengumpulkan 

data dengan tujuan agar dapat dilakukan 

keputusan mengenai siswa. Popham (1995) 

mengatakan bahwa asesmen adalah suatu 

upaya formal untuk menentukan status siswa 

dalam berbagai aspek yang dinilai. Nitko 

(1996) mengatakan bahwa asesmen merupakan 

suatu proses  mendapatkan data yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan 

mengenai pebelajar, program pendidikan, dan 

kebijakan pendidikan. Jika dikatakan 

’mengases kompetensi pebelajar’, maka itu 

berarti pengumpulan informasi untuk dapat 

ditentukan sejauhmana seorang siswa telah 

mencapai suatu target belajar.  

 Dari ketiga pendapat di atas, jelas 

bahwa asesmen diartikan sama dengan 

evaluasi; dan daripadanya dapat dilihat 

beberapa unsur pokok yang ada dalam 

pengertian asesmen, yaitu asesmen bersifat 

formal, artinya adanya suatu upaya sengaja 

untuk menentukan status pebelajar dalam 

variabel-variabel yang menjadi fokus, asesmen 

terfokus pada variabel-variabel tertentu, yang 

berarti adanya variasi pada pebelajar dalam hal 

kemampuan, keterampilan, maupun sikap, dan 

dalam asesmen ada keputusan mengenai status 

pebelajar, yaitu  sejauhmana pebelajar telah 

menunjukkan perkembangan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dan perlu tidaknya 

dilakukan program khusus. Asesmen secara 

formal dapat dilakukan dengan pemberian tes 

baik lisan maupun tertulis, namun sedapat 

mungkin asesmen yang digunakan hendaknya 

autentik dan bermakna. Ada beberapa jenis 

asesmen yang bisa digunakan agar bermakna 

dan autentik, seperti asesmen portopolio, 

asesmen kinerja, dan asesmen projek. 

 Lebih jauh lagi, keberadaan asesmen 

dewasa ini tidak terlepas dari adanya pengaruh 

budaya lokal. Seperti hasil penelitian oleh 

Marhaeni, dkk (2009) tentang pengembangan 

instrument penilaian kinerja menulis bahasa 

Inggris SMA telah menghasilkan seperangkat 

instrumen yang terdiri dari rubrik penilaian 

kemampuan menulis bahasa Inggris, ceklis 
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pemantauan peningkatan kemampuan menulis, 

dan kuesioner tentang konsep diri dan motivasi 

berprestasi dalam belajar bahasa Inggris yang 

berorientasi pada aspek budaya Bali, yaitu 

konsep ede ngaden awak bise (konsep diri) dan 

jengah (motivasi berprestasi).  

Hasil penelitian tersebut membuktikan 

bahwa budaya lokal juga mempengaruhi 

bentuk asesmen yang digunakan dan 

bagaimana asesmen tersebut 

diimplementasikan. Dengan demikian, bila 

asesmen dilakukan di dalam kelas, maka 

asesmen menjadi bagian integral dari 

pembelajaran. Disini manfaat asesmen 

semakin besar, sebab selain memberikan 

informasi tentang kompetensi siswa, asesmen 

kelas juga berdampak pada peningkatan 

efektivitas pembelajaran; dan dengan terjadi 

proses pembelajaran yang berkualitas, maka 

hasil belajar siswa juga meningkat. 

Kajian tentang Budaya Lokal 

Sejalan dengan konsep pengembangan 

kurikulum tersebut di atas, dalam konteks di 

Bali terkait dengan kehidupan masyarakat 

dimana Bali adalah pintu gerbang pariwisata 

Indonesia, budaya telah ditetapkan bahwa 

pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. 

Menurut Kramsch (1998:4), kata budaya 

berasal dari bahasa Latin  colere, yang 

bermakna mengolah (cultivate) dan mengacu 

pada apa yang ditumbuhkan dan 

dikembangkan. Dari sudut pandang 

antropologi, kata budaya oleh sebagian besar 

para ahli antropologi terutama Geertz, 

dikatakan sebagai sistem makna simbolis. 

Simbol budaya seperti simbol linguistik 

menyandikan hubungan antara bentuk dan 

makna. Simbol-simbol tersebut bersifat umum, 

seperti objek, aksi, atau peristiwa yang terjadi 

di dunia yang menunjukkan makna.  Dengan 

demikian, budaya tidak hanya terdapat dalam 

pikiran individu tertentu, tetapi di antara 

mereka (Casson, 1981). Robinson (1988) 

mengelaborasi budaya dilihat dari tiga kategori 

utama, yaitu (1) ide yang terdiri dari 

kepercayaan, adat istiadat, nilai, institusi, (2) 

perilaku yang mencakup bahasa, gestur, adat 

istiadat/kebiasaan, dan makanan, (3) produk 

yang meliputi kesusatraan, cerita rakyat, seni, 

musik, artefak. Selanjutnya, Alwasilah (2001) 

membedakan budaya menjadi dua, yaitu 

budaya material dan budaya imaterial. Budaya 

material meliputi ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sedangkan budaya imaterial dapat 

dilihat dari kepercayaan, tradisi, adat istiadat, 

postulat, makna dan tujuan.  

 Dari semua definisi di atas dan melihat 

dari perspektif pendidikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa budaya adalah sesuatu 

yang diturunkan dari generasi ke generasi, 

yang dapat berupa budaya material dan 

imateria, atau abstrak dan kongkrit, yang 

mencakup tiga kategori utama, yakni (1) ide, 

antara lain kepercayaan, nilai, institusi, (2) 

perilaku, antara lain bahasa, gestur, adat 

istiadat, kebiasaan, dan makanan, (3) produk 

yang mencakup sastra, cerita rakyat, seni, 

musik, dan artefak termasuk ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

 Selanjutnya, yang dimaksudkan 

dengan budaya lokal adalah budaya dari 

masyarakat Bali yang sering diidentikkan 

dengan tarian, upacara, agama Hindu, dan 

tempat-tempat wisata. Dilihat dari perpektif 

ilmiah, Swellegrebel (dikutip oleh 

Dharmayuda, 1995: 60-65) menyimpulkan 

budaya Bali dalam empatbelas elemen setelah 

mendapat pengaruh dari kepercayaan Hindu 

atau Hindu Jawa.  

Sehubungan dengan upaya 

menginsersi budaya lokal ke dalam 

pembelajaran bahasa Inggris, Barfield dan 

Uzarski (2009) menegaskan bahwa 

pengintegrasian budaya lokal ke dalam 

pembelajaran bahasa Inggris bukan hanya 

memberikan edukasi kepada pebelajar tentang 

budaya asli masyarakat dalam negaranya 

sendiri dan di dunia, tetapi dapat menerjadikan 

pembelajaran bahasa Inggris lebih relevan bagi 

para pebelajar. Ignas (2012) dalam Jurnal 

Canadian Journal of Native Education  

menyatakan bahwa “science is not only found 

in textbooks—materials that do not usually 

include the world view, experiences, and 

knowledge and wisdom of Indigenous people—

but it is also found in the world within which 

Indigenous students live”. Ini berarti bahwa 

segala sesuatu yang ada dilingkungan tempat 

siswa itu berada bisa menjadi sumber belajar 

yang relevan. Dengan pembelajaran yang lebih 

relevan, mereka dapat meningkatkan performa 

belajarnya. Yembise dalam penelitiannya 

(2010) membuktikan bahwa siswa yang 

mempelajari materi berbasis budaya yang 

dikenal siswa (budaya lokal) dapat 

meningkatkan kemampuan membaca.  

Muatan buadaya lokal dalam 

perangkat pembelajaran juga sudah pernah 
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diteliti oleh Koyan dkk (2012). Dimana dalam 

penelitian tersebut ditemukan bahwa muatan 

budaya local diperlukan untuk mendukung 

kemampuan siswa dalam dunia industry 

sehingga muatan tersebut menjadi acuan 

pengembangan perangkat pembelajaran SMK.  

Penelitian tentang pembinaan karakter 

juga telah dilaksanakan. Marzuki (2012) 

menemukan bahwa pendidikan karakter 

dengan berbasis pendidikan agama sangat 

penting untuk dikembangkan melalui proses 

pembelajaran semua mata pelajaran, dan juga 

pembiasaan-pembiasaan yang ada di 

lingkungan sekolah. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian payung ini 

mengaplikasiakan adaptasi rancangan 

penelitian penelitian dan pengembangan 

Peffers dkk (2007). Fase-fase penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan adalah (1) 

analisis kebutuhan, (2) pengembangan 

perangkat pembelajaran (materi, media 

elektronik, perangkat asesmen) bahasa Inggris 

bermuatan budaya lokal untuk pengembangan 

karakter bangsa, (3) validasi perangkat 

pembelajaran yang sudah dikembangkan 

melalui uji pakar, dan (4) revisi perangkat 

pembelajaran setelah uji pakar. Pada tahun 

kedua ini, produk siujicobakan di sekolah 

menengah pertama di Provisi Bali dengan 

mengambil tempat di Kabupaten Buleleng, 

Karangasem, Bangli, Badung dan Jembrana. 

Subjek penelitian adalah siswa dan 

guru Bahasa Inggris SMP Kelas VII di lokasi 

penelitian. Sedangkan objek penelitian adalah 

perangkat pembelajaran Bahasa Inggris Kelas 

VII yang berwawasan budaya lokal untuk 

mendukung pengembangan karakter bangsa. 

Teknik  pengumpulan data dalam 

penelitian pada tahun kedua ini adalah dengan 

pengisian kuesioner setelah produk 

diimplemetasikan. Kuesioner diisi oleh 5 guru 

Bahasa Inggris dan 126 siswa SMP kelas VII 

untuk mengetahui persepsi mereka terhadap 

pengembangan karakternya setelah 

menggunakan produk. Untuk pengumpulan 

data tersebut, angket digunakan dengan 

mengadaptasi angket yang dikembangkan oleh 

Marhaeni dkk. (2009).  

Data yang terkumpul dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif, dengan memaparkan 

secara apa adanya semua temuan penelitian 

dari angket yang telah diisi oleh guru dan 

siswa.  

4. Hasil dan Pembahasan 

Dalam bagian ini akan dipaparkan hasil 

penelitian yang berupa hasil analisis kebutuhan 

dan hasil pengembangan suplemen perangkat 

pembelajaran Bahasa Inggris Kelas VII yang 

berwawasan budaya lokal untuk mendukung 

pengembangan karakter bangsa serta manfaat 

produk terhadap pengembangan karakter 

siswa. 

 

Hasil Analisis Kebutuhan 

Data tentang kebutuhan guru dan 

siswa kelas VII akan perangkat pembelajaran 

Bahasa Inggris diperoleh melalui tiga teknik 

pengumpulan data, yaitu wawancara dengan 

beberapa guru Bahasa Inggris yang mengajar 

kelas VII di beberapa SMP di Kecamatan 

Buleleng, kuisioner yang didistribusikan 

kepada guru dan siswa kelas VII di SMP yang 

ada di Kecamatan Buleleng, serta analisis 

panel. Setiap perangkat pembelajaran (media, 

materi, dan penilaian) memiliki analisis 

kebutuhannya tersendiri. Analisis kebutuhan 

dari penelitian ini dijelaskan secara rinci 

sebagai berikut. 

Wawancara dilaksanakan di awal 

penelitian ini dengan melibatkan 5 guru 

Bahasa Inggris di 5 SMP yang ada di 

Kecamatan Buleleng. Wawancara 

dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi tentang kondisi perangkat 

pembelajaran Bahasa Inggris yang digunakan 

di 5 sekolah tersebut. Selain itu, wawancara 

juga dilakukan untuk mengidentifikasi 

permasalahan terkait perangkat pembelajaran 

Bahasa Inggris yang dihadapi oleh para guru. 

Hasil wawancara pada setiap perangkat 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Untuk asesmen, terdapat 7 pertanyaan 

yang diajukan dalam wawancara dengan 5 

guru kelas VII yang mengajar di 5 SMP di 

Kecamatan Buleleng. Pertanyaan pertama 

terkait dengan kurikulum digunakan. 3 dari 5 

sekolah memilih kembali menerapkan 

kurikulum 2006, sedangkan 2 sekolah tetap 

menerapkan kurikulum 2013. Pertanyaan 

kedua terkait dengan aspek yang dinilai dalam 

proses penilaian yang dilakukan oleh guru. 

Terdapat 3 aspek yang dinilai, yaitu aspek 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotor (keterampilan).  
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Jenis penilaian yang digunakan oleh guru 

untuk menilai perkembangan siswa menjadi 

pertanyaan selanjutnya dalam proses 

wawancara. Terdapat beberapa jenis penilaian 

yang digunakan oleh guru, yaitu untuk 

menilai aspek sikap digunakan observasi, 

penilaian diri sendiri, dan penilaian teman 

sebaya; untuk menilai aspek pengetahuan 

digunakan tugas, ulangan harian, dan ulangan 

umum; untuk menilai aspek keterampilan 

digunakan tes praktek, projek, dan portofolio. 

Berdasarkan hasil wawancara, guru 

mengatakan bahwa menilai aspek sikap 

sangat penting dilakukan dalam proses 

pembelajaran. Contoh sikap yang dinilai oleh 

guru antara lain jujur, tanggung jawab, 

disiplin, kerja sama, percaya diri, dan lain 

sebagainya yang dapat diamati selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

guru-guru Bahasa Inggris di SMP di 

Kecamatan Buleleng belum pernah 

menyisipkan budaya Bali dalam proses 

penilaian pembelajaran. Akan tetapi, mereka 

setuju menyisipkan budaya Bali dalam proses 

penilaian perkembangan siswa sangat penting. 

Untuk materi, yang bermaksud untuk 

mengetehui materi pembelajaran yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar di 5 

SMP tersebut, peneliti mengajukan 8 poin 

penting tentang materi pembelajaran serta 

masalah yang dihadapi oleh guru terkait 

materi pembelajaran. Poin pertama adalah 

tentang kurikulum yang digunakan saat ini di 

5 SMP tersebut. 3 dari 5 sekolah memilih 

kembali menerapkan kurikulum 2006, 

sedangkan 2 sekolah tetap menerapkan 

kurikulum 2013. Poin kedua dalah tentang 

buku teks pelajaran yang saat ini digunakan di 

5 sekolah tersebut. Buku teks pelajaran yang 

dimaksud adalah buku teks pelajaran yang 

digunakan ketika kurikulum 2013 masih 

digunakan di sekolah-sekolah tersebut. Buku 

teks pelajaran yang digunakan di 5 sekolah 

tersebut adalah buku teks pelajaran yang 

diberikan oleh pemerintah. Selain itu, 5 

sekolah menengah pertama tersebut juga 

menggunakan lembar kerja siswa (LKS) 

untuk memberikan latihan kepada siswa 

selain latihan yang diberikan oleh guru. Yang 

menjadi poin penting ketiga dalam proses 

wawancara adalah tentang buku atau 

pengembangan materi lain yang digunakan 

oleh guru Bahasa Inggris dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas VII. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selain 

menggunakan buku teks pelajaran dan lembar 

kerja siswa, guru juga menggunakan materi 

penunjang lainnya untuk menunjang proses 

pembelajaran, seperti video dan gambar. 

 Poin keempat adalah pendapat guru 

Bahasa Inggris tentang pentingnya 

menyelipkan budaya lokal Bali dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah. 

Semua guru yang diwawancara menyatakan 

bahwa menyelipkan budaya Bali dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris adalah penting. 

Terdapat dua alasan yang dikemukakan oleh 

guru-guru Bahasa Inggris yang diwawancara 

oleh peneliti, yaitu (1) pembelajaran yang 

berlangsung haruslah kontekstual, budaya Bali 

memberikan contoh-contoh yang dekat dengan 

siswa sehingga menjadikan pembelajaran lebih 

kontekstual, (2) menyelipkan budaya Bali 

dalam pembelajaran Bahasa Inggris di kelas 

merupakan salah satu cara untuk melestarikan 

budaya itu sendiri mengingat bahwa budaya 

lokal, Bali pada khususnya, sudah mulai 

ditinggalkan oleh generasi muda. Poin 

selanjutnya yang diajukan oleh peneliti dalam 

proses wawancara adalah keberadaan budaya 

Bali dalam buku teks pelajaran atau penunjang 

pembelajaran yang lainnya. Semua guru yang 

diwawancara menyatakan bahwa pada buku 

teks pelajaran maupun buku penunjang lainnya 

tidak terdapat budaya Bali. Di dalam buku-

buku tersebut terdapat beberapa budaya lokal 

dari berbagai daerah di Indonesia.  

Peneliti juga mengajukan pertanyaan 

tentang penyelipan budaya Bali dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru 

Bahasa Inggris di 5 SMP di Kecamatan 

Buleleng. 3 dari 5 guru yang diwawancara 

menyatakan bahwa mereka telah menyelipkan 

budaya Bali dalam pembelajaran Bahasa 

Inggris di kelas. 1 guru menyelipkannya dalam 

media pembelajaran, 1 guru menyelipkan 

budaya Bali dalam bentuk filosofi untuk 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, 

dan 1 guru menyelipakan budaya Bali dalam 

bentuk penggunaan nama-nama orang Bali dan 

makanan khas Bali. Sedangkan 2 dari 5 guru 

belum pernah menyelipkan budaya Bali dalam 

pembelajaran karena kondisi siswa yang plural 

sehingga sulit bagi guru untuk menyelipkan 

budaya Bali dalam pembelajaran. Poin terakhir 

yang menjadi focus peneliti adalah 

pengembangan materi pembelajaran 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

295 

 

diperlukan oleh guru-guru Bahasa Inggris. 5 

guru yang diwawancara mengemukakan bahwa 

pengembangan materi pembelajaran yang 

mereka perlukan adalah buku teks yang 

didalamnya terdapat budaya Bali tetapi tanpa 

meninggalkan esensi pembelajaran Bahasa 

Inggris.  

Untuk pengembangan media 

pembelajaran, hasil wawancara dengan guru-

guru Bahasa Inggris yang mengajar di kelas 

VII SMP di Kecamatan Buleleng ditemukan 

bahwa penggunaaan media dalam proses 

belajar merupakan hal yang penting. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran 

membantu siswa untuk memahami materi 

pembelajaran. Selain itu, penggunaan media 

pembelajaran akan membantu menciptakan 

susasana kelas yang menyenangkan, 

khususnya pada penggunaan e-media. 

Penggunaan e-media oleh guru dapat 

dilaksanakan secara terus menerus. Penyisipan 

budaya Bali dalam e-media juga sangat 

diperlukan karena budaya Bali sangat dekat 

dengan kehidupan siswa sehari-hari. Itu akan 

membantu siswa memahami materi pelajaran 

dengan lebih mudah dan juga membantu siswa 

untuk tetap mengingat budaya mereka yang 

sekarang ini mulai ditinggalkan karena 

pengaruh modernitas. Menyisipkan budaya 

Bali dalam e-media juga dapat membantu 

pembentukan karakter dalam diri siswa.  

 

Analisis Hasil Kuisioner 

1. Assessment  

Kuisioner siswa  

Kuesioner untuk pengembangan 

asesmen melibatkan guru dan siswa. Kuisioner 

yang digunakan untuk mengumpulkan 

berbagai informasi mengenai assessment yang 

digunakan di sekolah menggunakan skala 

likert yang dibagi menjadi 5 skala, yaitu sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, tidak 

setuju. 237 siswa dari 9 SMP di Kecamatan 

Buleleng terlibat dalam pengisian kuisioner 

mengenai penilaian yang dilakukan di sekolah 

tersebut. Dalam kuisioner terdapat 15 poin 

penting yang ingin diketahui oleh peneliti. 

Poin pertama mengenai apakah guru 

melakukan penilaian terhadap hasil belajar 

siswa. Dari hasi kuisioner menunjukkan bahwa 

156 siswa atau 66% mengatakan sangat setuju, 

79 siswa (33%) mengatakn setuju, 2 siswa 

(1%) masih ragu-ragu. Poin selanjutnya adalah 

tentang penjelasan dari guru mengenai proses 

penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar 

siswa. Terdapat 92 siswa (42%) mengatakan 

sangat setuju, 115 siswa (49%) mengatakan 

setuju, 19 siswa (8%) menyatakan ragu-ragu, 

dan 3 siswa (1%) menyatakan kurang setuju. 

Instruksi tentang proses penilaian oleh 

guru sudah jelas adalah poin selanjutnya. 

Terdapat 56 siswa (24%) menyatakan sangat 

setuju, 135 siswa (57%) menyatakan setuju, 42 

siswa (18%) menyatakan ragu-ragu, dan hanya 

4 siswa (2%) yang menyatakan kurang setuju. 

Untuk poin keempat mengenai guru 

memberikan tes untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam belajar. Terdapat 137 siswa (58%) 

menyatakan sangat setuju, 87 siswa (37%) 

menyatakan mereka setuju, terdapat 11 siswa 

(5%) menyatakan keragu-raguannya, dan 

hanya terdapat 2 siswa (1%) yang menyatakan 

kurang setuju.  

Poin kelima adalah guru memberikan 

tugas dalam proses pembelajaran di kelas. 

Terdadapt 122 siswa (51%) menyatakan bahwa 

mereka sangat setuju, 102 siswa (43%) 

menyatakan mereka setuju, 12 siswa (5%) 

menyatakan bahwa merek masih ragu-ragu, 

dan terdapat 1 siswa (0%) menyatakan kurang 

setuju. Poin keenam adalah guru menuntuk 

siswa untuk menunjukkan kemampuan Bahasa 

Inggris siswa. Sebanyak 85 siswa (36%) 

menyatakan mereka sangat setuju terhadap 

poin ini, 109 siswa (46%) menyatakan mereka 

setuju, 29 siswa (12%) menyatakan bahwa 

mereka ragu-ragu, 9 siswa (4%) menyatakan 

mereka kurang setuju, dan terdapat 5 siswa 

(2%) yang tidak setuju.  

Terdapat 142 siswa (60%) menyatakan 

mereka sangat setuju, 74 siswa (31%) 

menyatakan setuju, 18 siswa (8%) menyatakan 

ragu-ragu, 2 siswa (1%), dan 1 siswa (0%) 

menyatakan tidak setuju terhadap apakah guru 

memberikan penilaian ketika siswa berperan 

aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya 

adalah poin mengenai penilaian yang diberikan 

oleh guru terhadap cara siswa bersikap dalam 

proses belajar. Terdapat 126 siswa (53%) 

menyatakan sangat setuju, 88 siswa (37%) 

siswa menyatakan setuju, 18 siswa (8%) 

menyatakan ragu-ragu, 2 siswa (1%) 

menyatakan kurang setuju, dan hanya 2 siswa 

(1%) yang menyatakan tidak setuju. Poin 

kesembilan adalah timbal balik, motivasi, dan 

nasehat-nasehat yang diberikan oleh guru. 113 

siswa (48%) menyatakan mereka sangat setuju, 

99 siswa (42%) menyatakan setuju, 23 siswa 
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(10%) menyatakan ragu-ragu, dan terdapat 2 

siswa (1%) menyatakan tidak setuju. Poin 

terakhir adalah mengenai guru menyelipkan 

budaya Bali yang dapat ditiru. Terdapat 105 

siswa (44%) yang sangat setuju, 87 siswa 

(37%) yang setuju, 33 siswa (14%) 

menyatakan ragu-ragu, terdapat 6 siswa (3%) 

menyatakan kurang, dan juga 6 siswa (3%) 

yang menyatakan tidak setuju. 

Selain item yang diukur dengan 

menggunakan skala likert, dalam kuisioner 

yang diberikan juga terdapat pertanyaan yang 

dimana siswa bisa mengisinya sesuai dengan 

apa yang mereka lihat di lapangan. Pertama 

mengenai jenis tes yang digunakan oleh guru 

untuk mengetahui perkembangan siswa dalam 

belajar. Berdasarkan hasil kuisioner, terdapat 

beberapa jenis tes yang digunakan, yaitu 

ulangan harian, ulangan tengah semester, 

ulangan umum, dan kuis. Selanjutnya terkait 

dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru 

dalam belajar Bahasa Inggris. Menurut siswa, 

ada beberapa macam tugas yang pernah 

diberikan oleh guru, seperti kerja kelompok, 

tugas kelompok, tugas individu, deskriptif teks, 

membuat procedure text secara berkelompok, 

membuat percakapan, membuat pengumuman, 

menyebutkan kata kerja, dan latihan mengisi 

LKS.  

Poin ketiga adalah tentang tugas 

rumah yang pernah diberikan oleh guru. 

Terdapat beberapa tugas rumah yang pernah 

diberikan oleh guru kepada siswa, seperti 

mendeskripsikan, membuat kliping, mencar 

resep makanan dan minuman, membuat notice 

dan warning, serta membuat kamus bergambar. 

Poin selanjutnya adalah tentang budaya Bali 

yang pernah diselipkan dalam proses penilaian 

yang dilakukan oleh guru. Budaya Bali yang 

pernah diselipkan dalam proses penilaian 

adalah tari-tarian tradisional Bali, nama tempat 

di Bali, nama orang Bali, nyanyian daerah, dan 

alat music daerah. Terakhir adalah tentang 

pendidikan karakter yang pernah diselipkan 

oleh guru dalam proses pembelajaran, seperti 

bertanggung jawab, disiplin, jujur, rajin, sopan, 

tidak merokok, tidak mencuri, kerja sama, 

tekun, toleransi, optimis, dan percaya diri.  

Kuisioner Guru  

Kuisioner guru diberikan untuk 

mengumpulkan informasi tentang proses 

penilain yang dilakukan di sekolah. Poin 

pertama dalam kuisioner guru adalah apakah 

guru sudah melakukan proses penilaian dalam 

belajar. Seluruh guru yang menjadi responden 

dalam pengisian kuisioner ini menyatakan 

bahwa mereka sudah melakukan proses 

pembelajaran. Poin kedua adalah penerapan 

kuruikulum 2013 dalam proses belajar. 4 guru 

menyatakan mereka telah menerapkan 

kurikulum 2013 dalam pembelajaran, 

sedangkan 5 guru menyatakan belum 

menerapkan kurikulum 2013. Poin selanjutnya 

adalah terkait dengan penggunaan autentik 

assessment untuk menilai proses belajar siswa. 

7 guru menyatakan menggunakan autentik 

assessment dalam proses penilaian, sedangkan 

2 guru masih belum sepenuhnya menggunakan 

autentik assessment. Selanjutnya mengenai 

penggunaan non-autentik assessment dalam 

proses penilaian. 8 guru telah menggunakan 

non-autentik assessment untuk menilai proses 

belajar siswa, sedangkan 1 guru menyatakan 

masih ragu-ragu.  

Poin kelima adalah tentang penilaian 

aspek kognitif siswa, seluruh guru menyatakan 

bahwa mereka melakukan penilaian terhadap 

kognitif siswa. Keenam mengenai penilaian 

afektif siswa, 8 guru menyatakan bahwa 

mereka telah menilai aspek afektif siswa, 

sedangkan 1 guru menyatakan masih ragu-

ragu. Poin ketujuh adalah penilaian terhadap 

aspek psikomotor. 8 guru mengatakan bahwa 

mereka melakukan penilaian terhadap ranah 

psikomotor siswa sedangkan 1 guru 

menyatakan ragu-ragu. Poin selanjutnya adalah 

assessment yang digunakan, apakah 

menggunakan assessment yang disediakan oleh 

sekolah atau tidak. 6 guru menggunakan 

assessment yang dipersiapkan oleh sekolah, 2 

guru menyatakan ragu-ragu, dan 1 guru 

menyatakan tidak menggunakan assessment 

yang disediakan oleh sekolah. 3 guru 

menyatakan sangat setuju bahwa instrument 

yang digunakan sudah mencakup, 5 guru 

menyatakan setuju, dan 1 guru menyatakan 

ragu-ragu. 2 guru sangat setuju bahwa 

instrument yang mereka gunakan mereka 

persiapkan sendiri, sedangkan 7 guru 

menyatakan setujua bahwa instrument yang 

mereka gunakan dipersipkan sendiri.  

Poin selanjutnya adalah instrument 

penilaian sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 4 guru menyatakan mereka 

sangat setuju, dan 5 guru menyatakan setuju. 

Selanjutnya mengenai kebutuhan instrument 

sekolah sudah terpenuhi. 1 guru menyatakan 

sangat setuju, 5 guru menyatakan setuju, 2 
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orang menyatakan ragu-ragu, dan 1 guru tidak 

setuju. Poin berikutnya adalah tentang 

penyelipan karakter dalam penilaian. 2 guru 

menyatakan sangat setuju, 6 guru menyatakan 

setuju, dan 1 guru ragu-ragu. Poin keempat 

belas terkait dengan pentingnya penyelipan 

karakter dalam penilaian. 4 guru menyatakan 

sangat setuju dan 5 orang menyatakan setuju. 

Poin kelima belas mengenai apakah guru 

pernah menyelipkan budaya Bali dalam 

penilaian. 6 guru menyatakan setuju, 2 guru 

menyatakan ragu-ragu, dan 1 guru menyatakan 

tidak setuju. Pentingnya menyelipakn budaya 

Bali dalam penilaian adalh poin keenam belas. 

1 guru menyatakan ragu-ragu, 2 guru 

menyatakan kurang setuju, 6 guru menyatakan 

tidak setuju. Poin terakhir adalah pentingnya 

pengembangan penilaian berbasis budaya Bali. 

3 guru menyatakan sangat setuju dan 6 guru 

menyatakan setuju. 

Kuisioner digunakan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang 

pengembangan materi Bahasa Inggris dalam 

bentuk buku teks pelajaran yang diperlukan 

oleh guru dan siswa kelas VII. Terdapat dua 

jenis kuisioner yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi pendukung tentang 

kebutuhan buku teks pelajaran Bahasa Inggris 

yang diperlukan oleh guru dan siswa. Dua jenis 

kuisioner tersebut adalah kuisioner untuk guru 

dan kuisioner untuk siswa. Kedua jenis 

kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini 

divalidasi dengan menggunakan validasi ahli. 

Kuisioner untuk guru didistribusikan kepada 

beberapa guru Bahasa Inggris kelas VII di 

SMP di Kecamatan Buleleng. Sedangkan 

kuisioner untuk siswa diberikan kepada satu 

kelas siswa kelas VII di setiap sekolah. 

Kuisioner siswa dan guru memiliki pertanyaan 

dan pernyataan yang berbeda.  

Kuisioner Siswa 

Kuisioner untuk siswa terdiri dari 

beberapa butir pernyataan dan pernyataan 

terkait dengan buku teks pelajaran Bahasa 

Inggris yang mereka gunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris. Kuisioner untuk 

siswa digunakan untuk mengetahui kesan 

siswa terhadap buku teks pelajaran Bahasa 

Inggris yang mereka gunakan saat ini serta 

kebutuhan siswa terkait dengan pengembangan 

materi. Kuisioner dibagikan kepada 273 siswa 

dari seluruh SMP di Kecamatan Buleleng.  

Poin pertama dalam kuisioner adalah 

tentang instruksi atau suruhan yang terdapat 

dalam buku pelajaran yang mereka gunakan, 

apakah isntruksinya sudah dapat dipahami oleh 

siswa atau belum. 247 siswa dari 273 siswa 

atau 90.5% siswa menyatakan bahwa instruksi 

atau suruhan pada buku pelajaran yang mereka 

gunakan saat sudah jelas dan dapat dipahami 

oleh siswa. Sedangkan 26 siswa menyatakan 

bahwa instruksi pada buku pelajaran mereka 

belum jelas. 

Selain kejelasan instruksi atau suruhan 

pada buku teks pelajaran Bahasa Inggris, kosa 

kata Bahasa Inggris  yang digunakan di dalam 

buku teks pelajaran Bahasa Inggris juga 

menjadi poin penting dalam kuisioner siswa. 

Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah kosa  kata Bahasa Inggris yang 

digunakan sudah dapat dipahami oleh siswa 

atau belum. 212 siswa dari 273 siswa atau 

sekitar 77.7% siswa sudah mampu memahami 

kosa kata Bahasa Inggris yang digunakan 

dalam buku teks. Sedangkan 61 siswa (22.3%) 

menyatakan bahwa mereka menemukan 

kesulitan dalam memahami kosa kata Bahasa 

Inggris yang digunakan.  

Kejelasan materi pembelajaran yang 

disajikan dalam buku teks menjadi poin 

penting mengingat peran penting materi 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

Terdapat dua jawaban yang dikemukakan oleh 

siswa melalui kuisioner yang diberikan, dua 

jawaban tersebut yaitu beberapa siswa mampu 

mengerti materi pelajaran di buku jika 

mendapat arahan dari guru sedangkan siswa 

lainnya mampu memahari materi pelajaran di 

buku meskipun tanpa arahan dari guru. Selain 

kejelasan materi, peneliti juga ingin 

mengetahui tentang penggunaan cerita dalam 

buku teks pelajaran yang digunakan apakah 

terkait dengan kehidupan siswa sehari-hari 

atau tidak. 176 siswa dari 273 siswa (64.5%) 

menyatakan bahwa cerita yang digunakan di 

buku terkait dengan kehidupan sehari-hari 

mereka, sedangkan 97 siswa (35.5%) 

menyatakan bahwa cerita yang terdapat dalam 

buku tidak sesuai dengan kehidupan mereka 

sehari-hari. 

Poin selanjutnya terkait dengan materi 

pelajaran yang kontekstual. 199 siswa dari 273 

siswa (72.9%) menyatakan bahwa buku teks 

pelajaran yang digunakan mampu membuat 

mereka mampu berkomunikasi secara 

kontekstual, sedangkan 74 siswa (27.1%) 

memberikan tanggapan mereka bahwa buku 

teks pelajaran yang digunakan belum mampu 
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membuat mereka berkomunikasi secara 

kontekstual. Selanjutnya adalah terkait dengan 

penggunaan gambar dalam buku teks pelajaran 

Bahasa Inggris yang mereka gunakan. 216 

siswa (79.1%) mengatakan bahwa gambar 

yang terdapat di buku mereka mampu menarik 

perhation untuk belajar, sedangkan 57 siswa 

(20.9%) menyatakan bahwa gambar yang 

digunakan tidak menarik.  

Ada tidaknya budaya lokal dalam buku 

pelajaran Bahasa Inggris yang digunakan oleh 

siswa menjadi poin selanjutnya dalam 

kuisioner yang diberikan kepada siswa. 

Sebanyak 179 siswa (65.6%) menyatakan 

bahwa buku pelajaran Bahasa Inggris yang 

mereka gunakan sudah terdapat budaya lokal. 

Akan tetapi sebanyak 94 siswa (34.4%) 

menyatakan hal sebaliknya, dalam buku 

pelajaran Bahasa Inggris yang mereka gunakan 

tidak terdapat budaya lokal. Keberadaan 

budaya lokal dalam buku teks pelajaran Bahasa 

Inggris yang digunakan saat ini di sekolah-

sekolah tersebut belum jelas. Selain 

keberadaan budaya lokal, nilai karakter yang 

ditanamkan dalam buku pelajaran Bahasa 

Inggris yang digunakan saat ini. Berdasarkan 

jawaban yang diberikan oleh siswa, terdapat 

beberapa nilai karakter yang dikembangkan 

dalam buku pelajaran Bahasa Inggris yang 

digunakan, yaitu kreatif, jujur, sopan, disiplin, 

mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, 

komunikatif, dan bekerja keras. 

Buku pelajaran tidak dapat dipisahkan 

dari proses penilaian belajar. Penilaian belajar 

yang dimaksud adalah latihan bagi siswa di 

setiap akhir unit. 254 siswa dari 273 siswa 

(93%) menyatakan bahwa latihan di tiap akhir 

unit sangat perlu diberikan untuk mengukur 

pemahaman terhadap materi, sedangkan 19 

siswa (6.96%) menyatakan bahwa latihan di 

tiap akhir unit tidak diperlukan. Kesan siswa 

terhadap buku pelajaran Bahasa Inggris yang 

digunakan sangat penting untuk diketahui 

karena penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan buku pelajaran Bahasa 

Inggris. 84.6% atau 231 siswa menyatakan 

bahwa buku pelajaran Bahasa Inggris yang 

mereka gunakan saat ini sudah baik. Mereka 

juga mengemukakan beberapa alasan yang 

menyatakan bahwa buku pelajaran Bahasa 

Inggris tersebut baik. Alasan-alasan tersebut 

adalah sebagai berikut (1) materi yang 

disajikan menarik dan mudah dipahami serta 

kontekstual, (2) kosa kata Bahasa Inggris yang 

digunakan dapat dipahami dengan mudah, (3) 

buku pelajaran Bahasa Inggris memili design 

yang menarik dan penuh warna, (4) terdapat 

cerita dan dialog yang menarik, (5) terdapat 

latihan yang meningkatkan kemampuan siswa, 

dan (6) terdapat lagu-lagu yang menarik. 

Sedangkan 15.4% atau 42 siswa menyatakan 

bahwa buku pelajaran Bahasa Inggris yang 

mereka gunakan belum memiliki kualitas yang 

bagus dengan alasan sebagai berikut (1) 

gambar-gambar yang digunakan tidak 

berwarna, (2) materi yang disajikan sulit untuk 

dipahami, (3) kondisi buku yang tidak layak; 

beberapa bagian robek, (4) kosa kata yang 

digunakan sulit dipahami, dan (5) terdapat 

terlalu banyak latihan di setiap akhir unit.  

Poin terakhir dalam kuisioner siswa 

adalah tentang buku pelajaran Bahasa Inggris 

seperti apa yang mereka perlukan dalam 

pembelajaran. Beberapa pendapat siswa 

mengenai buku pelajaran Bahasa Inggris, 

diantaranya adalah (1) buku pelajaran yang 

terdiri dari 25% gambar dan 75% teks, (2) 

buku pelajaran yang terdiri dari 50% gambar 

dan 50% teks, (3) buku pelajaran yang terdiri 

dari 75% gambar dan 25% teks, (4) buku 

pelajaran yang materinya mudah dipahami, (5) 

buku pelajaran yang terdiri dari cerita-cerita 

yang menarik sebagai ilustrasi, (6) buku 

pelajaran yang terdiri dari gamabr-gambar 

yang menarik, (7) buku pelajaran yang terdiri 

dari latihan yang mudah, (8) buku pelajaran 

yang menggunakan kosa kata Bahasa Inggris 

yang mudah dipahami, dan (9) buku pelajaran 

yang mengandung lagu-lagu yang menarik. 

Kuisioner Guru 

Kuisioner untuk guru digunakan untuk 

menggali informasi dari guru tentang buku teks 

pelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran serta untuk menggali informasi 

terkait kebutuhna guru akan buku teks 

pelajaran Bahasa Inggris untuk SMP kelas VII. 

Terdapat 11 poin dalam kuisioner guru 

tersebut. 11 poin tersebut hampir sama dengan 

poin-poin kuisioner untuk siswa, akan tetapi 

kuisioner guru mencoba untuk melihat dari 

sudut pandang guru. 

Poin pertama adalah jenis buku teks 

pelajaran dan materi pembelajaran yang 

digunakan dalam proses belajar di Sembilan 

SMP yang ada di Kecamatan Buleleng. 

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa 

terdapat dua jenis buku teks pelajaran yang 

digunakan, yaitu English in Focus, When 
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English Rings A Bell, dan LKS ( Lembar Kerja 

Siswa). Poin kedua adalah instruksi dan kosa 

kata Bahasa Inggris yang digunakan dalam 

buku teks pelajaran yang digunakan. Menurut 

9 guru yang mengajar di kelas 7 SMP di 

Kecamatan Buleleng, instruksi yang digunakan 

dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Kosa 

kata Bahasa Inggris yang digunakan di buku 

pelajaran tersebut juga sudah sesuai dengan 

kemampuan siswa sehingga siswa mampu 

belajar Bahasa Inggris menggunakan buku-

buku tersebut.  

Poin lain adalah tentang apakah materi 

pembelajaran yang disajikan dalam buku 

pelajaran yang digunakan sudah kontekstual 

atau belum. Hasil kuisioner menunjukkan 

bahwa materi pelajaran yang disajikan dalam 

buku pelajaran Bahasa Inggris sudah 

kontekstual. Selain itu, poin penting lain yang 

terdapat di kuisioner guru adalah keberadaan 

budaya lokal Bali dalam buku pelajaran 

Bahasa Inggris yang digunakan di 9 SMP 

tersebut. Berdasarkan hasil kuisioner, buku 

pelajaran Bahasa Inggris yang digunakan 

sudah mengandung unsure budaya lokal, namu 

jangkauannya terlalu luas, yaitu budaya 

nasional Indonesia. Meskipun budaya Bali 

tidak terlihat dengan jelas dalam buku 

pelajaran tersebut, pendidikan karakter sudah 

ditanamkan melalui buku-buku pelajaran 

Bahasa Inggris tersebut.  

9 guru kelas VII dari 9 SMP di 

Kecamatan Buleleng memberikan beberapa 

masukan terkait dengan pengembangan buku 

teks Bahasa Inggris berbasis budaya Bali. 

Mereka menyarankan untuk menggunakan 

gambar-gambar yang menarik untuk membuat 

siswa tertarik untuk belajar. Selain itu, mereka 

menyarankan untuk menambahkan beberapa 

cerita dalam pengembangan buku teks karena 

mengingat siswa kelas VII masih digolongkan 

pelajar usia muda. 

Dalam kuisioner siswa untuk media 

pembelajaran, terdapat beberapa item soal 

terkait dengan penggunaan e-media dalam 

proses pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah. 

Item pertama mengenai penggunaan 

flash cards dalam pembelajaran. 39.7% siswa 

menyatakan mereka pernah belajar Bahasa 

Inggris dengan menggunakan flash card, 

sedangkan 60. 3% siswa menyatakan tidak 

pernah menggunakan flash card dalam belajar 

Bahasa Inggris. Item selanjutnya adalah 

mengenai penggunaan boneka dalam proses 

pembelajaran Bahasa Inggris. 8.9% siswa 

menyatakan mereka pernah belajar Bahasa 

Inggris di sekolah dengan menggunakan 

boneka, 90.7% siswa menyatakan tidak pernah 

belajar Bahasa Inggris dengan menggunakan 

boneka. Item ketiga adalah tentang 

penggunaan gambar dala belajar Bahasa 

Inggris. 79.7% siswa menyatakan pernah 

menggunakan gambar dalam proses 

pembelajaran Bahsa Inggris, sedangkan 19.8% 

siswa menyatakan tidak pernah menggunakan 

gambar. 

Item keempat adalah mengenai 

penggunaan Koran dalam pembelajaran 

Bahasa Inggris. 17.7% siswa pernah belajar 

Bahasa Inggris dengan menggunakan Koran. 

Sedangkan 81.9% siswa tidak pernah belajar 

Bahasa Inggris dengan menggunakan Koran. 

Selanjutnya adalah tentang penggunaan 

majalah dalam proses belajar. 30.0% siswa 

menyatakan pernah belajar Bahasa Inggris 

dengan menggunakan majalah, sedangkan 

69.6% tidak pernah menggunakan. 

Berdasarkan hasil kuisioner pada item keenam 

menunjukkan bahwa 61.6% siswa pernah 

diajarkan Bahasa Inggris dengan menggunakan 

e-media, sedangkan 38.0% siswa tidak pernah. 

Item ketujuh adalah tentang kuantitas 

penggunaan e-media dalam proses 

pembelajaran. 36.6% siswa lebih banyak diajar 

dengan menggunakan e-media disbanding 

dengan media konfesional, sedangkan 63.3% 

siswa lebih banyak diajar dengan 

menggunakan konfensional media disbanding 

dengan e-media.  

 Item selanjutnya adalah tentang minat 

siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan e-media. 78.5% siswa 

menyatakan lebih tertarik dengan pembelajaran 

yang menggunakan e-media, sedangkan 21.1% 

menyatakan tidak tertarik dengan penggunaan 

e-media. 91.6% siswa menyatakan bahwa 

mereka lebih menikmati pembelajaran dengan 

menggunakan e-media, sedangkan 8.0% 

menyatakan tidak. 78.5% siswa menyatakan 

bahwa lebih mudah memahami Bahasa Inggris 

dengan menggunakan e-media, sedangkan 

21.1% siswa menyatakan tidak. 81.9% siswa 

menyatakan mereka lebih termotivasi belajar 

Bahasa Inggris dengan menggunakan e-media, 

sedangkan 17.7% siswa menyatakan tidak 

termotivasi.  

80.6% siswa mengatakan bahwa e-

media yang digunakan oleh guru mengandung 
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pesan social, sedangkan 19.0% siswa 

mengatakan bahwa e-media yang digunakan 

oleh guru tidak mengandung pesan social. 

81.9% siswa menyatakan bahwa di dalam e-

media yang digunakan terkandung pesan 

moral, sedangkan 17.7% siswa mengatakan 

tidak. Item selanjutnya adalah tentang 

pelajaran yang didapat dari e-media yang 

digunakan. 78.1% siswa menyatakan bahwa di 

dalam e-media mereka menemukan pelajaran 

untuk bertingkah laku, sedangkan 21.5% 

menyatakan tidak. Selanjutnya mengenai e-

media untuk menumbuhkan toleransi siswa, 

73.4% siswa menyatakan bahwa di dalam e-

media perlu diselipkan mengenai toleransi, dan 

26.2% menyatakan tidak perlu.  

Item keenam belas adalah mengenai e-

media yang mampu memfasilitasi mereka 

untuk belajar kelompok. 81.4% siswa 

menyatakan bahwa e-media harus mampu 

memfasilitasi mereka dalam belajar kelompok, 

sedangkan 18.1% siswa menyatakan tidak. 

Item tujuh belas terkait dengan penggunaan 

media untuk menumbuhkan disiplin. 80.2% 

siswa menyatakan bahwa e-media yang 

digunakan mampu menumbuhkan rasa disiplin 

mereka, dan 19.4% siswa menyatakan e-media 

yang digunakan tidak mampu menumbuhkan 

rasa disiplin. 81.4% siswa menyatakan bahwa 

e-media yang digunakan mampu 

menumbuhkan rasa ingin tahu mereka, 

sedangkan 18.1% menyatakan tidak. 70.5% 

siswa menyatakan e-media yang digunakan 

mampu membuat mereka mandiri dalam 

belajar, dan 29.1% siswa merasakan berbeda. 

67.1% siswa menyatakan bahwa e-media yang 

digunakan mampu meningkatkan kemampuan 

membaca mereka, dan 32.5% siswa 

menyatakan sebaliknya.  

78.5% siswa menyatakan bahwa 

mereka menjadi lebih peduli terhadap 

lingkungan setelah mereka belajar Bahasa 

Inggris dengan menggunakan e-media, 

sedangkan 21.1% menyatakan sebaliknya. 

79.3% siswa menyatakan bahwa mereka 

mampu bersikap lebih baik setelah melakukan 

pembelajaran dengan e-media, sedangkan 

20.3% menyatakan sebaliknya. Item 

selanjutnya terkait dengan usaha siswa dalam 

belajar. 86.9% siswa menyatakan bahwa 

mereka berusaha dengan sebaik-baiknya dalam 

setiap belajar Bahasa Inggris dengan media, 

sedangkan sisanya menyatakan tidak. 82.3% 

siswa menyatak mereka mampu membangun 

kreatifitas mereka ketika menggunakan e-

media, sedangkan 17.3% siswa menyatakan 

tidak. Item terakhir adalah tentang perlu atau 

tidak menyelipkan budaya Bali dalam e-media. 

79.3% siswa menyatakan perlu menyelipkan 

Budaya Bali dalam e-media, sedangkan 20.3% 

menyatakan tidak.  

Kuisioner guru 

Kuisioner guru mengandung 25 item 

yang terkait dengan penggunaan e-media 

dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris. 

71.4% guru menyatakan bahwa mereka pernah 

menggunakan flash card dalam mengajar, 

sedangkan 28.6% guru menyatakan tidak 

pernah menggunakan flash card dalam 

mengajar. Item nomor 2 terkait dengan 

penggunaan boneka untuk mengajar. 14.3% 

guru menyatakan mereka pernah mengajar 

dengan menggunakan boneka, dan 85.7% guru 

menyatakan tidak pernah. Semua guru 

menyatakan bahwa mereka pernah 

menggunakan gambar untuk mengajar Bahasa 

Inggris di kelas. 71.4% guru menyatakan 

bahwa mereka pernah menggunakan Koran 

untuk mengajar, sedangkan 28.6% guru 

menyatakan tidak pernah.  

Item nomor 5 mengenai penggunaan 

majalah dalam mengajar. 42.9% guru 

menyatakan bahwa mereka pernah mengajar 

menggunakan majalah, sedangkan sisanya 

tidak. Semua guru menyatakan pernah 

mengajar menggunakan e-media. 71.4% guru 

lebih sering menggunakan media konvensional 

dibandingkan dengan e-media, sedangkan 

28.6% guru sebaliknya. Semua guru 

menyatakan bahwa siswa lebih menikmati 

pembelajaran menggunakan e-media. Selain 

itu, semua guru juga menyatakan bahwa siswa 

dapat lebih mudah memahami pelajaran 

dengan menggunakan e-media.  

Berdasarkan hasil kuisioner, semua 

guru menyatakan bahwa e-media mampu 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

14.3% guru menyatakan bahwa e-media yang 

mereka gunakan tidak mengajarkan siswa 

untuk peduli sesama, 85.7% guru menyatakan 

sebaliknya. 100% guru menyatakan bahwa e-

media mengajarkan siswa menjadi siswa yang 

baik, menjadi lebih bertoleransi, 85.7% guru 

menyatakan bahwa e-media yang mereka 

gunakan mampu membuat siswa menjadi 

peduli lingkungannya, sedangkan 14.3% 

menyatakan tidak. 85.7% guru menyatakan 

bahwa e-media yang digunakan mampu 
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meningkatkan kerja sama siswa dalam 

kelompok, sedangkan 14.3% menyatakan 

tidak. 85.7% guru menyatakan bahwa e-media 

yang digunakan mampu meningkatkan disiplin 

siswa, sedangkan 14.3% menyatakan tidak. 

Semua guru menyatakan e-media 

mampu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

dalam belajar serta mampu meningkatkan 

percaya diri siswa. 85.7% guru menyatakan 

bahwa e-media mampu meningkatkan 

kemampuan membaca siswa, sedangkan 

sisanya menyatakan tidak. 71.4% guru 

menyatakan bahwa e-media yang digunakan 

mampu membuat siswa menjadi lebih peduli 

akan lingkungan. E-media yang digunakan 

mampu membuat siswa lebih peduli dengan 

sesama menurtu 85.7% guru. Semua guru 

menyatakan bahwa e-media yang digunakan 

membuat siswa berusaha dengan baik dalam 

belajar dan mampu meningkatkan kreatifitas 

mereka. Selain itu semua guru setuju bahwa 

perlu adanya penyisipan budaya Bali dalam e-

media.  

 

Analisis Hasil Panel  

Panel analisis dilakukan dengan 

menghubungkan antara kompetensi inti, 

kompetensi dasar, nilai karakter yang ingin 

dikembangkan, serta nilai-nilai dalam Budaya 

Bali yang akan diselipkan dalam 

pengembangan perangkat pembelajaran. 

Hubungan antara keempat aspek tersebut 

kemudian divalidasi oleh ahli sociokultural 

Hasil panel analisis ini bersifat umum, berlaku 

untuk semua perangkat pembelajaran. Akan 

tetapi berbeda untuk tiap semesternya.  

Hasil panel analsis untuk semester satu 

menemukan bahwa terdapat beberapa budaya 

lokal yang dapat mengembangkan karakter 

bangsa. Budaya lokal tersebut diantaranya 

brahman, jemet, brahmacari, tri hita karana, 

swadarma, segilik seguluk salunglung 

sebayantaka, tri kaya parisuda, tatwam asi, 

rwabhineda, lascarya, satya laksana, de koh 

ngomong, menyama braya, kesenian Bali, 

satya laksana, dan ruang musuhin/jele melah 

wenang sambat. Diharapkan budaya lokal ini 

akan mampu menegmbangkan karakter seperti 

religious, disiplin, rasa ingin tahu, cinta damai, 

tanggung jawab, kerja keras, semangat 

kebangsaan, jujur, toleransi, kerjasama, cinta 

damai, percaya diri, bersahabat/komunikatif, 

peduli social, peduli lingkungan, demokrasi, 

berfikir logis, kritis, keatif, inovatif, jujur, 

mandiri, bergaya hidup sehat, cinta ilmu/gemar 

membaca, patriotism, berjiwa wirausaha, dan 

menghargai prestasi. Dari budaya lokal dan 

karakter bangsa yangtelah dianalisa, perangkat 

pemebelajaran pun dikembangkan dalam tema 

Balinese Wedding, Ngayah, Melasti, dan 

Balinese Carving.  

Untuk semester dua, analisis panel 

menemukan bahwa terdapat beberapa buadaya 

lokal dan juga karakter bangsa yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan perangkat 

pemeblajaran. Budaya lokal yang ditemukan 

diantaranya maître, lascarya, jengah, jemet, 

brahmacari, tri hita karana, segilik seguluk 

selunglung sebayantaka, tri kaya tatwam asi, 

de koh ngomong, menyama braya, kesenian 

Bali, satya laksana, ruang musuhin,jele melah 

wenang sambat, ngayah, madue idep, rwa 

bhineda,dan bani meli bani ngadep.Sedangkan 

untuk karakter bangsa yang sesuai diantaranya 

religious, disiplin, rasa ingin tahu, cinta damai, 

tanggung jawab, kerja keras, semangat 

kebangsaan, jujur, toleransi, kerjasama, 

percaya diri, bersahabat/komunikatif, peduli 

social, peduli lingkungan, berfikir logis, kritis, 

keatif, inovatif, jujur, mandiri, bergaya hidup 

sehat, cinta ilmu/gemar membaca, patriotism, 

peduli sosia, semangat kebangsaan dan 

menghargai prestasi. Dari budaya lokal dan 

karakter bangsa yang telah dianalisa, perangkat 

pemebelajaran pun dikembangkan dalam tema 

Tumpek Uduh, Be ready for Nyepi Day, 

Galungan is Coming, dan Let’s Go to the 

Temple. 

 

Hasil pengembangan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang 

dikembangkan dalam penelitian ini 

berdasarkan silabus kurikulum 2013 untuk 

sekolah menengah pertama kelas VII.  

Kompetensi inti dan kompetensi dasar yang 

terdapat dalam silabus kurikulum 2013 untuk 

sekolah menengah pertama kelas VII dibagi 

menjadi delapan tema untuk satu tahun 

pelajaran. Terdapat empat tema yang 

dikembangkan untuk semester satu, yaitu 

Balinese Wedding Ceremony, Ngayah, Melasti, 

dan Balinese Carving.  Untuk semester dua 

juga dikembangkan dalam empat tema, yaitu 

Visiting Temple, Nyepi, Galungan, dan 

Tumpek. Media pembelajaran dikembangkan 

berdasarkan kriteria media pembelajaran yang 

baik, seperti aspek pendidikan, teknik, dan 

penampilan. Pengembangan media 
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pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

adobe photoshop, freemake video converter, 

dan adobe flash CS6. Materi-materi yang 

terdapat dalam media pembelajaran diperoleh 

dari buku pelajaran Bahasa Inggris untuk SMP 

kelas VII, dari berbagai sumber di internet, 

serta dibuat sendiri oleh peneliti dalam bentuk 

video animasi.  

Media pembelajaran yang 

dikembangkan dalam penelitian ini 

mengakomodasi empat keterampilan dalam 

Bahasa Inggris, yaitu keterampilan 

mendengarkan, berbicara, menulis, serta 

membaca. Untuk mengembangkan 

keterampilan mendengarkan, di dalam media 

pembelajaran disajikan percakapan yang sesuai 

dengan tema pembelajaran dalam bentuk video 

animasi. Keterampilan berbicara 

dikembangkan dalam bentuk percakapan 

singkat sesuai dengan tema, percakapan 

singkat tersebut merupakan contoh bagi siswa. 

Di dalam media pembelajaran juga disediakan 

beberapa teks yang terkait dengan tema  untuk 

mengembangkan keterampilan membaca 

siswa. Sedangkan keterampilan menulis 

dikembangkan dengan berbagai gambar untuk 

membantu siswa dalam menulis. 

Setelah proses pengembangan, media 

pembelajaran yang dikembangkan dalam 

penelitian ini dinilai kualitasnya dengan 

menggunakan uji ahli. Nilai dari uji ahli 

kemudian dicari validatasnya dengan 

menggunakan Alpha Cronbach. Dari hasil 

analisis diperoleh bahwa koefisien Alpha 

Cronbach untuk media pembelajaran untuk 

semester satu sebesar 0.74. sedangkan 

koefisien Alpha Cronbach untuk media 

pembelajaran untuk semester dua sebesar 0.74.  

Kualitas dari media pembelajaran yang 

dikembangkan diukur dengan menggunakan 

uji ahli. Berdasarkan skor yang diberikan ahli, 

kualitas dari media pembelajaran untuk 

semester satu adalah baik. Begitu juga dengan 

kualitas dari media pembelajaran untuk 

semester dua yang dikategorikan baik.  

 

 

Hasil Pengemabangan Materi Pembelajaran 

Silabus kurikulum 2013 untuk kelas 

VII sekolah menengah atas merupakan acuan 

dalam pengembangan materi yang 

dikembangkan dalam bentuk buku teks 

pelajaran Bahasa Inggris. Selain kompetensi 

inti dan kompetensi dasar, nilai-nilai budaya 

Bali yang ingin dikembangkan juga menjadi 

dasar pertimbangan dalam pemilihan tema 

pembelajaran. Berdasarkan silabus dan nilai-

nilai budaya Bali yang akan dikembangkan, 

terdapat empat tema pembelajaran untuk 

semester satu ; Balinese Wedding Ceremony, 

Ngayah, Melasti, and Balinese carving, dan 

terdapat empat tema pembelajaran untuk 

semester dua; Visiting Temple, Nyepi, 

Galungan, and Tumpek. Materi-materi yang 

dikembangkan dalam buku teks diperoleh dari 

berbagai buku, dari berbagai sumber di 

internet,serta dikreasikan sendiri oleh peneliti. 

Budaya Bali diintegrasikan ke dalam buku teks 

melalui gambar, nama-nama karakter, 

karakteristik dari masyarakat bali, nama-nama 

tempat di Bali, pakaian adat Bali, serta dari 

makanan khas Bali.  

Aktifitas belajar dalam buku teks yang 

dikembangkan mengikuti pola pendekatan 

saintifik seperti yang terdapat dalam kurikulum 

2013. Terdapat lima aktifitas belajar yang 

dikembangkan, yaitu (1) observasi yang di 

dalam buku teks yang diberi nama warming 

up, (2) kegiatan menanya yang kemudian 

diberi nama questioning, (3) kegiatan 

eksplorasi yang diubah namanya menjadi 

exploring, (4) kegiatan mengasosiasi yang 

kemudian diberi nama associating¸serta (5) 

kegiatan  mengomunikasikan yang di dalam 

buku teks disebut communicating. Selain 

aktifitas belajar, buku teks yang dikembangkan 

juga menyajikan fitur-fitur lain, seperti tata 

cara penggunaan buku, brainstorming, refleksi, 

informasi tentang kebudayaan bali, profil 

beberapa tokoh Bali, serta cerita-cerita yang 

berasal dari Bali. Fitur-fitur yang 

dikembangkan dalam buku teks ditujukan 

untuk meningkatkan kecintaan siswa akan 

budaya Bali. 

Kualitas dari buku teks yang 

dikembangkan, baik untuk semester satu 

maupun semester dua, ditentukan melalui uji 

ahli. Skor-skor yang diberikan oleh ahli diuji 

relibilitasnya dengan menggunakan SPSS 16 

dan berdasarkan koefisien Alpha Cronbach. 

Koefisien Alpha Cronbach untuk buku teks 

semester satu sebesar 0.75, sedangkan 

koefisien Alpha Cronbach untuk buku teks 

semester dua adalah 0.77. Reliabilitas dari data 

untuk kedua buku tersebut dapat diterima dan 

digunakan dalam penelitian. Setelah menguji 

reliabilitas data, kualitas buku teks ditentukan 

dengan menggunakan rumus yang 
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dikemukakan oleh Nurkancana dan Sunartana 

(1992). Berdasarkan analisis data, kualitas 

buku teks untuk semester satu adalah amat 

baik. Buku teks untuk semester dua juga 

memiliki kualitas yang amat baik.  

 

Hasil Pengembangan Assessment 

Dalam pengembangan assessment, 

silabus juga menjadi acuan untuk 

mengembangkan aspek-aspek penilaian. 

Pengembangan assessment dalam penelitian ini 

mengikuti pengembangan materi yang dibagi 

menjadi beberapat tema seperti tema yang 

dikembangkan dalam pengembangan materi 

maupun media. Assessment yang 

dikembangkan meliputi penilaian pada tiga 

aspek seperti apa yang terkandung dalam 

kurikulum 2013. Tiga aspek tersebut yaitu 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tiap 

aspek memiliki proses penilaian yang berbeda-

beda. Untuk menilai aspek kognitif siswa, guru 

bisa menggunakan tes tertulis, tes verbal, serta 

pemberian tugas. Aspek afektif siswa bisa 

dinilai dengan proses observasi, penilaian diri 

sendiri, penilaian teman sejawat, dan jurnal 

guru. Sedangkan untuk menilai aspek 

psikomotor siswa, guru bisa menggunakan 

proyek, portofolio, dan tipe penilaian 

penampilan. Proses penilaian inilah yang 

menjadi dasar dari pengembangan instrument 

penilaian. 

Pengembangan instrument penilaian 

dibagi menjadi dua bentuk, yaitu handbook 

untuk siswa dan handbook untuk guru. Setiap 

tema memiliki proses penilain yang berbeda. 

Untuk tema Balinese Wedding digunakan 

proses penilaian oral dan pemberian tugas. 

Proses penilaian menggunakan tes membaca 

dan mengisi titik-titik digunakan di tema 

melasti. Untuk tema terakhir di semester satu 

proses penilaian yang digunakan adalah 

member label. Setiap tema yang dipelajari di 

semester dua dibagi menjadi 3 bagian. Bagian 

pertama digunakan untuk menilai aspek afektif 

siswa yang terdiri dari form observasi, form 

penilaian diri sendiri, dan form penilaian 

teman sebaya. Bagian 2 digunakan untuk 

menilai aspek kognitif siswa yang terdiri dari 

tes tertulis dan tes oral.  

Uji ahli digunakan untuk menentukan 

kualitas dari instrument penilaian yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil uji ahli, kualitas dari 

instrument penilaian untuk kedua semester 

dikategorikan memiliki kualitas yang amat 

baik. 

 

Dampak Budaya Lokal dalam Suplemen 

Perangkat Pembelajaran terhadap 

Pengembangan Karakter Siswa 

 

Dari pengisian kuesioner oleh siswa dan 

guru ditemukan bahwa baik materi, media 

elektronik maupun asesmen yang 

mengandung unsur muatan lokal 

bermanfaat untuk mengembangkan 

karakter siswa seperti karakter religious, 

disiplin, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, kerja keras, tanggung jawab, 

cinta damai, jujur, toleransi, kerja sama, 

bersahabat/komunikatif, kepedulian sosial, 

kepedulian lingkungan, berpikir logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif, gemar 

membaca dan menghargai prestasi siswa. 
 Berdasarkan analisis angket yang diisi 

oleh guru Bahasa Inggris dan siswa kelas VII 

sekolah menengah pertama di Bali, ditemukan 

bahwa asesmen, materi dan media yang 

dikembangkan termasuk dalam kategori 

bermanfaat untuk menunjang pengembangan 

karakter siswa. Hal ini ditunjukkan dengan  

persentase dari persepsi guru yaitu 87,39%  

untuk asesmen, 88,26% untuk materi dan 

87.61% untuk media elektronik. Tidak jauh 

beda dari persepsi guru, hasil analisis terhadap 

angket yang diberikan kepada siswa 

menunjukkan tingat kebermanfaatan tersebut 

dalam persentase 87,56% untuk asesmen, 

86,09% untuk materi dan 82,20% untuk media 

elektronik. 

 

 

Pembahasan 

Tahap pertama yaitu analisis 

kebutuhan. Analisis kebutuhan dalam 

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 

mengumpulkan informasi mengenai perangkat 

pembelajaran Bahasa Inggris yang digunakan 

dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris 

kelas VII di 9 SMP di Kecamatan Buleleng. 

Analisis kebutuhan dilakukan melalui 3 

instrument pengumpulan data, yaitu 

wawancara, kuisioner, dan panel analisis. 

Wawancara dilakukan untuk menggali 

informasi terkini tentang perangkat 

pembelajaran Bahasa Inggris yang digunakan 

di SMP di Kecamatan Buleleng. Beberapa 
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pertanyaan diajukan dalam proses wawancara. 

Dari wawancara didapatkan informasi bahwa 

di dalam perangkat pembelajaran Bahasa 

Inggris yang digunakan belum memuat unsure 

budaya Bali, meskipun di dalam perangkat 

pembelajaran tersebut telah diselipkan nilai 

karakter. Selain wawancara, instrument yang 

digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

kuisioner. Kuisioner diberikan kepada guru 

dan siswa. Tujuan digunakannya kuisioner 

adalah untuk mengumpulkan informasi 

mengenai kebutuhan siswa dan guru akan 

perangkat pembelajaran Bahasa Inggris. 

Informasi mengenai kebutuhan siswa dan guru 

akan perangkat pembelajaran Bahasa Inggris 

sangat dibutuhkan dalam penelitian ini karena 

mengingat tujuan dari penelitian ini adalah 

pengembangan perangkat pembelajaran 

Bahasa Inggris untuk kelas VII SMP sehingga 

perangkat pembelajaran Bahasa Inggris yang 

dikembangkan dapat mengakomodasi 

kebutuhan siswa dan guru. Hasil analisi 

kuisioner menunjukkan bahwa siswa dan guru 

membutuhkan perangkat pembelajaran Bahasa 

Inggris yang memuat unsure budaya Bali serta 

menarik, akan tetapi tidak menghilangkan 

esensi pembelajaran Bahasa Inggris. 

Instrument yang juga digunakan dalam proses 

analisis kebutuhan adalah panel analisis. Panel 

analisis digunakan untuk memasangkan 

kompetensi inti, kompetensi dasar, nilai 

karakter yang ingin dikembangkan, serta nilai 

budaya Bali. Panel analisis dilakukan dengan 

mengajukan uji ahli, yaitu ahli dalam ilmu 

sosiokultural.  

Tahapan kedua yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pengembangan produk 

perangkat pembelajaran Bahasa Inggris untuk 

kelas VII SMP. Pengembangan perangkat 

pembelajaran Bahasa Inggris ini berdasarkan 

atas hasil analisis kebutuhan yang merupakan 

tahapan awal dalam penelitian ini. Terdapat 

tiga jenis perangkat pembelajaran Bahasa 

Inggris yang dikembangkan dalam penelitian 

ini, yaitu materi pembelajaran, media 

pembelajaran, dan assessment.  

Materi dikembangkan dengan 

mengikuti kriteria buku teks pelajaran yang 

baik yang dikemukan oleh Tomlison (1998). 

Tomlinson mengemukakan 16 kriteria buku 

teks pelajaran yang baik. Materi pembelajaran 

Bahasa Inggris untuk kelas VII SMP yang 

dikembangkan dalam penelitian ini sudah 

memenuhi kriteria buku teks pelajaran yang 

baik seperti apa yang dikemukakan oleh 

Tomlinson. Selain mengikuti kriteria buku teks 

pelajaran yang baik menurut Tomlinson, 

pengembangan materi pembelajaran Bahasa 

Inggris dalam penelitian ini juga berdasarkan 

kriteria buku teks pelajaran yang dikemukakan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(2011) yang terdiri dari 3 aspek. 3 aspek 

tersebut adalah aspek konten, aspek 

kebahasaaan, dan aspek tampilan. Aspek 

konten menyangkut tentang konten materi 

pelajaran Bahasa Inggris yang disajikan di 

dalam buku teks. Buku teks pelajaran yang 

dikembangkan dalam penelitian ini menyajikan 

konten materi pelajaran berdasarkan silabus 

kurikulum 2013 yang digunakan saat ini. 

Aspek kebahasaan terkait dengan bahasa yang 

digunakan untuk menyajikan materi di dalam 

buku teks, menyangkut kosa kata serta tata 

bahasa. Aspek kebahasaaan yang digunakan 

dalam buku teks yang dikembangkan telah 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa 

sehingga siswa mampu mengerti materi 

pelajaran yang disajikan dalam buku teks. 

Aspek presentasi atau tampilan adalah aspek 

mengenai penampilan fisik sebuah buku teks. 

Tampilan buku teks yang dikembangkan 

dirancang semenarik mungkin untuk menarik 

minat siswa untuk belajar Bahasa Inggris. 

Assessment dalam penelitian ini 

dikembangkan berdasarkan standar penilaian 

yang diajukan oleh kementrian pendidikan dan 

kebudayaan nasional. Menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 

Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar 

penilaian, terdapat 3 aspek penting yang perlu 

mendapat penilaian dalam proses 

pembelajaran. Tiga aspek tersebut adalah 

aspek penilaian kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Assessment yang dikembangkan 

dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, 

yaitu bagian 1 tentang penilaian pengetahuan 

siswa atau aspek kogntif, bagian 2 untuk 

menilai sikap siswa atau aspek afektif, dan 

bagian terakhir adalah penilaian untuk 

keterampilan siswa atau aspek psikomotor. 

Untuk melakukan penilaian di ranah afektif 

digunakan instrument penilaian seperti 

observasi, penilaian diri sendiri, penilaian 

teman sebaya. Untuk menilai ranah kognitif 

siswa instrument yang digunakan adalah tes 

tertulis, tes berbicara, serta tugas. Sedangkan 

untuk menilai ranah psikomotor instrument 

yang digunakan adalah tes penampilan, projek, 
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dan portofolio. Assessment yang 

dikembangkan juga merupakan jenis penilaian 

autentik dan non-autentik karena assessment 

yang dikembangkan dalam penelitian ini 

memberikan informasi tentang motivasi dan 

sikap siswa dalam pembelajaran serta 

menunjukkan perkembangan pengetahuan 

siswa dalam belajar. 

Pengembangan media pembelajaran 

dalam penelitian ini mengikuti materi yang 

terdapat dalam silabus. Media pembelajaran 

dikembangkan dengan menarik sehingga 

mampu menarik minat siswa untuk belajar 

Bahasa Inggris. Untuk menarik siswa agar 

memiliki minat dalam belajar Bahasa Inggris, 

media pembelajaran dikembangkan dengan 

menggunakan gambar-gambar yang menarik, 

video animasi yang atraktif, serta percakapan-

percakapan yang mudah dipahami oleh siswa. 

Media pembelajaran yang dikembangkan 

memberikan contoh-contoh kepada siswa 

sebelum siswa melakukannya sendiri, seperti 

cara pengucapan kata dalam Bahasa Inggris 

yang tepat. Selain itu, empat keterampilan 

siswa dalam belajar Bahasa Inggris, 

keterampilan berbicara, menullis, 

mendengarkan, dan membaca, diakomodasi 

dalam media pembelajaran yang 

dikembangkan ini. Untuk mengembangkan 

keterampilan mendengarkan, di dalam media 

pembelajaran disajikan percakapan yang sesuai 

dengan tema pembelajaran dalam bentuk video 

animasi. Keterampilan berbicara 

dikembangkan dalam bentuk percakapan 

singkat sesuai dengan tema, percakapan 

singkat tersebut merupakan contoh bagi siswa. 

Di dalam media pembelajaran juga disediakan 

beberapa teks yang terkait dengan tema  untuk 

mengembangkan keterampilan membaca 

siswa. Sedangkan keterampilan menulis 

dikembangkan dengan berbagai gambar untuk 

membantu siswa dalam menulis. 

Fokus dari pengembangan perangkat 

pembelajaran Bahasa Inggris untuk kelas VII 

SMP adalah untuk menyelipkan budaya Bali 

dalam pembelajaran Bahasa Inggris guna 

mendukung pendidikan karakter. Terdapat 

beberapa nilai luhur dalam budaya Bali yang 

diselipkan dalam perangkat pembelajaran 

Bahasa Inggris ini. Nilai-nilai tersebut adalah 

Brahman, Brahmacari, Jemet, Jengah, 

Swadharma, Tri Kaya Parisudha, Maitri, 

Segilik-seguluk, Menyama brayam Salunglung 

sabayantaka, Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, 

Rwa Bhineda, De Koh Ngomong, Jele Melah 

Wenang Sambat, Lascarya,Ruang Musuhin, 

Bani Meli Bani Ngadep. Nilai-nilai tersebut 

diselipkan untuk membantu siswa 

mengembangkan beberapa nilai karakter dalam 

diri mereka seperti apa yang terdapat dalam 

pendidikan karakter. Nilai-nilai karakter yang 

ingin ditanamkan adalah religious, rasa ingin 

tahu, disiplin, gemar membaca, kerja keras, 

tanggung jawab, jujur, percaya diri, semangat 

kebangsaan, cinta dama, peduli social, peduli 

lingkungan, bergaya hidup sehat, komunikatif, 

demokratis, patriotism, toleransi, dan berpikir 

kritis, logis, kreatif, dan inovatif. Nilai-nilai 

budaya Bali serta nilai-nilai karakter yang 

ingin ditanamkan di dalam diri siswa 

diselipkan dalam perangkat pembelajaran 

melali gambar-gambar yang menarik, 

penggunaan nama-nama khas orang Bali, 

menunjukkan sifat-sifat baik orang Bali, 

menggunakan nama tempat-tempat wisata di 

Bali, serta melalui cerita yang berhubungan 

dengan budaya Bali.  

Dalam penelitian tahun pertama ini 

perangkat pembelajaran berupa instrumen 

asesmen, materi dan media yang 

mengakomodasi budaya lokal untuk 

menunjang pengembangan karakter bangsa 

telah dihasilkan. Untuk itu perlu adanya 

pengkajian empiris untuk menegtahui 

efektifitas perangkat pembelajaran dalam 

menunjang pengembangan karakter siswa. 

Perangkat pembelajaran yang sudah 

dikembangkan melalui penelitian ini 

diharapkan mendapat dukungan dari berbagai 

pihak dalam pengimplementasiannya di 

sekolah untuk mengajarkan Bahasa Inggris di 

Kelas VII sehingga tujuan semula yaitu 

pelestarian budaya serta penguatan karakter 

bangsa dapat tercapai. 

 

 

4. SIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa untuk mengembangkan 

perangkat pembelajaran yang berupa 

instrument asesmen, materi dan media untuk 

pengajaran Bahasa Inggris di Kelas VII 

semester 1 dan 2 terdapat beberapa unsur 

budaya lokal Bali yang diintegrasikan, seperti 

Brahman, Jemet, Brahmacari, Segilik seguluk,  

Menyama Braya, Selulung Sebayantaka, 
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Pasidikaran, Jengah, Swadharma (Catur 

Asrama), Tri Hita Karana, Tri kaya parisudha, 

Jemet, Swadharma (Catur Asrama), Tat twam 

asi, Rwa Bhineda, Menyama Braya, Tri Hita 

Karana, De koh ngomong, Tri Hita Karana, 

Lascarya, Satya laksana,  Jengah, Kesenian 

Bali, Brahmacari, Pramana, Jele melah 

wenang sambat, Madue idep, Maitri, Karuna, 

dan Bani meli bani ngade. Dengan 

pengintegrasian budaya lokal Bali ini dalam 

pengembangan perangkat pembelajaran 

diharapkan akan dapat menegmbangan 

karakter siswa seperti Religious, Disiplin, Rasa 

Ingin tahu, Semangat Kebangasaan, Kerja 

Keras, Tanggung Jawab, Cinta Damai, Jujur, 

Toleransi, Kerja sama, 

Bersahabat/komunikatif, Peduli lingkungan, 

Peduli social, Percaya Diri, Berpikir logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif, Gemar membaca, 

Mandiri, Kerja Keras, Menghargai prestasi, 

dan Patriotism. 

Pengintegrasian budaya lokal tersebut 

yang diharapkan mampu menunjang 

pengembangan karakter siswa dikembangkan 

kedalam empat tema. Untuk semester I 

diantaranya Balinese Wedding, Ngayah, 

Melasti, dan Balinese Carving. Untuk semester 

II yaitu Tumpek Uduh, Be ready for Nyepi 

Day, Galungan is Coming, dan Let’s Go to the 

Temple. Untuk asesmen yang dikembangkan 

berupa tes tulis, tes lisan, unjuk kerja, 

portofolio, proyek, asesmen diri, asesmen 

teman sejawat dan observasi. 

Untuk dapat mengetahui dampak dari 

budaya lokal itu sendiri terhadap 

perkembangan karakter siswa, penelitian 

longitudinal sebaiknya dilaksanakan dengan 

melibatkan lebih banyak sample dan dari etnis 

yang bervariasi. Hal ini dikarenakan 

kelemahan dari penelitian yang telah dilakukan 

yaitu keterbatasan waktu dan pengujicobaan 

produk pada sample yang terbatas dengan etnis 

yang homogen (Bali) sehingga dampak yang 

ditemukan terbatas terhadap kelompok etnis 

tertentu saja. Tidak menutup kemungkinan 

adanya dampak muatan budaya lokal (yang 

dalam penelitian ini adalah budaya Bali) pada 

suplemen perangkat pembelajaran Bahasa 

Inggris Kelas VII pada siswa dengan etnis 

yang berbeda. 
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I Wayan Suastra dan Ni Putu Ristiati 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Masih rendahnya kualitas sumber daya 

manusia (SDM) Indonesia masih menjadi 

sorotan di media massa. Presiden Republik 

Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa 

dalam pentingnya pembangunan SDM yang 

sehat, cerdas, produktif dan berkarakter dalam 

menyongsong era kompetisi antar negara. 

Beliau menegaskan perlu ada “perombakan” 

besar-besaran untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan (Bali Post, 6 Oktober 2016: hal.1). 

Peningkatan kualitas pendidikan untuk 

menghasilkan kualitas SDM yang lebih baik 

tidak terlepas dari berbagai aspek seperti 

kurikulum, guru, sarana dan prasarana 

pendidikan, serta pembelajaran dan penilaian.  

Berkenaan dengan pembelajaran dan penilaian, 

Harlen (1992) menyatakan bahwa penilaian 

merupakan bagian integral dari pembelajaran. 

Lebih lanjut, Marzano, et al (1994) 

menegaskan bahwa ada keterkaitan yang kuat 

PERMASALAHAN GURU DALAM MERANCANG DAN 

MENGIMPLEMENTASIKAN PENILAIAN OTENTIK DALAM 

PEMBELAJARAN SAINS DI SMP DAN SMA 

i_wayansuastra@yahoo.com dan puturistiati@gmail.com 

 

 This study was aimed at identifying the problems faced by the teachers in designing and implementing 

authentic assessment  in science for Junior High School and Senior High School in Bali.  Sample in this research 

are 73 teachers of Junior and Senior High School in Bali. The instrument used to collect the data in this study 

was questionnaire.  The results of questionnaire were followed up with Focus Group Discussion (FGD) by 

involving selected teachers.  The data were analyzed descriptively. The results   show that (1) there is a lack of 

understanding about NOS and its implication in science teaching, (2) limited understanding on the part of the 

teachers about authentic assessment, and (3) lack of internal and external. Supervisions   related to authentic 

assessment, and (4) lack of science laboratory facilities to support practicum / inquiry activities. The 

implications  from this study are  (1) teachers  need to be given  an intensive training related to  the designing 

and implementation of authentic assessment  both by the schools and other institutions such as LPMP, LPTK 

and other offices;  (3) the number of the students in the classroom should be adjusted to  the  standard of 

teaching and learning process ( maximum 32 students ). 

Keywords:  authentic assessment, science teaching. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan guru dalam merancang dan 

mengimplementasikan penilaian otentik dalam pembelajaran sains di SMP dan SMA. Sampel penelitian ini 

adalah 73 orang guru sains SMP dan SMA di Bali. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah kuisioner. Hasil kuisioner ini ditindaklanjuti melalui kegiatan Focus Group Discussion 

(FGD) dengan melibatkan guru-guru terpilih. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa (1) kurangnya pemahaman guru terhadap NOS dan implikasinya dalam pembelajaran sains, (2) minimnya 

pemahaman guru terhadap penilaian otentik, serta (3) kurangnya pengawasan, baik dari internal sekolah maupun 

dari ekternal terkait penilaian otentik, dan (4) kurangnya sarana laboratorium sains untuk mendukung kegiatan 

praktikum/penyelidikan. Implikasi dari penelitian ini adalah (1) guru perlu diberikan pelatihan yang intensif 

terkait perancangan dan pengimplementasian penilaian otentik baik oleh sekolah maupun pihak lain seperti 

LPMP, LPTK, dan dinas terkait; (2) sarana laboratorium sains perlu diadakan untuk mendukung kegiatan 

praktikum di sekolah; (3) jumlah siswa dalam kelas hendaknya disesuaikan dengan standar proses pembelajaran 

(maksimum 32 orang). 

Kata kunci: penilaian otentik, pembelajaran sains.  
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antara penilaian dan pembelajaran sains. Lima 

dimensi  belajar yang erat kaitannya dengan 

penilaian adalah (1) sikap dan persepsi positif 

terhadap pengetahuan, (2) pemerolehan dan 

pengintegrasian pengetahuan, (3) perluasan dan 

pendalaman pengetahuan, (4) penggunaan 

pengetahuan secara bermakna, dan (5) 

kebiasaan berpikir produktif. 

Penggunaan tes standar untuk 

mengukur hasil belajar cenderung menekankan 

pada penguasaan ranah kognitif saja.  Kondisi 

ini telah mempersempit makna pendidikan, 

menjadi proses pemindahan pengetahuan.  

Selain itu, banyak rujukan mengungkap 

kelemahan penggunaan tes standar model 

pilihan ganda (Simmons & Resnik, dalam 

Garcia & Pearson, 1993: 337).  Penggunaan tes 

standar model pilihan ganda menekankan 

pelaksanaan evaluasi skala besar dan 

mengesampingkan interaksi belajar mengajar 

yang secara nyata terjadi di dalam kelas.  

Akibatnya, guru menjadi merasa kurang perlu 

untuk mengembangkan potensi lain yang ada 

pada siswa, baik yang tercakup pada ranah 

afektif maupun psikomotorik.  

Pemberlakuan kurikulum 2013 

membawa konsekuensi pada perubahan sistem 

penilaian. Pada kurikulum 2013 penilaian hasil 

belajar mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan 

secara berimbang. Salah satu  penilaian yang 

ditekankan dalam kurikulum 2013 adalah  

penilaian otentik, yaitu suatu bentuk penilaian  

komprehensif yang  dilakukan oleh guru secara 

berkelanjutan (Permendikbud no. 104 tahun 

2014). Namun, dalam kenyataannya guru 

mengalami kesulitan dalam melakukan 

penilaian otentik. Salah satu penyebab 

ditundanya pelaksanaan kurikulum adalah 

masih banyaknya guru mampu 

mengidentifikasi aspek-aspek penilaian otentik 

serta belum mampu melakukan penilaian 

sesuai tuntutan kurikulum 2013.   

Banyaknya luaraan (outcomes) yang 

bermanfaat tidak terukur secara baik dengan 

tes, dan sudah melekatnya metode “kertas dan 

pensil” sebagai bentuk tes,  mendorong para 

pendidik mengadopsi kata penilaian/asesmen 

(assessment) ke dalam dunia pendidikan.  Kata 

ases berasal dari bahasa Prancis “assidere,” 

yang berarti duduk di samping (to sit beside).  

Maksudnya, guru senantiasa mendampingi 

siswa sehingga dapat mengenal 

perkembangannya dari dekat.  Mengingat 

demikian luasnya ruang lingkup penilaian, 

maka tepatlah pandangan yang menganggap 

pengajaran dan penilaian sebagaimana halnya 

dua sisi mata uang, yang satu dengan lainnya 

saling melengkapi (National Reasearch 

Council, 1996:76).   Penilaian mencakup segala 

bentuk pengukuran edukasional yang dilakukan 

oleh guru, sehingga mencakup pula tes-tes yang 

dilakukan secara konvensional.  Dalam kaitan 

dengan dunia pendidikan, penilaian dipandang 

sebagai upaya formal untuk menentukan status 

siswa berdasarkan variabel-variabel tertentu, 

yang dikenal sebagai variables of interest 

(Popham,1995). Definisi kerja tersebut 

memberikan informasi yang lebih akurat 

tentang status siswa, ditinjau dari pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skills), dan sikap 

(attitudes).  Namun, sering terjadi kekaburan 

pengertian antara penilaian dengan evaluasi, 

berikut ini akan dipaparkan pengertian 

penilaian dan perbedaannya dengan evaluasi. 

Penilaian didefinisikan sebagai pengumpulan 

informasi, baik kuantitatif maupun kualitatif, 

yang diperoleh melalui berbagai jenis tes, 

observasi, dan berbagai teknik yang lain, yang 

digunakan untuk menentukan kinerja 

perorangan, kelompok atau program (Doran, et 

al. dalam Gabel, 1994: 388). Dalam pendidikan 

sains, ruang lingkup penilaian mencakup 

pengetahuan atas fakta dan konsep sains, 

keterampilan proses sains, berpikir ilmiah dan 

keterampilan pemecahan masalah (problem 

solving), keterampilan memanipulasi alat-alat 

laboratorium, dan kecendrungan untuk 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

sains (Raizen, et al. , 1991; Swain,  dalam 

Gabel, 1994).  Target prestasi siswa yang 

hendak diukur dengan asesmen terdiri dari 

pengetahuan (knowledge), penalaran (reason), 

keterampilan (skills), produk (products), dan 

afektif (affective).  Kelima target tersebut 

memungkinkan diukur dengan metode-metode 

penilaian, seperti selected response, essay, 

asesmen kinerja, dan komunikasi personal.  

Jika target-target tersebut sudah dirumuskan 

secara tepat dan jelas, maka akan memberikan 

berbagai keuntungan, misalnya: akuntabilitas 

guru dinyatakan dengan lebih tegas, siswa 

memahami tanggung jawabnya secara jelas, 

dan beban kerja guru dapat dikelola dengan 

lebih baik (Stiggins, 1994).  Untuk 

membedakan tes formal dengan penilaian, 

maka diperkenalkan bermacam-macam label 

penilaian yang bersifat non formal sesuai 
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dengan sasarannya, misalnya: penilaian kinerja 

(performance assessment), yang lebih 

menekankan proses dibanding produk; 

penilaian alternatif (alternative assessment), 

yang tidak mengikuti konvensi penilaian 

formal; penilaian otentik (authentic assessmet), 

yang lebih menekankan pada tugas sehari-hari; 

asesmen portfolio (portfolio assessment), yang 

dikembangkan untuk menjaring keterlibatan 

siswa secara runut dalam proses pembelajaran; 

serta penilaian pameran (assessment by 

exhibition), yang menekankan penggunaan 

portfolio dan penampilan sebagai kunci pokok 

keberhasilan sistem asesmen (Garcia, 1993: 

355-356). Jika guru telah melek penilaian, 

maka ia akan memberikan dampak positif, di 

antaranya: dapat mengatasi kelemahan tes 

standar yang kurang komprehensif 

mengevaluasi target prestasi, mampu menilai 

secara berkelanjutan, efisiensi waktu dan biaya, 

mampu meningkatkan keberdayaan guru dan 

siswa, siswa memahami kriteria penilaian yang 

akan ditujukan pada dirinya dan secara aktif 

terlibat menilai dirinya sendiri dan siswa lain, 

serta hasil penilaian dapat ditindaklanjuti 

dengan segera (Stiggins, 1994).  Agar penilaian 

dapat berlangsung dengan kualitas baik, maka 

guru perlu dituntun dengan prinsip-prinsip 

dasar penilaian (Stiggins, 1994: 9-15).  Hasil 

penilaian dapat dipergunakan untuk 

mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa, 

memonitoring kemajuan siswa, menentukan 

peringkat (ranking) siswa, dan menentukan 

efektivitas instruksional yang telah dibuat guru.  

Lebih lanjut, dewasa ini setiap guru juga 

dituntut agar lebih memahami tiga hal yang 

berkaitan dengan penilaian dan juga hasilnya, 

yaitu: hasil penilaian menentukan persepsi 

masyarakat terhadap efektivitas pendidikan, 

perlu ditingkatkannya penggunaan penilaian 

kinerja sebagai bagian proses pendidikan, serta 

pemanfaatan instrumen penilaian sebagai 

wahana klarifikasi tujuan instruksional yang 

pada akhirnya dipakai untuk memperbaiki 

kualitas pendidikan (Popham, 1995).  

Begitu pentingnya proses penilaian 

dalam pendidikan khsuusnya dalam 

pembelajaran IPA di sekolah sehingga perlu 

adanya kajian, kenapa penilaian otentik belum 

secara optimal diimplementasikan di sekolah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

permasalahan yang akan dicarikan jawabannya 

adalah (1) bagaimana pemahaman guru 

terhadap hakikat sains, penilaian otentik, dan 

implikasinya terhadap pelaksanaan penilaian 

otentik di sekolah, (2) bagaimana pelaksanaan 

penilaian otentik yang selama ini dilakukan 

guru, dan  (3) upaya-upaya apa yang harus 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

penilaian otentik dalam pembelajaran IPA di 

sekolah. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

survey dengan tujuan untuk menganalisis dan 

kesulitan-kesulitan guru dalam merancang dan 

mengimplementasikakan penilaian otentik 

dalam pembelajaran IPA di SMP dilihat dari 

pimpinan dan guru IPA SMP. Penelitian ini 

melibatkan 73 orang guru IPA SMP dan SMA 

sebagai responden yang tersebar di seluruh 

Bali. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner 

yang mencakup aspek hakikat sains dan 

pembelajaran sains, hakikat penilaian dan 

penilaian otentik, berbagai jenis penilaian 

otentik dalam pembelajaran sains, daya dukung 

dalam merancang dan melakukan penilaian 

otentik, dan manajemen penilaian. Instrumen 

lainnya adalah pedoman wawancara untuk 

menelusuri lebih jauh pandangan pimpinan dan 

guru terkait penilaian otentik. Untuk 

mempertajam keakuratan data, maka 

selanjutnya dilakukan kegiatan focus group 

discussion (FGD) dengan melibatkan guru IPA 

SMP dan SMA serta dosen.  Data dianalisis 

secara deskriptif.  

 

HASIL 

Berdasarkan hasil studi kebutuhan 

terhadap pengembangan penilaian otentik 

dalam pembelajaran sains di SMP dan SMA  

dengan sampel sebanyak 73 orang guru sains 

SMP dan SMA yang tersebar di seluruh Bali 

dieroleh data  sebagai berikut. 

(1) Deskripsi pemahamn guru tentang  

hakikat sains (Nature of Science, NOS) 

dan implikasinya terhadap 

pembelajaran sains 
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Gambar.1 Gambar Pemahaman  guru tentang hakikat sains dan implikasinya terhadap pembelajaran 

sains 

 Berdasarkan Gambar.1, terlihat bahwa 

presentase guru yang memahami hakikat sains 

adalah 34%, sedangkan 66%  guru sains belum 

memahami secara benar   hakikat sains serta 

implikasinya terhadap pembelajaran sains. Hal 

ini mengindikasikan bahwa sebagian besar 

(66%) guru sains SMP dan SMA belum 

memiliki wawasan dan pengetahuan tentang 

NOS.  

 

(2) Pemahaman guru sains  terhadap 

penilaian  otentik dalam pembelajaran 

sains 

 
Gambar.2  Pemahaman guru terhadap penilaian otentik dalam pembelajaran sains 

Berdasarkan Gambar 2, tampak bahwa persentase guru yang memahami secara benar tentang 

penilaian otentik dalam pembelajaran sains adalah 58%, sedangkan 42% pemahamannya masih 

kurang/salah. Dari 58% yang memahami penilaian otentik dalam pembelajaran sains, distribusi jenis-

jenis penilaian yang dikenalnya seperti grafik berikut.  

34%

66%

Ya Tidak

58%

42%

Ya Tidak



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

312 

 

Gambar   Jenis penilaian otentik 

Berdasarkan Gambar 3, tampak bahwa 

jenis-jenis penilaian yang diketahui guru sains 

berurut dari yang terbesar ke terkecil adalah 

penilaian portofolio (33%), penilaian proyek 

(30%), penilaian sikap (19%), penilaian kinerja 

(17%), dan yang terakhir penilaian produk 

(1%). Artinya, belum meratanya pemahaman 

guru terhadap jenis-jenis penilaian yang ada 

dalam pembelajaran sains. 

Bila ditinjau dari aspek kompetensi, 

guru memberikan proporsi seperti pada 

Gambar 4 berikut ini. 

(3) Proporsi penilaian aspek-aspek 

kompetensi  dalam pembelajaran sains 

 
Gambar  4. Proporsi penilaian aspek kompetensi dalam pembelajaran sains 

Berdasarkan Gambar 4 di atas, tampak 

bahwa presentase guru yang memlilih aspek 

penilaian sikap, kognitif, dan keterampilan 

berimbang dengan persentase masing-masing 

adalah 33%. Artinya, guru memberikan 

keseimbangan dari ketiga aspek kompetensi 

sesuai dengan Taxonomy Bloom yaitu 

kognitif, keterampilan, dan sikap. 

(4) Pemahaman guru terhadap prinsip-

prinsip penilaian 

 

33%

33%

33%

Sikap

Kognitif

Keterampilan

17%

30%
33%

19%

1%

Penilaian Kinerja

Penilaian Proyek

Penilaian Portofolio

Penilaian Sikap

Penilaian Produk
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Gambar 5. Pemahaman guru terhadap prinsip-prinsip penilaian 

 

Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa 

presentase guru yang mengetahui prinsip 

penilaian adalah 64%, sedangkan presentase 

guru yang tidak mengetahui prinsip penilaian 

adalah 36%. 

 

(5) Frekuensi  yang dilakukan guru dalam 

penilaian otentik dalam pembelajaran 

sains 

Berdasarkan kuisioner yang diberikan 

ditemukan frekuensi guru dalam 

mengimplementasikan penilaian otentik 

dalam pembelajaran sains di sekolah 

seperti dalam Gambar 6 berikut. 

 
 

Berdasarkan grafik Gambar 6 di atas, tampak 

bahwa 52% guru yang kadang-kadang 

melakukan (3 – 8 kali persemester), 36% yang 

selalu melaksanakan (> 8 kali persemester), 

11% guru jarang melakukan penilaian otentik 

(1 – 2 kali), dan yang menyakan  tidak pernah 

sebesar 1%. 

 

(6) Frekuensi monitoring pimpinan 

(kepsek dan wakasek kurikulum) 

 

64%

36%

Ya

Tidak

36%

52%

11%

1%

Selalu (>8 kali)

Kadang-kadang (3 - 8 kali
dalam satu semester)
Jarang (1 - 2 kali dalam satu
semester
Tidak pernah
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Gambar   Kuantitas monitoring pimpinan (kepsek, dan wakasek kurikulum) 

  

Berdasarkan gambar grafik di atas, tampak 

bahwa frekuensi monitoring oleh kepala 

sekolah dan wakil kepala sekolah yang 

menyatakan jarang yang paling tingi 

frekuensinya sebasar 56%, dilanjutkan dengan 

kadang-kadang sebesar 36%, dan tidak pernah 

sebesar 5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa, 

pimpinan sekolah masih belum menunjukkan 

keseriusannya mengawasi guru dalam 

melaksanan penilaian otentik di sekolah. 

Tabel   Frekuensi monitoring oleh pengawas 

terkait asesmen  

 

 
Gambar   Frekuensi  monitoring pengawas terkait asesmen 

 

Peran pengawas dalam pelaksanaan kurikulum 

khususnya terhadap pelaksanaan penilaian 

otentik di sekolah juga belum baik. Hal ini 

tampak dari pendapat guru yang menunjukkan 

jarang sebesar 45%, kadang-kadang 27%, dan 

tidak pernah 25%.    

 

  Saran guru agar penilaian otentik dapat 

berlangsung dengan baik dalam pembelajaran 

sains di sekolah sebagai berikut.  

 

3%

36%

56%

5%
Selalu

Kadang-kadang ( 4-8 kali
persemester)

Jarang (1-3 kali persemester)

Tidak pernah

3%

27%

45%

25%

Selalu

Kadang-kadang ( 4-8 kali
persemester)

Jarang (1-3 kali persemester)

Tidak pernah
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Gambar   Saran guru agar penilaian otentik dapat berlangsung dalam pembelajaran sains 

 

Saran guru yang paling banyak agar penilaian 

otentik dapat berjalan dengan baik di sekolah 

yaitu: perlu adanya pelatihan bagi guru sains 

khususnya terkait dengan merancang dan 

mengimplementasikan penilaian otentik 

sebesar 46%, guru merancang penilaian di 

awal semester sebesar 26%,   memperkecil 

jumlah siswa dalam kelas (<30 orang) sebesar 

12,3%, sharing pengalaman antar guru sebesar 

11%, dan melengkapi sarana prasarana 

khususnya yang berhubungan dengan 

praktikum IPA sebesar 5,6%.. 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kesulitan guru Sains SMP/SMA dalam 

merancang dan melaksanakan penilaian otentik 

di kelas disebabkan oleh beberapa factor. 

Faktor yang pertama yang menyebabkan 

kesulitan adalah pemahaman guru Sains 

terhadap hakikat sains (NOS)  yang kurang 

memadai. Hanya 44% guru sains yang 

memahami hakikat sains secara benar dan 

implikasinya terhadap pembelajaran sains. 

Artinya, 66% guru sains belum memiliki 

pemahaman yang benar terhadap NOS. 

Wenning (2006) mengatakan bahwa hakikat 

sains sebagai pemahaman karakteristik dari 

sains yang berhubungan dengan sifat-sifat khas 

dari sains seperti empiris, kreatif, imajinatif, 

teoritis, konteks sosial budaya, dan tentatifnya. 

Selanjutnya Bell (2008) mendefinisikan secara 

sederhana, baik itu ontologis, epistomologi dan 

aksiologi dari sains. Adapun ketiga aspek 

tersebut, yaitu 1) ontologi, yaitu pengetahuan 

sebagai bidang ilmu yang mengkaji artikulasi, 

sosiologi, dan historisnya; 2) epistemologi, 

yaitu pengetahuan sebagai cara untuk meraih 

pemahaman (understanding), wawasan 

(insight), dan kearifan (wisdom); 3) aksiologi, 

yaitu pengetahuan yang lebih menitikberatkan 

pada manfaat pengetahuan tersebut bagi 

masyarakat dan lingkungannya. Memahami 

NOS merupakan bagian penting dari literasi 

sains (Cakiki,et al, 2012). American 

Association for the Advancement of Science 

dan National Research Council menekankan 

peran penting dalam meningkatkan NOS 

siswa. NOS menjadi penting karena diperlukan 

untuk membuat, mengelola serta memeroses 

objek sains dan teknologi, memberi tahu 

pengambilan keputusan pada socioscientific 

issue, menghargai nilai sains sebagai budaya 

masa kini, mengembangkan pemahaman 

terhadap norma-norma dari komunitas ilmiah 

untuk mewujudkan komitman moral yang 

bernilai umum untuk masyarakat serta 

memfasilitasi pokok persoalan pembelajaran 

sains (Hardianty, 2015). Implikasi dari hakikat 

sains adalah guru sains harus menyediakan 

kondisi belajar yang memungkinkan siswa 

mengembangan NOS seperti, penyelidikan, 

inkuiri, diskusi, menulis karya ilmiah, serta 

mengkomunikasikan secara lisan maupun 

tulisan (Collette & Chiapetta, 1994). Artinya, 

apabila guru kurang memahami NOS dengan 

46%

12,3%

4%

26%

5,3%
11%

Pelatihan penilaian otentik yang intensif dan kontinu

Memperkecil jumlah siswa dalam satu kelas (dominan
kelas gemuk yang siswanya > 30 orang)

Mengembalikan fungsi guru seperti sediakala. Tidak
hanya penting dalam penilaian tapi bagaimana mengubah
mental guru yang lebih berkarakter
rancangan dibuat diawal semester terkait KD  dan
indikator pembelajaran sehingga ketercapaian indikator
bisa diukur lewat penilaian otentik
Sarana prasarana penunjang pembelajaran dilengkapi
sehingga proses penilaian otentik bisa lebih optimal

perlu komunikasi antar guru terkait sharinng informasi
terkait penilaian otentik
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benar maka guru tersebut tidak akan 

melaksanakan pembelajaran sains sesuai 

hakikatnya seperti penyelidikan, inkuiri, 

problem solving, dan sebagainya. Harlen 

(1992) menyatakan bahwa penilaian 

merupakan bagian integral dari pembelajaran. 

Dengan demikian,  maka penilaian otentik 

seperti kiinerja dalam penyelidikan, presentasi, 

membukat makalah juga akan tidak 

berlangsung. 

Pemahaman guru terhadap penilaian 

otentik juga masih memprihatinkan. Sebanyak 

42% guru sains belum memahami secara benar 

tentang penilaian otentik dan sisanya 58% 

memahami secara benar. Seperti dijelaskan 

Kunandar (2013), bahwa salah satu penekanan 

dalam kurikulum 2013 adalah pergeseran 

dalam melakukan penilaian, yakni dari 

penilaian melalui tes (mengukur kompetensi 

pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju 

penilaian otentik (mengukur kompetensi sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan 

proses dan hasil). Labih lanjut dijelaskan, 

otentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki 

oleh peserta didik. Misalnya peserta didik 

diberi tugas proyek sains untuk melihat 

kompetensi peserta didik dalam menerapkan 

pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. Yang 

menarik dalam penelitian ini adalah meskipun 

pemahaman guru masih cukup banyak belum 

benar tentang konsep penilaian otentik, namun 

guru sains sudah memiliki pemahaman yang 

benar tentang keseimbangan antara 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap masing-

masing sebesar 33%. Hal ini didukung juga 

dengan data pemahaman guru tentang prinsip-

prinsip penilaian otentik di mana 64% guru 

telah memahami penilaian otentik dan sisanya 

36% masih belum memahami. Sesuai yang 

dikemukakan oleh Stigins (1994) yang 

menyatakan bahwa agar penilaian dapat 

berlangsung dengan kualitas baik, maka guru 

perlu dituntun dengan prinsip-prinsip dasar 

penilaian. Prinsip-prinsip penilaian tersebut 

meliputi: objektif, terpadu, ekonomis, 

transparan, akuntabel, dan edukatif (Kunandar, 

2013:51). 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa frekuensi guru yang melaksanakan 

penilaian otentik di kelas cukup rendah di 

mana 64% guru kadang-kadang, jarang, dan 

tidak pernah melaksanakan.  Hal ini cukup 

konsisten dengan pemahaman guru terhadap 

NOS yaitu juga sebanyak 64% yang 

pemahamannya masih belum benar. Dengan 

demikian, dapat ditarik simpulan pemahaman 

guru terhadap NOS maupun prinsip-prinsip 

penilaian otentik perlu ditingkatkan dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil 

ini sejalan dengan temuan Keeratichamroen, et 

al (2015) yang mengatakan bahwa guru-guru 

sains mengalami permasalahan dalam 

merancang dan mengimplementasikan 

penilaian otentik karena berbagai alas an, 

seperti banyaknya beban guru mengajar selain 

mengajarkan sains, kurangnya waktu untuk 

memahami penilaian otentik dan membuat 

perangkatnya. Hasil studi Suastra (2007) 

menunjukkan bahwa pembelajaran fisika yang 

menggunakan penilaian otentik lebih efektif 

hasil belajarnya dibandingkan penilaian 

konvensional meskipun model sama-sama 

menerapkan model pembelajaran inovatif. 

Temuan ini memperkuat pentingnya peran 

penilaian otentik dalam pembelajaran sains 

untuk meningkatkan kompetensi siswa. Dalam 

kaitannya dengan penilaian otentik, guru 

menyarankan perlunya guru sains diberi 

pelatihan untuk menyusun perangkat penilaian 

otentik, perlu adanya sharing informasi terkait 

sesmen otentik antar guru sains, menambah 

peralatan laboratorium IPA, serta adanya 

pengawasan yang kontinyu baik dari pihak 

internal sekolah maupun pihak eksternal.  

SIMPULAN 

 Penilaian otentik merupakan bagian 

integral dalam pembelajaran sains, namun guru 

mengalami permasalahan dalam merancang 

dan mengimplementasikan di kelas. Guru 

mengalami permasalahan dalam merancang 

dan mengimplementasikan penilaian otentik 

disebabkan karena (1) kurangnya pemahaman 

terhadap NOS dan implikasinya dalam 

pembelajaran sains, (2) minimnya pemahaman 

guru terhadap penilaian otentik, serta (3) 

kurangnya pengawasan baik dari internal 

sekolah maupun dari ekternal.   

 Direkomendasikan kepada pihak 

berwenang, seperti kepala sekolah, pengawas, 

dinas pendidikan dan kebudayaan baik dari 

tingkat kecamatan sampai pusat agar memberi 

perhatian khususnya memberikan pelatihan 

kepada guru-guru sains dalam merancang 

perangkat penilaian otentik serta cara 
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mengimplementasikannya di kelas. Begitu juga 

terhadap Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan agar merancang program-

program yang menyentuh permasalahan guru 

termasuk masalah penilaian otentik. 
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ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN  

Bahasa memiliki peran sentral dalam 

perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional peserta didik dan merupakan 

penunjang keberhasilan dalam mempelajari 

semua bidang studi. Pembelajaran bahasa 

diharapkan membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan 

menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya. 

Pembelajaran bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan 

apresiasi terhadap hasil karya kesastraan 

manusia Indonesia. Pembelajaran keterampilan 

berbahasa Indonesia harus membawa peserta 

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA LISAN MAHASISWA 

UNDIKSHA: TINJAUAN ASPEK KATA DAN KALIMAT  

1,2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  FBS UNDIKSHA 

Email: mas.dewantara@gmail.com, centill_geg@yahoo.com 

This study aims to describe the misuse of spoken Bahasa Indonesia (Indonesian Language) by Undiksha 

students in terms of words and sentences. This study was descriptive qualitative research. Sources of data in this 

study were Undiksha students taking Bahasa Indonesia subject as a part of Personality Development Course 

(MPK). Data collection methods used were observation and documentation. three stages of data analysis were 

implemented for this study, namely: data reduction, data presentation, and inference and verification. 

Techniques used in checking the validity of the data and the data saturation is the persistence of observation and 

data triangulation. The results of this study were (1) the misuse of spoken Bahasa Indonesia seen from word 

aspects includes (a) the misuse in pronunciation (phonology); (B) the misuse of words (lexical); (C) variations of 

wording; and (d) the misuse of word formation (morphology); (2) the misuse of spoken Bahasa Indonesia seen 

from sentence aspects includes (a) contamination sentences; (B) pleonastic sentences; (C) ambiguous sentences; 

and (e) illogical senteces. The results of this study can be taken into consideration in the selection of teaching 

materials for students. 

Keywords: analysis of spoken language, sentence aspect, word aspects 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia lisan 

mahasiswa Undiksha ditinjau dari aspek kata dan kalimat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa Undiksha yang menempuh Matakuliah Pengembangan 

Kepribadian (MPK) Bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan 

dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penyimpulan serta verifikasi. Teknik yang digunakan dalam memeriksa keabsahan data dan kejenuhan data 

adalah ketekunan pengamatan dan triangulasi data. Hasil penelitian ini adalah (1) Penyimpangan penggunaan 

bahasa Indonesia lisan aspek kata meliputi (a) penyimpangan pengucapan (fonologi); (b) penggunaan kata 

(leksikal); (c) penyimpangan susunan kata; dan (d) penyimpangan bentukan kata (morfologi); (2) Penyimpangan 

penggunaan bahasa Indonesia lisan aspek kalimat meliputi (a) kalimat kontaminasi; (b) kalimat pleonastik; (c) 

kalimat ambigu; dan (e) kalimat tidak logis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 

bahan ajar bagi mahasiswa. 

Kata kunci: analisis bahasa lisan, aspek kata, aspek kalimat 
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didik ke pengalaman untuk melakukan 

kegiatan berbahasa yang sesungguhnya. Untuk 

mengajarkan keterampilan berbahasa 

Indonesia, penyajian uraian atau penjelasan 

saja belum cukup. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, peran pendidik dalam pembelajaran 

keterampilan berbahasa sangatlah diperlukan. 

Di tingkat perguruan tinggi, 

pembelajaran keterampilan berbahasa termuat 

dalam matakuliah bahasa Indonesian yang 

masuk ke dalam kelompok Matakuliah 

Pengemabangan Kepribadian (MPK) (UU RI 

No.2 Tahun 2013 tentang Pendidikan 

Nasional, Pasal 37 Ayat 2). Di Universitas 

Pendidikan Ganesha (Undiksha), MPK Bahasa 

Indonesia bertujuan untuk membantu 

mahasiswa menulis ilmiah dan berbicara di 

forum ilmiah. Karena itu, keterampilan 

mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia 

formal (bahasa baku) baik tulis maupun lisan 

begitu ditekankan. Walaupun demikian, bukan 

berarti ragam bahasa Indonesia yang lain tidak 

dikenalkan kepada mahasiswa. Ragam bahasa 

Indonesia informal juga menjadi salah satu 

subbahasan mengingat adanya situasi 

kebahasaan yang menuntut penutur bahasa 

menggunakan ragam informal.  

Dari sudut pandang Sosiolinguistik 

ragam baku dan tidak baku sama baiknya 

karena pemakaian bahasa tentu haruslah 

disesuaikan dengan konteksnya. Akan tetapi, 

dalam rangka menulis ilmiah dan berbicara di 

forum ilmiah ragam bahasa yang tepat 

digunakan adalah ragam bahasa baku. Salah 

satu contoh situasi formal (resmi) adalah 

kegiatan pembelajaran, karena itu sudah 

menjadi kewajiban mahasiswa dalam 

pembelajaran menggunakan ragam bahasa 

baku. Penggunaan ragam baku dalam 

komunikasi anatara mahasiswa dan dosen, 

mahasiswa dan mahasiswa tentunya akan 

berdampak pada lebih mudahnya tuturan 

dipahami. Hal ini senada dengan pendapat 

Sumadiria (2010:7) bahwa bahasa baku ialah 

bahasa yang paling luas pengaruhnya dan 

mudah dalam memahaminya. 

Penggunaan bahasa baku dalam kegiatan 

pembelajaran harus diakui merupakan suatu 

kebutuhan. Kebutuhan ini juga tidak terlepas 

dari hakikat bahasa sebagai sebuah 

keterampilan yang membawa implikasi bahwa 

bahasa tersebut haruslah terus dilatihkan. 

Walaupun demikian, hasil observasi 

menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa 

yang belum mampu menggunakan bahasa 

Indonesia baku secara penuh dalam tuturannya. 

Pengucapan beberapa kata dalam bahasa 

Indonesia yang tidak tepat adalah salah satu 

contohnya. Selain itu, masih banyak juga 

mahasiswa yang tidak taat akan kaidah 

pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. 

Kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa pada 

tataran kalimat juga terjadi seperti penggunaan 

kata-kata yang bersinonim secara bersamaan. 

Hasil wawancara dengan beberapa dosen 

pengampu MPK Bahasa Indonesia juga 

menunjukkan jenis-jenis kesalahan yang 

serupa. 

Munculnya aneka kesalahan berbahasa 

lisan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 

tentunya perlu segera ditangani agar tujuan 

MPK Bahasa Indonesia, yaitu membatu 

mahasiswa dapat berkomunikasi secara lisan di 

forum resmi, dapat tercapai. Untuk 

kepentingan tersebut, diperlukan adanya 

deskripsi dan analisis aneka penyimpangan 

penggunaan bahasa Indonesia lisan secara jelas 

ditinjau dari aspek kata dan kalimat.  

METODE  

Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa 

informasi tuturan mahasiswa Undiksha yang 

menunjukkan penyimpangan penggunaan 

bahasa Indonesia pada mata kuliah Bahasa 

Indonesia. Data dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai instrumen kunci dengan bantuan dosen 

pengampu matakuliah Bahasa Indonesia lain 

dengan melakukan observasi dan dokumentasi 

tuturan mahasiswa yang memuat 

penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia. 

Pengolahan data melalui tiga tahap model alir, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi data. Ketiga tahapan tersebut 

berlangsung secara simultan (Bungin, 

2006:132). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Penyimpangan Penggunaan Bahasa 

Indonesia Lisan Aspek Kata 

Penyimpangan penggunaan bahasa 

Indonesia lisan mahasiswa UNDIKSHA 

ditinjau dari aspek kata dalam penelitian ini 

dipilah berdasarkan beberapa hal, yaitu: 

1) Penyimpangan Pengucapan (Fonologi) 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

320 

 

Hasil penelitian penyimpangan aspek 

kata, yaitu pada bidang fonologi menunjukkan 

bahwa terjadi penyimpangan pada pengucapan 

fonem /a/ menjadi /e/, fonem /i/ menjadi /e/, 

fonem /u/ menjadi /a/, fonem /u/ menjadi /w/, 

fonem /e/ menjadi /è/, fonem /c/ diucapkan 

/se/, fonem /f/ diucapkan /p/, fonem /j/ menjadi 

/y/, fonem /k/ menjadi /h/, fonem /v/ menjadi 

/p/, fonem /z/ menjadi /j/, fonem /z/ menjadi 

/s/, diftong /ai/ menjadi /e/, diftong /au/ 

menjadi /o/, penghilangan fonem, dan 

penambahan fonem. Dari hasil penelitian 

tersebut terlihat bahwa penyimpangan fonem 

yang paling banyak distribusinya adalah pada 

fonem /f/ yang diucapkan /p/. 

Penyimpangan-penyimpangan ini 

tentunya bertentangan dengan salah satu ciri 

bahasa baku, yakni ketepatan ucapan 

(Suharianto, 1981:23-26). Temuan penelitian 

ini sejalan dengan temuan penelitian 

Purnamayani (2014) bahwa terjadi kesalahan 

yang cukup banyak pada pelafalan kata-kata 

siswa dalam proses diskusi. Penyimpangan 

yang terjadi dalam bidang fonologi ini 

disebabkan oleh interferensi sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Alwasilah (1993:114) dan 

Tarigan (1990). Selain itu, penyimpangan 

pelafalan juga disebabkan oleh 

ketidakcermatan atau kecerobohan. Hal ini 

senada dengan pendapat Tarigan (1990) bahwa 

penyimpangan pelafalan selain karena faktor 

interlingual yaitu interferensi juga dapat terjadi 

karena faktor intralingual yang dapat berwujud 

asosiasi pintas yaitu bersifat spontan dan 

kebetulan serta dapat berwujud 

ketidakcermatan atau kecerobohan. Pateda 

(1989:33) menyebut ketidakcermatan dalam 

pengucapan ini dengan istilah slip. 

 

2) Penyimpangan Penggunaan Kata (Leksikal) 

Penyimpangan penggunaan kata terjadi 

karena dipakainya kata-kata tidak baku seperti 

nggak, gini, kemaren, dll. Selain itu, terjadi 

pula karena penggunaan bahasa Inggris di 

dalam tuturan berbahasa Indonesia, seperti 

penggunaan kata skip, cancel, pending, dll.  

Aslinda dan Leni (2007:73) menyatakan 

bahwa penggunaan kosakata bahasa daerah 

atau bahasa asing dalam tuturan berbahasa 

Indonesia merupakan suatu bentuk interferensi 

bidang leksikal. Penelusuran mengenai alasan 

mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia 

tidak baku dalam tuturannya adalah karena 

kebiasaan dan dirasakan lebih enak diucapkan. 

Sementara itu, dipilihnya kosakata bahasa 

Inggris dilandasi alasan yang sama, yakni 

kebiasaan. Temuan ini sejalan dengan 

pendapat Hortman (dalam Alwasilah, 

1985:131) bahwa faktor kebiasaan dalam 

berbahasa menjadi faktor penyebab terjadinya 

interferensi. Hortman menjelaskan bahwa 

penutur yang terbiasa menggunakan bahasa 

daerah atau asing dalam tuturan sehari-hari 

akan terbawa dalam pembicaraan formal. 

Mahasiswa mengakui bahwa dalam keseharian 

kosakata bahasa Inggris tersebut dirasakan 

lebih lumrah daripada kosakata bahasa 

Indonesianya. Ini menunjukkan bahwa sikap 

bahasa Indonesia mahasiswa masih rendah. 

Menurut Sukardi (2000) interferensi 

leksikal mencakupi kata-kata pinjaman dan 

kata yang tidak sesuai dengan bentuknya. 

Jenis-jenis interferensi leksikal yang berupa 

kosa kata pinjaman meliputi kosa kata 1) kata 

dasar, 2) berimbuhan, dan 4) frase. Dalam 

penelitian ini, interferensi bahasa asing yang 

ditemukan hanya dalam bentuk kata dasar. 

Temuan penelitian Purnamayanti (2014) 

juga menemukan kesalahan dalam penggunaan 

kata, yaitu dari 373 buah kesalahan, sebanyak 

309 buah kesalahan adalah kesalahan 

penggunaan kata. Kesalahan penggunaan kata 

adalah kesalahan berbahasa yang paling 

banyak ditemukan oleh Purnamayanti.  

 

3) Penyimpangan Susunan Kata 

Struktur dasar bahasa Indonesia adalah 

‘diterangkan-menerangkan’ (Dibia dan 

Dewantara, 2015). Karena itu, susunan kata 

dalam bahasa Indonesia haruslah tunduk pada 

kaidah tersebut. Penyimpangan susunan kata 

yang ditemukan dalam tuturan mahasiswa 

tampak pada kata lain kali, ini siang, tadi pagi, 

sosial media yang seharusnya diujarkan kali 

lain, siang ini, pagi tadi, dan media sosial. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penyimpangan aspek kata untuk bidang 

susunan kata tidak banyak terjadi. Terdapat 

dua faktor yang melandasi penyimpangan 

bidang ini, yaitu (1) ketidaktahuan akan 

susunan yang benar dan (2) pengaruh struktur 

bahasa asing. 

 

4) Penyimpangan Morfologi 

Dari data yang ditemukan, dapat 

disimpulkan bahwa penyimpangan 

pembentukan kata (morfologi) terjadi karena 

mahasiswa kurang memahami prinsip/kaidah 
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afiksasi dalam bahasa Indonesia. Kata dasar 

yang fonem awalnya seharusnya luluh dalam 

proses afiksasi justru tidak mendapat 

peluluhan. Seperti pada kata dasar yang 

berawalan dengan fonem /p/, yakni 

‘memposisikan’, ‘mempesona’, 

‘mempengaruhi’ dan ‘mempedulikan’. 

Seharusnya, fonem /p/ luluh ketika bertemu 

dengan imbuhan me(N)- sehingga menjadi 

‘memosisikan’, ‘memesonan’, ‘memengaruhi’, 

dan ‘memedulikan’. Namun, ketika kluster 

yang berada di awal kata dasar, kluster tersebut 

tidak luluh, seperti pada kata 

‘memprioritaskan’ bukan ‘memerioritaskan’.  

Penyimpangan peluluhan kluster juga 

terjadi pada kata ‘traktor’, ‘transper’, dan 

‘prioritas’ yang seharusnya ketika mendapat 

imbuhan tetap berwujud ‘mentraktor’, 

‘mentrasper’, dan ‘memprioritaskan’. Namun, 

mahasiswa mengujarkannya dalam bentuk 

‘meneraktor’ dan ‘memerioritaskan’. Setelah 

dilakukan penelusuran, mahasiswa yang 

melakukan kesalahan seperti ini dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu 

(1) mahasiswa yang paham kaidah peluluhan 

fonem pada awal kata dasar namun tidak 

memahami aturan kluster, (2) mahasiswa yang 

tidak paham kaidah peluluhan, dan (3) 

mahasiswa yang paham kaidah peluluhan 

namun sulit untuk mengubah kebiasaanya. 

Pada kata dasar yang berawalan fonem 

/k/, /t/, dan /s/ juga seharusnya mengalami 

peluluhan ketika bertemu imbuhan me(N)- 

atau pe(N)-, seperti pada kata ‘taat’ yang 

seharusnya menjadi ‘menaati’ dan ‘kikis’ yang 

seharusnya menjadi ‘mengikis’. Namun, 

kaidah ini tidak berlaku pada kata dasar yang 

berawalan fonem /f/. Penyimpangan yang 

terjadi dalam tuturan mahasiswa adalah pada 

kata ‘fokus’ dan ‘fasilitas’ yang diubah 

menjadi ‘memokuskan’ dan ‘memasilitasi’. 

Penyimpangan ini tampaknya disebabkan oleh 

kesalahan penamsiran fonem kata depan pada 

kata tersebut yang dianggap sama dengan /p/. 

Kesimpulan ini ditarik mengingat mahasiswa 

sering menukarkan pelafalan /f/ dan /p/. 

Penyimpangan juga terjadi pada tuturan 

mahasiswa yang berwujud satu suku ketika 

bertemu dengan imbuhan me(N)-. Secara 

aturan, kata dasar yang terdiri dari satu suku 

ketika bertemu dengan imbuhan me(N)- akan 

berubah menjadi menge-, seperti pada kata 

dasar ‘las’ yang menjadi ‘mengelas’. 

Penyimpangan yang terjadi dalam tuturan 

mahasiswa adalah pada kata ‘bom’, ‘cuk’, 

‘bor’ yang diubah menjadi ‘membom’, 

‘mencuk’, dan ‘membor’. Seharusnya kata-

kata tersebut ketika bertemu dengan imbuhan 

me(N)- menjadi ‘mengebom’, ‘mengecuk’, dan 

‘mengebor’. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian Gunatama dan Putrayasa 

(2008) yang menemukan terjadi kesalahan 

dalam proses afiksasi imbuhan me(N)- baik 

pada kata dasar yang bersuku satu maupun 

lebih (kata dasar berawalan k, t, s, p). 

 

B. Penyimpangan Bahasa Indonesia Lisan 

Aspek Kalimat 

Penyimpangan penggunaan bahasa 

Indonesia lisan mahasiswa Undiksha sesuai 

dengan jenis kesalahannya dapat 

dikelompokkan sebagai berikut. 

1) Kalimat Kontaminasi 

Temuan-temuan terkait kalimat 

kontaminasi terulang dalam beberapa kalimat 

yang sama. Karena itu, hanya beberapa kalimat 

saja yang dianalisis untuk memberikan 

gambaran mengenai penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi. Salah satu contoh 

penyimpangan tersebut terdapat pada kalimat, 

“Maksud saya tidaklah bukan seperti itu.”  

Kontaminasi dalam kalimat “Maksud saya 

tidaklah bukan seperti itu” disebabkan oleh 

penggunaan kata tidak dan bukan secara 

bersama-sama. Hal ini mengakibatkan makna 

ujaran tersebut berbeda dari tujuaanya. 

Menurut Badudu (1981) penyimpangan ini 

terjadi karena ketidaksengajaan penutur ketika 

ingin mengutarakan sesuatu terdapat dua 

pengertian atau dua bentukan yang sejajar 

timbul sekaligus dalam pikirannya sehingga 

yang dilahirkannya itu sebagian diambilnya 

dari yang pertama, tetapi bagian yang lain 

diambilnya dari yang kedua. Perbaikan dari 

kalimat tersebut adalah “Maksud saya tidaklah 

seperti itu.” Atau “Maksud saya bukan seperti 

itu.” 

 

2) Kalimat Pleonasti 

Penyimpangan berupa kalimat pleonasti 

pada tuturan mahasiswa disebabkan karena 

penggunaan kata bersinonim, seperti dalam 

kalimat “Kesalahan dalam kalimat dapat 

terjadi misalnya contohnya kesalahan dalam 

menggunakan kata bersinonim, kesalahan 

pengabungan, dan lain-lain.” Pleonasti pada 

kalimat tersebut disebabkan oleh penggunaan 

kata misalnya dan contohnya.  
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Selain karena penggunaan sinonim, 

pleonasti dalam tuturan mahasiswa juga 

disebabkan oleh penggunaan penanda jamak 

yang diikuti bentuk jamak seperti pada tuturan 

“Nanti, para murid-murid baru akan lebih 

banyak beraktivitas di dalam ruangan.” 

Pleonasti pada tuturan tersebut disebabkan 

penggunaan penanda jamak para yang diikuti 

bentuk jamak murid-murid  

Penggunaan singkatan juga dapat 

menyebabkan kalimat menjadi pleonasti 

karena unsur yang telah ada dalam singkatan 

disebutkan kembali sebagaimana tampak pada 

tuturan “Besok malam akan bertanding 

persatuan sepak bola Bali FC di stadion 

kesayangan anda” Kata persatuan sepak bola 

memiliki makna yang sama dengan singkatan 

FC.  

Pleonasti karena pengertian suatu kata 

sudah terkandung dalam kata lain pembentuk 

frasa itu juga ditemukan dalam tuturan 

mahasiswa. Sebagai contoh tampak pada 

tuturan “Mereka suka yang warna merah dan 

warna hijau.” Kata merah dan hijau telah 

terkandung makna warna. Karena itu, kata 

warna tidak diperlukan. 

Pada tuturan lain ditemukan juga 

pleonasti yang disebabkan oleh bentuk jamak 

yang diulang seperti pada kalimat “Para 

hadirin yang saya hormati, mohon tenang.” 

Kata para diikuti oleh kata hadirin yang juga 

merupakan penanda jamak. Perbaikannya 

dapat dilakukan dengan henghilangkan kata 

para. Kata hadirin tidak dapat dihilangkan 

karena dapat mengakibatkan tuturan menjadi 

janggal; kata para tidak dapat berdiri sendiri.  

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penyimpangan berbahasa Indonesia 

lisan disebabkan oleh penggunaan kata-kata 

yang bersinonim, penanda jamak yang diikuti 

bentuk jamak, penggunaan kata yang sudah 

ada dalam singkatan, makna suatu kata sudah 

ada dikata lain pembentuk frasa tersebut, dan 

bentuk jamak yang dinyatakan dua kali. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat 

Dibia dan Dewantara (2015:124) bahwa 

setidaknya terdapat empat faktor penyebab 

kalimat pleonasti, yaitu (1) penggunaan 

sinonim, (2) bentuk jamak yang dinyatakan 

dua kali, (3) pengertian suatu kata sudah ada 

dalam kata lain pembentuk frasa itu, dan (4) 

kata penanda jamak yang diikuti bentuk jamak. 

Penyimpangan dalam bentuk kalimat 

pleonasti ini merupakan penyimpangan yang 

paling banyak ditemukan dalam penelitian. 

Pada penelitian Dewi (2013) yang meneliti 

penyimpangan bahasa lisan guru, 

penyimpangan dalam bentuk kalimat pleonasti 

menempati urutan terbanyak kedua, yakni 124 

buah penyimpangan dari 458 penyimpangan 

yang ada. Penyimpangan terbanyak yang 

ditemukan dalam penelitian Dewi adalah 

mengenai kepaduan kalimat, namun yang 

dimaksud kepaduan kalimat dalam penelitian 

Dewi mencakup tiga hal, yakni kalimat 

kontaminasi, tidak logis, dan pola aspek-

pelaku-tindakan. Dalam penelitian yang 

peneliti lakukan, kalimat kontaminasi dan 

kalimat tidak logis dibahas secara terpisah. 

Oleh karena itu,dapat dikatakan bahwa temuan 

terbanyak dalam penelitian Dewi pada bahasa 

lisan guru juga adalah kalimat pleonasti. 

 

3) Kalimat Ambigu 

Berikut ini adalah kalimat ambigu yang 

ada pada tuturan mahasiswa. Temuan di kelas 

menunjukkan bahwa penyimpangan tuturan 

jenis ini tidak banyak terjadi bahkan sulit 

ditemui. 

(a) Yang saya tunjukkan ini adalah buku 

tata bahasa baru. 

(b) Kantor pemasaran terletak di sebelah 

penjahit pakaian wanita di Jalan Gajah 

Mada. 

Pada tuturan (a) keambiguan disebabkan 

oleh urutan kata buku tata bahasa baru. 

Tuturan tersebut menimbulkan pertanyaan 

apakah yang dimaksud adalah buku tata bahasa 

itu baru atau buku tentang tata bahasa baru. 

Untuk itu, perbaikan dapat dilakukan dengan 

penempatan jeda dan intonasi yang tepat 

seperti tampak pada kalimat berikut. 

- Yang saya tunjukkan ini adalah buku-

tata-bahasa baru. (Jika bukunya baru) 

- Yang saya tunjukkan ini buku tata-

bahasa baru. (Jika tata bahasanya baru) 

Pada kalimat (b) keambiguan kalimat 

disebabkan susunan kata penjahit pakaian 

wanita yang membingungkan. Susunan 

tersebut dapat berarti penjahitnya adalah 

seorang wanita atau penjahit yang menjahit 

pakaian khusus untuk wanita. Oleh karena itu, 

perbaikan dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut. 

- Kantor pemasaran terletak di sebalah 

penjahit yang membuat pakaian wanita 

di Jalan Gajah Mada. (Jika yang 
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dimaksud penjahit yang membuat 

pakaian wanita) 

- Kantor pemasaran terletak di sebalah 

penjahit wanita di Jalan Gajah Mada. 

(Jika penjahitnya adalah seorang wanita) 

Dari dua temuan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa keambiguan dalam tuturan 

mahasiswa disebabkan oleh ketidaktepatan 

jeda dan intonasi, serta kurangnya informasi 

yang menyebabkan kalimat menjadi tidak 

jelas. Jeda dan intonasi merupakan hal yang 

penting dalam pengungkapan suatu informasi 

dapat diterima dengan baik oleh pendengar 

(www.unicef.org).  

 

4) Kalimat Paralel 

Sama halnya dengan kalimat ambigu, 

penyimpangan dengan jenis kalimat paralel 

juga jarang ditemukan. Berikut adalah 

penyimpangan yang mengakibatkan kalimat 

menjadi tidak paralel.  

(a) Materi tentang ini sudah berusaha 

dicari, tetapi kami belum 

menemukannya. 

(b) Bagi peserta diskusi diharapkan 

tenang. 

(c) Upaya pencegahan dan menangani itu 

semua bisa dia lakukan sendiri. 

Kalimat (a) dikatakan tidak sejajar 

karena menggunakan bentuk kata kerja pasif 

(dicari) yang dikontraskan dengan bentuk aktif 

(menemukan). Agar sejajar, kedua bagian 

kalimat tersebut harus menggunakan bentuk 

pasif semuanya atau bentuk aktif semuanya. 

Hal ini disebut kesejajaran bentuk. Kalimat 

yang tepat adalah sebagai berikut: 

- Materi tentang ini sudah berusaha dicari, 

tetapi belum ditemukan oleh Ismi. 

atau: 

- Ismi sudah berusaha materi tentang ini, 

tetapi belum menemukannya.  

Pada kalimat (b), kata bagi 

mengakibatkan subjek kalimat menjadi kabur. 

Akibatnya kalimat menjadi tidak sejajar. 

Perbaikan kalimat tersebut dapat dilakukan 

dengan menghilangkan kata bagi. Sementara 

pada kalimat (c) ketidaksejajaran disebabkan 

oleh kata pencegahan dan menangani yang 

tidak setara. Perbaikan dapat dilakukan dengan 

mengubah keduanya menjadi kata berawalan 

pe- atau me-. Perbaikan kalimat (b) dan (c) 

adalah sebagai berikut. 

- Peserta diskusi diharapkan tenang. 

- Upaya pencegahan dan penanganan itu 

semua bisa dia lakukan sendiri.  

atau: 

- Upaya mencegah dan menangani itu 

semua bisa dia lakukan sendiri.  

Penyimpangan tuturan mahasiswa aspek 

kalimat yang menyangkut ketidaksejajaran 

sedikit ditemui. Putrayasa (2007) menyatakan 

bahwa ketidaksesjajaran dalam kalimat 

meliputi ketidaksejajaran bentuk, makna, dan 

perincian pilihan. Namun, dalam penelitian ini 

hanya diperoleh data ketidaksejajaran bentuk. 

 

5) Kalimat Tidak Logis 

Berikut adalah kalimat tidak logis yang 

sering diujarkan oleh mahasiswa ketika 

kegiatan presentasi. 

(a) Terima kasih atas kesempatan yang 

diberikan kepada moderator. 

Maksud dari penutur adalah mengucapkan 

terima kasih atas waktu yang telah diberikan 

kepada moderator untuk menyampaikan 

penjelasan atau bertanya. Namun, penggunaan 

kata kepada telah mengakibatkan kalimat 

menjadi tidak logis. Kalimat (a) justru 

bermakna memberikan ucapak terima kasih 

karena moderator diberikan waktu bicara. Oleh 

karena itu, perbaikan kalimat ini dapat 

dilakukan dengan mengganti kata kepada 

menjadi oleh. 

- Terima kasih atas kesempatan yang 

diberikan oleh moderator. 

Ketidaklogisan pada tuturan mahasiswa juga 

tampak pada kalimat-kalimat berikut ini. 

(b) Untuk menyingkat waktu kita mulai 

presentasi ini. 

(c) Untuk menyinkat waktu, waktu dan 

tempat dipersilakan. 

(d) Penyaji ketiga, waktu dan tempat 

dipersilakan. 

Ketidaklogisan kalimat (b) dan (c) terletak 

pada kata menyingkat waktu. Hal ini tidak logis 

karena waktu tidak dapat disingkat (1 jam = 60 

menit). Pada kalimat (c) juga terjadi hal yang 

tidak logis sama halnya dengan yang terjadi 

pada kalimat (d), yaitu pada kata waktu dan 

tempat dipersilakan. Yang bisa dipersilakan 

adalah orang, bukan waktu dan tempat. 

Perbaikan kalimat-kalimat tersebut adalah 

sebagai berikut. 

- Untuk mengefesienkan waktu kita 

mulai presentasi ini. 

- Untuk mengefesienkan waktu, 

pemakalah dipersilakan. 

http://www.unicef.org/
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- Penyaji ketiga dipersilakan. 

Data penelitian juga menunjukkan 

ketidaklogisan karena penggunaan kata 

mungkin yang tidak tepat. Kata mungkin 

seharusnya digunakan untuk menyatakan 

sesuatu yang belum pasti/tentu (KBBI dalam 

jaringan/daring). Namun, dalam tuturannya, 

mahasiswa menggunakan kata mungkin untuk 

sesuatu yang sudah pasti dilakukan. Hal 

tersebut seperti tampak pada kalimat 

“Mungkin hanya ini yang dapat saya 

sampaikan.” 

Berdasarkan temuan kalimat tidak logis 

ini dapat disimpulkan bahwa penyimpangan 

penggunaan kalimat dalam bentuk tidak logis 

disebabkan oleh pemakaian kosakata yang 

tidak tepat. Kosakata ini sudah biasa 

digunakan (lazim) sehingga dirasakan logis. 

Selain itu, penyimpangandalam bentuk kalimat 

tidak logis juga disebabkan penambahan kata 

mungkin karena kebiasaan pada pernyataan-

pernyataan yang bukan merupakan suatu 

kemungkinan. Dengan kata lain, kata mungkin 

digunakan pada kalimat untuk mengungkapkan 

maksud yang telah pasti. 

Secara keseluruhan dapat dikatakan 

bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia 

lisan pada aspek kalimat meliputi 

penyimpangan pada kalimat kontaminasi, 

pleonasti, ambigu, paralel, dan tidak logis. 

Penyimpangan yang paling banyak dilakukan 

adalah pada kalimat pleonasti. Keempat 

penyebab penyimpangan kalimat pleonasti 

sebagaimana yang dinyatakan oleh Badudu 

(1996) dan Dibia & Dewantara (2015) 

ditemukan dalam penelitian ini. Yang menarik 

adalah ditemukannya penyebab lain yang dapat 

dikatakan perluasan dari penyebab pengertian 

suatau kata sudah terkandung dalam kata lain 

pembentuk frasa itu sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Badudu, yaitu pengulangan 

kata yang terdapat dalam singkatan yang 

muncul dalam kalimat itu. 

 

SIMPULAN  

Dari temuan dan pembahasan yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) 

Penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia 

lisan mahasiswa Undiksha pada MPK Bahasa 

Indonesia ditinjau dari aspek kata meliputi 

bidang pengucapan, penggunaan kata, susunan 

kata, dan bentukan kata; (2) Penyimpangan 

penggunaan bahasa Indonesia lisan mahasiswa 

Undiksha pada MPK Bahasa Indonesia ditinjau 

dari aspek kalimat meliputi penyimpangan 

dalam bentuk kalimat kontaminasi, pleonasti, 

ambigu, paralel, dan tidak logis. 
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Ni Luh Gede Erni Sulindawati, SE, Ak, M.Pd  

ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Jurusan akuntansi adalah jurusan yang 

mempunyai kompetensi  atau keahlian di bidang 

akuntansi. Kualifikasi keahlian dasar di bidang 

akuntansi meliputi bidang akuntansi keuangan, 

akuntansi manajemen, sistem informasi 

akuntansi, perpajakan serta komputer Untuk 

mencapai keahlian dibidang akuntansi keuangan 

mahasiswa dituntut utnuk memahami konsep 

dasar  akuntansi dan  proses penyusunan laporan 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN DALAM  PENYUSUNAN  

FINANCIAL   STATEMENT MELALUI MEDIA MICROSOFT EXCEL  

Jurusan Akuntansi Program Diploma III FE Undiksha 

Email: ernisulindawati@yahoo.co.id 

The development of this mature technology very rapidly, in order to compete in the world accounting 

graduate work must keep up with technology. Teknoligi computer can be used to facilitate the preparation of 

financial statements or financial statements that fact in classes not yet completely understood. The purpose of this 

research is to create a model of learning in the preparation of financial statements through the media Microsoft 

Excel. The learning model is used to prepare the financial statements of the various types of business activities such 

as trading companies, cooperatives and companies services. Product the first year of this study are: draft learning 

model in the preparation of financial statements through the media Microsoft Excel. The second-year product is a 

model of learning in the preparation of financial statements through the media Microsoft Excel practical, relevant, 

and has been tested and dideseminasikan. This study uses a model of the development of learning tools Instructional 

Development Model (Model ID). Stage activities of this model is divided into: Determination Problems (Problem 

Determination), Design (Design) and Development (Development) and Implementation (Implementation). The 

instrument used consisted of: guidelines for observation, interview, questionnaire and achievement test. The results 

of the study in the first year to produce a draft Development Learning Model in Financial Statement Preparation 

Through Media Microsoft Excel that are ready to be tested in the study next year. 

 Keywords: Model, Learning, Financial Statement, Microsoft Excel  

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat, agar dapat bersaing didunia kerja lulusan akuntansi harus 

mengikuti perkembangan teknologi. Teknoligi komputer dapat digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan 

keuangan atau financial statement yang kenyataanya di perkuliahan belum dipahami secara menyeluruh. Tujuan dari 

penelitian ini adalah terwujudnya model pembelajaran dalam penyusunan financial statement  melalui media 

Microsoft Excel. Model pembelajaran ini dimanfaatkan untuk menyusun  financial  statement dari berbagai jenis 

kegiatan usaha  perusahaan seperti perusahaan dagang, koperasi maupun perusahaan jasa. Produk tahun pertama dari 

penelitian ini adalah : draf model pembelajaran dalam penyusunan  financial statement  melalui media Microsoft 

Excel. Produk tahun kedua adalah model pembelajaran dalam penyusunan financial statement  melalui media 

Microsoft Excel  praktis,  relevan, dan sudah diuji coba dan dideseminasikan. Penelitian ini menggunakan model 

pengembangan perangkat pembelajaran Instructional Development Model (ID Model). Tahap kegiatan dari model 

ini dibagi menjadi : Determinasi Masalah (Problem Determination), Desain (Design) dan Pengembangan 

(Development) dan Implementasi (Implementation). Instrumen yang digunakan terdiri atas: pedoman observasi, 

pedoman wawancara, kuesioner dan tes hasil belajar. Hasil penelitian pada tahun pertama  menghasilkan draf  

Pengembangan Model Pembelajaran Dalam  Penyusunan  Financial   Statement Melalui Media Microsoft Excel 

yang siap untuk diujicobakan pada penelitian ditahun berikutnya.  

Kata kunci : Model, Pembelajaran, Financial Statement,  Microsoft Excel.  
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keuangan dari suatu entitas ekonomi. Laporan 

keuangan berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku umum  terdiri laporan 

laba-rugi, laporan neraca, laporan laba ditahan  

dan laporan arus kas (cash flow statement).  

Laporan keuangan yang disusun tersebut melalui 

proses yang panjang  dan sangat  rumit.  Proses 

penyusunan laporan keuangan  sering disebut 

siklus akuntansi karena penyusunannya melalui 

proses yang panjang  dan berulang. Siklus 

akuntansi  diawali dengan menmbuat jurnal, 

memposting jurnal ke akun-akun  buku besar, 

membuat neraca saldo, membuat ayat jurnal 

penyesuaian, membuat neraca lajur serta 

menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan 

yang dihasilkan  dari siklus akuntansi tersebut 

antara lain  laporan laba-rugi,  laporan  perubahan 

ekuitas dan laporan neraca.  

Kenyataan di lapangan selama proses 

pembelajaran berbagai permasalahan kompleks 

muncul, mahasiswa menemui kesulitan dalam hal 

penguasaan dan pemahaman  proses penyusunan 

laporan keuangan.  Pemahaman konsep dalam 

penyusunan laporan  keuangan  menuntut 

kemampuan lebih dari mahasiswa. Untuk 

memudahkan pemahaman mahasiwa di dalam 

proses memyusun laporan keuangan  perlu  

dibantu dengan penggunaan  model pembelajaran, 

bahan ajar yag sesuai dan alat atau media  

komputer untuk menyusun laporan keuangan.  

Model–model pembelajaran merupakan 

cara/teknik penyajian yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan 

pembelajaran (menurut panduan guru.com). Ada 

beberapa model–model pembelajaran seperti 

ceramah, diskusi, demonstrasi, studi kasus, 

bermain peran (role play) dan lain sebagainya. 

Yang tentu saja masing-masing memiliki 

kelemahan dan kelebihan. Metode/model sangat 

penting peranannya dalam pembelajaran, karena 

melalui pemilihan model/metode yang tepat 

dapat mengarahkan guru pada kualitas 

pembelajaran efektif.  

Lebih berdasarkan panduan guru.com  

Pengertian Model Pembelajaran dapat diartikan 

sebagai cara, contoh maupun pola, yang 

mempunyai tujuan meyajikan pesan kepada 

siswa yang harus diketahui, dimengerti, dan 

dipahami yaitu dengan cara membuat suatu pola 

atau contoh dengan bahan-bahan yang dipilih 

oleh para pendidik/guru sesuai dengan materi 

yang diberikan dan kondisi di dalam kelas. 

Suatu model akan mempunyai ciri-ciri tertentu 

dilihat dari faktor-faktor yang melengkapinya.   

Menurut Komaruddin (2000) (panduan 

guru.com) bahwa model belajar dapat diartikan 

sebagai kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. 

Model dapat dipahami sebagai : (1) suatu tipe 

atau desain (2) suatu deskripsi atau analogi yang 

dipergunakan untuk membantu proses 

visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan 

langsung diamati; (3) suatu sistem asumsi-

asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang 

dipakai untuk menggambarkan secara matematis 

suatu obyek peristiwa; (4) suatu desain yang 

disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu 

terjemahan realitas yang disederhanakan; (5) 

suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin 

atau imajiner; dan (6) penyajian yang diperkecil 

agar dapat menjelaskan dan menunjukan sifat 

bentuk aslinya. Model pembelajaran di 

dalamnya termasuk juga strategi yang digunakan 

dalam pembelajaran. 

Strategi kegiatan belajar mengajar berarti  

pola umum kegiatan guru - anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

digariskan ( Djamarah, 2002:5). Berkaitan 

dengan  pengertian tersebut, terdapat empat 

strategi dasar dalam belajar mengajar yang 

meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) 

mengidentifikasikan serta menetapkan 

spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah 

laku dan kepribadian anak didik sebagaimana 

yang diharapkan, (2) memilih system 

pendekatan belajar mengajar, (3) memilih dan 

menetapkan prosedur, metode, dan tehnik 

belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan 

efektif, (4) menetapkan norma dan batas 

minimal keberhasilan. 

Menurut Tabrani dalam Djamarah, (2002: 

8)  klasifikasi strategi belajar mengajar sebagai 

berikut; 1) konsep dasar strategi belajar 

mengajar, 2) sasaran kegiatan belajar mengajar, 

3) belajar mengajar sebagai suatu system, 4) 

hakikat proses belajar mengajar, 5) entering 

behavior siswa, 6) pola-pola belajar siswa, 7) 

memilih system belajar mengajar, 8) 

pengorganisasian kelompok belajar, 9) 

pengelolaan atau implementasi proses belajar 

mengajar. Dari klasifikasi tersebut, kemampuan 
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guru dalam memahami proses belajar mengajar 

dan teori belajar  sangat diperlukan. Disamping 

itu peran penting sumber belajar dalam hal ini 

literatur yang tepat sangat diperlukan dalam 

proses belajar. Literatur yang tepat akan dapat 

memberikan stimulus bagi siswa untuk dapat 

lebih memahami materi pembelajaran yang 

sedang ditekuninya.  

Dari berbagai uraian diatas maka upaya 

yang mungkin  dilaksanakan untuk dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran dalam  

penyusunan laporan keuangan   adalah dengan 

menerapkan model atau  strategi yang tepat dan 

didukung pula oleh bahan ajar yang tepat pula. 

Bahan ajar yang digunakan sebaiknya juga 

mengakomodasi perkembangan teknologi  dan 

juga memanfaatkan teknologi itu sendiri. 

Pemanfaatan perkembangan tersebut diantaranya 

dengan mengembangkan suatu program Microsoft 

excel dalam menyusun laporan keuangan.  

Program komputer ini membantu mengolah data 

keuangan untuk diolah menjadi berbagai 

informasi keuangan. Melalui program Microsoft 

Excel ini  dapat dibuat  siklus  akuntansi  dengan 

menafaatkan sheet yang ada. Sebagai ilustrasi 

bisa dibuat di sheet pertama jurnal, sheet kedua 

dan seterusnya  buku besar-besar yang sesuai 

dengan akun-akun yang ada di Neraca dan 

laporan laba rugi,  sheet selanjutnya bisa dibuat 

Neraca Saldo, ayat jurnal penyesuaian, Neraca 

Lajur, dan laporan keuangan yaitu laporan  Laba 

Rugi, Laporan perubahan ekuitas dan laporan 

neraca. Dengan bahan ajar yang  menggunakan 

media microsoft excel ini akan dapat 

memudahkan mahasiswa di dalam memahami 

siklus akuntansi yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan keuangan. Proses 

pembelajaran seperti ini akan dapat 

menunjukkan kondisi riil di dunia kerja dan 

kualitas pembelajaran diharapkan dapat 

ditingkatkan  

 

METODE PENELITIAN 

Dalam kegiatan ini akan digunakan 

model pengembangan perangkat pembelajaran 

Instructional Development Model (ID Model) 

atau yang sering disebut model UNESCO 

(Arnyana,2006). Model pengembangan 

perangkat pembelajaran ini merupakan model 

yang diusulkan oleh Logan (1982, dalam Knirk 

and Gustafon.1986) dan merupakan 

rekomendasi oleh UNESCO. Tahap kegiatan 

dari model ini dibagi menjadi : Determinasi 

Masalah (Problem Determination), Desain 

(Design) dan Pengembangan (Development). 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

 Kegiatan  Determinasi pertama yang 

dilakukan  adalah analisis kebutuhan dalam 

perkuliahan. Dalam tahapan determinasi ini   

terdapat beberapa langkah yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: Identifikasi masalah  dalam 

tahapan ini dilakukan  dengan menidentifikasi  

masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

perkuliahan mata kuliah pengantar akuntansi dan 

akuntansi keuangan pada sub bahasan laporan 

keuangan. Identifikasi masalah ini dikumpulkan 

berdasarkan pengalaman pengajaran mata kuliah 

yang sama pada semester sebelumnya. Selain itu 

identifikasi  masalah ini juga diperoleh  

diperoleh dari mahasiswa yang sudah 

menempuh mata kuliah yang sama. 

 Dalam tahap kegiatan identifikasi 

masalah ini, permasalahan yang riil muncul  dari 

perkuliahan yang terjadi  dapat dikelompokkan 

dalam tiga kategori, yaitu  masalah 

permasalahan media pembelajaran, 

permasalahan teknis pelaksanaan perkuliahan 

dan permasalahan substansi perkuliahan. Dalam 

permasalahan media pembelajaran belum 

menggunakan media  program microsoft excel 

yang diperlukan untuk mempermudah 

pemahaman dalan proses penyusunan laporan 

keuangan. Dalam permasalahan teknis 

pelaksanaan perkuliahan  ternyata  penguasaan 

akan ketrampilan komputer peserta didik belum 

merata. Perlu adanya metode  pembelajaran 

yang mampu mengakmodasi sehingga 

mahasiswa lebih terbiasa dengan penguasaan 

perkembangan teknologi.     Sedangkan 

mengenai waktu perkulihan yang dianggap 

kurang cukup memang mahasiswa memandang 

bahwa waktu perkuliahna yang disediakan  tidak 

cukup untuk memahami materi yang harus 

mereka terima, dalam hal ini ada beberapa hal 

yang bisa dicermati bahwa pertama mahasiswa 

masih memandang bahwa  perkuliahan hanya 
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berlangsung di dalam kelas saja tanpa menyadari 

bahwa sesungguhnya dari sistem SKS , hal 

kedua yang perlu dicermati bahwa alokasi waktu 

yang tersedia memang harus dimanfaatkan 

semaksimal mungkin sehingga diperlukan 

sistematika perkulihan yang tepat diset\rtai 

media dan perangkat pembelajaran yang tepat. 

Dari hasil identifikasi permasalahan ini nampak 

jelas bahwa  dalam  perkulihan ini media 

pembelajaran yang digunakan belum optimal, 

teknis pembelajaran belum sistematis. 

 

Gambaran umum draft  model pembelajaran  

dalam penyusunan financial stetement melalui 

media Microsoft Excel 

  

 Model–model pembelajaran merupakan 

cara/teknik penyajian yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan 

pembelajaran  (menurut panduan guru.com). 

Metode/model sangat penting peranannya dalam 

pembelajaran, karena melalui pemilihan 

model/metode yang tepat dapat mengarahkan 

guru pada kualitas pembelajaran efektif.  

Sesuai dengan perkembangan teknologi 

dewasa ini maka model pembelajaran tersebut 

haruslah memanfaatkan teknologi terutama 

aplikasi komputer program Microsoft excel. 

Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel 

adalah sebuah  program aplikasi lembar kerja 

spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh  

Microsoft Corporation untuk sistem operasi 

Microsoft Windows dan Mac.OS. Aplikasi ini 

memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik 

yang, dengan menggunakan strategi marketing 

Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft 

Excel sebagai salah satu program komputer yang 

populer digunakan di dalam  computer mikro 

hingga saat ini.  

Dalam masa globalisasi ini maka akan 

diperlukan sumberdaya manusia dengan kualitas 

tinggi yang memiliki berbagai kemampuan 

bekerja sama, berfikir kritis, kreatif, menguasai 

teknologi dan mampu belajar mandiri sehingga 

akan dapat bersaing dalam mengisi pasar kerja. 

Sejalan dengan tuntutan era global yang bertumpu 

pada kemampuan profesional, maka aktivitas 

pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan 

tinggi tidak hanya difokuskan pada upaya 

mendapatkan pengetahuan secara teori sebanyak-

banyaknya, melainkan juga harus mampu 

memanfaatkan perkembangan teknologi guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Peningkatan 

kualitas pembelajaran diharapkan akan dapat 

menciptakan kemampuan profesional di bidang 

tertentu yang sangat penting artinya bagi pelajar 

dan masa depannya. 

 Kompetensi yang diharapkan dalam 

bidang akuntansi salah satunya kemampuan untuk 

menyusun laporan keuangan yang tertuang di 

dalam mata kuliah pengantar akuntansi dan mata 

kuliah akuntansi keuangan. Penguasaan 

mahasiswa dalam mata kuliah ini ditujukan 

supaya mahasiswa dapat mengkombinasikan 

perkembangan teknologi dengan bidang ilmu 

akuntansi guna memecahkan berbagai kasus 

akuntansi  pada berbagai jenis bidang usaha yang 

ada baik untuk perusahaan jasa, dagang bahkan 

untuk perusahaan manufaktur. Namun guna 

mencapai tujuan kompetensi  tersebut maka 

diperlukan suatu proses belajar mengajar yang 

efektif. Salah satu upaya yang mungkin  

dilaksanakan adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran  yang tepat dan didukung pula oleh 

bahan ajar yang tepat pula. Bahan ajar yang 

digunakan sebaiknya juga mengakomodasi 

perkembangan teknologi  computer khususnya 

program Microsoft Excel dan dikemas secara 

memadai   sehingga mudah dipahami. Dengan 

keunggulan  Microsoft Excel memungkinkan 

proses pembelajaran yang diharapkan tercapai.  

Teknologi komputer ini juga memungkinkan 

pekerjaan akuntansi dapat lebih cepat  dan lebih 

efisien dilakukan walaupun dalam perusahaan 

transaksi sangat dan meliputi banyak 

departemen.  

 

Landasan Teoritis Pengembangan Model 

Pembelajaran Dalam  Penyusunan  Financial 

Statement Melalui Media Microsoft Excel  

 

Pemahaman konsep dalam penyusunan 

laporan  keuangan  (Financial Statement) 

menuntut kemampuan lebih dari mahasiswa. 

Untuk memudahkan pemahaman mahasiwa di 

dalam proses memyusun laporan keuangan  perlu  

dibantu dengan penggunaan  model pembelajaran, 

bahan ajar yag sesuai dan alat atau media  

komputer untuk menyusun laporan keuangan.  

Model–model pembelajaran merupakan 

cara/teknik penyajian yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan 
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pembelajaran (menurut panduan guru.com). Ada 

beberapa model–model pembelajaran seperti 

ceramah, diskusi, demonstrasi, studi kasus, 

bermain peran (role play) dan lain sebagainya. 

Yang tentu saja masing-masing memiliki 

kelemahan dan kelebihan. Metode/model sangat 

penting peranannya dalam pembelajaran, karena 

melalui pemilihan model/metode yang tepat 

dapat mengarahkan guru pada kualitas 

pembelajaran efektif.  

Model Pembelajaran dapat diartikan 

sebagai cara, contoh maupun pola, yang 

mempunyai tujuan meyajikan pesan kepada 

siswa yang harus diketahui, dimengerti, dan 

dipahami yaitu dengan cara membuat suatu pola 

atau contoh dengan bahan-bahan yang dipilih 

oleh para pendidik/guru sesuai dengan materi 

yang diberikan dan kondisi di dalam kelas. 

Suatu model akan mempunyai ciri-ciri tertentu 

dilihat dari faktor-faktor yang melengkapinya.   

Menurut Komaruddin (2000) (panduan 

guru.com) bahwa model belajar dapat diartikan 

sebagai kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. 

Model dapat dipahami sebagai : (1) suatu tipe 

atau desain (2) suatu deskripsi atau analogi yang 

dipergunakan untuk membantu proses 

visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan 

langsung diamati; (3) suatu sistem asumsi-

asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang 

dipakai untuk menggambarkan secara matematis 

suatu obyek peristiwa; (4) suatu desain yang 

disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu 

terjemahan realitas yang disederhanakan; (5) 

suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin 

atau imajiner; dan (6) penyajian yang diperkecil 

agar dapat menjelaskan dan menunjukan sifat 

bentuk aslinya. Model pembelajaran di 

dalamnya termasuk juga strategi yang digunakan 

dalam pembelajaran. Strategi kegiatan belajar 

mengajar berarti  pola umum kegiatan guru - 

anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah digariskan (Djamarah, 2002:5 

Menurut Tabrani dalam Djamarah, (2002: 

8)  klasifikasi strategi belajar mengajar sebagai 

berikut; 1) konsep dasar strategi belajar 

mengajar, 2) sasaran kegiatan belajar mengajar, 

3) belajar mengajar sebagai suatu system, 4) 

hakikat proses belajar mengajar, 5) entering 

behavior siswa, 6) pola-pola belajar siswa, 7) 

memilih system belajar mengajar, 8) 

pengorganisasian kelompok belajar, 9) 

pengelolaan atau implementasi proses belajar 

mengajar. Dari klasifikasi tersebut, kemampuan 

guru dalam memahami proses belajar mengajar 

dan teori belajar  sangat diperlukan. Disamping 

itu peran penting sumber belajar dan  variasi 

dalam penggunaan media dan alat pembelajaran  

yang efektif  sangat diperlukan  dalam proses 

pembelajaran  aga pesan yang ingin disampaikan  

dapat di terima secara utuh.  Sumber belajar 

dalam hal ini literatur yang tepat sangat 

diperlukan dalam proses belajar. Literatur yang 

tepat akan dapat memberikan stimulus bagi 

siswa untuk dapat lebih memahami materi 

pembelajaran yang sedang ditekuninya.  

Upaya yang  perlu   dilaksanakan untuk 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam  

penyusunan laporan keuangan   adalah dengan 

menerapkan model atau  strategi yang tepat dan 

didukung pula oleh  media  dan alat pembelajaran 

serta bahan ajar yang tepat pula. Bahan ajar yang 

digunakan sebaiknya juga mengakomodasi 

perkembangan teknologi  dan juga memanfaatkan 

teknologi itu sendiri. Pemanfaatan perkembangan 

tersebut diantaranya dengan mengembangkan 

suatu program Microsoft excel dalam menyusun 

laporan keuangan.  Program komputer ini 

membantu mengolah data keuangan untuk 

diolah menjadi berbagai informasi keuangan. 

Melalui program Microsoft Excel ini  dapat 

dibuat  siklus  akuntansi  dengan menafaatkan 

sheet yang ada. Sebagai ilustrasi bisa dibuat di 

sheet pertama jurnal, sheet kedua dan seterusnya  

buku besar-besar yang sesuai dengan akun-akun 

yang ada di Neraca dan laporan laba rugi,  sheet 

selanjutnya bisa dibuat Neraca Saldo, ayat jurnal 

penyesuaian, Neraca Lajur, dan laporan 

keuangan yaitu laporan  Laba Rugi, Laporan 

perubahan ekuitas dan laporan neraca. Dengan 

bahan ajar yang  menggunakan media microsoft 

excel ini akan dapat memudahkan mahasiswa di 

dalam memahami siklus akuntansi yang 

berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. 

Proses pembelajaran seperti ini akan dapat 

menunjukkan kondisi riil di dunia kerja dan 

kualitas pembelajaran diharapkan dapat 

ditingkatkan.  
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Kerangka Dasar  Model Pembelajaran Dalam  

Penyusunan  Financial   Statement Melalui 

Media Microsoft Excel  

Model pembelajaran  dalam penyusunan financial 

statement melalui media Microsoft Excel yang 

dikembangkan ini  ini berisi langkah-langkah 

penyusunan financial stetement atau laporan 

keuangan  melalui Microsoft Excel. 

 Langkah-langkah yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan keuangan  terdiri dari (1) 

mengidentifikasi bukti-bukti transaksi, (2) 

membuat jurnal, (3) posting jurnal ke buku besar, 

(4) menyusun neraca saldo dari saldo-saldo yang 

ada di buku besar, (5) membuat jurnal penyesuain, 

(6) membuat neraca lajur atau kertas kerja, (7) 

menyusun laporan keuangan: yang terdiri dari 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan 

neraca akhir, (8) membuat jurnal Penutup, dan (9) 

menyusun neraca saldo setelah penutupan 

Langkah-langkah penyusunan laporan keuangan 

tersebut  dibuat melalui program Microsoft  excel 

sebagai berikut 

 

Bukti  Transaksi 

Agar transaksi-transaksi yang terjadi 

dapat dicatat dalam rekening-rekening yang 

benar diprelukan analisa terhadap transaksi-

transaksi itu mengetahui akibat dari transaksi-

transaksi tadi. Dalam melakukan analisa dicari 

akibat dari suatu trnasaksi, kepada paling sedikit 

dua rekening karena system yang digunakan 

adalah pembukuan berpasangan (double entry). 

 

Membuat jurnal 

 Setelah dilakukan analisis transaksi  

dibuatkan buku jurnal yang berisi kolom  Debet 

dan kredit  sedangkan transaksi yang selalu 

berulang-ulang terjadi biasanya tidak dicatat  

dalam buku jurnal Debet Kredit, tetapi dicatat 

dalam buku jurnal spesial yang berkolom-

kolom. Buku jurnal seperti ini  khusus dirancang 

untuk pencatatan transaksi-transaksi tertentu 

dengan memperhatikan rekening-rekening yang 

harus didebet dan dikredit. Cara seperti ini akan 

mengurangi pekerjaan dalam membuat jurnal 

dan akan memudahkan pembukuan rekening-

rekening. Untuk transaksi yang tidak sering 

terjadi dan merupakan transaksi intern, 

dibuatkan jurnal umum dengan kolom debet dan 

kerdit. Buku jurnal spesial biasanya dibuat 

berpasangan untuk transaksi-transaksi yang 

sering terjadi seperti buku jurnal penjualan dan 

penerimaan uang, buku jurnal pembelian dan 

pengeluaran uang dan lain-lain 

 

Neraca Lajur 

 Untuk memudahkan menyusun laporan 

keuangan bisa dibantu dengan membuat neraca 

lajur atau kertas kerja  yang berisi kolom  neraca 

saldo debet kredit,  jurnal penyesuaian debet dan 

kredit, neraca saldo setelah penyesuaian debet, 

kredit, laparon laba rugi, dan neraca akhir debet 

dan kredit  sesuai dengan tampilan di bawah ini. 
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Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi  menurut Standar Akuntansi  

adalah suatu laporan yang menunjukkan  

pendapatan -pendapatan dan biaya-biaya dari 

suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. 

Pendapatan atau penghasilan adalah kenaikan  

manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi  dalam bentuk pemasukan atau 

penambahan aktiva atau penurunan kewajiban  

yang  mengakibatkan kenaikan ekuitas yang 

tidak berasal dari kontribusi penanam  modal. 

Sedangkan beban (expenses)  adalah penurunan 

manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi dalam bentuk arus keluar atau 

berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban 

yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang 

tidak menyangkut pembagian kepada penanam 

modal. 

Laporan laba rugi  dapat disusun dengan 

mengambil  jumlah rupiah dari laba rugi yang 

adan di neraca lajur

 

 
Laporan Perubahan  Ekuitas (Modal ) 

Laporan  ekuitas adalah laporan yang 

menunjukkan perubahan  ekuitas suatu 

perusahaan yang terdiri dari ekuitas awal, 

kenaikan atau penuruanan ekuitas  yang berasal 

dari laba  dan ekuitas akhir. 
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Neraca Akhir  

 Neraca menurut  Standar Akuntansi 

Keuangan adalah laporan yang menunjukkan 

keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal 

tertentu. Laporan neraca  berisi aktiva, 

Kewajiban (utang) dan ekuitas.  Aktiva adalah 

manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di 

masa depan, atau dikendalikan oleh entitas 

tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian 

masa lalu. Kewajiban adalah pengorbanan 

manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa 

depan yang berasal dari kewajiban berjalan 

entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau 

menyediakan jasa kepada entitas lainnya dimasa  

depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian 

masa lalu. Ekuitas  adalah kepentingan residu 

dalam aktiva sebuah entitas  setelah dikurangi 

dengan kewajiban-kewajibannya. Dalam sebuah 

entitas bisnis, ekuitas merupakan kepentingan 

kepemilikan. Dengan menyediakan informasi 

mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas 

pemegang saham, neraca merupakan dasar untuk 

menghitung tingkat pengembalian dan 

mengevaluasi struktur modal perusahaan. 

Neraca akhir ini  bisa diambil dari neraca lajur di 

kolom neraca akhir. 
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Jurnal Penutup 

 Prosedur yang umumnya digunakan 

untuk mengurangi saldo akun nominal menjadi 

nol dalam rangka menyiapkan akun-akun 

tersebut ke periode berikutnya dikenal dengan 

proses penutupan. Dalam proses penutupan 

semua saldo akun pendapatan dan beban 

ditransfer ke akun kliring  yang disebut Ikhtisar 

Laba/Rugi yang hanya digunakan pada akhir 

setiap periode akuntansi. Pendapatan dan beban 

ini ditandingkan pada Ikthisar Laba Rugi dan 

hasil bersih penandingan ini yang mencerminkan 

laba bersih atau rugi bersih selama periode 

bersangkutan, selanjutnya ditransfer ke akun 

ekuitas pemilik (laba ditahan  untuk PT dan 

akun  modal untuk perusahaan perseorangan 

atau persekutuan). Semua ayat jurnal penutup 

diposting ke akun buku besar yang berhubungan. 

 Tampilan jurnal penutup bisA dilihat 

pada gambar berikut. 
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Neraca Setelah Penutupan 

 Neraca setelah penutupan merupakan  

neraca  yang berisi akun-akun riil  yang dibuat 

setelah dibuatkan jurnal penutup. 

Tampilan jurnal penutup bisa di lihat pada gambar 

berikut. 
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 Untuk dapar menunjang kelancaran 

model pembelajaran ini diperlukan perangkat 

pendukung yang terdiri dari (1)  silabus mata 

kuliah, (2) rencana pembelajaran semester 

(RPS), dan (3) kontrak perkuliahan, kumpulan 

kasus-kasus yang berhubungan dengan 

penyusunan laporan keuangan suatu entitas baik 

entitas yang bergerak dalam usaha jasa, 

daganga, koperasi maupun industri. Dengan 

model ini diharapkan terpenuhinya capaian 

pembelajaran  mata kuliah yaitu  mampu 

menyusun laporan keuangan suatu entitas baik 

entitas yang bergerak dalam usaha jasa, 

daganga, koperasi maupun industri.  

 Dari kegiatan identifikasi masalah ,  

permasalahan yang riil muncul  dari perkuliahan 

yaitu  permasalahan media pembelajaran,  

permasalahan teknis pelaksanaan perkuliahan 

dan permasalahan substansi perkuliahan. Dalam 

permasalahan media pembelajaran belum 

menggunakan media berupa program microsoft 

excel dalam penyusunan laporan keuangan, 

dapat diatasi dengan menggunakan  program 

microsoft excel dalam penyusunan laporan 

keuangan. Untuk memudahkan pemahaman 

mahasiswa dalam penyunanan laporan keuangan  

melalui media program microsoft excel ini 

mahasiswa  dituntun  dalam  proses 

pembelajaran dengan memberikan langkah-

langkah yang sistematis dalam penyusunan 

laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut 

yaitu  (1)mengidentifikasi bukti-bukti transaksi, 

(2) membuat jurnal, (3) posting jurnal ke buku 

besar, (4) menyusun neraca saldo dari saldo-saldo 

yang ada di buku besar, (5) membuat jurnal 

penyesuain, (6) membuat neraca lajur atau kertas 

kerja, (7) menyusun laporan keuangan: yang 

terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas dan neraca akhir, (8) membuat jurnal 

Penutup, dan (9) menyusun neraca saldo setelah 

penutupan.  Pemahaman langkah-langkah 

penyusunan laporan keuangan tersebut  diberikan 

secara sistematis melalui program excel  dengan  

kondisi riil di dunia usaha, baik dalam 

perusahaan jasa, dagang, koperasi maupun 

industri atau manufactur.  Ilustrasi penggunaan 

program microsoft excel dalam penyusunan 

laporan keuangan  dapat dilihat pada  kerangka 

dasar  model pembelajaran dalam  penyusunan  

financial   statement melalui media microsoft 

excel. Permasalahan teknis pelaksanaan 

perkuliahan berkaitan dengan   penguasaan akan 

ketrampilan komputer peserta didik belum 

merata  diatasi dengan   strategi pembelajaran  

yang tepat yang mampu mengakomodasi  

dengan tahapan awal diperlukan pendampingan 
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ke arah mahasiswa yang kurang  mampu dalam 

penguasaan ketrampilan komputer serta lebih 

banyak memberikan tugas-tugas terstuktur  agar 

mahasiswa terbiasa menggunakan media 

komputer. Kendala mengenai waktu perkulihan 

yang dianggap kurang cukup   dapat diatasi 

dengan memanfaatkan  waktu semaksimal 

mungkin sehingga diperlukan sistematika 

perkulihan yang tepat disertai media dan 

perangkat pembelajaran yang tepat.  

 Tahapan pembelajaran dalam  

penyusunan  financial   statement melalui      

media microsoft excel, dapat melalui 5 tahapan 

yaitu  (1) Orientasi mahasiswa pada pembelajaran 

penyusunan Financial Statement (laporan 

keuangan), (2) Mengorganisasi mahasiswa dalam 

belajar, (3) membimbing  mahasiswa secara 

individual maupun kelompok, (4) 

Mengembangkan  dan mempresentasikan hasil 

karya, dan (5) menganalisis dan mengevaluasi 

proses penyusunan laporan keuangan melalui 

media Microsoft excel. 

Pada tahap pertama yaitu Orientasi 

mahasiswa pada pembelajaran penyusunan 

Financial Statement (laporan keuangan) ,   

ditetapkan perangkat pembelajaran yang 

digunakan seperti silabus, satuan acara 

perkuliahan,  dan menyiapkan program aplikasi 

Microsoft excel. Silabus dan satuan acara 

perkuliahan yang dibuat disesuaikan dengan 

format yang ada di lembaga. Komponen utama 

silabus berisi standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indicator pencapaia dan materi pokok. 

Sedangkan  Satuan Acara perkulihan 

didalamnya berisi jumlah pertemuan, 

kompetensi dasar, indicator pencapaian, materi 

pokok setiap pertemuan, dan waktu, serta media 

pembelajaran yang digunakan dalam hal ini 

program Microsoft excel. Setalah silabus dan 

satuan acara perkuliahan disiapkan  dilanjutkan 

dengan menyaipkan kasus –kasus riil yang 

terjadi di dalam dunia usaha baik  untuk 

perusahaan jasa, dagang , koperasi maupun 

industry. 

 Selanjutnya pada tahap kedua yaitu  

mengorganisasi mahasiswa dalam belajar, pada 

tahapan ini  dosen membantu mahasiswa 

mendefinisikan dan mengorganisasikan  tugas 

belajar yang berhubungan  dengan penyusunan 

laporan keuangan, memberikan pemahaman 

kepada mahasiswa berkaitan dengan konsep-

konsep laporan keuangan  

 Pada tahap ketiga  membimbing  

mahasiswa secara individual maupun kelompok 

memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

berkaitan dengan konsep-konsep laporan 

keuangan dengan mengikuti langkah-langkah 

yang diperlukan dalam penyusunan laporan 

keuangan  terdiri dari (1)mengidentifikasi bukti-

bukti transaksi, (2) membuat jurnal, (3) posting 

jurnal ke buku besar, (4) menyusun neraca saldo 

dari saldo-saldo yang ada di buku besar, (5) 

membuat jurnal penyesuain, (6) membuat neraca 

lajur atau kertas kerja, (7) menyusun laporan 

keuangan: yang terdiri dari laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas dan neraca akhir, (8) 

membuat jurnal Penutup, dan (9) menyusun 

neraca saldo setelah penutupan. 

 Pada tahap ke empat mengembangkan  

dan mempresentasikan hasil karya, pada tahapan 

ini mahasiswa menyusun  dan mencetak laporan 

keuangan  secara individu maupun kelompok dan 

menyajikannya  di hadapan kelas dan berdiskusi 

dalam kelas. 

  Pada tahap kelima  menganalisis dan 

mengevaluasi proses penyusunan laporan 

keuangan melalui media Microsoft excel. Pada 

tahapan akhir ini mahasiswa mengikuti penilaian 

dan menyerahkan tugas-tugas sebagai bahan 

evaluasi proses belajar. 

Setelah dilakukan kegiatan identifikasi 

masalah dilanjutan dengan mendisain model 

pembelajaran dalam  penyusunan  financial   

statement melalui media microsoft excel.   

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian  dapat 

disimpulkan bahawa kegiatan penelitian yang 

sudah dilaksanakan  pada tahun pertama ( 2016)  

pada tahap determinasi dan desain produk 

penelitian  sudah menghasilkan draft   model  

Pembelajaran Dalam  Penyusunan  Financial   

Statement Melalui Media Microsoft Excel   yang 

akan  diujicobakan pada penelitian berikutnya.  

Hasil pengembangan  model ini  dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai media 

untuk lebih memahami  dan menguasai proses 

penyusunan Laporan Keuangan. 
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 Model pembelajaran ini selain dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran juga 

dapat dipakai  sebagai alat untuk praktek 

langsung dan riil di dunia usaha.  
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Anak Agung Putri Maharani1 dan Luh Ketut Sri Widhiasih2  

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Pentingnya pendidikan bahasa Inggris 

untuk siswa sekolah dasar tidak dapat 

dipungkiri lagi di dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia. Pembelajaran bahasa Inggris sebagai 

bahasa asing di tingkat SD bertujuan untuk 

berkomunikasi. Bahasa Inggris telah diakui 

sebagai bahasa internasional yang dipakai 

masyarakat luas untuk berkomunikasi di dunia 

global. Dengan demikian pendidikan bahasa 

Inggris yang dimulai sejak dini tidak bisa 

dipandang sebelah mata.  

Pembelajaran bahasa Inggris sejak 

dini memiliki dua keunggulan, yaitu: (1) 

anak-anak dapat belajar secara lebih efisien 

dan memperoleh ilmu pengetahuan lebih 

melalui aktivitas-aktivitas menarik, 

khususnya yang berhubungan dengan visual, 

warna, seni peran, musik, dan aktivitas 

sosial anak-anak pada umumnya dan (2) 

ilmu yang diperoleh saat masa kanak-kanak 

akan tertanam dalam ingatan lebih lama 

dibandingkan dengan ilmu yang diperoleh 

ketika sudah dewasa (English First, 2016). 

Kebutuhan terhadap bahasa ini telah 

UMPAN BALIK GURU TERHADAP SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI SD SARASWATI 5 

DENPASAR 

1Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2Program Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris Universitas Mahasaraswati Denpasar 

agungputrimaharani@gmail.com 

Feedback which is delivered within the teaching learning process of English is significant. This study 

had been conducted to identify the types of feedback given by the English teachers to their students. SD 

Saraswati 5 Denpasar was selected as the location of the study. The school facilitates the teaching of 

English, starting from grade 1 to grade 6. To obtain the research data, the researchers administered 

observation, open questionnaire, and structured interview. The gathered data was analyzed by means of 

Interactive Model. It was found that there were eight types of feedback given by the English teachers. These 

delivered feedbacks were different in their frequency of occurance. The positive feedback that mostly given 

by the teachers was B1 feedback namely Approving. Meanwhile, the negative feedback that mostly given by 

the teachers was B2 feedback namely Disapproving.  

Keywords: English language, English teachers, feedback. 

Umpan balik yang disampaikan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris merupakan satu faktor 

penting. Penelitian ini telah dilakukan untuk mengidentifikasi jenis umpan balik yang diberikan oleh guru 

bahasa Inggris untuk siswa. SD Saraswati 5 Denpasar dipilih sebagai lokasi penelitian. Sekolah memfasilitasi 

pengajaran bahasa Inggris, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk mengumpulkan data, tim peneliti 

menerapkan pengamatan, angket terbuka, dan wawancara terstruktur. Data yang telah dikumpulkan 

kemudian dianalisis dengan menggunakan Model Interaktif. Ditemukan bahwa ada delapan jenis umpan 

balik yang diberikan oleh guru bahasa Inggris terhadap anak didiknya. Umpan balik yang disampaikan 

tersebut berbeda dalam hal frekuensi kemunculan atau pemberiannya. Umpan balik positif yang paling sering 

diberikan oleh guru adalah jenis umpan balik Kode B1 yaitu umpan balik dalam bentuk persetujuan. 

Sedangkan, umpan balik negatif yang paling sering diberikan adalah jenis umpan balik Kode B2 yaitu 

ketidaksetujuan. 

Kata kunci: bahasa Inggris, umpan balik, guru bahasa Inggris. 
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difasilitasi dengan pengajaran bahasa Inggris di 

tingkat SD sebagai sebuah muatan lokal. 

Suksesnya pengenalan dan pengajaran 

bahasa asing sejak dini ditentukan oleh banyak 

faktor. Salah satunya adalah sumber daya 

manusia -guru bahasa Inggris- yang memiliki 

kompetensi mengajar yang mumpuni. Guru 

memegang peranan penting untuk memfasilitasi 

keperluan siswanya dalam rangka 

mengembangkan potensi diri. Menurut Harmer 

(2001: 57-63), guru bahasa Inggris berperan 

sebagai pengontrol dimana guru menguasai 

kelas dan bertanggung jawab atas segala 

aktivitas di dalamnya sehingga situasi yang 

dihadapi siswa berbeda dengan situasi saat 

siswa bekerja di dalam kelompok. Selanjutnya, 

guru juga berperan untuk mengatur siswa untuk 

melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan 

penyediaan informasi, pemberian instruksi 

tugas, penempatan siswa secara grup atau 

berpasangan, dan merangkum kegiatan. Guru 

harus bisa mengelola kelas agar tercipta proses 

interaksi belajar mengajar yang baik dan 

kondusif. Dalam hal ini, guru bisa melibatkan 

siswa dan berinteraksi dengan mereka.  

Untuk menciptakan pembelajaran bahasa 

asing yang kondusif, diperlukan umpan balik - 

atau biasa disebut feedback dalam bahasa 

Inggris - pada kegiatan yang dilakukan setiap 

siswa. Menurut Hattie dan Timperely (2007), 

umpan balik merupakan informasi yang 

diberikan narasumber   menyangkut aspek-

aspek kinerja seseorang. Dengan kata lain, 

umpan balik dirancang sedemikian rupa untuk 

memahami kinerja melalui arahan-arahan dan 

pendapat tentang kinerja tersebut. Parson 

(1999) seperti yang tercantum di Sawitri 

(2007), umpan balik diberikan dalam upaya 

meningkatkan prestasi siswa dalam belajar 

bahasa.  

Umpan balik harus bersifat 

komprehensif, berguna dan sesuai dengan apa 

yang telah dilakukan siswa. Dalam 

penyampainnya, umpan balik harus tepat 

sasaran dan tepat guna agar kebertahanan 

belajar siswa tetap terjaga. Seperti yang 

dinyatakan oleh Nicole and Macfarlane-Dick 

(2006) yang tercantum pada Bijami, Kashef, 

dan Nejad (2013) bahwa penyampaian umpan 

balik yang baik dalam prakteknya seharusnya: 

a) membantu mengklarifikasi seperti apakah 

kinerja yang bagus (tujuan, kriteria, dan 

standar yang diharapkan), b) memfasilitasi 

perkembangan penilaian diri (refleksi) 

dalam pembelajaran, c) memberikan 

informasi yang berkualitas kepada siswa 

pada pembelajaran, d) mendorong diskusi 

guru dan teman sejawat ketika belajar, e) 

mendorong motivasi yang positif dan 

kepercayaan diri, f) menyediakan 

kesempatan untuk memperpendek 

jarak/jurang diantara kinerja nyata dan 

kinerja yang diharapkan, dan g) 

menyediakan informasi kepada siswa yang 

bisa dipakai untuk membentuk pengajaran 

yang berkualitas. 

Mory (2003) menyebutkan ada 4 

pandangan tentang bagaimana umpan balik 

mendukung pembelajaran bahasa. Pertama, 

umpan balik bisa dijadikan sebagai insentif 

untuk meningkatkan keakuratan. Kedua, 

umpan balik bisa dijadikan sebagai penguat 

yang secara otomatis menghubungkan 

respon dengan stimulus awal. Ketiga, umpan 

balik bisa dipandang sebagai informasi yang 

bisa dipakai pebelajar untuk memvalidasi 

atau mengubah respon sebelumnya. 

Keempat, umpan balik bisa dipandang 

sebagai bantuan dan dukungan dari orang 

lain untuk membantu pebelajar membangun 

pengetahuan dan pengalaman mereka serta 

menganalisis proses belajar yang telah 

dilalui. Penyampaian umpan balik pada 

pengajaran bahasa akan bermanfaat bagi 

pebelajar bahasa. 

Menurut Tunstall and Gipps (1996) 

yang tercantum dalam Knight (2014), 

umpan balik ada 8 yang dipilah menjadi 2 

sisi, positif dan negatif. Umpan balik positif 

terdiri dari: (Kode A1) pemberian 

penghargaan. Umpan balik jenis ini 

berkaitan dengan pengevaluasian dengan 

memberikan stiker, bintang, perlakuan dan 

penghargaan dari guru; (Kode B1) 

persetujuan, dimana umpan balik ini bersifat 

positif dan digambarkan oleh ekspresi 

pengakuan dari guru terhadap hasil kerja 

siswa. Umpan balik jenis ini misalnya 

seperti memberikan sentuhan, ekspresi 

wajah yang hangat, dan kata-kata 

membangun seperti “sangat bagus, kerja 

yang sangat baik, dan anak yang baik”; 
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(Kode C1) merinci pencapaian. Umpan balik ini 

mengidentifikasi aspek khusus dari pencapaian 

siswa. Misalnya, “ini merupakan hasil kerja 

yang bagus karena kamu telah ….”; (Kode D1) 

penguatan prestasi dimana guru dan siswa 

belajar bersama. Umpan balik ini terjadi di 

dalam sebuah dialog atau percakapan dimana 

refleksi hasil kerja dan perkembangan siswa 

sebagai fokusnya. Dengan jenis ini, guru 

bergerak sebagai fasilitator yang memfasilitasi 

proses belajar.  

Sedangkan, umpan balik negatif bisa 

dijabarkan sebagai berikut: (Kode A2) 

pemberian hukuman. Contohnya: guru keluar 

kelas dan merobek makalah siswa; (Kode B2) 

ketidaksetujuan. Umpan balik ini berkaitan 

dengan perasaan negatif dan ketidaksetujuan. 

Contohnya: “saya sangat kecewa padamu hari 

ini”; (Kode C2) merinci peningkatan. Umpan 

balik ini dipakai oleh guru untuk 

mengkhususkan pada bagaimana hal yang 

sedang dipelajari bisa dikoreksi. Fokusnya 

adalah pada kesalahan yang berkaitan dengan 

prestasi siswa, bukan pada atribut pribadi; 

(Kode D2) perencanaan kinerja selanjutnya. 

Umpan balik ini menekankan kritikan antara 

guru dan siswa dimana guru mengarahkan 

siswa untuk memikirkan kemungkinan 

selanjutnya tentang kinerja siswa. Sehingga 

guru terlihat sebagai rekan atau teman oleh 

siswanya.  

Kedelapan jenis umpan balik ini 

melibatkan ekxpresi verbal dan non-verbal 

dalam penyampaiannya. Dalam artian, umpan 

balik dapat berupa ujaran, ekspresi wajah, 

bahasa tubuh, volume suara, dan reward. 

Sehingga, umpan balik tersebut tidak 

diperlakukan sebagai umpan balik yang 

terpisah-pisah, tetapi sebagai umpan balik yang 

saling terkait dan merupakan satu kesatuan. 

Seperti misalnya ketika seorang guru 

memuji siswanya, tentunya dibarengi 

dengan menunjukan ekspresi wajah yang 

hangat dan suara yang lembut. Akan berbeda 

ketika menegur siswa, guru menunjukan 

ekspresi tegas dan menaikan volume serta 

menekan suaranya.  

Seorang guru hendaknya memiliki 

fondasi yang kuat tentang kinerja ekspresi 

verbal dan non-verbal dari umpan balik 

terhadap siswa yang bertujuan untuk 

memotivasi siswa mempelajari sebuah 

bahasa asing. Hal ini terkait dengan 

ketepatan sasaran dan kebermanfaatan 

sebuah umpan balik. Bagi siswa, umpan 

balik yang tepat berguna untuk membantu 

mereka mengidentifikasi kelemahan dan 

kekuatan diri yang tidak bisa diketahui oleh 

siswa melalui evaluasi diri. Umpan balik 

juga merupakan sumber informasi yang 

penting untuk verifikasi, elaborasi dan 

pengembangan diri siswa secara 

berkelanjutan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, 

maka rumusan masalahnya dapat dirangkai 

sebagai berikut: Apakah jenis-jenis umpan 

balik yang diberikan guru terhadap siswa 

saat pembelajaran bahasa Inggris?  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SD 

Saraswati 5 Denpasar yang berjarak 5 

kilometer dari universitas tim peneliti. Di 

sekolah ini, bahasa Inggris diajarkan sejak 

dini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 

Kondisi ini memungkinkan tim peneliti 

mendapatkan data yang lebih rinci tentang 

jenis-jenis umpan balik yang diberikan guru 

kepada siswa. Selain itu sekolah ini 

memiliki kelas paralel dan jumlah siswa 

dalam kelas kurang lebih 40 orang. Jumlah 

siswa tersebut tergolong besar, kondisi ini 

semakin menguatkan pilihan tim peneliti 

terhadap sekolah sebagai lokasi penelitian. 

Tim peneliti ingin melihat bagaimana 

seorang guru memberikan umpan balik pada 

siswa dalam sebuah kelas dengan jumlah 
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siswa yang besar, mengingat pembelajaran 

bahasa membutuhkan banyak latihan 

penggunaan bahasa yang dipersulit dengan 

jumlah siswa dalam kelas yang banyak. 

Penelitian ini merupakan sebuah 

penelitian yang dirancang secara deskriptif 

kualitatif. Rancangan ini digunakan untuk 

menggali jenis umpan balik yang digunakan 

guru ketika mengajar bahasa Inggris di SD 

Saraswati 5 Denpasar. Sebagai subjek 

penelitian, tiga orang guru bahasa Inggris 

dilibatkan dengan alasan: (1) dianggap aktif 

berkecimpung di dunia pengajaran bahasa 

Inggris; (2) memiliki waktu yang cukup untuk 

membantu tim peneliti mendapatkan data yang 

dibutuhkan; (3) tidak memiliki kecenderungan 

memberikan informasi berdasarkan rasa dan 

emosi; (4) tidak memiliki hubungan dekat 

dengan tim peneliti.  

Data jenis-jenis umpan balik yang 

digunakan oleh guru dalam mengajar bahasa 

Inggris di SD Saraswati 5 Denpasar 

dikumpulkan melalui pengamatan, angket 

terbuka dan wawancara terstruktur. Selanjutnya, 

data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan 

menggunakan Model Interaktif. Model ini 

terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan 

data, penyaringan data, penampilan data, dan 

pembuatan kesimpulan/verifikasi (Miles dan 

Huberman, 1994). Langkah-langkah tersebut 

dilakukan untuk menemukan pola yang 

diharapkan sehingga dapat disimpulkan. 

Bagannya dapat disajikan seperti berikut: 

       

 Bagan 1. Langkah data analisis dengan 

menggunakan Model Interaktif 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
Berikut akan dipaparkan data yang 

telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi 

jenis-jenis umpan balik yang diberikan oleh 

guru terhadap siswa saat pelajaran bahasa 

Inggris berlangsung. Instrumen penelitian 

yang dipergunakan untuk mengumpulkan 

data adalah lembar pengamatan, daftar 

pertanyaan angket terbuka, dan daftar 

pertanyaan wawancara terstruktur. Umpan 

balik yang diteliti adalah umpan balik positif 

dan negatif yang dapat dibagi menjadi 8 

bagian. Umpan balik positif terdiri dari: 

(Kode A1) pemberian penghargaan, (Kode 

B1) persetujuan, (Kode C1) merinci 

pencapaian, dan (Kode D1) penguatan 

prestasi. Sedangkan, umpan balik negatif 

bisa dijabarkan sebagai berikut: (Kode A2) 

pemberian hukuman yang menandakan 

ketidaksetujuan, (Kode B2) ketidaksetujuan, 

(Kode C2) merinci peningkatan dan (Kode 

D2) perencanaan kinerja selanjutnya.  

Tim peneliti mengamati dan 

mengikuti proses belajar mengajar (PBM) 

yang dilakukan oleh tiga orang guru bahasa 

Inggris. Pengamatan di kelas masing-masing 

dilakukan sebanyak dua kali pada hari dan 

jam yang berbeda. Proses belajar dan 

mengajar yang diamati adalah PBM bahasa 

Inggris di kelas II, IV, dan V. Pada awalnya, 

tim peneliti berencana untuk mengamati 

kelas II, IV, dan VI, tapi kelas VI diganti 

menjadi kelas V dengan alasan siswa kelas 

VI sedang mempersiapkan diri untuk 

menghadapi ujian nasional.  

Pengamatan di kelas bahasa Inggris 

yang diampu oleh Guru 1 dilaksanakan di 

kelas VB pada hari Selasa tanggal 19 April 

2016 di kelas VB pada jam 07.15 – 08.25 

WITA. Tim peneliti dibantu oleh 1 orang 

tenaga pembantu untuk merekam video. 

Sedangkan, tim peneliti mencatat umpan 

balik yang diberikan oleh Guru 1. 

Pengamatan berjalan lancar tanpa kendala 

yang berarti.  Guru 1 memperkenalkan tim 

peneliti kepada siswa dan menjelaskan 

kepada mereka maksud kedatangan tim 

peneliti. Guru 1 juga meminta siswa untuk 

Pengum-

pulan 

data 

Penyari-

ngan 

data Penarikan 

kesimpulan/very-

vikasi 

Penampi

-lan data 
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bersikap dan belajar seperti hari-hari biasanya.  

Pada saat PBM berlangsung, Guru 1 

memberikan umpan balik positif maupun 

negatif. Umpan balik positif yang diberikan 

berupa verbal dan non verbal. Contoh dari 

umpan balik positif verbal adalah berupa pujian 

dan tindakan mencentang nama siswa yang 

berhasil menjawab pertanyaan dari Guru 1 

dengan benar. Secara non-verbal, Guru 1 selalu 

tersenyum setiap siswa menunjukan kinerja 

yang bagus atau jika mereka menjawab 

pertanyaan Guru 1. Ada kalanya siswa 

kehilangan konsentrasi dan mulai melakukan 

aktifitas di luar instruksi Guru 1, merespon hal 

tersebut Guru 1 memberikan umpan balik 

negatif verbal berupa teguran. Sedangkan untuk 

yang non-verbal, Guru 1 menunjukan ekspresi 

wajah yang tegas dan memindahkan siswa 

untuk duduk di dekat meja guru. 

Selanjutnya, pengamatan kedua 

dilaksanakan di kelas yang sama pada hari 

Selasa tanggal 26 April 2016 di kelas yang 

sama pada jam 07.15 – 08.25 WITA. Pada 

PBM kali ini, materi yang diajar adalah tentang 

lagu dan nilai moralnya. Guru 1 memanggil 

siswa satu persatu untuk menyanyikan lagu 

berbahasa Inggris yang sudah mereka pilih dan 

sudah disiapkan di rumah. Siswa menyanyikan 

lagu dengan riang. Setelah bernyanyi, siswa 

menyebutkan pesan moral yang terkandung 

dalam lagu tersebut. Guru 1 memberi skor 

untuk kegiatan ini dengan mengindahkan 

komponen pesan moral yang didapat, 

pengucapan kata (pronounciation) bahasa 

Inggris siswa, kenyaringan dan kejelasan suara, 

serta kelancaran. 

Secara umum, Guru 1 memberikan 

umpan balik positif berupa pujian pada 

pencapaian siswa yang presentasi dan 

merefleksikan pada siswa yang lain. Guru 1 

juga memberi pujian terhadap kemampuan 

siswa menghafal lagu yang panjang. Selain itu, 

tatapan wajah yang hangat juga ditunjukan oleh 

guru. Guru 1 terkadang tersenyum dan tertawa 

kecil melihat tingkah positif siswa. Untuk lebih 

akrab dengan siswa dan tentunya membina 

hubungan baik antara guru dan siswa, salah satu 

cara yang diterapkan adalah menggunakan kata 

panggilan “sayang” ketika memanggil siswa. 

Sebaliknya, umpan balik negatif diberikan 

berupa teguran terhadap siswa yang 

menimbulkan keramaian dan memanggil 

nama siswa yang tidak memperhatikan. 

Sesekali memberikan tanda untuk diam 

dengan mengucapkan “Ssst” dan “Jangan 

ribut”. 

Pengamatan di kelas bahasa Inggris 

yang diampu oleh Guru 2 dilaksanakan di 

kelas IVA pada hari Kamis tanggal 21 April 

2016 pada jam 15.05 – 16.15 WITA. Seperti 

halnya Guru 1, Guru 2 memperkenalkan tim 

peneliti dan tenaga pembantu kepada siswa 

dan meminta mereka untuk menjalani PBM 

seperti biasanya. Siswa kelas IVA memiliki 

karakter yang mirip dengan anak kelas VB. 

Mereka sudah mengerti pentingnya belajar 

bahasa Inggris sehingga mereka fokus 

belajar. Guru 2 mengajar dengan hangat. Di 

tengah proses mengajar, guru memberikan 

umpan balik yang positif berupa tulisan 

good job atau well-done pada buku siswa. 

Sedangkan untuk yang negatif, Guru 2 

mengklarifikasi kekeliruan yang dibuat oleh 

siswa bersama-sama dengan siswa yang lain.  

Pengamatan kedua dilakukan di kelas 

yang sama pada hari Kamis tanggal 28 April 

2016 pada jam 15.05 – 16.15 WITA. Pada 

PBM kali ini, materi yang diajar adalah 

cuaca (Weather). Guru 2 mengkombinasikan 

kegiatan belajar dan mengajar dengan 

permainan, nyanyian, dan kegiatan menarik 

lainnya seperti mengeja sebuah kata 

bahasaInggris. Adapun umpan balik positif 

yang diberikan oleh Guru 2 adalah berupa 

senyuman, wajah yang ceria, dan anggukan 

kepala sebagai tanda setuju terhadap 

jawaban siswa. Guru 2 juga mengucapkan 

thank you atas kinerja yang siswa lakukan. 

Pada sesi permainan, Guru 2 memberi 

tepukan tangan yang meriah bagi grup yang 

menang dan berhasil melakukan instruksi 

dengan benar. 

Sedangkan umpan balik negatif yang 

diberikan Guru 2 yaitu dengan mengoreksi 

kesalahan yang dibuat oleh siswa misalnya 

seperti memperbaiki pengucapan siswa 

ketika menyebut kata sunny. Dalam 

permainan, selain memberikan tepuk tangan, 

Guru 2 menghukum kelompok siswa yang 

kalah untuk menyanyikan sebuah lagu anak 

berbahasa Inggris berjudul Rain Go Away. 

Untuk membangun kelanjutan belajar, guru 
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mengklarifikasi cara penilaian dengan 

mengatakan “salah satu huruf, setengah, lebih 

dari 1 huruf, salah total”.  

Selanjutnya, pengamatan di kelas yang 

diampu oleh Guru 3 dilakukan di kelas IIC pada 

hari Jumat, 22 April 2019, jam 09.50 – 11.00 

WITA. Siswa kelas II adalah peserta didik usia 

dini yang sudah diperkenalkan dengan bahasa 

asing, khususnya bahasa Inggris. Di kelas, 

merupakan tantangan tersendiri bagi Guru 3 

untuk mengajar dan sekaligus mengenalkan 

bahasa Inggris bagi siswa. Siswa sangat 

antusias mengikuti pelajaran, hanya saja 

konsentrasi dan fokus mereka mudah 

teralihkan. Jadi Guru 3 memberikan ekstra 

perhatian bagi siswa. Tidak jarang suasana 

kelas menjadi riuh dan siswa bergerak tidak 

terkontrol tetapi Guru 3 menangani hal ini 

dengan berkeliling kelas. Sehingga Guru 3 

selalu aktif dan kreatif untuk meramu kegiatan 

pembelajaran.  

Secara umum, umpan balik positif yang 

diberikan Guru 3 adalah berupa aktivitas 

mengajak siswa untuk bertepuk tangan saat 

teman mereka menjawab dengan benar. Ini 

dilakukan untuk menumbuhkan rasa 

menghargai antara siswa. Guru 3 juga memuji 

siswa dengan menyebutkan kata good “sangat 

bangga” dan “pintar sekali”. Untuk memberikan 

umpan balik yang negatif, Guru 3 mengoreksi 

langsung kesalahan tulisan siswa. Guru 3 juga 

memperingatkan siswa bahwa namanya akan 

dicatat di buku pelanggaran jika melanjutkan 

tindakannya.   

Pengamatan yang kedua dilakukan 

pada kelas yang sama pada hari Jumat, 29 

April 2019, jam 09.50 – 11.00 WITA. 

Karena yang diajar adalah siswa yang relatif 

masih kecil, Guru 3 lebih menekankan PBM 

pada pemakaian lagu, gambar, dan 

permainan. Siswa diajak bermain sambil 

belajar. Guru 3 dengan maksimal 

mengontrol tindakan siswa. Karena 

berhadapan dengan siswa usia dini, umpan 

balik positif yang diberikan kebanyakan 

berupa pujian dan senyuman terhadap 

kinerja siswa. Sedangkan umpan balik 

negatif, guru langsung mendekati siswa 

yang tidak fokus ketempat duduknya untuk 

dinasehati. 

Kemudian data pada lembar 

pengamatan dibandingkan dengan rekaman 

video. Proses pembandingan ini bertujuan 

untuk memperoleh data tambahan tentang 

jenis umpan balik yang tidak sempat diamati 

langsung oleh tim peneliti. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian disaring sehingga 

data yang dianalisis merupakan data yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Frekuensi 

dan persentase terjadinya masing-masing 

umpan balik didapat setelah mengkalkulasi 

hasil terjadinya umpan balik pada lembar 

pengamatan yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 1 Frekuensi dan Persentase Kemunculan Umpan Balik 

 

 

Guru           Umpan 

                                  Balik 
A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 

Guru 1 7 26 8 6 2 15 7 4 

Guru 2 8 22 2 2 2 8 8 4 

Guru 3 6 11 5 6 2 7 9 3 

Frekuensi tiap jenis umpan 

balik 21 59 15 14 6 30 24 11 

Persentase (%) 11.67 32.78 8.33 7.78 3.33 16.67 13.33 6.11 

Frekuensi umpan balik 

(positif dan negatif) 109 71 

Persentase (%) 60.56 39,44 
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Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa 

guru memberikan delapan jenis umpan balik 

terhadap siswa saat pelajaran bahasa 

Inggris. Kedelapan umpan balik tersebut 

dipilah menjadi umpan balik positif dan 

negatif. Namun, yang menjadi perbedaan 

adalah frekuensi pemberian masing-masing 

umpan balik tersebut kepada siswa. 

Diperoleh data frekuensi terjadinya umpan 

balik positif yaitu sebanyak 21 kali untuk 

jenis umpan balik Kode A1, 59 kali untuk 

jenis umpan balik Kode B1, 15 kali untuk 

jenis umpan balik Kode C1, dan  14 kali 

untuk jenis umpan balik Kode D1. Jika 

dipersentasekan, hasilnya adalah 11,67% 

umpan balik positif berupa A1, 32,78% 

umpan balik positif berupa B1, 8,33% 

umpan balik positif berupa C1, dan 7.78% 

umpan balik positif berupa D1. 

Sedangkan, frekuensi terjadinya 

umpan balik negatif sebagai berikut: 6 kali 

untuk jenis umpan balik Kode A2, 30 kali 

untuk jenis umpan balik Kode B2, 24 kali 

untuk jenis umpan balik Kode C2, dan 11 

kali untuk jenis umpan balik Kode D2. 

Selanjutnya, jika dipersentasekan, data 

menunjukan bahwa 3.33% umpan balik 

negatif berupa A2, 16,67% umpan balik 

negatif berupa B2, 13,33% umpan balik 

negatif berupa C2, dan 6,11% umpan balik 

negatif berupa D2.  

Berdasarkan temuan tersebut, umpan 

balik positif yang paling sering diberikan 

oleh guru adalah jenis umpan balik Kode 

B1 yaitu umpan balik dalam bentuk 

persetujuan. Sedangkan, umpan balik 

negatif yang paling sering diberikan adalah 

jenis umpan balik Kode B2 yaitu 

ketidaksetujuan. Secara keseluruhan, umpan 

balik positif memiliki frekuensi 

penyampaian sebanyak 109 kali. Untuk 

umpan balik negatif, frekuensi 

penyampaiannya adalah sebanyak 71 kali. 

Jika dipersentasekan, 60,56% dari umpan 

balik yang diberikan guru berupa umpan 

balik positif dan 39,44% umpan balik yang 

guru sampaikan adalah berupa umpan balik 

negatif.   

Untuk mendukung temuan pada 

lembar pengamatan, penyebaran angket 

terbuka dilakukan sekali untuk masing-

masing guru. Dalam angket terbuka ini, 

guru diminta untuk menuliskan pendapat 

mereka pada 24 buah sub pertanyaan. 

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan 

umpan balik apa saja yang guru berikan 

ditambah dengan alasan penyampaian 

umpan balik tersebut. Angket ini 

memberikan data yang mengklarifikasi dan 

menguatkan data yang sudah dikumpulkan 

melewati proses pengamatan PBM (dengan 

lembar pengamatan dan rekaman video). 

Angket terbuka ini diberikan kepada 

Guru 1 pada tanggal 3 Mei 2016. Angket 

langsung dikerjakan dan dijawab sesuai 

dengan butir pertanyaan setelah guru selesai 

mengajar. Guru 2 diberikan angket pada 

tanggal 12 Mei 2016 dan guru membawa 

pulang angket untuk diisi. Sedangkan, Guru 

3 menjawab angket setelah guru selesai 

mengajar yaitu pada tanggal 13 Mei 2016.  

Berdasarkan hasil dari angket 

terbuka, guru menyatakan bahwa saat 

interaksi belajar dan mengajar berlangsung, 

guru memberikan penghargaan berupa maju 

ke depan terhadap siswa yang mau mencoba 

ucapan yang diucapkan guru. Kalimat-

kalimat pujian seperti you are good, thank 

you dan lain sebagainya diberikan sebagai 

umpan balik atas keberaniannya. Alasan 

penyampaian umpan balik tersebut adalah 

agar siswa memiliki kepercayaan diri yang 

baik. Sebab rasa percaya diri sangat 

dibutuhkan oleh anak-anak usia dini untuk 

mempelajari bahasa asing. Dengan 

memberikan penghargaan, mereka akan 

merasa dianggap, dihargai serta dilibatkan 

dalam kegiatan belajar. 

Saat menyetujui apa yang siswa 

ucapkan atau lakukan, guru berkata yes atau 

good. Kemudian dilanjutkan dengan 

mengomentari kalau pekerjaan mereka 

bagus dengan ucapan good job, great, 

super, atau excellent. Guru memberikan 

alasan agar siswa tiada henti berlatih dan 

belajar. Siswa diarahkan untuk memahami 

tentang pentingnya usaha ketika belajar.  

Ketika merinci pencapaian, dalam 

proses belajar-mengajar, guru 

mengingatkan siswa untuk terus berlatih, 
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berani mencoba, dan mengemukakan 

pendapat. Mereka bebas menjawab dan 

berkomentar sesuai apa yang mereka 

ketahui. Terkadang, guru memberikan tugas 

tertulis untuk melatih kosa kata mereka agar 

mendapat hasil yang maksimal (tidak di 

bawah KKM). Penyampaian umpan balik 

jenis ini karena guru ingin menekankan 

kepada siswa jika mereka tidak mau berlatih 

maka mereka tidak akan mencapai hasil 

yang baik. Selain itu, bertujuan pula untuk 

memacu siswa yang memiliki kemampuan 

yang kurang agar bisa mengikuti 

perkembangan teman-temannya (sesuai 

dengan KKM minimal).  

Untuk membangun prestasi, guru 

memberikan reward dan pujian kecil untuk 

dalam memotivasi minat dan kemauan 

siswa belajar. Dengan teknik belajar sambil 

bernyanyi atau bermain, mereka tidak 

merasakan jika mereka sesungguhnya 

sedang belajar. Guru berpendapat bahwa 

awal dari keberhasilan siswa bukanlah 

semata-mata IQ yang tinggi dan nilai 

akademis saja, namun rasa nyaman, rasa 

percaya diri, dan reward yang mereka 

terima. Itulah proses memotivasi yang 

sesungguhnya.  

Pada saat belajar dan mengajar, guru 

juga memberikan umpan balik negatif. Pada 

dasarnya siswa takut dihukum, namun 

apabila mereka lalai, hukuman harus tetap 

dijalankan untuk melatih kedisiplinan 

mereka. Biasanya guru memberikan 

hukuman yang ringan, seperti mengerjakan 

tugas dan pekerjaan rumah tambahan. 

Hukuman ini diberikan agar siswa 

menanamkan kedisplinan dan pemahaman 

bahwa belajar adalah proses yang harus 

dilalui dengan sungguh-sungguh. 

Umpan balik negatif selanjutnya yang 

diberikan adalah pada saat tidak menyetujui 

berupa catatan pada LKS atau buku latihan 

mereka, serta memperbaiki kekeliruan 

mereka dan tetap memberi semangat dengan 

pernyataan you can do your best!. Bentuk 

umpan balik ini diberikan untuk 

menyadarkan siswa dengan 

kesalahan/kekeliruan ketika belajar. 

Umpan balik merinci peningkatan 

disampaikan oleh guru berupa penekanan-

penekanan atas prestasi dan frekuensi 

keaktifan mereka di kelas. Setiap kali 

siswamenjawab pertanyaan guru, guru akan 

mencentang nama siswa pada daftar hadir. 

Ini dilakukan menggali keaktifan siswa agar 

kemampuan dan kemahiran siswa 

meningkat dari waktu kewaktu.   
Sedangkan umpan balik membangun 

kelanjutan belajar diberikan dengan 

memberikan siswa pekerjaan rumah yang 

terkait dengan materi yang telah dipelajari. 

Ini dilakukan agar siswa tidak hanya 

mengingat informasi tetapi memahami 

informasi tersebut agar kelak berguna bagi 

kehidupan mereka. 

Selanjutnya tim peneliti 

melaksanakan wawancara terstruktur yang 

melibatkan ketiga guru. Sesi wawancara 

terstruktur dilakukan setelah pengumpulan 

data melalui pengamatan dan angket 

terbuka berakhir. Tim peneliti 

mewawancarai ketiga guru di waktu yang 

berbeda dan di luar jam mengajar mereka. 

Wawancara ini berlangsung beberapa menit 

dan dilakukan hanya sekali guna 

mentriangulasi data. 

Pada tanggal 17 Mei 2016, Guru 1 

diwawancarai oleh tim peneliti. Secara 

umum Guru 1 menyatakan bahwa siswa 

kelas V memiliki karakter kompetitif yang 

sportif. Jadi Guru 1 lebih sering 

mengadakan permainan secara berkelompok 

untuk mereka. Umpan balik yang diberikan 

selain untuk kelompok secara keseluruhan, 

juga diberikan untuk individu. Respon 

siswa juga bervariasi ketika menerima 

umpan balik yang positif maupun negatif. 

Ada yang tidak mengindahkan serta tidak 

peduli, ada yang senang ketika mendapat 

pujian, juga ada yang langsung menunjukan 

muka sedih ketika menerima teguran. 

Selanjutnya, sesi wawancara 

dilakukan pada tanggal 19 Mei 2016 dengan 

melibatkan Guru 2. Guru 2 yang mengajar 

di kelas IV menyatakan bahwa pemberian 

umpan balik yang positif maupun yang 

negatif harus tepat sasaran, tidak berlebihan, 

dan tidak menyakiti hati siswa. Guru 2 
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menambahkan, kata-kata pedas pasti diingat 

oleh siswa yang akan berdampak pada 

motivasi dan minat belajar mereka. 

Sehingga Guru 2 lebih sering memberikan 

teguran disertai alasan kenapa siswa itu 

ditegur daripada memarahi siswa dengan 

kata-kata yang ketus. Sedangkan, untuk 

umpan balik yang positif, siswa diberikan 

tepukan di pundak sebagai tanda kalau 

siswa mempresentasikan materi dengan 

baik. 

Kemudian, pada tanggal 20 Mei 

2016, sesi wawancara melibatkan Guru 3. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru 

3, umpan balik yang diberikan masih 

sederhana atau berupa kalimat sederhana 

karena ditujukan untuk siswa kelas II. Tidak 

ada hukuman berupa pukulan dan aktivitas 

ringan tangan lainnya, hanya berupa kata-

kata saja. Secara umum, Guru 3 

menyebutkan bahwa jenis-jenis umpan 

balik positif yang diberikan secara verbal 

berupa kata good, very good, well-done, 

excellent. Kemudian, secara non-verbal, 

guru menganggukkan kepala, tersenyum, 

memberikan stiker bergambar menarik 

kepada siswa ketika mereka melakukan 

kinerja dengan baik. Guru 3 mengatakan 

jika siswa sangat senang menerima umpan 

balik positif seperti yang Guru 3 berikan. 

Siswa bahkan melaporkan pujian dan 

gambar yang diberikan oleh Guru 3 kepada 

orang tua mereka. 

Sesuai dengan hasil temuan 

menggunakan lembar pengamatan, angket 

terbuka dan wawancara terstruktur, guru 

lebih sering memberikan umpan balik 

positif dalam bentuk verbal dan non-verbal 

daripada umpan balik negatif yang 

berbentuk verbal dan non-verbal. Hal ini 

berkaitan dengan alasan bahwa kesuksesan 

pengajaran bahasa Inggris untuk siswa yang 

belajar bahasa asing sejak dini dipengaruhi 

oleh umpan balik yang positif. Umpan balik 

positif memotivasi siswa untuk belajar dan 

tetap memperoleh prestasi dan pencapaian 

yang memuaskan dalam belajar bahasa 

Inggris. Tetapi, pemberian umpan balik 

negatif dilakukan bertujuan untuk 

mendisiplinkan siswa dan menumbuhkan 

kesadaran mereka akan kesalahan yang 

mereka perbuat. Guru berharap bahwa 

siswa mampu mengoreksi kekeliruan dan 

tindakan yang kurang tepat sehingga 

mereka bisa belajar mandiri dan sadar akan 

keunggulan dan kelemahan merekasendiri. 

PEMBAHASAN 

Dengan mengacu pada pentingnya 

penguasaan bahasa Inggris sejak dini di era 

globalisasi serta memperhatikan signifikansi 

umpan balik dari guru sebagai faktor 

ektrinsik keberhasilan penguasaan bahasa 

ini, adapun rumusan masalah yang tim 

peneliti pecahkan dalam penelitian ini yaitu, 

bagaimanakah jenis-jenis umpan balik yang 

guru berikan terhadap siswa saat pelajaran 

bahasa Inggris.  

Ditemukan bahwa berdasarkan hasil 

pengamatan, guru menerapkan kedelapan 

sub bagian dari umpan balik positif dan 

negatif ketika proses belajar dan mengajar 

bahasa Inggris, yaitu umpan balik positif 

meliputi: A1) pemberian penghargaan, B1) 

persetujuan, C1) merinci pencapaian, dan 

D1) penguatan prestasi. Umpan balik 

negatif terdiri dari: A2) pemberian 

hukuman, B2) ketidaksetujuan, C2) merinci 

peningkatan, dan D2) perencanaan kinerja 

selanjutnya. Hasil pengamatan ini 

mendukung temuan tentang guru yang 

memberikan kedua umpan balik, yang 

positif maupun negatif. Tetapi, 

penggunaannya bergantung pada tujuan, 

apakah untuk meningkatkan prestasi siswa, 

memotivasi mereka maupun mendisiplinkan 

mereka.  

Kedelapan jenis umpan balik ini 

muncul dan diberikan tentunya dengan 

frekuensi yang berbeda. Jenis umpan balik 

positif yang paling sering digunakan adalah 

jenis umpan balik menyetujui (Kode B1) 

sebanyak 59 kali. Jenis umpan balik Kode 

B1 atau menyetujui dalam bentuk verbal 

memiliki deskripsi sebagai berikut: ekspresi 

pribadi yang positif, ekspresi hangat dari 

perasaan, menunjukan rasa kasih sayang, 

menggunakan label, dan pujian secara 

umum. Untuk umpan balik non-verbal yang 

positif memiliki deskripsi berupa sentuhan, 
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ekspresi wajah, dan mencentang nama 

siswa pada daftar hadir.  

Saat pembelajaran bahasa Inggris 

berlangsung di kelas, guru kerap 

menunjukan tatapan muka yang ceria dan 

tersenyum melihat tingkah positif siswa. 

Guru memuji siswa keseluruhan karena 

mereka mengerjakan tugas dengan baik. 

Selain itu, guru mengucapkan ucapan 

terima kasih thank you dan that’s great 

sebagai tanda bahwa guru menyukai 

pendapat siswa dan dilanjutkan dengan 

anggukan kepala yang menandakan 

persetujuan terhadap pendapat tersebut. 

Ketika ucapan atau tindakan yang siswa 

lakukan disetujui oleh guru, guru berkata 

yes/good atau mengomentari kalau 

pekerjaan mereka bagus dengan ucapan 

good job, great, super, atau excellent.  

Persetujuan yang diberikan oleh guru 

dalam bentuk verbal dan non-verbal 

terhadap kinerja dan tindakan siswa 

berdampak positif bagi siswa. Siswa terlihat 

lebih percaya diri karena adanya 

persetujuan dan pengakuan dari guru 

mereka. Pemakaian bahasa Inggris oleh 

guru ketika menyetujui pendapat siswa, 

mendorong siswa memakai bahasa Inggris 

untuk merespon gurunya. Walaupun 

terbata-bata dan tidak terlalu lancar, siswa 

berusaha untuk mengatakan rasa terima 

kasih mereka terhadap persetujuan yang 

diberikan guru dengan memakai bahasa 

Inggris. Bahkan, siswa tidak malu dengan 

kekeliruan dan ketidaklancaran ketika 

berkomunikasi dengan menggunakan 

bahasa Inggris.  

Pemberian umpan balik persetujuan 

terhadap siswa tertentu yang memberikan 

pendapat mengundang siswa lainnya untuk 

berkompetisi mengajukan pendapat mereka. 

Mereka mengangkat tangan untuk mencoba 

mengajukan pendapat. Kompetisi juga 

terlihat ketika siswa dikelompokan pada 

saat guru mengadakan permainan kata 

dalam bahasa Inggris. Setiap kelompok 

berlomba menulis kata bahasa Inggris yang 

berkaitan dengan “weather”. Kelompok 

yang menang dan menulis lebih banyak kata 

dengan tepat dan sesuai dengan ejaannya 

diberikan pujian secara keseluruhan dan 

komentar yang membangun. Setiap kata 

yang mereka tulis dan yang benar disetujui 

oleh guru. Dampaknya, semua siswa 

mencatat kata tersebut yang secara tidak 

langsung akan menambah kosa kata bahasa 

Inggris mereka. 

Guru menyebutkan bahwa 

penyampaian umpan balik persetujuan 

bertujuan untuk mengarahkan siswa tetap 

berlatih dan belajar, mengerti tentang proses 

belajar yang tidak singkat dan perlu usaha 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal.  

Selanjutnya, jenis umpan balik positif 

yang paling jarang diberikan adalah 

membangun prestasi (Kode D1) yaitu 

sebanyak 14 kali. Jenis umpan balik ini 

memiliki deskripsi pengakuan khusus dari 

pencapaian, penggunaan kriteria yang 

berhubungan dengan tugas/prilaku; guru 

sebagai model, pujian yang lebih spesifik.  

Di kelas, guru memanggil nama 

siswa secara spesifik untuk memuji siswa 

karena presentasi di depan kelas. Perlakuan 

ini menyebabkan siswa bersangkutan 

bangga akan hasil yang dicapai. Ditambah 

dengan pujian yang diberikan oleh guru 

membuat siswa semakin aktif merespon 

pertanyan guru. Selain itu, guru 

menjelaskan dampak positif yang akan 

siswa dapatkan setelah presentasi di depan 

teman-teman mereka. Guru melakukannya 

agar siswa tertantang untuk tampil di depan 

khalayak ramai. 

Guru menyatakan bahwa dengan 

reward dan pujian sederhana ternyata 

sangat ampuh dalam memotivasi minat dan 

kemauan siswa belajar. Dengan teknik 

belajar sambil bernyanyi atau bermain, 

siswa tidak merasakan jika mereka 

sesungguhnya sedang belajar. Guru 

mengharapkan siswa menguasai kompetensi 

dasar yang diajar dengan umpan balik 

membangun prestasi.  

Ditinjau dari umpan balik negatif, 

yang paling sering diberikan adalah jenis 

umpan balik negatif ketidaksetujuan (Kode 

B2) yaitu sebanyak 30 kali. Jenis umpan 

balik negatif ini memiliki deskripsi yaitu 

secara verbal meliputi ekspresi pribadi yang 
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negatif: ancaman, ekspresi marah atau 

kekecewaan, kejengkelan, teguran, ekspresi 

ketidaksetujuan terhadap siswa secara 

pribadi: tuduhan, pengunaan label, ekspresi 

evaluasi negatif terhadap karya siswa: karya 

siswa tidak bermanfaat, dan secara non-

verbal meliputi volume suara, gerak tubuh 

dan tindakan, lengkingan suara.  

Pada saat proses belajar dan mengajar 

berlangsung, untuk mengekspresikan 

ketidaksetujuan, guru memanggil nama 

siswa yang tidak memperhatikan. Sesekali 

meminta siswa untuk tenang dengan 

mengatakan “jangan  ribut”. Ketika ada 

siswa yang susah untuk dikontrol, guru 

mengambil strategi teguran dan ancaman 

bahwa identitas siswa akan ditulis di buku 

pelanggaran jika melanjutkan tindakannya. 

Selain itu, ketika siswa secara keseluruhan 

tidak tenang di kelas ataupun mulai ramai 

ketika mendengarkan instruksi dari guru, 

guru menaikan volume suaranya agar lebih 

keras dari kebisingan yang siswa ciptakan. 

Guru juga memberikan catatan pada LKS 

atau buku latihan siswa, memperbaiki 

kekeliruan mereka dan tetap memberi 

semangat dengan menulis you can do your 

best! untuk mengevaluasi karya siswa.  

Ketidaksetujuan diberikan dengan 

alasan menyadarkan siswa akan kekeliruan 

yang mereka perbuat ketika belajar. Siswa 

diharapkan untuk secara mandiri mampu 

memperbaiki diri setelah mereka sadar akan 

kekeliruannya. Tindakan guru ini 

mengarahkan siswa untuk memiliki 

otonomi belajar dalam rangka 

mengembangkan potensi mereka sendiri.  

Jenis umpan balik negatif yang paling 

jarang diberikan adalah menghukum (Kode 

A2) yaitu sebanyak 6 kali. Umpan balik 

negatif ini meliputi siswa dikeluarkan dari 

kelas, guru menolak/membuang hasil karya 

siswa, siswa dikeluarkan dari grup belajar, 

serta penolakan guru sebagai teman siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara, angket 

terbuka, dan pengamatan langsung, guru 

tidak pernah menghukum siswa dengan 

mengeluarkan siswa dari kelas, membuang 

karya siswa ataupun hukuman keras 

lainnya.  

Selama proses belajar mengajar di 

kelas, guru hanya menghukum siswa untuk 

mengerjakan tugas tambahan atau 

memberikan siswa pekerjaan rumah. Ini 

dilakukan dengan tujuan merangkul siswa 

tersebut ke arah yang lebih baik dan 

hukuman yang diberikan tetap bermanfaat 

bagi kelanjutan belajar dan pengembangan 

siswa. Guru berpendapat bahwa pada 

dasarnya siswa takut dihukum, namun 

apabila mereka lalai, hukuman harus tetap 

dijalankan untuk melatih kedisiplinan 

mereka. Guru akan memberikan hukuman 

yang ringan tanpa melibatkan hukuman 

fisik.  

Alasan untuk tetap memberikan 

hukuman adalah agar siswa terbiasa dengan 

kedisplinan. Hukuman tetap diperlukan 

untuk menanamkan pemahaman bahwa 

belajar adalah proses yang harus siswa lalui 

dengan sungguh-sungguh. Ini bermakna 

bahwa pemberian hukuman sejatinya 

bertujuan baik. Hanya saja, aktivitas 

hukumannya yang dipilih dengan seksama 

untuk siswa. Hukuman diberikan sekaligus 

untuk mengembangkan kemampuan siswa. 

Sehingga, salah satu hukuman yang 

diberikan oleh guru adalah pemberian tugas 

tambahan atau pengerjaan pekerjaan rumah 

yang banyaknya dua kali lipat.  

Secara keseluruhan, umpan balik 

positif yang diberikan oleh guru terjadi 

sebanyak 109 kali dan umpan balik negatif 

diberikan sebanyak 71 kali. Data ini 

menunjukan bahwa guru cenderung untuk 

menyampaikan umpan balik yang positif 

daripada yang negatif. Jika dipersentasekan, 

sebanyak 60,56% umpan balik yang 

diberikan guru dalam pelajaran bahasa 

Inggris adalah umpan balik yang positif. 

Sebaliknya, umpan balik negatif hanya 

diberikan sebesar 39,44%. 

Walaupun umpan balik negatif 

muncul dengan frekuensi yang lebih sedikit, 

penyampaiannya tetap dilakukan oleh guru 

mengingat penting adanya untuk 

mendisiplinkan siswa dan menyadarkan 

mereka akan signifikansi belajar bagi 

kehidupan mereka.  
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Penelitian yang dilakukan oleh 

Shamsi (2013) mengidentifikasi bahwa guru 

menggunakan jenis-jenis umpan balik yang 

berbeda bagi siswa seperti komen positif 

tertulis, menunjukan karya terbaik siswa, 

umpan balik karena bersandarkan pada 

kebutuhan siswa, dan umpan balik verbal. 

Untuk itu, pemberian umpan balik jenis 

apapun disesuaikan dengan tujuannya dan 

ada latar belakangnya. Demi tercapainya 

tujuan pembelajaran, penyampaiannya 

harus tepat sasaran agar kebertahanan 

belajar siswa tetap terjaga.  

Sejalan dengan Nicole and 

Macfarlane-Dick (2006) yang tercantum 

pada Bijami, Kashef,dan Nejad (2013), 

penyampaian umpan balik yang baik dalam 

prakteknya seharusnya: a) membantu 

mengklarifikasi seperti apakah kinerja yang 

bagus (tujuan, kriteria, dan standar yang 

diharapkan), b) memfasilitasi 

perkembangan penilaian diri (refleksi) 

dalam pembelajaran, c) memberikan 

informasi yang berkualitas kepada siswa 

pada pembelajaran, d) mendorong diskusi 

guru dan teman sejawat ketika belajar, e) 

mendorong motivasi yang positif dan 

kepercayaan diri, f) menyediakan 

kesempatan untuk memperpendek 

jarak/jurang diantara kinerja nyata dan 

kinerja yang diharapkan, dan g) 

menyediakan informasi kepada siswa yang 

bisa dipakai untuk membentuk pengajaran 

yang berkualitas. 

Temuan-temuan jenis umpan balik 

yang guru berikan dan telah dibahas 

sebelumnya, telah didukung oleh hasil 

wawancara dan pengamatan langsung di 

kelas oleh tim peneliti. Umpan balik yang 

diberikan oleh guru kepada siswa berperan 

sebagai motivator, penyemangat, 

pembangun prestasi, masukan, identifikasi 

kekurangan dan kelebihan, pengembangan 

diri, serta pembentukan disiplin diri. 

SIMPULAN 

Berdasarkan kegiatan yang telah 

dilakukan oleh tim peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa jenis-jenis umpan balik 

yang diberikan guru di SD Saraswati 5 

Denpasar kepada siswa saat pelajaran 

bahasa Inggris yaitu; (Kode A1) pemberian 

penghargaan yang terjadi 21 kali, (Kode 

B1) persetujuan yang terjadi 59 kali, (Kode 

C1) perincian pencapaian yang terjadi 15 

kali, (Kode D1) penguatan prestasi yang 

terjadi 14 kali, (Kode A2) pemberian 

hukuman yang terjadi 6 kali, (Kode B2) 

ketidaksetujuan yang terjadi 30 kali, (Kode 

C2) perincian peningkatan yang terjadi 24 

kali, dan (Kode D2) perencanaan kinerja 

selanjutnya yang terjadi 11 kali. Umpan 

balik positif yang paling sering diberikan 

oleh guru adalah jenis umpan balik Kode 

B1 yaitu umpan balik dalam bentuk 

persetujuan. Sedangkan, umpan balik 

negatif yang paling sering diberikan adalah 

jenis umpan balik Kode B2 yaitu 

ketidaksetujuan. Secara keseluruhan, umpan 

balik positif memiliki frekuensi 

penyampaian sebanyak 109 kali. Untuk 

umpan balik negatif, frekuensi 

penyampaiannya adalah sebanyak 71 kali. 

Jika dipersentasekan, 60,56% dari umpan 

balik yang diberikan guru berupa umpan 

balik positif dan 39,44% umpan balik yang 

guru sampaikan adalah berupa umpan balik 

negatif.   
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I Gusti Lanang Wiratma 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

UJI COBA LAPANGAN BUKU PANDUAN PENGELOLAAN 

LABORATORIUM KIMIA BERBASIS NILAI-NILAI KEARIFAN 

LOKAL TRISAKTI  

Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA Undiksha Singaraja Bali 

E-mail: ramaglan99@gmail.com 

Has conducted research development management guide books based chemistry laboratory 

values Trisakti indigenous people of Bali. One of the values of local wisdom of Bali which relate to 

management of nature so as to create balance and harmony is the concept of Trisakti. Trisakti is the 

concept of natural settings are balanced between the power of creation or procurement (utpti), 

maintenance and use (stiti), as well as disposal (pralina) for things that are not useful. The study 

begins with an analysis of the implementation of the management of chemical laboratories that exist 

today. Studies conducted using qualitative interpretative analysis techniques. The findings of the 

research used the runway to draft guidebook chemical laboratory based on local wisdom Trisakti. 

Draft guide books validation tests have been conducted with the involvement of the contents of two 

experts, one practitioner and one linguist. Furthermore, the tests in the field, involving seven high 

schools in Bali. The research method to apply the principle of research and development (research & 

develompent). Validation results matter experts and practitioners stated that the guide book belongs in 

very well with little improvement. In addition, a validation result linguist stated that in general it has 

been a good guide books in terms of legibility, but there was little revision in the vocabulary. The 

results of field trials showed that the assessment of all respondents expressed very well. 

The results of this study yield model guidelines, chemical laboratory management based on the 

concept of Trisakti in book form. 

Key words: guidebooks, chemical laboratory management, local wisdom Trisakti. 

Telah dilakukan penelitian pengembangan buku panduan pengelolaan laboratorium kimia 

berbasis nilai-nilai kearifan lokal Trisakti masyarakat Bali. Salah satu nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat Bali yang berhubungan dengan pengelolaan alam sehingga tercipta keseimbangan dan 

keharmonisan adalah konsep Trisakti. Trisakti merupakan konsep pengaturan alam secara seimbang 

antara kekuatan penciptaan atau pengadaan (utpti), pemeliharaan dan penggunaan (stiti), serta 

pemusnahan (pralina) untuk hal-hal yang sudah tidak berguna. Penelitian diawali dengan analisis 

pelaksanaan pengelolaan laboratorium kimia yang ada saat ini. Studi dilakukan dengan metode 

kualitatif dengan teknik analisis interpretatif. Temuan hasil penelitian dipakai landasan untuk 

menyusun draft buku panduan laboratorium kimia berbasis kearifan lokal Trisakti. Draft buku panduan 

telah dilakukan uji validasi dengan melibatkan dua orang ahli isi, satu orang praktisi, dan satu orang 

ahli bahasa. Selanjutnya dilakukan ujicoba di lapangan, dengan melibatkan tujuh SMA di Bali. Metode 

penelitian menerapkan prinsip penelitian dan pengembangan (research & develompent). Hasil validasi 

ahli materi dan praktisi menyatakan bahwa buku panduan tergolong dalam kategori sangat baik dengan 

sedikit perbaikan. Selain itu, hasil validasi ahli bahasa menyatakan bahwa secara umum buku panduan 

tersebut sudah bagus dari sisi keterbacaan, namun ada sedikit revisi dalam kosa kata. Hasil ujicoba 

lapangan menunjukkan bahwa penilaian seluruh responden menyatakan sangat baik.  

Hasil penelitian ini menghasilkan model, panduan pengelolaan laboratorium kimia, berdasarkan 

konsep Trisakti dalam bentuk buku.  

Kata-kata kunci: buku panduan, pengelolaan laboratorium kimia, kearifan lokal Trisakti. 
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1. Pendahuluan 

Persoalan yang paling mengemuka 

dalam pembelajaran di laboratorium 

adalah masalah kualitas pengelolaan 

laboratorium yang meliputi proses 

pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan 

alat dan bahan. World Health Organization 

(WHO) menyatakan ada banyak faktor 

yang berpengaruh terhadap kualitas 

pengelolaan laboratoriun, antara lain: 

security, containment, safety, and 

ergonomics (WHO, 2011). Secara umum, 

persoalan pengelolaan laboratorium kimia 

SMA dapat muncul pada proses 

pengadaan, peroses penggunaan, dan 

proses pemeliharaan serta proses 

pemusnahan alat dan bahan. Pengamatan 

di lapangan menunjukkan bahwa 

pengelola laboratorium tidak memiliki 

pedoman yang standar untuk 

melaksanakan pengelolaan laboratorium 

kimia (Wiratma, Subagia, 2015) 

Salah satu nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat Bali yang digunakan sebagai 

dasar pengaturan keseimbangan dan 

keharmonisan alam adalah ajaran Trisakti. 

Trisakti adalah fungsi kekuatan Tuhan 

untuk mengatur keseimbangan alam yang 

terdiri atas tiga kekuatan, yaitu kekuatan 

mencipta atau mengadakan yang dikenal 

dengan utpti, kekuatan memelihara atau 

menjaga yang dikenal dengan stiti, dan 

kekuatan memusnahkan atau melenyapkan 

yang dikenal dengan pralina  (Soeka, 

1986). Konsep tersebut di atas digunakan 

sebagai dasar untuk mengembangkan buku 

panduan pengelolaan laboratorium kimia 

sehingga keberadaan alat dan bahan di 

laboratorium kimia dapat terjamin 

keberlangsungannya dan dapat digunakan 

secara baik dan benar tanpa menimbulkan 

kedisharmonisan terhadap lingkungan. 

Para guru dapat menggunakan 

buku panduan pengelolaan laboratorium 

yang dihasilkan sebagai salah satu sumber 

belajar tentang pengelolaan laboratorium 

dan cara bekerja di laboratorium, yang 

dapat disampaikan kepada siswa agar, 

siswa memahami manfaat, dan bahaya 

berkerja di laboratorium sehingga para 

siswa dapat belajar di laboratorium dengan 

rasa nyaman, dan percaya diri. Pelajaran 

cara kerja di laboratorium merupakan 

salah satu implementasi dari konsep 

belajar berkelanjutan (sustainable 

learning), baik untuk dirinya maupun 

lingkungannya. 

 

2. Pembahasan 

2.1 Pengelolaan Laboratorium Kimia 

Keberadaan laboratorium kimia di 

sekolah-sekolah perlu mendapat perhatian 

khusus karena alat dan bahan kimia yang 

tersedia di laboratorium kimia sangat 

berbeda dengan alat dan bahan yang 

tersedia di laboratorium sains lainnya. 

Alat-alat laboratorium kimia, umumnya, 

terbuat dari kaca (gelas) yang mudah 

pecah sehingga perlu perhatian khusus 

dalam memakai dan merawatnya 

(Khamidinal, 2009).  

Pengamatan awal terhadap 

keberadaan laboratorium kimia di 

beberapa sekolah cukup memprihatinkan. 

Laboratorium yang mestinya digunakan 

sebagai tempat untuk melakukan 

percobaan, sering, digunakan sebagai 

tempat pertemuan yang di dalamnya 

disertai dengan penyajian makanan dan 

minuman. Selain itu, alat dan bahan yang 

tersedia di laboratorium tampak kurang 

terkelola dengan baik. Hal tersebut dapat 

dilihat, terutama, dari adanya alat-alat 

maupun bahan-bahan kimia yang tidak 

berguna terpajang secara bersama-sama 

dengan alat dan bahan lain yang masih 

berguna. Hal ini, selain menghabiskan 

tempat juga dapat mengganggu 

keselamatan kerja di laboratorium. 

Lebih jauh ditemukan bahwa 

dalam pembelajaran kimia SMA, 

laboratorium belum dimanfaatkan secara 

optimum karena berbagai alasan, antara 

lain: ujian akhir nasional yang kurang 

mengujikan kemampuan siswa yang 

diperoleh melalui kegiatan laboratorium; 
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keterbatasan alat dan bahan yang tersedia 

di laboratorium; tidak tersedia pengelola 

laboratorium yang handal di sekolah. 

Dengan menyimak secara lebih dalam 

soal-soal yang diujikan dalam ujian 

nasional, banyak sekolah (guru) kurang 

menekankan pembelajaran kimia melalui 

kegiatan praktikum karena pelaksanaan 

kegiatan praktikum dipandang kurang 

menguntungkan untuk meraih sukses 

dalam ujian nasional. Pilihan kegiatan 

belajar mengajar, umumnya, jatuh pada 

latihan soal-soal atau pemantapan ujian 

berulang kali: ujian pemantapan sekolah, 

ujian pemantapan kabupaten, dan ujian 

pemantapan provinsi. Alat dan bahan yang 

tersedia di laboratorium, umumnya, 

terbatas karena sekolah kurang mampu 

menyediakan dukungan alat dan bahan 

yang diperlukan. Hal tersebut berkaitan 

erat dengan penyediaan biaya operasional 

kegiatan laboratorium. Tenaga pengelola, 

terutama laboran, yang tersedia di sekolah 

kurang memiliki kemampuan mengelola 

laboratorium karena mereka tidak dididik 

khusus untuk itu pada umumnya. Tenaga 

laboran yang mestinya memiliki 

kompetensi pengelolaan laboratorium 

ternyata direkrut dari pegawai umum. 

Pengelolaan laboratorium kimia 

SMA adalah pengorganisasian 

laboratorium kimia dalam rangka 

menunjang kegiatan pembelajaran kimia 

SMA di kelas. Pengorganisasian kegiatan 

laboratorium yang dimaksud meliputi: 1) 

kegiatan pengadaan alat dan bahan, 2) 

kegiatan pemeliharaan dan penggunaan, 

dan 3) kegiatan pemusnahan alat dan 

bahan kimia yang tidak berguna atau tidak 

diperlukan lagi.  

Pengadaan alat dan bahan kimia 

yang diperlukan, umumnya, dilakukan 

melalui proses pengadaan sesuai dengan 

kebutuhan praktikum. Kegiatan 

pemeliharaan dan penggunaan terdiri atas 

kegiatan penempatan atau penyimpanan 

alat dan bahan, serta kegiatan penggunaan 

alat dan bahan sesuai dengan kegiatan 

praktikum. Penempatan atau penyimpanan 

alat dan bahan kimia dilakukan berbeda 

dengan alat dan bahan laboratorium sains 

lainnya. Lubis, dkk. (1993) 

mengemukakan tiga prinsip dalam 

penempatan atau penyimpanan alat, yaitu: 

1) aman, 2) mudah dicari, dan 3) mudah 

diambil. Lebih jauh, Kertiasa (2006) 

mendeskripsikan empat pertimbangan 

dalam penempatan atau penyimpanan alat, 

yaitu: 1) keselamatan/keamanan 

pemakaian alat pada waktu alat diambil 

dari atau dikembalikan ke tempatnya; 2) 

kemudahan menemukan dan mengambil 

alat; 3) kekerapan (frekuensi) pemakaian 

alat; dan 4) tempat alat-alat digunakan.  

Penggunaan alat atau bahan kimia 

dalam kegiatan praktikum di laboratorium 

diatur dengan mekanisme tertentu. 

Direktorat Pendidikan Menengah Umum 

(1999) merekomendasaikan langkah-

langkah praktis pelaksanaan kegiatan di 

laboratorium sebagai berikut: 1) pada awal 

semester, tiap-tiap guru menyampaikan 

program pembelajaran yang dapat 

digunakan sebagai acuan penyediaan dan 

penjadwalan praktikum; 2) setiap akan 

melaksanakan praktikum tiap-tiap guru 

mengisi format permintaan/peminjaman 

alat/bahan yang diserahkan kepada 

penanggung jawab teknis laboratorium 

atau laboran untuk keperluan persiapan 

dan pengecekan alat/bahan; 3) setelah 

kegiatan selesai, guru wajib mengisi buku 

harian untuk mengetahui kejadian-

kejadian selama kegiatan serta keperluan 

supervisi; dan 4) alat/bahan yang telah 

selesai digunakan segera dibersihkan dan 

disimpan kembali. 

Kegiatan pemusnahan alat dan 

bahan kimia yang sudah tidak 

dipergunakan lagi merupakan hal penting 

dalam pengelolaan laboratorium karena, 

alat dan bahan kimia yang tidak 

diperlukan lagi akan menghabiskan tempat 

dan dapat menimbulkan bahaya bagi 

praktikan maupun laboran yang dalam 

kesehariannya berada di laboratorium. 
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Rupanya, bagian ini belum banyak 

mendapat perhatian dalam pengelolaan 

laboratorium kimia. 

 

2.2 Hasil Uji Coba Lapangan  

Desain buku panduan ini berisi 

tentang judul buku, tampilan kulit, daftar 

isi dan kata pengantar sebagai bagian 

awal/depan. Sementara itu pada bagian 

tengah atau isi terdiri atas empat Bab. Bab 

I dengan judul pendahuluan berisi tentang 

informasi umum laboratorium kimia, 

standar sarana laboratorium kimia, dan 

pengelolaan alat dan bahan laboratorium 

kimia berbasis kearifan lokal Tri Sakti. 

Pada bab II dengan judul pengelolaan alat 

dan bahan kimia, berisi tentang aspek 

pengadaan alat dan bahan kimia, aspek 

penggunaan alat dan bahan kimia, aspek 

pemeliharaan alat dan bahan kimia, dan 

aspek pemusnahan alat dan bahan kimia 

yang rusak. Pada bab III dengan judul 

keselamatan kerja dan pelestarian 

lingkungan dalam bekerja di laboratorium 

kimia, meliputi keselamatan kerja dalam 

bekerja di laboratorium kimia, dan 

pelestarian lingkungan dalam pengelolaan 

laboratorium kimia. Pada bab IV dengan 

judul model form administrasi alat dan 

bahan, yang berisi tentang model form 

administrasi pengelolaan laboratorium 

kimia, evaluasi pengelolaan laboratorium 

kimia, tata tertib laboratorium kimia, tugas 

kepala laboratorium kimia, dan tugas 

laboran kimia. Kemudian diakhiri dengan 

daftar pustaka.  

Ujicoba lapangan dilakukan di 

tujuh SMA Negeri di Provinsi Bali, 

walaupun sebelumnya direncanakan pada 

sembilan SMA Negeri, tetapi karena ada 

sesuatu dan lain hal, hanya dilaksanakan 

pada tujuh sekolah. Ujicoba pada tujuh 

sekolah secara umum sudah dianggap 

sebagai representasi dari SMA yang ada di 

Bali. 

Instrumen yang digunakan sebagai 

pedoman untuk mengevaluasi buku 

panduan yang diujicobakan, adalah 

quesioner. Quesioner dipakai untuk 

memeroleh data hasil ujicoba, memuat 

tentang penilaian guru/ketua laboratorium 

kimia, tentang buku yang diujicoba di 

sekolah. Penilaian dilakukan dengan 

memberikan skor terhadap aspek-aspek 

yang diuraikan di dalam lembar penilaian 

tersebut. Rentangan skor adalah 1 sampai 

4. Skor 1 bermakna sangat kurang artinya 

aspek yang dinilai tidak digunakan. Skor 2 

bermakna kurang artinya jika aspek yang 

dinilai terpakai dengan revisi banyak. Skor 

3 bermakna baik yang artinya jika aspek 

yang dinilai terpakai dengan revisi sedikit. 

Skor 4 bermakna sangat baik yang artinya 

jika aspek yang dinilai terpakai tanpa 

revisi. Disamping penilaian dengan cara 

penskoran tersebut di atas, juga para 

praktisi memberikan masukkan, komentar, 

dan saran tertulis sebagai bahan 

pertimbangan untuk penyempurnaan buku. 

Aspek yang dinilai meliputi: 1) tampilan, 

2) Isi, 3) esensi bab I, 4) esensi bab II, 5) 

esensi bab III, 6) esensi bab IV, dan 7) 

bahasa (keterbacaan). Dari tujuh aspek 

tersebut diuarikan lagi menjadi 21 

indikator. Hasil penilaian dari masing-

masing validator akan dianalisis dengan 

mencari skor rata-rata. Skor rata-rata dari 

masing-masing praktisi akan digunakan 

untuk menjustifikasi kelayakan buku. Skor 

rata-rata yang dianggap layak, apabila 

nilainya minimal 3. Hasil penilaian 

praktisi satu dengan yang lainnya 

disandingkan selanjutnya dilakukan 

interpretasi. 

Hasil penilaian praktisi hasil 

ujicoba disajikan dalam tabel 4.1. 

Berdasarkan pada tabel 4.1 skor rata-rata 

penilaian praktisi terhadap hasil ujicoba 

buku panduan adalah 3,87 yang bermakna 

dalam kategori sangat baik. Jika ditelusuri 

pada masing-masing aspek dan indikator, 

ternyata seluruh indikator memeroleh 

penilaian sangat baik. Hasil penilaian ini 

menandakan bahwa buku panduan yang 

diujicobakan sudah sangat baik. Namun 

demikian, ada beberapa saran dan 
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masukkan yang disampaikan oleh praktisi 

yang melakukan ujicoba buku panduan ini. 

Koreksi dan masukkan yang diberikan 

diuraikan dalam tabel 4.2.  

Tabel 4.1 Hasil Analisis hasil ujicoba oleh 

Praktisi 

Aspek Indikator Skor 

Rata-rata 

Tampilan Penggunaan font 

(jenis dan ukuran 

huruf) 

3,7 

Kerapian 

penggunaan 

margin pada 

tulisan 

4,0 

Sistematika 

penyajian materi 

3,7 

Daftar Isi Jumlah bab 3,7 

Judul bab 3,9 

Isi topik pada 

setiap bab 

3,7 

Struktur 

Bab I 

Judul sub bab 3,9 

Isi/materi sub 

bab 

3,6 

Tampilan secara 

umum/tabel 

3,6 

Struktur 

Bab II 

Judul sub bab 3,9 

Isi/materi sub 

bab 

3,6 

Struktur 3,7 

Materi secara 

keseluruhan 

3,6 

Struktur 

Bab III 

Judul sub bab 3,9 

Isi/materi sub 

bab 

3,7 

Struktur 3,7 

Materi secara 

keseluruhan 

3,6 

Struktur 

Bab IV 

Judul sub bab 3,7 

Isi/materi sub 

bab 

3,7 

Struktur 3,7 

Tampilan tabel 4,0 

Bahasa  Bahasa yang 

digunakan sesuai 

dengan kaidah 

bahasa Indonesia 

4,0 

Bahasa yang 

digunakan 

mudah dipahami 

(komunikatif) 

3,9 

Kejelasan 

penyampaian 

informasi 

3,7 

Rata-rata 3,87 

Kategori Sangat Baik 

 

Tabel 4.2 Saran dari praktisi yang 

mengujicobakan buku 

No Aspek/Indikator Saran/masukkan 

1 Materi  Tambahkan 

cara 

membersihkan 

noda pada alat 

yang dari kaca, 

cara membuat 

larutan dengan 

konsentrasi 

tertentu, 

Identifikasi 

bahan yang 

tanpa identitas 

2 Kejelasan 

Penyampaian 

Informasi 

Tambahkan 

tabel sistem 

periodik di 

cover belakang. 

3 Isi pada sub bab 

II 

Sebaiknya 

dijadikan 3 

aspek sesuai  

konsep Trisakti 

Perlu 

ditambahkan 

panduan cara 

penggunaan dan 

pemeliharaan 

alat yang sering 

dipakai. 

4 Isi pada sub bab 

III 

Perlu 

ditambahkan 

pedoman 

penanganan 

kecelakaan 

kerja 

5 Isi pada sub bab 

IV 

Model form 

perlu diisi 

contoh 

pengisian 

6 Tata tertib Perlu 

ditambahkan 

tata tertib untuk 

guru 

7 Tampilan tabel Kalau bisa 

setiap jenis 
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dibuatkan tabel 

(tabel 1, hal 5) 

Kolom nama 

barang 

diperbesar, 

satuan dan 

jumlah 

diperkecil 

Ada beberapa komentar dan harapan 

yang disampaikan antara lain sebagai 

berikut. 
1) Buku panduan ini sangat diperlukan. 

2) Buku panduan ini pantas digunakan 

untuk melaksanakan pengelolaan 

laboratorium kimia. 

3) Mohon dilampirkan daftar zat/reagen 

yang sering digunakan di laboratorium 

kimia SMA, dengan dilengkapi 

keterangan. 

4) Pada lampiran perlu dilampirkan foto 

tokoh-tokoh yang berjasa dalam 

bidang ilmu kimia. 

 Berdasarkan hasil penilaian hasil 

ujicoba, diperoleh hasil bahwa buku 

panduan yang dikembangkan berada 

dalam kategori sangat baik. Dengan 

beberapa komentar yang sangat mendasar 

bahwa buku panduan ini sangat diperlukan 

dan pantas digunakan untuk melaksanakan 

pengelolaan laboratorium kimia. 

Buku panduan ini, sudah 

memenuhi kaidah bahasa dan memiliki 

tingkat keterbacaan yang baik. Hal ini 

menandakan bahwa buku ini dapat 

dipahami dengan mudah, dan dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam 

mengelola laboratorium kimia. Buku 

panduan ini memiliki ciri khusus, yang 

mengangkat konsep kearifan lokal 

Trisakti. Konsep Trisakti ini berkaitan 

dengan prinsip keharmonisan dalam setiap 

proses yang dilakukan manusia atau yang 

terjadi di alam. Dalam proses kehidupan 

konsep Trisakti berkaitan dengan 

kelahiran, kehidupan, dan kematian (utpti, 

stiti, dan pralina). Dalam sebuah proses 

pengelolaan diharapkan melakukan tiga 

proses secara seimbang yakni: pengadaan, 

pemeliharaan/ pemakaian, dan 

pemusnahan terhadap barang yang sudah 

rusak. Dalam beberapa teori pengelolaan 

laboratorium, pengelolaan barang secara 

umum, banyak dijumpai bahwa proses 

pemusnahan tampak terabaikan, lebih 

mementingkan pada pengadaan, dan 

pemeliharaan. Kondisi seperti ini di 

beberapa laboratorium maupun lembaga 

lain, banyak terdapat tumpukan barang 

ataupun bahan yang sudah tidak bisa 

digunakan menumpuk pada ruangan atau 

lokasi tertentu, terabaikan. Konsep 

pengelolaan laboratorium berbasis Trisakti 

ini mewajibkan keseimbangan proses 

antara pengadaan, 

pemakaian/pemeliharaan, dan 

pemusnahan. Ketiga proses ini wajib 

direncanakan secara matang dan 

dilaksanakan secara seimbang untuk 

keharmonisan. 

 

3.2 Saran-saran 

 Dalam perjalanan penelitian, 

senantiasa ada masalah yang terjadi, 

sehingga tidak menghasilkan hasil yang 

sempurna, oleh karena itu dalam 

kesempatan ini beberapa hal yang dapat 

disarankan adalah sebagai berikut. 

1. Jika ada penelitian sejenis 

dilakukan perlu menambah lebih 

banyak validator ahli, dan uji 

lapangan sehingga lebih banyak 

memeroleh masukkan. 

2. Perlu penelitian sejenis yang 

menggali kearifan lokal sebagai 

basis berpikir budaya nasional, 

sehingga eksistensi negara dapat 

diakui secara global dari sisi ilmu 

pengetahuan. 

3. Para pakar mesti meyakini bahwa 

banyak budaya nusantara yang 

dapat diangkat menjadi basis 

pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang 

pendidikan. 
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I Wayan Suja1 dan Frieda Nurlita2 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran Kimia Organik di 

SMA/ MA bertujuan agar pebelajar mampu 

menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan 

kegunaan senyawa karbon. Kegiatan 

pembelajarannya diarahkan agar pebelajar 

dapat melakukan penalaran berkaitan 

dengan struktur molekul dengan sifat 

senyawanya, sebagai dasar penentuan 

kegunaan senyawa tersebut (Permen-dikbud 

No. 59 Tahun 2014).  Ide-ide dalam pikiran 

pebelajar yang digunakannya untuk 

menjelaskan dan memrediksi sifat senyawa 

dan kegunaannya dinamakan model mental 

(Wang, 2007).  Dengan demikian, 

PERSEPSI DAN MODEL MENTAL MAHASISWA TAHUN 

PERTAMA TERHADAP PEMBELAJARAN KIMIA ORGANIK DI 

SMA  

1,2Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha 

e-mail: suja_undiksha@yahoo.co.id 

This study aims to determine the perceptions of first-year students on the material of Organic 

Chemistry in Senior High School and its learning, as well as mental models profile. Subjects were students 

of the 2nd semester of Chemistry Education Department UNDIKSHA Singaraja, as many as 37 people. 

Data were collected through questionnaires and test three levels (threetier test), which consists of parts of 

the content (chemical macroscopic level) in the form of multiple choice, and part of the reason (level 

submikroskopis and symbolic) is test description. The results showed 70.27% of respondents said material 

organic chemistry taught in senior high school is rote, as well as 86.49% of teachers teach reveal the 

structure and nomenclature of organic compounds as a top priority. Teaching methods are mainly applied 

by the teacher is lecturing (56.76%), and do not use tools to visualize molecular structure (94.59%). 

Learners also never invited practicum (97.30%). Only 8.37% of the students mental model of Organic 

Chemistry were classified conceptual mental models, and the remaining 20.81% no response; 7.57% had 

a specific misconceptions; and 63.24% partially correct.  The data showed first-year student's mental 

model of Organic Chemistry in Senior High School mostly in the form of alternative mental models. 

 Key words: Key words: first-year students perception, mental models, and organic chemistry 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan persepsi mahasiswa tahun pertama tentang materi Kimia 

Organik SMA dan pembelajarannya, serta profil model mentalnya.  Subyek penelitian adalah mahasiswa 

semester 2 Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA UNDIKSHA Singaraja, sebanyak 37 orang.  Data 

dikumpulkan melalui angket dan tes tiga tingkat (threetier test), yang terdiri atas bagian isi (level 

makroskopis kimia) berupa pilihan ganda, serta bagian alasan (level submikroskopis dan simbolik) berupa 

tes uraian.  Hasil penelitian menunjukkan 70,27% responden menyatakan materi kimia organik yang 

diajarkan di SMA bersifat hafalan, serta 86,49% mengungkapkan guru mengajarkan struktur dan tata 

nama senyawa organik sebagai prioritas utama. Metode mengajar yang terutama diterapkan oleh guru 

adalah ceramah (56,76%), dan tidak menggunakan alat bantu untuk memvisualisasikan struktur molekul 

(94,59%).  Pebelajar juga tidak pernah diajak praktikum (97,30%).  Hanya 8,37% model mental 

mahasiswa tentang materi Kimia Organik SMA tergolong model mental konseptual, serta sisanya 

sebanyak 20,81% tidak memberikan respon; 7,57% mengalami miskonsepsi khusus; dan 63,24% benar 

sebagian.  Data tersebut menunjukkan model mental mahasiswa tahun pertama tentang materi Kimia 

Organik SMA sebagian besar dalam bentuk model mental alternatif.   

Kata-kata kunci: presepsi mahasiswa tahun pertama, model mental, dan kimia organik. 
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pembelajaran bahan kajian Kimia Organik 

di SMA/MA bertujuan untuk membangun 

model mental pebelajar tentang korelasi 

struktur dan sifat senyawa organik (Suja et 

al., 2015). 

Hasil penelitian Suja et al. (2015) 

menunjukkan, model mental mahasiswa 

calon guru kimia sebelum pembelajaran 

mata kuliah Kimia Organik I di Jurusan 

Pendidikan Kimia UNDIKSHA pada tahun 

ajaran 2014/2015 hanya 1,36% tergolong 

model mental konseptual.  Sisanya, 45,45% 

tidak memiliki konsep, 21,82% mengalami 

miskonsepsi khusus, dan 31,36% benar 

sebagian. Data tersebut menunjukkan model 

mental mahasiswa tentang korelasi struktur 

dan sifat senyawa organik sebagian besar 

dalam bentuk model mental alternatif.   

Model mental mahasiswa tentang 

struktur, sifat, dan kegunaan senyawa 

organik dipengaruhi oleh pengalaman 

belajarnya (Wang, 2007).  Untuk itu, perlu 

dilakukan penelitian berkaitan dengan 

persepsi mahasiswa tahun pertama (sebelum 

mengikuti perkuliahan Kimia Organik) 

tentang materi dan pembelajaran bahan 

kajian Kimia Organik di SMA.   

Penelitian ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk menentukan persepsi 

mahasiswa tahun pertama tentang materi 

dan pembelajaran Kimia Organik di SMA, 

serta mendeskripsikan profil model mental 

mahasiswa tentang korelasi struktur dan 

sifat senyawa organik dalam kurikulum 

Kimia SMA.  Persepsi dan deskripsi profil 

model mental mahasiswa tersebut dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi dosen 

dalam melaksanakan pembelajaran Kimia 

Organik di Perguruan Tinggi.   

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan 

Pendidikan Kimia, Fakultas MIPA, 

UNDIKSHA pada semester genap tahun 

ajaran 2015/2016. Subyek penelitian adalah 

mahasiswa semester 2 Jurusan Pendidikan 

Kimia FMIPA UNDIKSHA Singaraja 

sebanyak 37 orang. Data dikumpulkan 

melalui angket serta tes pilihan ganda dan 

uraian tiga tingkat (threetier test), yang 

terdiri dari bagian isi dan bagian alasan. 

Bagian pertama memuat respon mahasiswa 

terhadap pilihan jawaban yang disediakan 

berkaitan dengan konten kimia organik pada 

level makroskopis; sedangkan bagian 

kedua, menuntut mahasiswa agar 

memberikan alasan atas jawabannya pada 

bagian pertama pada level submikroskopis 

dan simbolik.  

Analisis data dilakukan secara 

deskriptif.  Menurut Sendur et al. (2010), 

model mental mahasiswa dapat 

dikelompokkan menjadi empat kategori 

berikut.  

a. Tidak ada jawaban/tanggapan (No 

Response/NR), jika mahasiswa tidak 

memberikan jawaban dan tidak 

membuat alasan, atau menjawab 

dengan penjelasan tidak berkaitan 

dengan pertanyaan.   

b. Miskonsepsi khusus pada hal tertentu 

(Specific Misconceptions/ SM), yaitu 

ketika jawaban dan penjelasan tidak 

dapat diterima secara keilmuan.   

c. Benar sebagian (Partially Correct/ PC) 

jika jawaban benar secara keilmuan, 

namun penjelasan/alasan tidak benar; 

atau jawaban tidak benar secara 

keilmuan, namun penjelasan-nya 

benar.   

d. Benar secara keilmuan (Scientifically 

Correct/SC), jika jawaban dan 

penjelasan benar secara keilmuan.  

Tipe ini dikenal sebagai model mental 

ilmiah atau model konseptual. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian berupa persepsi dan 

profil model mental mahasiswa dalam 

memahami bahan kajian Kimia Organik di 

SMA.  Uraian kedua data hasil penelitian 

tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.  

1. Persepsi mahasiswa  
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Hasil penelitian pertama berupa 

persepsi mahasiswa tentang materi dan 

pembelajaran Kimia Organik di SMA.  

Sebanyak 70,27% responden menyatakan 

materi Kimia Organik yang diajarkan di 

SMA bersifat hafalan, dan sisanya 29,73% 

menyatakan tergolong pemahaman.  

Kondisi itu menunjukkan sebagian besar 

pebelajar memandang materi Kimia 

Organik yang diajarkan di SMA termasuk 

ranah kognitif tingkat rendah (C1 dan C2). 

Materi Kimia Organik yang terutama 

diajarkan oleh guru di SMA adalah struktur 

dan tata nama senyawa (86,49%), sifat dan 

kegunaan senyawa (10,81%), serta struktur 

dan sifat senyawa organik (5,41%).  Data 

tersebut menunjukkan hanya 5,41% 

responden memandang pengajaran Kimia 

Organik di SMA telah mengarah pada 

pembentukan model mental pebelajar 

tentang struktur dan sifat senyawa organik.   

Sejalan dengan materi Kimia Organik 

yang diajarkan di kelas, materi Ujian 

Nasional tentang Kimia Organik mencakup 

struktur dan tata nama senyawa karbon 

(dinyatakan oleh 100% responden); 

kegunaan senyawa organik (24,32%), reaksi 

dan persamaan reaksi (16,22%), serta 

keterkaitan struktur dan sifat senyawanya 

(8,11%).  Data tersebut mengindikasikan 

materi Kimia Organik yang terutama 

diujikan di SMA berkaitan dengan 

pemahaman struktur dan tata nama senyawa 

organik.   

Metode yang terutama diterapkan 

oleh guru dalam mengajarkan materi Kimia 

Organik adalah ceramah (dinyatakan oleh 

56,76% responden), diskusi (32,43%), dan 

tanya jawab (10,81%). Selama 

pembelajaran guru tidak pernah mengajak 

siswa melakukan praktikum (97,30%) 

karena keterbatasan peralatan dan bahan-

bahan Kimia Organik yang tersedia di 

laboratorium kimia, serta keterbatasan 

waktu efektif pembelajaran.  

Dalam mengajarkan materi Kimia 

Organik, guru tidak pernah menggunakan 

alat bantu (94,59%), dan hanya 5,41% 

menyatakan gurunya pernah menggunakan 

molymod.  Guru juga tidak pernah 

menggunakan analogi dalam pembelajaran 

(100%).  Data tersebut menunjukkan, guru 

tidak berusaha memvisualisasikan konsep-

konsep Kimia Organik terutama yang 

bersifat abstrak. 

Strategi yang paling sering diterapkan 

oleh guru dalam mengajarkan konsep-

konsep Kimia Organik yang bersifat nyata 

adalah menyuruh pebelajar untuk membaca 

sendiri, dan mendiskusikan jika ada 

masalah (81,08%), memberikan contoh data 

pengamatan dan menjelaskan pada tingkat 

molekuler (13,51%), serta melakukan 

observasi langsung kemudian 

menjelaskannya secara molekuler (5,41%). 

Di sisi lain, dalam mengajarkan konsep-

konsep yang bersifat abstrak, sebanyak 

70,27% responden menyatakan gurunya 

menjelaskan dan menuliskan rumus 

strukturnya di papan tulis, serta 29,73% 

dengan memberikan tugas kepada 

kelompok siswa, dilanjutkan dengan diskusi 

kelas.  

Khusus dalam mengajarkan struktur 

molekul senyawa organik, urutan 

pembelajaran yang paling sering diterapkan 

oleh guru adalah menuliskan rumus 

molekul, kemudian struktur Lewisnya 

(62,16%); menjelaskan struktur molekul, 

kemudian sifat senyawanya (21,62%); 

menjelaskan sifat-sifat materi, kemudian 

mengaitkan dengan struktur molekulnya 

(13,51%); dan hanya 2,70% dengan cara 

menjelaskan struktur, tata nama, dan sifat 

senyawanya.   

2. Profil model mental  

Distribusi profil model mental 

mahasiswa tahun pertama tentang korelasi 

struktur dan sifat senyawa organik yang 

dipelajarinya di SMA diukur dengan tes tiga 

tingkat, yang mengandung interkoneksi tiga 

level kimia organik.  Interkoneksi tiga level 

kimia yang diukur dalam penelitian ini 
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berkaitan dengan kepolaran, kelarutan, titik 

didih, daya hantar listrik, stabilitas senyawa, 

reaksi eksoterm/endoterm, dan sifat asam-

basa.  Rekap data deskripsi model mental 

mahasiswa tahun pertama tentang materi 

Kimia Organik SMA dapat dilihat pada 

Tabel 1.  

Tabel 1. Deskripsi Model Mental Mahasiswa Tahun Pertama 

NS Indikator 

Model Mental 

NR SM PC SC 

f % f % f % f % 

1 

Menjelaskan pengaruh ikatan hidrogen 

terhadap kelarutan senyawa organik 

dalam air.   

6 16,22 5 13,51 26 70,27 0 0 

2 Menentukan kepolaran senyawa. 7 18,92 3 8,11 15 40,54 12 32,43 

3 
Menentukan daya hantar listrik larutan 

senyawa organik. 
3 8,11 0 0 30 81,08 4 10,81 

4 
Membandingkan titik didih isomer-

isomer rantai alkana. 
13 35,14 1 2,70 23 62,16 0 0 

5 
Membandingkan kestabilan isomer-

isomer cis-trans. 
14 37,84 4 10,81 16 43,24 3 8,11 

6 
Membandingkan titik didih alkana dan 

alkuna terminal. 
8 21,62 5 13,51 24 64,86 0 0 

7 
Menjelaskan contoh reaksi eksoterm di 

lingkungan siswa. 
5 13,51 1 2,70 24 64,86 7 18,92 

8 
Menjelaskan kebasaan alkil amina 

dengan persamaan reaksi. 
7 18,92 0 0 29 78,38 1 2,70 

9 
Membedakan titik didih alkohol dan 

eter. 
1 2,70 2 5,41 34 91,89 0 0 

10 
Menjelaskan kelarutan formaldehida 

dalam air 
13 35,14 7 18,92 13 35,14 4 10,81 

 Total 77 20,81 28 7,57 234 63,24 31 8,37 

Keterangan NS = Nomor Soal, NR (No Response) = tidak ada tanggapan, SM (Specific Misconceptions) = 

miskonsepsi khusus, PC (Partially Correct) = sebagian benar, dan SC (Scientifically Correct) = model mental ilmiah, 

T1 = Pretest, dan T2 = Posttest.   

 Data dalam Tabel 1 menunjukkan, 

model mental mahasiswa tahun pertama 

tentang materi Kimia Organik SMA hanya 

8,37% tergolong model mental konseptual, 

serta sisanya sebanyak 20,81% tidak 

memberikan respon; 7,57% mengalami 

miskonsepsi khusus; dan 63,24% benar 

sebagian.  Data tersebut menunjukkan 

model mental mahasiswa tahun pertama 

tentang materi Kimia Organik SMA 

sebagian besar dalam bentuk model mental 

alternatif. 

 Distribusi model konseptual 

mahasiswa tertinggi (32,43%) berkaitan 

dengan penentuan polaritas senyawa 

menggunakan medan listrik (level 

makroskopis), serta menjelaskan fenomena 

tersebut berdasarkan momen dipolnya, 

sebagai jumlah vektor dari seluruh momen 

ikatan dalam molekul senyawa tersebut 

(level submikroskopis). Penjelasan 

mahasiswa juga dilengkapi dengan gambar 

struktur tiga dimensi molekul dan 

penentuan momen dipolnya (level 

simbolik). 

 Sebagian besar materi Kimia Organik 

SMA dikuasai oleh mahasiswa tahun 

pertama dalam bentuk model mental benar 

sebagian.  Umumnya mereka menguasai 

level makroskopis kimia, namun gagal 

menjelaskannya pada level (submikros-

kopis) dan menggambarnya menggunakan 

rumus-rumus struktur molekul (level 

simbolik). Data tersebut mengindikasikan 

sebagian besar mahasiswa tidak mampu 

membangun interkoneksi tiga level kimia.   

 Model mental benar sebagian di 

kalangan mahasiswa tahun pertama paling 

tinggi (91,89%) berkaitan dengan 

perbandingan titik didih alkohol dan eter.  
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Mahasiswa secara verbal mampu 

memrediksi titik didih etanol lebih tinggi 

dari pada dimetil eter, dan menjelaskan 

antar molekul-molekul etanol terjadi ikatan 

hidrogen yang jauh lebih kuat dibandingkan 

gaya van der Waals antar molekul-molekul 

dimetil eter.  Namun, mahasiswa gagal 

menggambar ikatan hidrogen yang terjadi 

antar dua molekul etanol. Sebagian 

mahasiswa menggambar ikatan hidrogen 

terjadi antara atom oksigen pada gugus 

hidroksil dari etanol dengan atom hidrogen 

pada gugus metil pada molekul yang 

lainnya.  Kekeliruan juga terjadi karena 

mahasiswa menggambar ikatan hidrogen 

tidak antar molekul etanol, tetapi antara 

molekul etanol dan molekul air.  Kondisi itu 

sejalan dengan temuan Graulic (2015), yang 

menyatakan mahasiswa kelas Kimia 

Organik memiliki konsepsi alternatif 

berkaitan dengan ikatan hidrogen, sehingga 

tidak mampu menjelaskan perbedaan titik 

didih dan berbagai efeknya pada 

spektroskopi NMR dan IR, serta 

pengaruhnya pada berbagai reaksi kimia 

organik, misalnya berkaitan dengan 

halangan sterik. 

 Miskonsepsi khusus paling tinggi 

(18,92%) terjadi pada penjelasan tentang 

kelarutan formaldehida dalam air.  

Mahasiswa memrediksi formaldehida tidak 

larut dalam air dengan alasan formaldehida 

memiliki struktur simetris, sehingga bersifat 

nonpolar; sedangkan air bersifat polar. 

Penjelasan lain yang dikemukakan 

mahasiswa di antaranya molekul-molekul 

formaldehida tidak dapat membentuk ikatan 

hidrogen dengan molekul-molekul air.  

Miskonsepsi tersebut terjadi karena over 

generalization.  Tidak semua molekul 

simetris bersifat non polar, misalnya 

molekul-molekul air. Hanya molekul-

molekul linier yang simetris, misalnya CO2, 

bersifat nonpolar.  Polaritas tidak berkaitan 

dengan kesimetrisan molekul, tetapi 

ditentukan oleh momen dipolnya, yaitu 

jumlah vektor seluruh momen ikatan dalam 

molekul.   

 Distribusi tertinggi berkaitan dengan 

tidak ada jawaban (37,84%) terjadi pada 

kestabilan isomer geometri (cis/trans) pada 

senyawa 2-butena. Kondisi itu terjadi 

karena mahasiswa tidak bisa menggambar 

struktur molekul kedua senyawa tersebut 

dan lupa prinsip penentuan stabilitas 

senyawa organik. Stabilitas senyawa 

tergantung pada struktur molekulnya.  Jika 

gugus-gugus yang sama, apalagi gugus-

gugus besar, ada dalam posisi berdekatan 

satu dengan lainnya, maka  akan tolak-

menolak yang menyebabkan senyawa 

tersebut tidak stabil.  Semakin jauh jarak 

antar gugus-gugus tersebut, gaya tolak-

menolaknya semakin kecil, sehingga 

senyawanya semakin stabil.  Dalam kasus 

ini, isomer trans-2-butena lebih stabil dari 

pada isomer cis-nya.  

 Timbulnya berbagai model mental 

alternatif pada mahasiswa tahun pertama 

tentang materi Kimia Organik SMA 

disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 

Pertama, pemahaman mahasiswa tahun 

pertama tentang konsep-konsep dasar Kimia 

Organik cenderung tidak utuh, dan tidak 

mampu membangun interkoneksi di antara 

ketiga level kimia tersebut. Kondisi itu 

terjadi karena pembelajaran Kimia Organik 

di SMA tidak mengajarkan ketiga level 

kimia secara utuh dan terpadu. Materi 

Kimia Organik yang disampaikan oleh guru 

dengan metode ceramah sebagian besar 

berkaitan dengan struktur dan tata nama 

(level simbolik), tetapi tidak mengaitkan 

dengan sifat senyawanya. Temuan tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian Jansoon et 

al. (2009) di Thailand, yang menunjukkan 

mahasiswa kurang mampu mengaitkan 

ketiga level kimia untuk menjelaskan 

fenomena makroskopis kimia pada level 

submikroskopis dan simbolik.   

 Kedua, sebanyak 97,30% maha-siswa 

menyatakan tidak pernah melakukan 

praktikum Kimia Organik di SMA.  Kondisi 

itu menunjukkan guru kurang memberikan 

ruang dan waktu kepada siswanya untuk 

mengamati langsung level makroskopis 

sebagai dasar dalam mempelajari kimia 
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pada level submikroskopis dan simbolik.  

Akibatnya, siswa tidak mampu membangun 

interkoneksi ketiga level Kimia Organik 

tersebut.   

 Ketiga, guru tidak pernah 

memperkenalkan struktur molekul senyawa 

organik dengan menggunakan alat bantu, 

misalnya molymod. Akibatnya, mahasiswa 

tidak mampu memvisualisasikan struktur 

molekul organik, dan menggunakannya 

untuk menjelaskan dan memrediksi sifat 

senyawanya.  Pembelajaran Kimia Organik 

yang tidak menekankan pada pemahaman 

struktur molekul dan interkoneksinya 

dengan sifat senyawa menyebabkan 

pebelajar memandang materi Kimia 

Organik sebagai materi hafalan.   

 Keempat, mahasiswa tidak mampu 

menggunakan konsep-konsep dasar kimia 

yang telah dipelajarinya untuk memecahkan 

masalah Kimia Organik.  Sebagian 

mahasiswa tidak mampu menentukan 

polaritas senyawa berdasarkan perhitungan 

momen dipolnya.  Sedangkan, mahasiswa 

telah memahami bentuk molekul dan cara 

menjumlahkan vektor.  Mahasiswa juga 

tidak mampu mengelaborasi bentuk 

molekul, kepolaran, dan kemampuan 

membentuk ikatan hidrogen dengan 

kelarutan senyawa dalam air.  Hasil 

penelitian ini sejalan dengan temuan 

penelitian Cartrette, & Mayo (2010), yang 

menunjukkan sebagian besar mahasiswa 

tidak mampu menggunakan 

pengetahuannya tentang konsep-konsep 

dasar kimia untuk memecahkan masalah 

kimia pada mata-mata kuliah kimia lanjut, 

misalnya Kimia Organik.   

 Hasil penelitian ini menunjukkan 

model mental mahasiswa tahun pertama 

tentang materi Kimia Organik SMA 

dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru dalam 

mengajarkannya. Pengajaran Kimia 

Organik tanpa praktikum, tanpa penggunaan 

model molekul, dan miskin analogi 

menyebabkan materi Kimia Organik hanya 

dipandang oleh peserta didik sebagai ilmu 

hafalan.  Akibatnya, peserta didik pun gagal 

dalam membangun model mentalnya 

tentang hubungan struktur dan sifat 

senyawa organik.  

SIMPULAN  

Sejalan dengan hasil penelitian dan 

pembahasan di depan dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut.  Pertama, sebanyak 

70,27% responden menyatakan materi 

Kimia Organik yang diajarkan di SMA 

bersifat hafalan, serta 86,49% 

mengungkapkan guru mengajarkan struktur 

dan tata nama senyawa organik sebagai 

prioritas utama. Metode mengajar yang 

terutama diterapkan oleh guru adalah 

ceramah (56,76%), dan tidak menggunakan 

alat bantu untuk memvisualisasikan struktur 

molekul (94,59%).  Pebelajar juga tidak 

pernah diajak praktikum (97,30%).  Kedua, 

hanya 8,37% model mental mahasiswa 

tentang materi Kimia Organik SMA 

tergolong model mental konseptual, serta 

sisanya sebanyak 20,81% tidak memberikan 

respon; 7,57% mengalami miskonsepsi 

khusus; dan 63,24% benar sebagian.  Data 

tersebut menunjukkan model mental 

mahasiswa tahun pertama tentang materi 

Kimia Organik SMA sebagian besar dalam 

bentuk model mental alternatif. 
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Ida Bagus Made Astawa 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Lestarinya lingkungan di Bali selama 

ini tidak terlepas dari sifat kosmosentris 

budaya masyarakat Bali dengan kearifan 

lokalnya yang dilandasi idiologi Tri Hita 

Karana. Budaya Bali yang kosmosentris 

tersebut telah memberikan ciri pada tata ruang 

Bali melalui pengimplementasian sejumlah 

pedoman hidup dalam penataan ruang dan 

pelestarian fungsi lingkungan (Wiana, 2007). 

Pedoman hidup dalam penataan ruang tersebut, 

di antaranya: Tri Angga (pembagian ruang 

menjadi tiga bagian yang berorientasi vertikal, 

mulai dari ruang makro hingga ruang mikro); 

Desa-kala-patra (toleransi kewilayahan 

berdasarkan tempat-waktu-keadaan); dan Sad 

Kertih (upaya membangun alam dan manusia 

melalui enam bentuk kebijaksanaan 

pelestarian). Cara pandang tersebut juga 

terimplementasi dalam bentuk sejumlah 

perayaan yang mencirikan sifat kosmosentris 

budaya yang dimiliki masyarakat Bali, di 

antaranya Tumpek Uduh (perayaan untuk 

KEARIFAN LINGKUNGAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS 

(SMA) DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA BALI DWIPA JAYA 

YANG BERLANDASAKAN TRI HITA KARANA DI PROVINSI BALI 

Jurusan Pendidikan Geografi, FHIS, Undiksha 

idabagusmadeastawa@yahoo.com 

This article is part of the research which was designed as a Research and Development which was 

modified from Dick and Carey’s model to develop local genius-based geography teaching materials. 

Implementation of teaching materials is done in 5 senior high school (SMA’s) as the sample which were 

determinant purposively, ie in West Bali (SMA Negeri 2 Negara), South Bali (SMA Taman Rama Denpasar), 

East Bali (SMA Negeri 2 Rendang, Karangasem), North Bali (SMA Negeri I Busungbiu Buleleng), and Bali 

Central (SMA Negeri I Bangli). The appropriate focus in this article, data were collected using a questionnaire 

and observation sheet which were further analyzed comparatively by comparing the students environmental 

wisdom before and the after the learning was conducted. The analysis showed that the environmental wisdom of 

SMA students in Bali Province had increased significantly after local genius-based geography teaching 

materials applied in teaching, from an average score of 66.5 into 83.51 (an increase of 25.58%). The increase is 

expected to support the creation of "Bali Dwipa Jaya" which is based on "Tri Hita Karana" in Bali Province. 

Keywords: Teaching materials, local genius-based, geography for senior high school (SMA’s), 

environmental wisdom.  

Tulisan ini merupakan sebagian dari hasil penelitian yang dirancang sebagai Research and Development 

menggunakan model Dick and Carey yang dimodifikasi untuk mengembangkan bahan ajar geografi berkearifan 

lokal. Implementasi bahan ajar dilakukan pada 5 Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai sampel yang 

ditentukan secara purposif, yaitu di Bali Barat (SMA Negeri 2, Negara), Bali Selatan (SMA Taman Rama, 

Denpasar), Bali Timur (SMA Negeri 2, Rendang, Karangasem), Bali Utara (SMA N I Busungbiu, Buleleng), dan 

Bali Tengah (SMA Negeri 1, Bangli). Sesuai fokus dalam artikel ini, data dikumpulkan menggunakan angket 

dan lembar observasi yang selanjutnya dianalisis secara komparatif dengan membandingkan kearifan lingkungan 

siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kearifan lingkungan 

siswa SMA di Provinsi Bali mengalami peningkatan  secara signifikan setelah bahan ajar geografi berkearifan 

lokal diterapkan dalam pembelajaran, yaitu dari skor rata-rata 66,5 menjadi 83,51 (meningkat sebesar 25,58%). 

Peningkatan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya "Bali Dwipa Jaya" yang berlandaskan "Tri Hita 

Karana" di Provinsi Bali. 

Kata kunci: bahan ajar, kearifan lokal, geografi SMA, kearifan lingkungan. 
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tumbuhan) dan Tumpek Kandang (perayaan 

untuk binatang).  

Namun, sejalan dengan 

perekonomiannya yang semakin berkembang, 

menjadikan Bali semakin dijejali dengan 

bangunan fisik, kendaraan, dan manusia. Hal 

ini berimplikasi pada tingginya kepadatan 

ruang di Bali. Sebagai ekologi pulau kecil 

dengan luas wilayah 5.632,86 Km2 (BPS, 

2001), fenomena fisik ini memberikan tekanan 

ekologis yang semakin besar pada daerah Bali. 

Selain itu, berkembang pesatnya pariwisata 

yang menggandeng industri kerajinan, jasa, 

dan sistem kapitalis global dinilai lebih 

berpotensi mengeksploitasi alam dan 

lingkungan di Bali dibandingkan dengan 

menghemat sumber daya alam (Nika, 2012; 

Geriya, 2005). 

Kawasan upland di Bali merupakan 

wilayah bagian hulu (Kaja) yang disucikan 

masyarakatnya. Kawasan upland ini secara 

ekologi merupakan ekosistem pegunungan 

yang memiliki kawasan hutan, kaldera, dan 

danau. Ekosistem kawasan upland di Bali 

memiliki fungsi orografis dan klimatologis 

(daerah tangkapan dan resapan hujan) untuk 

menjaga kecukupan air wilayah Bali, di 

samping sebagai sumber plasma nutfah (Raka, 

1955). Perkembangan kawasan upland di Bali 

sebagai objek wisata menimbulkan 

permasalahan dan kerusakan lingkungan yang 

akan dapat mengancam, terutama kecukupan 

air untuk kepentingan kehidupan masyarakat 

(Isna, 2007; Nika, 2012). Selain itu, luas lahan 

kritis di Provinsi Bali telah mencapai sekitar 

50% (286.938 ha) dari luas daratan Bali 

(5.634,40 Km2). Dari luas lahan kritis tersebut 

8,16% (23.403,3 ha) merupakan kawasan 

hutan di daerah upland (Dishut Provinsi Bali, 

2009).  

Kerusakan lingkungan juga dialami 

oleh danau-danau di Bali. Penelitian yang 

dilakukan Tim Pusat Penelitian Lingkungan 

Hidup (PPLH) Universitas Udayana (2009) 

menemukan bahwa pencemaran telah terjadi 

pada semua danau di Bali yang lokasinya 

berada di daerah upland (Buyan, Tamblingan, 

Beratan, dan Batur). Astawa, dkk (2010, 2011) 

dalam penelitian di kawasan Kaldera Batur 

juga menemukan pencemaran telah terjadi di 

Danau Batur. Dampak dari pencemaran itu 

terjadi penurunan status ’cemar kualitas’, 

terutama oleh kandungan BOD (Biological 

Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen 

Demand), Nitrat, Fosfat, dan Tembaga 

(Cuprum) yang telah melebihi baku mutu air.  

Paparan tersebut menunjukkan adanya 

indikasi bahwa kearifan lokal yang selama ini 

telah menjaga lingkungan Bali dari 

permasalahan dan kerusakan lingkungan 

semakin ditinggalkan oleh masyarakatnya. 

Norma dan nilai-nilai masyarakat Bali yang 

berlandaskan kearifan lokal bila tidak 

diberdayakan akan semakin ditinggalkan 

sebagai pedoman yang selama ini menuntun 

sikap dan perilaku kehidupannya dalam 

beraktivitas (Nika, 2012). Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk memberdayakan 

kearifan lokal Bali sebagai usaha menjaga 

kelestarian fungsi lingkungan di Bali adalah 

melalui pembentukan generasi muda yang 

memiliki kompetensi kearifan lingkungan. Hal 

itu sejalan dengan apa yang diinginkan 

masyarakat Bali. 

Hasil pengkajian para pakar (Pitana, 

1994; Sujana, 1994) dan jejak pendapat yang 

dilakukan media di Bali (SARAD Bali, 2000) 

menunjukkan bahwa orientasi praktek 

pendidikan yang diinginkan masyarakat Bali 

adalah melahirkan manusia modern yang 

memiliki kecerdasan dan keterampilan yang 

luas (think globally) tetapi tetap berwatak Bali 

(act locally). Berkenaan dengan itu, yang dapat 

dijadikan nilai-nilai inti (core value) untuk 

melandasi manusia modern yang dimaksud, 

adalah idiologi Tri Hita Karana dengan ajaran 

harmonisasi theologi (parahiyangan), harmoni 

sosial (pawongan), dan harmoni ekologi 

(palemahan) (Atmadja, 1996, 1997; Gorda, 

1996; Sujana, 1994; Bagus, 1994).  

Apa yang menjadi keinginan 

masyarakat Bali itu juga ditunjang oleh visi 

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 

(Disdikpora) Provinsi Bali. Visi tersebut, yakni 

”terwujudnya manusia dan masyarakat Bali 

yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sehat jasmani dan berwawasan serta 

bertumpu pada budaya Bali, guna terwujudnya 

Bali Dwiva Jaya (wilayah Bali yang unggul) 

berdasarkan Tri Hita Karana” (disdikpora. 

baliprov.go.id, 2010). Namun, orientasi 

praktek pendidikan yang diinginkan 

masyarakat Bali dan usaha mewujudkan Bali 

Dwiva Jaya (wilayah Bali yang unggul) 

berdasarkan Tri Hita Karana tesebut belum 

secara jelas terimplementasikan dalam 

kebijakan pendidikan. Bali juga belum 

mengembangkan kurikulum dan bahan ajar 
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berkearifan lokal sebagai suplemen yang 

menjadi pedoman dan acuan bagi guru dalam 

pembelajaran.  

Menyadari akan permasalahan 

lingkungan yang dihadapi Bali dan menunjang 

terwujudnya keinginan masyarakat dan visi 

Disdikpora Provinsi Bali, telah dikembangkan 

bahan ajar geografi berkearifan lokal Bali 

sebagai suplemen. Produk yang dikembangkan 

itu telah melalui uji validitas, kelayakan, dan 

juga efektivitas (Astawa, 2015; Astawa, dkk, 

2016). Pengimplementasian bahan ajar tersebut 

juga sudah dilakukan pada 5 SMA di Bali, 

yaitu di SMA Negeri I Bangli, SMA Negeri I 

Busungbiu, SMA Negeri II Rendang, SMA 

Taman Rama Denpasar, dan SMA Negeri II 

Negara. 

Pengimplemntasian bahan ajar 

geografi berkearifan lokal pada lima SMA 

tersebut merupakan langkah yang diharapkan 

dapat menumbuhkan generasi muda 

berkearifan lingkungan untuk menunjang 

terwujudnya Bali Dwipa Jaya berlandasakan 

Tri Hita Karana di Provinsi Bali. Apakah 

kerifan lingkungan siswa mengalami 

peningkatan dengan pengimplementasian 

bahan ajar geografi berkearifan lokal tersebut? 

Jika mengalami peningkatan, apakah cukup 

signifikan untuk dinyatakan sebagai dampak 

dari pembelajaran yang mengimplementasikan 

bahan ajar geografi berkearifan lokal tersebut? 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan 

adalah Penelitian Pengembangan, yang diawali 

dengan studi explorasi, baik berkenaan 

Kompetensi Dasar (KD) kearifan lingkungan 

yang dapat disuplemen dalam Kurikulum 

Geografi SMA maupun kearifan lokal yang 

relevan digunakan sebagai suplemen. 

Pengembangan bahan ajar menggunakan 

model Dick & Carey yang dimodifikasi. 

Memperhatikan kondisi dan kendala yang 

dihadapi, Model Dick and Carey dimodifikasi 

menjadi tiga langkah., yaitu Tahap I: 

Persiapan; Tahap II: Pelaksanaan, dan Tahap 

III: Uji Coba. Pada Tahap I: Persiapan, 

langkah yang dilakukan meliputi analisis 

kebutuhan, studi pustaka, studi dokumen, dan 

studi lapangan; menentukan tujuan 

pengembangan; dan menyiapkan bahan ajar 

yang diperlukan. Pada Tahap II: Pelaksanaan, 

merupakan langkah untuk penyusunan dfar 

awal bahanajar. Tahap III: Uji Coba, 

merupakan langkah yang dilakukan untuk uji 

coba produk yang dihasilkan dan 

penyempurnaan bahan ajar secara berturut-

turut dari hasil validasi, studi kelayakan, dan 

uji efektifitas. 

Sampel sekolah sebagai tempat uji 

coba produk ditentukan secara purposive pada 

lima SMA di Bali, yaitu SMA di Bali Utara, 

SMA Negeri I Busungbu; di Selatan, SMA 

Taman Rama Denpasar, di Barat, SMA Negeri 

II Negara;, di Timur, SMA Negeri II Rendang, 

Karangasem; dan di tengah, SMA Negeri I 

Bangli. Pengumpulan data menggunakan 

metode wawancara (kerifan lokal), studi 

dokumen (kurikulum), observasi 

(Pembelajaran), lembar isian (validitas bahan 

ajar) dan angket (validitas bahan ajar, kearifan 

lingkungan). Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian pengembangan ini berupa data 

kuantitatif dan data kualitatif, sehingga untuk 

kepentingan pengolahan data digunakan 

analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 
Analisis kualitatif digunakan untuk 

memberikan makna terhadap deskripsi data 

yang menyangkut isi, logika inferensinya, 

proses, dan produk (output) dari penelitian dan 

pengembangan. 

 Analisis kuantitatif dilakukan untuk 

memberikan makna pada kearifan lingkungan 

siswa setelah pengimplementasian bahan ajar 

geografi berkearifan lokal. Analisis dilakukan 

dengan membandingkan dua hasil pengukuran 

kearifan lokal sebelum dan sesudah 

pengimplementasian bahan ajar geografi 

berkearifan lokal sebagai suplemen dalam 

pembelajaran geografi pada lima SMA di 

Provinsi Bali. SMA. Selanjutya, data 

kuantitatif ini diolah dan dianalisis secara 

statistik (’t-test’) menggunakan taraf 

kepercayaan 99% dengan n = (n1 + n2 -2). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jika memperhatikan komponen-

komponen yang terlibat dalam pembelajaran, 

paling tidak terdapat delapan, yaitu: (1) 

pendidik/guru; (2) materi pembelajaran; (3) 

peserta didik/siswa; (4) tujuan pembelajaran; 

(5) metode pembelajaran; (6) media 

pembelajaran; (7) evaluasi pembelajaran; dan 

(8) lingkungan tempat belajar. Materi 
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pembelajaran pada dasarnya merupakan isi 

dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran 

atau bidang studi dengan topik/sub topik dan 

rinciannya. Jika pembelajaran dapat mencapai 

tujuannya dengan baik dan benar, materi 

pembelajaran yang digunakan dalam suatu 

pembelajaran mutlak harus ditunjang oleh 

’bahan ajar’ yang memang disusun untuk itu. 

Keberadaan bahan ajar akan memberi 

kemudahan bagi siswa untuk mempelajari 

materi pembelajaran, baik di sekolah maupun 

secara mandiri di rumahnya masing-masing. 

Sebagaimana telah dikemukakan pada 

bagian pendahuluan bahwa usaha untuk 

meningkatkan kearifan lingkungan siswa SMA 

di Provinsi Bali, telah disusun bahan ajar 

geografi berkearifan lokal dalam bentuk buku 

ajar, yaitu buku siswa dan buku guru. Ke dua 

buku tersebut telah melalui proses validasi 

yang dilakukan ahli (Kearifan lokal, 

Pembelajaran Geografi, Bahasa Indonesia). 

Setelah menunjukkan validitasnya, bahan ajar 

geografi berkearifan lokal tersebut selanjutnya 

dievaluasi kelayakannya untuk diterapkan 

dalam suatu pembelajaran dalam suatu Focus 

Group Discussion (FGD) yang menghadirkan 

para pakar geografi dan pendidikan geografi, 

pakar kearifan lokal, pemuka masyarakat, 

tokoh adat, dan para guru geografi. Hasil FGD 

yang dilakukan menunjukkan bahwa bahan 

ajar yang telah divalidasi tersebut dinyatakan 

layak diimplementasikan dalam pembelajaran 

untuk siswa SMA. Bahan ajar ini kemudian 

diimplementasikan sebagai suplemen dalam 

pembelajaran geografi SMA pada lima SMA di 

provinsi Bali sebagaimana telah dikemukakan. 

Pengimplementasian materi geografi 

berkearifan lokal sebagai suplemen dalam 

pembelajaran geografi SMA diberikan dalam 4 

kali pertemuan untuk kelas X dan XI dan 3 kali 

pertemuan untuk kelas XII. Terdapat dua 

perayaan besar yang harus diperhitungkan 

dalam penyusunan jadwal pembelajaran untuk 

mengimplementasikan bahan ajar berkearifan 

lokal di sekolah, yaitu perayaan nasional (Hari 

Kemerdekaan RI) dan perayaan keagamaan di 

Bali (Hari Raya Galungan dan Kuningan), 

karena sekolah sibuk menyambut hari 

kelahiran bangsa dan negara Indonesia serta 

libur pada waktu hari raya. Berkenaan dengan 

itu dicarikan kesepakatan dengan guru 

pengajar mata pelajaran geografi di masing-

masing sekolah. Hasil kesepakatan 

memberikan jadwal pelaksanaan pembelajaran 

untuk di SMA Negeri I Bangli, SMA Negeri I 

Busungbiu dan SMA Taman Rama Denpasar 

adalah pada bulan Juli dan Agustus; untuk di 

SMA Negeri II Karangasem dan SMA Negeri 

II Negara pembelajaran dilaksanakan pada 

bulan Agustus dan Sepetember.  

Berdasarkan jadwal yang telah 

disepakati itulah kemudian bahan ajar geografi 

berkearifan lokal yang telah disusun 

diimplementasikan guru di masing-masing 

sekolah di tempatnya mengajar. Observasi 

terhadap pembelajaran yang dilakukan guru 

geografi pada hakikatnya adalah untuk melihat 

bagaimana bahan ajar geografi berkearifan 

lokal di masing-masing sekolah 

terimplementasikan. Hasil obervasi sangat 

menentukan apakah hasil belajar layak 

dianalisis lebih lanjut apakah tidak. Nilai yang 

dicapai guru dari perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran dalam hal ini tidak boleh lebih 

rendah dari 75 (< 75). Jika dilai lebih rendah 

dari 75 dapat diasumsikan bahwa tujuan 

pembelajaran belum dapat diwujudkan. Jika 

nilai yang diperoleh lebih besar dari 75, berarti 

dapat diasumsikan tujuan pembelajaran sudah 

dapat tercapai.  Berdasarkan hasil pengolahan 

data dari observasi yang dilakukan, hasil yang 

diperoleh dapat disederhanakan dalam bentuk 

table sebagai berikut. 

 

Tabel 01. Rekapitulasi Hasil Penilaian dan Observasi Pengimplementasian Bahan Ajar 

Geografi Berkearifan Lokal dalam Pembelajaran di SMA 

Materi 

Sekolah 

SMA N I 

Bangli 

SMA N I 

Busungbiu 

Buleleng 

SMA N II 

Rendang, 

Karangasem 

SMA 

Taman Rama 

Denpasar 

SMA N II 

Negara 

RP

P 
Pelak 

RP

P 
Pelak RPP Pelak RPP Pelak RPP Pelak 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 86 124 85 125 86 125 88 124 86 125 
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2 87 123 86 122 85 122 86 122 87 122 

3 85 121 86 119 85 121 85 119 85 121 

4 86 125 86 127 88 124 86 127 86 127 

5 87 122 86 122 86 122 87 122 86 122 

6 88 125 88 123 87 124 88 125 88 123 

7 85 127 86 127 86 126 85 127 87 126 

8 84 127 85 126 84 127 86 127 84 127 

Mean 86 124,25 86 123,88 85,88 123,88 86,38 124,12 86,13 124,12 

Skor 109,91 109,68 109,51 109,97 109,87 

Nilai 95,57 95,37 95,23 95,63 95,54 

Sumber: Hasil pengolahan 

Keterangan 

Materi 1: Tata Nilai Kearifan Lokal Tri Hita Karana (1 kali pertemuan) 

Materi 2: Orientasi Ruang Tradisional Bali (Tri Angga, Kaja-Kelod, Catuspatha) (2 kali pertemuan) 

Materi 3: Pranata Masa (1 kali pertemuan) 

Materi 4: Toleransi Kewilayahan (Desa-Kala-Patra) dan Toleransi Sosial (Nyama Braya) (1 kali 

pertemuan) 

Materi 5: Subak (1 kali pertemuan) 

Materi 6: Nilai Kearifan Lokal Tumpek, Sad Kertih, dan Nangluk Merana pada Masyarakat Bali (2 

kali pertemuan) 

Materi 7: Tri Mandala dan Sanga Mandala (1 kali pertemuan) 

Materi 8: Banjar dan Desa Pakraman sebagai Implementasi Wilayah dan Pewilayahan (2 kali 

pertemuan) 

 

Tabel 01 memperlihatkan nilai yang 

diperoleh guru dalam mengimplementasikan 

(merencanakan pembelajaran/RPP dan 

melaksanakan RPP dalam suatu pembelajaran) 

bahan ajar geografi berkearifan lokal di 

masing-masing sekolah tempatnya mengajar 

tergolong sangat baik (> 85), dengan variasi 

yang tidak begitu besar. Nilai tertinggi terdapat 

di SMA Negeri I Bangli dan terendah terdapat 

di SMA Negeri II Rendang, Karangasem.  

Tingginya nilai yang diperoleh 

menunjukkan bahwa guru telah mampu dengan 

baik menggunakan skenario utama 

pembelajaran yang terdapat dalam bahan ajar 

yang digunakan guru untuk menyusun 

perencanaan pembelajaran (RPP). Skenario 

utama yang terdapat dalam buku pegangan 

guru menjadikannya lebih mudah untuk 

menyusun RPP. Guru dalam menyusun RPP 

hanya perlu menyesuaikannya dengan kondisi 

kelas yang dihadapi, sehingga dinilai dapat 

diimplementasikan dalam pembelajaran secara 

lebih bermakna.  

Selain itu, guru juga telah mampu 

dengan baik melaksanakan perencanaan (RPP) 

yang disusun dalam suatu pembelajaran riil di 

kelas. RPP yang disusun dalam hal ini telah 

berperan sebagai pedoman yang dapat 

digunakan guru dalam pembelajaran, sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

Langkah-langkah pembelajaran yang 

diskenariokan dalam RPP dapat diterapkan 

guru dengan sangat baik di kelas. Hal ini tentu 

juga tidak lepas dari keberadaan guru sebagai 

guru-guru yang sudah tersertifikasi (guru 

profesional). Dengan demikian dapat 

dikemukakan bahwa bahan ajar dalam bentuk 

buku pegangan guru telah terbukti 

efektifitasnya untuk diimplementasikan dalam 

pembelajaran. 

Terimplementasikannya bahan ajar 

geografi berkearifan lokal secara baik, 

merupakan prasyarat untuk dapat 

digunakannya hasil angket yang diisi siswa 

setelah pembelajaran berakhir untuk mengukur 

kerifan lingkungan siswa. Hal dilakukan 

dengan asumsi bahwa dengan pembelajaran 

yang baik, tujuan pembelajaran juga akan 

tercapai dengan baik. Dengan nilai 

pembelajaran yang dicapai oleh guru tergolong 

baik, berarti tujuan pembelajaran yang menjadi 

harapan dinilai juga sudah dapat dicapai.  Hal 

ini bermakna bahwa dengan diterapkannya 

bahan ajar geografi berkearifan lokal dalam 

pembelajaran kearifan lingkungan siswa akan 

terbentuk. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara umum kearifan lingkungan siswa 

mengalami peningkatan setelah materi geografi 

berkearifan lokal diberikan sebagai suplemen 

kepada siswa dalam pembelajaran geografi. 

Peningkatan kearifan lingkungan siswa terjadi 

di kelima SMA yang digunakan sebagai lokasi 

uji efektivitas bahan ajar. Hal tersebut 

memperkuat peran bahan ajar geografi 

berkearifan lokal dalam 

menumbuhkembangkan kearifan lingkungan 

siswa SMA. Perencanaan pembelajaran yang 

baik yang kemudian dimplementasikan dengan 

baik menjadikan kearifan lingkungan siswa 

juga dapat ditumbuhkembangkan dengan baik. 

Untuk jelasnya peningkatan kearifan 

lingkungan siswa, perhatikan Tabel 02! 

 

Tabel 02. Nilai Kearifan Lingkungan Siswa Sebelum dan Sesudah Pembelajaran 

 

No. Sekolah Kelas 

Nilai Kearifan Lingkungan Siswa Pening-

katan 

(%) 

Sebelum Sesudah 

Min. Mak. Mean Min. Mak. Mean 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

SMA 

Negeri I 

Bangli 

X 50 50 59,37 109 115 110,93 46,48 

XI 65 60 68,54 110 116 112,54 39,10 

XII 64 60 71,86 112 118 114,21 37,08 

Rata-rata Sekolah 60 57 66,59 110 116 112,56 40.84 

2 

SMA 

Negeri I 

Busungbiu 

X 55 50 61,42 109 116 111,26 44,80 

XI 65 60 70,97 110 118 113,17 37,29 

XII 65 60 72,43 111 118 114,11 36,53 

Rata-rata Sekolah 62 57 68,27 110 117 112,85 39,50 

3 

SMA 

Negeri II 

Rendang 

X 60 77 66,25 109 115 111,43 40.55 

XI 64 80 69,50 111 118 113,57 38,80 

XII 60 80 71,41 111 118 114,52 37,64 

Rata-rata Sekolah 61 79 69,05 110 117 113,17 38,99 

4 

SMA 

Taman 

Rama 

X 60 70 64,16 107 111 109,20 41,25 

XI 55 70 61,48 109 114 111,04 44,63 

XII 60 80 70,60 108 118 112,84 37,43 

Rata-rata Sekolah 58 73 65.41 108 114 111,03 41,09 

5 

SMA 

Negeri II 

Negara 

X 60 75 68,40 110 115 111,87 38,86 

XI 59 80 69,93 109 119 112,63 37,91 

XII 70 81 74,21 113 119 115,00 35,47 

Rata-rata Sekolah 63 79 70.85 110 118 113,18 37,40 

Rata-rata Total 61 77 68.03 110 117 112,56 39.56 

Sumber: Hasil pengolahan data primer dari pengisian angket Kearifan Lingkungan 

 

Tebel 02 memperlihatkan di semua 

sekolah dan semua jenjang kelas terjadi 

peningkatan kearifan lingkungan siswa dengan 

diterapkannya bahan ajar geografi berkearifan 

lingkungan. Jika mengamati nilai rata-rata 

untuk kelima SMA yang diperoleh sebelum 

bahan ajar geografi berkearifan lokal 

diimplementasikan dalam pembelajaran 

geografi, kisaran nilai kearifan lokal siswa 

adalah 61 – 77. Setelah diimplementsikan 

bahan ajar berkearifan lokal dalam 

pembelajaran, nilai rata-rata kearifan lokal 

siswa untuk kelima SMA telah mengalami 

peningkatan, yaitu kisarannya menjadi 110 – 

117. Nilai rata-rata kearifan lingkungan siswa 

yang tertinggi setelah diimplementasikan 

bahan ajar berkearifan lolal dalam 

pembelajaran geografi terdapat di SMA Negeri 
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II Negara dan yang terendah terdapat di SMA 

Taman Rama Denpasar. 

Jika memperhatikan perjenjang kelas, 

semakin tinggi jenjang kelasnya semakin 

tinggi pula nilai kearifan lingkungan yang 

diperoleh siswa. Fenomena tersebut tidak saja 

terlihat setelah bahan ajar berkearifan lokal 

diimplementasikan sebagai suplemen dalam 

pembelajaran geografi, tetapi juga sebelum 

bahan ajar itu diimplementasikan. 

Rata-rata peningkatan kearifan 

lingkungan siswa (Mean) mencapai 39,56%. 

Peningkatan yang tertinggi terjadi di SMA 

Taman Rama Denpasar (41,09%). Peningkatan 

terendah terjadi di SMA Negeri II Negara 

(37,40%). Selain itu, secara umum juga 

menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang 

kelas, nilai kearifan lingkungan siswa juga 

semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa dalam perjalanan kehidupannya juga 

menyerap kearifan lokal dari lingkungan. 

Seiring meningkatnya usia kearifan lokal 

mereka juga bertambah, sehingga kesadaran 

lingkungan mereka lebih mudah untuk 

terbentuk melalui pembelajaran yang 

mengimplementasikan bahan ajar geografi 

berkearifan lokal yang difungsikan sebagai 

suplemen dalam pembelajaran geografi SMA. 

Data kearifan lingkungan siswa di 

kelima sekolah sampel kemudian di olah. 

Setelah dilakukan analisis data terhadap hasil 

penggolahan data menggunakan uji komparatif 

dengan t-tes, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 

03. 

 

Tabel 03. Nilai Statistik Kearifan Lingkungan Siswa sebagai Implikasi Pengimplementasian 

Bahan Ajar Geografi Berkearifan Lokal dalam Pembelajaran di SMA 

 

No. Sekolah Kelas 

Nilai Statistik 

Sebelum Sesudah 
t 

Mean Sd Mean Sd 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

SMA 

Negeri I 

Bangli 

X 59,37 5.68 110,93 1.46 -65.34 

XI 68,54 4.16 112,54 1.68 -91.91 

XII 71,86 5.92 114,21 1.59 -52.32 

Rata-rata Sekolah 66,59  112,56   

2 

SMA 

Negeri I 

Busungbiu 

X 61,42 4.75 111,26 1.66 -87.89 

XI 70,97 4.54 113,17 1.61 -75.78 

XII 72,43 3.04 114,11 1.61 -93.98 

Rata-rata Sekolah 68,27  112,85   

3 

SMA 

Negeri II 

Rendang 

X 66,25 4.0 111,43 1.4 -90.69 

XI 69,50 4.52 113,57 1.52 -75.73 

XII 71,41 4.77 114,52 1.69 -74.99 

Rata-rata Sekolah 69,05  113,17   

4 

SMA 

Taman 

Rama 

X 64,16 3.15 109,20 1.1 -100.69 

XI 61,48 4.52 111,04 1.4 -78.61 

XII 70,60 5.15 112,84 2.26 -57.17 

Rata-rata Sekolah 65.41  111,03   

5 

SMA 

Negeri II 

Negara 

X 68,40 4.37 111,87 1.31 -72.15 

XI 69,93 5.79 112,63 2.14 -59.21 

XII 74,21 3.53 115,00 1.77 -119.66 

Rata-rata Sekolah 70.85  113,18   

Rata-rata Total 68.03  112,56   

Sumber: Hasil analisis data primer 
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Sebagaimana telah dikemukakan 

dalam metode penelitian bahwa untuk uji ’t’ 

menggunakan taraf kesalahan 1% dan n = 48 

(n1 + n2 -2), sehingga harga batas penerimaan 

Ho berada antara (-2,4) – (+2,4). Tabel 03 

memperlihatkan nilai ’t’ yang diperoleh untuk 

semua jenjang kelas di masing-masing sekolah 

adalah < -2,4, sehingga berada di luar batas 

penerimaan Ho. Jadi dengan demikian 

hipotesis (H1) yang menyatakan ’terdapat 

perbedaan kearifan lingkungan siswa antara 

sebelum dan sesudah bahan ajar geografi 

berkearifan lokal diimplementasikan dalam 

pembelajaran’ dapat diterima secara signifikan.    

 Hal ini menunjukkan bahwa 

pengimplementasian bahan ajar berkearifan 

lokal sebagai suplemen dalam pembelajaran 

geografi ternyata telah terbukti secara 

signifikan dapat meningkatkan kearifan 

lingkungan siswa SMA. Pengimplementasian 

bahan ajar berkearifan lokal tersebut 

menyebabkan kearifan lingkungan siswa 

meningkat rata-rata 39,56%. Lebih tingginya 

peningkatan kearifan lokal siswa di SMA 

Taman Rama Denpasar diprakirakan 

disebabkan oleh kompetensi kearifan lokal 

awal yang relatif rendah dibandingkan empat 

SMA lainnya. Hal itu terlihat dengan jelas dari 

nilai kerifan lokal sebelum bahan ajar geografi 

berkearifan lokal diterapkan sebagai suplemen 

dalam pembelajaran geografi di sekolah 

bersangkutan yang rata-rata paling rendah 

dibandingkan SMA lainnya. Siswa SMA 

Taman Rama yang didominasi oleh warga 

keturunan, dapat menyebabkan pengetahuan 

kearifan lokal Bali yang dikuasai relatif 

rendah, atau mungkin saja belum pernah 

mengetahuinya. Namun demikian, tingginya 

peningkatan yang terjadi di SMA Taman Rama 

memperkuat pembuktian peran bahan ajar 

geografi berkearifan lokal dalam meningkatkan 

kearifan lingkungan siswa. 

Memperhatikan aspek-aspek yang 

tercakup dalam sikap, pengimplementasian 

bahan ajar geografi berkearifan lokal yang 

dilakukan menunjukkan bahwa ketiga aspek, 

yaitu kognisi, afeksi, dan konasi mengalami 

peningkatan. Peningkatan yang terjadi tidak 

saja pada aspek kognitif (cognitive) atau 

pengetahuan siswa yang berkenaan dengan 3 

hal, yaitu: (1) kearifan lingkungan, kearifan 

lokal, dan geografi; (2) manusia sebagai bagian 

dari alam semesta; dan (3) orientasi ruang 

masyarakat Bali. Peningkatan juga juga 

berkenaan dengan aspek afektif (affecttive), 

dan konatif (conative) siswa.  

Dengan demikian, secara holistik 

kompetensi kearifan lingkungan siswa telah 

mengalami peningkatan. Siswa dalam hal ini 

dinilai telah memiliki sikap yan positif 

terhadap lingkungan. Siswa memiliki sikap 

yang jelas, bahwa dirinya adalah bagian dari 

lingkungan, merusak lingkungan berarti akan 

berdampak negatif pada manusia. Dengan 

sikap tersebut kecenderungan bertindaknya 

juga diharapkan dapat menjaga dan 

memelihara lingkungan. Kesadaran ini sangat 

penting dalam menumbuhkan generasi muda 

yang kosmosentris yang diharapkan dapat 

menjaga dan memelihara lingkungannya dari 

kerusakan dengan memberdayakan kearifan 

lokal Bali sebagai media pelestari. Jika 

kesadaran tersebut terwujud dalam bentuk 

tindakan, ke depan visi Disdikpora Bali akan 

dapat terwujudkan dengan baik. 

Meningkatnya nilai rata-rata kearifan 

lingkungan dengan diterapkannya bahan ajar 

geografi berkearifan lokal tersebut dapat 

dilihat dari tiga sisi. Pertama dari sisi guru. 

Bahan ajar yang dikembangkan telah mampu 

diimplementasikan oleh guru geografi dengan 

baik dalam suatu pembelajaran di sekolahnya 

masing-masing. Dalam merencanakan 

pembelajaran (RPP) skor yang dapat dicapai 

guru sudah tergolong tinggi (85 ke atas), 

demikian juga dalam mengimplementasikan 

perencanaan yang telah disusun (> 120). Hal 

tersebut menunjukkan tingginya nilai (> 95) 

yang dapat dicapai oleh guru dalam 

mengimplementasikan bahan ajar berkearifan 

lokal sebagai suplemen dalam pembelajaran 

geografi di SMA. Guru dalam hal ini telah 

mampu memanfaatkan dengan baik 

komponen-komponen metode pembelajaran 

dalam bahan ajar yang terdiri dari kegiatan 

pembelajaran; model dan desain pembelajaran; 

pendalaman; remedial; penilaian; dan balikan. 

Komponen-komponen metode pembelajaran 

yang disertakan dalam buku pegangan guru 

memberikan arah yang jelas kepada guru 

dalam menyusun perencanaan pembelajaran 

yang kemudian diimplementasikan dalam 

pembelajaran. 

Kedua dari sisi siswa. Selain telah 

mendapatkan materi geografi berkearifan lokal 

Bali melalui pembelajaran di sekolah, bahan 

ajar yang disertakan dalam buku siswa telah 

dapat digunakan siswa secara mandiri melalui  
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tugas (rumah dan sekolah) dan soal latihan 

yang disertakan. Hal ini membuktikan 

efektifitas buku siswa yang telah disusun. 

Komponen-komponen pembelajaran yang 

disertakan dalam buku siswa memberikan arah 

yang jelas pada siswa untuk belajar, mengerja 

tugas, dan melatih diri dalam memahami 

kearifan lokal yang berkearifan lingkungan. 

Pemahaman siswa terhadap kearifan lokal 

yang berkearifan lokal tersebut yang kemudian 

menumbuhkan kerifan lingkungan siswa.   

Ketiga dari sisi lingkungan siswa. 

Masyarakat yang berada di lingkungan sangat 

membantu siswa dalam memahami tentang 

kearifan lokal yang berkearifan lingkungan 

melalui informasi yang diberikan sesuai 

dengan tugas rumah yang disertakan pada buku 

siswa. Informasi yang diberikan masyarakat, di 

samping memberikan siswa pemahaman 

terhadap kearifan lokal yang berkearifan 

lingkungan, juga menjadikan interaksi sosial 

antara siswa dengan masyarakatnya bertambah 

baik. Hal ini merupakan dampak sampingan 

yang disebabkan oleh diimplementasikannya 

bahan ajar geografi berkearifan lokal dalam 

pembelajaran. 

Dilihat dari nilai standar deviasi 

kearifan lingkungan siswa pada semua jenjang 

untuk masing-masing sekolah memperlihatkan 

penurunan setelah pengimplementasian bahan 

ajar geografi berkearifan lokal. Hal ini 

membuktikan bahwa kearifan lingkungan yang 

terdapat dalam diri siswa sudah semakin 

merata. Tidak terdapat ketimpangan yang besar 

antara satu siswa dan siswa lainnya. Semakin 

merata kearifan lingkungan siswa dapat 

dijadikan indikasi adanya kesamaan persepsi 

siswa terhadap lingkungan. Siswa dalam hal 

ini telah memposisikan dirinya sebagai bagian 

dari lingkungan, sehingga dirinya memiliki 

kewajiban untuk menjaga dan memeliharanya.  

Fenomena meningkatnya kesadaran 

terhadap lingkungan dengan kearifan 

lingkungan yang dimiliki siswa diharapkan 

akan dapat menunjang terwujudnya ’Bali 

Dwipa Jaya’ yang berlandaskan ’Tri Hita 

Karana’. Hal ini tidak saja akan menyebabkan 

masyarakat Bali tidak kehilangan jati dirinya 

sebagai masyarakat Bali yang kosmosentris. 

Eksistensi budaya Bali yang kosmosentris 

tersebut sekaligus akan menjaga lingkungan 

Bali sebagai ekologi pulau kecil dari 

kerusakan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

geografi berkearifan lokal yang dikembangkan 

sebagai suplemen dalam pembelajaran geografi 

SMA berimplikasi positif terhadap kearifan 

lingkungan siswa SMA di Provinsi Bali. Guru 

dapat menggunakan bahan ajar dalam 

pembelajaran dengan baik, siswa dapat 

mempelajarinya secara mandiri dengan baik, 

dan ditunjang oleh lingkungan yang kondusif 

bagi siswa untuk mengerjakan tugas-tugas 

yang disertakan. 

Berkenaan dengan itu alangkah 

bijaksananya jika bahan ajar yang telah 

dikembangkan ini dapat dijadikan suplemen 

secara formal pada SMA di provinsi Bali 

dalam pembelajaran geografi. Peran Dinas 

Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali sangat 

diharapkan dalam memberikan legitimasi 

terhadap bahan ajar ini untuk diberlakukan 

sebagai suplemen terhadap mata pelajaran 

geografi SMA di Provinsi Bali. Hal ini 

merupakan salah satu usaha yang dapat 

dilakukan dalam menunjang terwujudnya visi 

Disdikpora Provinsi Bali, yaitu mewujudkan 

manusia dan masyarakat Bali yang cerdas, 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sehat jasmani dan berwawasan, serta bertumpu 

pada budaya Bali, guna terwujudnya ’Bali 

Dwipa Jaya’ yang berlandaskan ’Tri Hita 

Karana’. 
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Nina Puspitaloka, Heni Haryani 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

INTRODUCTION 

Writing is mostly viewed as one of 

fundamental skill in English learning, because 

it is a progressive activity while the writer has 

to think correctly to produce a text with proper 

content. Most of learners have difficulties in 

writing such as generating and organizing 

ideas using appropriate vocabulary choice, 

sentence and paragraph organization, and 

putting such ideas into an intelligible text 

(Richard and Renandya: 2002). Task-Based 

language Teaching (TBLT) method has 

become the main systematized alternative to 

writing instruction for helping students in 

writing a text. According to Brown (2001:50) 

stated that: “Task-Based of Language 

Teaching is one of teaching method which 

focuses on the task as the learning process. It 

aims to make the learner accustomed to use 

the language with the natural context”. The 

implementation of Task-Based language 

Teaching (TBLT) method in teaching learning 

process is expected to be an alternative way to 

solve that problem.  

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT THROUGH TASK-

BASED LANGUAGE TEACHING (TBLT) METHOD 

Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNSIKA, Sastra Inggris Universitas Kebangsaan 

ninapuspitaloka@yahoo.co.id, heniharyani72@gmail.com 

The aims of this study are to investigate the effect of the implementation of Task-Based Language 

Teaching (TBLT) method in developing students’ writing ability and to discover students’ responses toward the 

implementation of TBLT method in their English class. This study employed qualitative method through a case 

study approach to gather the data. The participants of this study were thirty-eight students of the 10th grade 

students at one of senior high schools in Karawang. The data of this study were obtained through classroom 

observation, students’ written text, and interview. The result showed that TBLT had good effect in developing 

the students’ writing ability, especially in writing descriptive text. It can be seen from the improvement of 

students’ scores. Before TBLT method implementation the higher score is 69 but after TBLT method 

implementation the higher score is 85. Furthermore, the data from interview showed that of students gave 

positive responses toward the implementation of TBLT method. Therefore, TBLT method is recommended to be 

implemented in teaching descriptive writing skill and other researchers can also implement TBLT method to 

teach other texts and skills. 

Keywords: Teaching Writing, Descriptive Text, Task-Based Language teaching (TBLT) Method 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek dari pengimplementasian metode Task-Based Language 

Teaching (TBLT) dalam mengembangkan kemampuan menulis siswa dan untuk mengetahui pendapat siswa 

mengenai pengimplemetasian metode TBLT dalam kelas bahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dan pendekatan studi kasus tunggal untuk mengumpulkan data. Partisipan dari penelitian ini adalah 38 

siswa kelas 10 pada salah satu SMA di Karawang. Data penelitian diperoleh melalui observasi kelas, tulisan 

siswa dan juga wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode TBLT dapat membantu siswa 

untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menulis teks deskriptif. Hal tersebut dapat dilihat dari 

meningkatnya nilai siswa, yaitu nilai sebelum mengimplementasikan TBLT method sebesar 69 sedangkan 

setelah menggunakan TBLT method mereka mendapatkan nilai 85.  Selain itu, data dari interview menunjukkan 

bahwa hampir seluruh siswa memberikan tanggapan positif terhadap pengimplementasian metode TBLT. Oleh 

karena itu, metode TBLT direkomendasikan untuk diimplementasikan pada proses pengajaran menulis dan 

untuk penelitian selanjutnya dapat mengimplementasikan metode TBLT untuk mengajarkan teks dan 

keterampilan yang berbeda. 

Keywords: Mengajar Menulis, Metode Task-Based Language teaching (TBLT), Teks Descriptif 
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Stephani (2011) conducted a research the 

implementation of Task-Based Language 

teaching (TBLT) in teaching writing and the 

result showed that the students’ got score 

above KKM.  

Based on the background of the study, the ais 

of the research are: to find out the effects of 

Task-Based Language Teaching (TBLT) 

method implementation to students’ ability in 

writing descriptive texts and to find out the 

students’ responses toward the implementation 

of Task-Based Language Teaching (TBLT) 

method in teaching writing descriptive text. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

The general method that used in this research 

was qualitative method. Moreover, single case 

study approach has been chosen since this 

study attempted to explore the implementation 

of Task-Based Language Teaching (TBLT) 

method in teaching writing descriptive text, 

which has objectives.  Those are to investigate 

to what extent Task-Based Language Teaching 

(TBLT) method helps the students’ ability in 

writing descriptive text and to get to know the 

students’ opinions toward implementation of 

TBLT method. The case study is a qualitative 

method strategy in which the researcher 

explores a program in-depth, an event, an 

activity, a process, or one or more individuals 

in-depth by collecting detailed information 

using a variety of data collection procedures 

over a sustained period of time (Creswell, 

2003). 

The process of the research was started by 

implementing Task-Based Language Teaching 

(TBLT) method during one month to teach 

writing descriptive text. In this case the 

researcher acted both as the teacher and the 

observer. After that in the last meeting, the 

students’ were asked to write descriptive text 

to be analyzed by researcher in finding the 

result of students’ writing ability. Barkhuizen 

and Ellis (2005) stated that sampling in 

qualitative research tends to be purposive 

rather than random; participants are chosen 

because they match the criteria identified by 

the researcher that characteristic of the group 

under investigation, it refers not only to 

selecting people, but also to documents and 

field notes from observation. This study was 

conducted at one of senior high schools in 

Karawang. The population of this study was 

the 10th grade students. The participants of this 

study were thirty-eight.  

In collecting  the  data,  there  were  three  

types  of  instrumentations  in  this  study, 

namely classroom  observation, students’  

written text, and interview. Classroom 

observation and students’ written text were 

used to know the effect of Task-Based 

Language Teaching (TBLT) method 

implementation in teaching writing descriptive 

text. While interviewed was used to know the 

students’ responses related to the 

implementation of Task-Based Language 

Teaching (TBLT) method. 

The   research   procedure   included teacher’s  

preparation  before  the  program, conducting  

the  lesson  program,  analyzing  written  

document  and  conducting interview. 

 

RESULT AND DISCUSSION 

1. The Overview of the Teaching Program 

 

a. The Preliminary Phase of the 

teaching program  

At the early meetings, the teacher gave 

the details of the teaching program to 

the students. After the students 

comprehended the goal and the 

process of the teaching program, the 

teacher asked them to do the 

diagnostic writing and followed by 

choosing a topic for their descriptive 

writing. After that, they searched the 

reading materials needed to support 

their writing. 

 

b. The Teaching Program through 

Task-Based Language Teaching 

(TBLT) method 

1) Teacher described and modeled 

the descriptive text. The teacher 

explained the social function, 

generic structure, and the 

linguistic features of the 

descriptive text.  

2) Teacher described the steps in 

composing the descriptive essay. 

The teacher asked students to 

write a descriptive text. Then, the 

teacher organized the students to 

follow the steps of writing: 

brainstorming, outlining, and 

drafting (Oshima & Hogue, 2007). 
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3) Teacher subsequently engaged the 

students in learning through 

checking for the students 

understanding. In this case the 

teacher used peer-feedback and 

consultation time to re-check the 

students understanding and 

evaluate the students’ results. 

 

2. Discussion 

This study  focuses  on  the  investigation  

of  the  Task-Based Language Teaching 

(TBLT) method implementation  to  teach 

writing, especially  writing  descriptive  

text and  gain  their  opinions  toward it. 

The data were collected from students’ 

written text, classroom observation and 

interview. 

Task-Based Teaching Learning (TBLT) 

method implementation had good effects 

in developing students’ writing ability 

especially in writing descriptive text. It 

can be seen from the improvement of 

students’ scores. Before TBLT method 

implementation the higher score is 69 

After TBLT method implementation the 

higher score is 85. The student who got 

high score is more than before the 

implementation of TBLT. Moreover, the 

result showed that all of the stages of 

Task-Based Language Teaching (TBLT) 

method can help tenth grade students in 

writing a descriptive text. The students get 

new vocabularies from the examples of 

descriptive text and familiar with generic 

structure and language features of the text.  

In  addition,  the  result  of  interview  

indicate  that most  of  the students  gave  

positive  opinions  toward  the  

implementation  of Task-Based Learning 

(TBLT) method in  teaching writing 

descriptive  text, only few students gave 

negative opinions.  It can  be  stated  that  

nearly  all  of  the  students  in  the  

classroom  think  that  Task-Based 

Language Teaching  is appropriate  to  be  

implemented  in  their  class.   

CONCLUSION 

Based on the findings, it can be concluded 

that Task-Based Teaching Language 

(TBLT) had good effect in developing the 

students’ writing ability, especially in 

writing descriptive text. Furthermore, the 

data from interview showed that most of 

them gave positive responses toward the 

implementation of Task-Based Language 

Teaching (TBLT) method and only few 

students gave negative responses. 

Therefore, TBLT method is recommended 

to be implemented in teaching descriptive 

writing skill and other researchers can also 

implement Task-Based Language 

Teaching (TBLT) method to teach other 

kinds of text not only descriptive text. 

There are several suggestions presented in 

this study that can be recommended for 

the next research as writers mentioned 

above. There are also several suggestions 

for English teachers who are interested in 

implementing Task-Based Language 

Teaching (TBLT) method  in  teaching  

writing, first,  the  teacher  should  provide  

activities  that  can help the students get 

new  vocabularies  related  to the  topic  

and  knowledge  of  the  grammar of the 

text in the first stage. Second, the teacher 

should make sure all of students 

understand and get the knowledge before 

moving to the next stage. Third, the 

teacher should  teach  the  generic  

structure  and  linguistic  features  of  the  

text  explicitly and  provide  more  than  

one  examples  of  the  text. Fourth, the 

teacher should monitor students’ activities. 

Fifth, the teacher can use Task-Based 

Language Teaching (TBLT) method not 

only in teaching descriptive text but also 

in other kinds of text.  
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Made Agus Wijaya 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

(PJOK) sebagai salah satu mata pelajaran 

yang wajib diberikan pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah memiliki kedudukan 

strategis yaitu membentuk karakter peserta 

didik agar sehat jasmani dan rohani serta 

menumbuhkan rasa sportifitas (Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Standar Nasional Pendidikan). Namun, 

Kedudukan strategis tersebut belumlah dapat 

tercapai secara ideal seperti yang diharapkan.  

Hasil survei kondisi PJOK nasional tahun 

2006 yang dilaksanakan oleh Pangkalan Data 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga Indonesia 

(PDPJOI) Asdep Ordik Kemenegpora RI pada 

2.382 satuan pendidikan di 13 kabupaten/ kota 

diperoleh data, skor rata-rata nasional baru 

KARTU GERAK M@WI: MEDIA PEMBELAJARAN PJOK 

BERBASIS GERAK DASAR DI SEKOLAH DASAR 

Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi FOK Undiksha 

agusvijaya_made@yahoo.com 

This development research aims to describe the development of Physical Education, Sport and Health 

(PESH/PJOK) learning media based on fundamental movement in elementary school. This research is 

designed to follow the thought path of development research (research and development) proposed by Borg 

and Gall, focusing on describing the three (3) first stages, namely: 1) the need analysis (research and 

information collecting) stage, 2) designing the model design (planning) stage, and 3) the development of 

design (develop preliminary of product) stage. This research was conducted in the Elementary School in 

Buleleng regency, Bali province. Data were collected through observation sheets, questionnaires and sheets 

of expert validation check list. Data analysis were conducted by using descriptive qualitative and 

quantitative. Based on the research results and the discussion, the research conclusions are: 1) PJOK 

teachers of Elementary School in Buleleng regency, Bali require the establishment of learning media in card 

form on the material of  fundamental movement, 2) PJOK learning media based on fundamental movement 

(M@Wi motion card) consist of 3 (three) variants based on the level of difficulty, where one box of motion 

card holds 36 motion cards, each consists of 12 locomotor, non locomotor and manipulative motion cards, 3) 

M@Wi motion card has fulfilled the theoretical and practical standards in the field of motion science, in 

accordance with the content of PJOK learning and learning media. 

Keywords: PESH, fundamental movement, motion card 

Penelitian pengembangan ini bertujuan mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran PJOK 

berbasis gerak dasar di sekolah dasar. Penelitian ini dirancang mengikuti alur pemikiran penelitian 

pengembangan (research and development) yang dikemukakan oleh Borg dan Gall, fokus mendeskripsikan 3 

(tiga) tahap pertama yaitu: 1) tahap analisis kebutuhan (research and information collecting), 2) tahap 

perancangan desain model (planning), dan 3) tahap pengembangan desain (develop preliminary of product). 

Penelitian ini dilaksanakan pada SD di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pengumpulan data dilaksanakan 

melalui lembar observasi, kuisioner dan lembar check list validasi pakar. Analisis data dilakukan secara 

deskriptif kualitatif, dan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, simpulan penelitian 

adalah:           1) guru PJOK SD di Kabupaten Buleleng-Bali sangat membutuhkan terwujudnya media 

pembelajaran dalam bentuk kartu pada materi gerak dasar PJOK, 2) media pembelajaran PJOK berbasis 

gerak dasar (kartu gerak M@Wi) terdiri atas 3 (tiga) varian berdasarkan tingkat kesulitan gerak, dimana satu 

kotak kartu gerak memuat 36 kartu gerak terdiri atas masing-masing 12 kartu gerak lokomotor, non 

lokomomotor dan manipulatif, 3) kartu gerak M@Wi telah memenuhi kaidah-kaidah teoritik dan praktis 

dalam bidang ilmu gerak, sesuai dengan isi pembelajaran PJOK dan media pembelajaran.  

Kata-kata Kunci: PJOK, gerak dasar, kartu gerak 
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mencapai 520 dari skor maksimal 1.000. Hasil 

ini menunjukkan bahwa kapasitas satuan 

pendidikan secara nasional dilihat dari 3 (tiga) 

kondisi PJOK yaitu sarana-prasarana, guru, 

dan kinerja dalam kurun waktu 1 tahun 

terakhir, masih berada 52% dari optimal. Oleh 

karena itu, wajarlah jika keberadaan mata 

pelajaran PJOK nasional secara umum belum 

mampu mewujudkan hasil sesuai dengan 

tujuannya.  

Penelitan Ali Maksum (2011: 1) dengan fokus 

utama ini adalah ingin mengungkap 

kompetensi guru penjasorkes tingkat SD, 

SMP, maupun SMA di Jakarta, Surabaya dan 

Padang menyimpulkan waktu untuk 

pengembangan profesionalisme guru masih 

relatif rendah, yakni antara 24 – 42  menit per 

hari. Guru dengan masa kerja rendah 

cenderung memanfaatkan waktu untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar, sementara itu 

guru dengan masa kerja lama cenderung 

memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang 

bersifat produktif. 

Paparan mengenai kondisi PJOK mulai dari 

kebugaran jasmani peserta didik dan 

masyarakat, sarana-prasarana pembelajaran, 

guru dan kinerjanya dalam kurun 1 tahun 

terakhir sampai pada profesionalisme guru di 

atas memberikan sebuah fakta riil bahwa 

pembelajaran PJOK membutuhkan perbaikan-

perbaikan nyata dalam upaya turut 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang 

gayut dengan kompetensi peserta didik pada 

abad 21 ini.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa PJOK sebagai 

bagian integral pendidikan memiliki keunikan 

tersendiri dibandingkan dengan mata 

pelajaran lain di sekolah. Keunikan tersebut 

terletak pada penggunaan gerak/ aktivitas 

jasmani sebagai media untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara komprehensif 

menyangkut aspek pengetahuan/ kognitif, 

sikap/ afektif dan keterampilan/ psikomotor. 

Menurut Harsuki (2014: 273 – 283), 

pendidikan yang digunakan untuk 

membangun generasi emas tidak akan lengkap 

tanpa PJOK. Lebih lanjut pakar PJOK, Wuest 

dan Bucher menyebutkan bahwa, 

“Movemement is the keystone of Physical 

Education and Sport.”  Pernyataan tersebut 

mempertegas bahwa gerak merupakan kunci 

dari PJOK dan guru PJOK memiliki tugas dan 

tanggung jawab menyediakan tugas gerak 

yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan siswa sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai optimal dengan 

tetap memperhatikan faktor keamanan dan 

keselamatan serta kesenangan siswa dalam 

pembelajaran PJOK.  

Membahas tentang kesenangan siswa dalam 

pembelajaran PJOK,  Jenna R. Lorusso, 

Stefanie M. Pavlovich dan Chunlei Lu (2013: 

79) menyebutkan bahwa kesenangan dalam 

pembelajaran PJOK dapat meningkatkan 

partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 

serta membentuk pola hidup aktif (active 

lifestyles), mempermudah guru dalam 

mengelola kelas, mengembangkan siswa 

secara utuh-menyeluruh, serta meningkatkan 

status dan penerimaan PJOK di sekolah. 

Menurut Bart Crum (2009: 43 – 49), PJOK di 

SD difokuskan pada ‘movement vocabulary/ 

perbendaharaan gerak’ dan ‘movement 

grammar/ ketentuaan gerak’. Perbendaharaan 

gerak mengacu pada siswa mengenal, belajar 

dan menguasai berbagai jenis gerak dengan 

memperhatikan berbagai hal antara lain 

kesadaran tubuh dan kesadaran ruang. 

Sedangkan ketentuan gerak lebih mengarah 

kepada cara atau teknik melakukan gerak 

tersebut. Kedua hal ini akan menjadi identitas 

tersendiri siswa tersebut dari siswa lainnya. 

Salah satu pokok bahasan pembelajaran PJOK 

di SD adalah gerak dasar dengan prinsip 

pengembangan multilateral. Menurut James 

Tangkudung dan Wahyuningtyas Puspitorini 

(2012: 8 – 11), pengembangan multilateral 

sangat penting bagi anak untuk 

mengembangkan berbagai keterampilan dasar 

yang dapat membantu anak menjadi atlet 

dalam memenuhi latihan cabang olahraga 

khusus.   

Pengembangan gerak dasar adalah merupakan 

suatu proses untuk memperoleh gerak yang 

senantiasa berkembang berdasarkan: a) proses 

pengembangan syaraf dan otot yang juga 

dipengaruhi oleh keturunan, b) akibat dari 

pengalaman gerak sebelumnya,                       

c) Pengalaman gerak saat ini dan d) Gerak 

yang digambarkan dalam kaitannya dengan 

pola gerak tertentu. Menurut Widiastuti 

(2014: 22), kategori gerak dasar fundamental 

terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu: 1) gerak 

lokomotor, misalnya merangkak, berjalan, 

berlari dan meloncat, 2) gerak non lokomotor, 

misalnya menekuk lengan, menekuk kaki, 
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membungkuk dan memilin togok, serta          

3) gerak manipulatif misalnya menggiring 

bola, memukul bola dan melempar sasaran.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wacancara 

yang kami lakukan dengan guru PJOK SD di 

Kabupaten Buleleng antara lain Made Yasa, 

Made Yudana, Gede Surya, Cening Merta dan 

Wayan Suara, diperoleh informasi bahwa 

terdapat permasalahan mendasar dalam 

pengelolaan pembelajaran PJOK SD 

Kabupaten Buleleng antara lain terbatasnya 

media pembelajaran yang menarik sehingga 

siswa antusias melakukan gerakan selama 

pembelajaran PJOK berlangsung. 

Guru PJOK SD di Kabupaten Buleleng 

umumnya menyediakan 1 (satu) buah media 

pembelajaran berukuran ± 1 meter dengan 

posisi digantungkan. Media tersebut memuat 

tentang konsep berupa tulisan dan gambar 

tentang materi ajar yang dibahas. Akses siswa 

dalam berinteraksi dengan media tersebut 

bersifat terbatas karena harus menunggu 

giliran yang lama dengan siswa yang lain. 

Guru sangat membutuhkan adanya media 

pembelajaran yang mampu dimanfaatkan 

siswa dengan akses mudah, ekonomis dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan 

yang ingin dipecahkan adalah:                        

1) bagaimanakah profil identifikasi dan 

analisis kebutuhan guru PJOK SD di 

Kabupaten Buleleng terhadap model, media 

pembelajaran dan karakteristik siswa?            

2) bagaimanakah hasil tahap perancangan 

desain media pembelajaran PJOK berbasis 

gerak dasar di SD Kabupaten Buleleng-Bali? 

3) bagaimakah hasil validasi pakar gerak, isi 

pembelajaran PJOK, pakar media 

pembelajaran, dan praktisi PJOK terhadap 

media pembelajaran PJOK berbasis gerak 

dasar di SD Kabupaten Buleleng-Bali?  

Sehubungan dengan permasalahan tersebut 

maka tujuan penelitian ini adalah:                   

1) mendeskripsikan profil identifikasi dan 

analisis kebutuhan guru PJOK SD di 

Kabupaten Buleleng terhadap model, media 

pembelajaran dan karakteristik siswa,              

2) merumuskan hasil tahap perancangan 

desain media pembelajaran PJOK berbasis 

gerak dasar di SD Kabupaten Buleleng-Bali, 

dan    3) mendeskripsikan hasil validasi pakar 

gerak, isi pembelajaran PJOK, pakar media 

pembelajaran dan praktisi PJOK terhadap 

media pembelajaran PJOK berbasis gerak 

dasar di SD Kabupaten Buleleng-Bali.  

METODE 

Penelitian ini terfokus pada pengembangan 

suatu media pembelajaran, sehingga 

pendekatan dan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dan pengembangan (research and 

development/R&D). Desain pengembangan 

yang dipilih adalah merujuk pada 

pengembangan yang dikemukakan oleh Borg 

and Gall yang terdiri dari 10 (sepuluh) 

tahapan, dengan gambar 01 sebagai berikut: 

 

Gambar 01. Tahap Pengembangan Model Borg and Gall 

(Sumber: Borg, W.R. & Gall, M.D., 2005: 590) 

  

10. Desimination and implementation 

1. Research and 

information collecting 

 

2.  Planning 
  3. Develop preliminary 

form of product 

 

4. Preliminary field 

testing 

 

5. Main product revision 
6. Main field testing 7. Operational 

product revision 

8. Operational field 

testing 

 

9. Final product 
revision 
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Rancangan model penelitian 

pengembangan menurut Borg and Gall secara 

ideal berlangsung dalam sepuluh tahapan, 

namun dalam artikel penelitian ini fokus 

membahas 3 (tiga) tahap pertama yaitu 

analisis kebutuhan (research and information 

collecting), perancangan desain model 

(planning), dan tahap pengembangan desain 

(develop preliminary of product). 

Penelitian ini dilaksanakan pada SD di 

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali melibatkan 

guru PJOK dan siswa SD. Instrumen 

penelitian yang digunakan pada penelitian 

terdiri atas: 1)  lembar observasi dan kuisioner 

analisa kebutuhan, dan 2) lembar check list 

validasi pakar dan praktisi PJOK. Data 

penelitian yang diperoleh melalui kegiatan 

dokumentasi, observasi, pengisian kuisioner 

dan cek list selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif, kualitatif dan kuantitatif.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini secara umum berupa:        

1) media pembelajaran PJOK berupa kartu 

gerak dengan label seri gerak dasar PJOK, 2) 

buku pedoman pelaksanaan kartu gerak 

dengan label seri gerak dasar PJOK, dan  3) 

DVD pembelajaran gerak dasar dengan alat 

bantu kartu gerak di SD.  

Langkah pertama penelitian ini berupa analisa 

kebutuhan terhadap keterlaksanaan model 

pembelajaran PJOK di SD kabupaten 

Buleleng, penggunaan media pembelajaran, 

analisa kurikulum dan karakteristik siswa. 

Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari 

15 guru PJOK SD di Kabupaten Buleleng. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, 

diperoleh profil antara lain: 1)  guru PJOK SD 

di Kabupaten Buleleng paling sering 

mengimpelementasikan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan alasan bahwa 

model pembelajaran tersebut mudah untuk 

diterapkan, memberikan kesempatan kepada 

siswa belajar berkelompok, bekerja sama 

sehingga anak menjadi lebih kreatif serta 

pembelajaran berpusat kepada siswa, 2) guru 

PJOK belum pernah membuat tugas gerak 

dengan kombinasi media gambar dalam 

sebuah kartu. Kartu gerak sangat dibutuhkan 

oleh guru PJOK SD di Kabupaten Buleleng, 

3) sebagian besar SD di Kabupaten Buleleng 

mengimplementasikan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Namun terdapat 2 

SD yaitu SD Laboratorium Undiksha dan SD 

Nomor 3 Banjar Jawa mengimplementasikan 

Kurikulum 2013, dan 4) karakteristik siswa 

adalah: 55% (100 orang siswa) berjenis 

kelamin laki-laki sedangkan 45% (82 orang 

siswa) perempuan. Rerata tinggi badan siswa 

adalah 134,5 cm sedangkan rerata berat badan 

siswa mencapai 37,54 kg. Berdasarkan uraian 

di atas, tampak bahwa guru PJOK SD di 

Kabupaten Buleleng - Bali sangat 

membutuhkan terwujudnya media 

pembelajaran dalam bentuk kartu pada materi 

gerak dasar PJOK.  
 

Mendapatkan data empirik seperti tersebut di 

atas, selanjutnya peneliti merancang kartu 

gerak dengan hasil akhir berupa kartu gerak 

seri gerak dasar PJOK (diperkenalkan dengan 

nama M@wi)  yang terdiri atas 3 (tiga) 

varian/ jenis berdasarkan tingkat kesulitan 

gerak yaitu: 1) kartu gerak dengan tingkat 

kesulitan mudah (berwarna hijau), kartu gerak 

dengan tingkat kesulitan sedang (berwarna 

kuning, dan 3) kartu gerak dengan tingkat 

kesulitan sulit (berwarna merah). 
 

Satu kotak kartu terdiri atas 36 buah kartu 

gerak dengan rincian 12 gerak lokomotor, 12 

gerak non lokomotor dan 12 gerak 

manipulatif. Kartu terbuat dari kertas (art 

paper) laminasi sehingga tidak mudah kotor, 

basah ataupun terlipat. 

Kartu gerak memiliki 2 sisi yaitu sisi depan 

dan sisi utama. Sisi depan merupakan ‘kulit 

muka/ cover’ sebagai identitas pertama kartu 

gerak. Sisi depan ini merepresentasikan 

bahwa siswa mencintai mata pelajaran PJOK 

sehingga dicantumkan tulisan I  PJOK. 

Sedangkan sisi utama merupakan bagian inti 

dari kartu gerak ini yang memuat 5 komponen 

yaitu: a) tugas gerak siswa, b) gambar sebagai 

visualisasi tugas gerak siswa, c) nomor urut 

tugas gerak, d) motivasi siswa melaksanakan 

tugas gerak, dan e) nilai-nilai positif/ karakter 

pada PJOK. Berikut ini pada gambar 02 dan 

03 disajikan gambar sisi depan dan sisi utama 

kartu gerak seri gerak dasar PJOK. 

       
Gambar 02. Sisi Depan Kartu Gerak Seri 

Gerak Dasar PJOK 
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Gambar 03. Sisi Utama Kartu Gerak Seri      

Gerak Dasar PJOK 

 

Kartu gerak M@wi yang telah dirancang 

selanjutnya mengikuti proses validasi dari 

pakar gerak, pakar pembelajaran PJOK, pakar 

media pembelajaran dan praktisi PJOK. Pakar 

yang memberikan validasi memiliki 

kualifikasi akademis minimal Doktor sesuai 

dengan bidang masing-masing dan 

pengalaman dalam bidangnya minimal 5 

tahun, sedangkan untuk praktisi (guru PJOK) 

kualifikasi akademis minimal S1 dengan 

pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan 

telah memiliki sertifikat pendidik. Hasil 

validasi pakar gerak dan praktisi PJOK 

menunjukkan bahwa kartu gerak seri gerak 

dasar PJOK (kartu gerak M@wi) yang 

mencantumkan visualisasi  gerakan 

lokomotor, non lokomotor dan manipulatif 

beserta tugas geraknya yang bervariasi dan 

berjenjang (kategori mudah, sedang dan sulit) 

telah memenuhi kaidah-kaidah teoritik dan 

praktis dalam bidang ilmu gerak, antara lain 

kesesuaian gerakan dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan siswa, 

gerakan mengandung tingkat kesulitas mudah, 

sedang dan sulit, gerakan memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa tentang 

kesadaran gerak dan ruang, serta aspek 

keamanan dan keselamatan siswa terjaga.  

Validasi kedua dilakukan oleh pakar 

pembelajaran PJOK dan praktisi PJOK 

dengan lembar checklist validasi yang 

memuat 4 (empat) indikator yaitu    1) 

kesesuaian materi pembalajaran dengan 

kurikulum, 2) kecukupan belajar gerak, 3) 

karakter yang diinternalisasi,  dan 4) 

keamanan serta keselamatan peserta didik 

yang dijabarkan dalam 18 (delapan belas) 

deskriptor. Hasil validasi pakar pembelajaran 

PJOK dan praktisi PJOK menyatakan bahwa 

kartu gerak seri gerak dasar sangat baik/ 

sesuai dengan isi kurikulum yang berlaku, hal 

ini tercermin dari tingginya skor hasil validasi 

yang mencapai  81,33 dari skor maksimal 90.  

Terakhir, pakar media pembelajaran dan 

praktisi PJOK memberikan validasi 

berdasarkan pada 7 (tujuh) indikator yaitu:     

1) kejelasan dan kerapian kartu gerak,           

2) kebersihan dan kemenarikan kartu gerak,    

3) cocok dengan sasaran, 4) praktis, luwes dan 

tahan, 5) berkualitas baik, 6) ukurannya sesuai 

dengan lingkungan belajar, dan 7) kemasan 

produk yang dijabarkan dalam 23 (dua puluh 

tiga) deskriptor. Pakar media pembelajaran 

dan praktisi PJOK menyatakan bahwa kartu 

gerak seri gerak dasar sangat baik/ sesuai 

dengan kaidah-kaidah teoritik maupun praktis 

dalam bidang media pembelajaran, hal ini 

tercermin dari tingginya skor hasil validasi 

yang mencapai 109, 33 dari skor maksimal 

115. 

Cara penggunaan kartu gerak ini adalah 

sebagai berikut: (1) siswa bersama 

kelompoknya duduk melingkar, membawa 1 

kotak kartu gerak dan buku model, (2) salah 

seorang siswa mengocok kartu dan 

membagikan satu persatu kartu gerak sampai 

seluruh kartu gerak habis terbagi, (3) siswa 

mengelompokkan kartu gerak berdasarkan 

gerak lokomotor, non lokomotor dan 

manipulatif, (4) siswa bersama kelompoknya 

memilih dan memutuskan masing-masing       

3 (tiga) kartu gerak  lokomotor, non 

lokomotor dan manipulatif sebagai tugas 

geraknya. Kartu gerak yang tidak dipilih 

dimasukkan kembali kedalam kotak kartu,    

(5) salah seorang siswa menuliskan pilihan 

tugas gerak pada buku model yang dibawa 
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sedangkan siswa yang lain menyiapkan 

peralatan untuk melaksanakan tugas gerak 

lokomotor, (6) kelompok siswa melaksanakan 

tugas gerak lokomotor secara bergantian 

dengan tetap dalam pengawasan guru,           

(7) setiap menyelesaikan satu tugas gerak, 

salah seorang siswa menanyakan serta 

menuliskan keberhasilan gerakan dan 

perasaan siswa dalam kelompoknya saat 

melaksanakan tugas gerak, (8) setelah selesai 

melaksankan tugas gerak lokomotor, non 

lokomotor dan manipulatif maka kartu gerak 

dimasukkan kembali ke kotak dan 

dikembalikan ke guru PJOK. 

Peralatan yang digunakan dalam 

mengimplementasikan kartu gerak seri gerak 

dasar PJOK ini antara lain berupa bola plastik 

dengan lapisan busa, kertas koran setengah 

pakai, kardus minuman kemasan setengah 

pakai, dan ban dalam sepeda motor. Peralatan 

tersebut dapat mudah dijumpai di lingkungan 

sekitar, murah, aman dan nyaman 

dipergunakan serta yang terpenting adalah 

dapat membantu siswa dalam memperoleh 

pengalaman belajar gerak.  

Pada pembelajaran PJOK khususnya di 

sekolah dasar, materi keterampilan gerak 

dasar sangat urgen diberikan kepada siswa. 

National Association of Sport and Physical 

Education’s (NASPE) telah mengidentifikasi 

20 (dua puluh) ciri/ karakteristik siswa yang 

terdidik jasmaninya (physically educated 

person) yang dikelompokkan ke dalam            

5 (lima) aspek utama. Lebih lanjut menurut 

March L. Krotee dan Charles A. Bucher 

(2007: 32-36), dari 20 karakteristik tersebut, 

terdapat 2 karakteristik yang berhubungan 

dengan keterampilan gerak dasar yaitu:         

(1) siswa menunjukkan penguasaan 

keterampilan dalam berbagai keterampilan 

manipulatif, lokomotor dan non lokomotor, 

serta  (2) siswa memperlihatkan keterampilan 

dalam kombinasi manipulatif, lokomotor dan 

non lokomotor yang dilakukan secara individu 

atau dengan orang lain 

Menurut Arma Abdullah (2003: 29), 

karakteristik siswa yang terdidik jasmaninya 

baru dapat dijumpai pada para siswa apabila 

program PJOK dirancang dan dilaksanakan 

secara profesional dan didukung pula dengan 

peralatan dan fasilitas yang cukup serta 

alokasi waktu yang memadai dalam 

kurikulum. 

Model pembelajaran kooperatif berbasis gerak 

dasar dengan alat bantu kartu gerak ini 

mengembangkan dan memberikan 

pengalaman bekerja sama kepada siswa 

melalui implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe numbered head together/ NHT. 

Siswa dalam satu kelompok yang heterogen 

mengenakan nomor dada 1 – 5 melakukan 

kegiatan belajar, bergerak dan berlatih 

bersama mulai dari identifikasi kartu gerak 

sampai pada pelaksanaan gerakan sesuai 

dengan kartu gerak yang dipilih dan 

disepakati bersama kelompoknya. Selain 

tugas gerak, aspek karakter yang tercantum 

pada kartu gerak juga ditunjukkan siswa 

dalam pembelajaran. Setelah guru 

memberikan pertanyaan dan menunjuk salah 

satu nomor dada, maka siswa yang 

mengenakan nomor dada sesuai dengan yang 

ditunjuk guru menjadi perwakilan dari 

kelompoknya menjawab pertanyaan dari guru. 

Demikian proses pembalajaran kooperatif 

berlangsung untuk memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna kepada siswa dengan 

menggunakan alat bantu kartu gerak seri 

gerak dasar. 

Implementasi model pembelajaran kooperatif 

berbasis gerak dasar dengan alat bantu kartu 

gerak berorientasi pada pembelajaran yang 

berpusat kepada siswa (student centered), 

dimana siswa memperoleh pengalaman 

belajar dan bergerak dengan menyenangkan, 

interaktif, inspiratif, menantang dan 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. 

Melalui model pembelajaran kooperatif 

berbasis gerak dasar ini, prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis siswa 

mendapatkan ruang yang cukup dalam 

pembelajaran. Guru PJOK selama 

pembelajaran berperan sebagai fasilitator, 

pembimbing, konsultan dan kawan belajar. 

Hal tersebut di atas  sesuai dengan paradigma 

pembelajaran inovatif yang sedang diterapkan 

pemerintah saat ini.  

Hasil-hasil penelitian yang revelan  terkait 

dengan model pembelajaran kooperatif dapat 

dipaparkan sebagai berikut. Pertama, 

penelitian yang dilakukan oleh Nyoman 

Kanca dan Made Agus Wijaya (2010: 1) 
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menyimpulkan bahwa perangkat 

pembelajaran inovatif yang dikembangkan 

melalui lesson study mampu meningkatkan 

profesionalitas guru Penjasorkes Pendidikan 

Dasar           di Provinsi Bali. Kedua, menurut 

Brent D. Bradford, Clive N. Hicson and 

Ashleigh K. Evaniew (2014; 12), model 

pembelajaran kooperatif merupakan salah satu 

model pembelajaran yang efektif digunakan 

dalam pembelajaran. Melalui model 

pembelajaran ini, siswa belajar dan bekerja 

berkelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Lebih lanjut Bradford 

menjelaskan bahwa mengenalkan model 

pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran 

PJOK merupakan langkah yang tepat dalam 

membantu siswa SD memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam 

upaya menjadi individu yang produktif di 

masyarakat ketika terlibat dalam aktivitas 

jasmani. Ketiga, berdasarkan penelitian oleh 

Habib Bensikaddour, dkk (2015: 292), 

menyebutkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif di sekolah memberikan 

pengalaman belajar melalui interaksi siswa 

yang positif, meningkatkan rasa percaya diri 

dan memacu kelompok menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisa data serta 

pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

simpulan penelitian ini adalah : 1) guru PJOK 

SD di Kabupaten Buleleng-Bali sangat 

membutuhkan terwujudnya media 

pembelajaran dalam bentuk kartu pada materi 

gerak dasar PJOK, 2) media pembelajaran 

PJOK berbasis gerak dasar (kartu gerak 

M@Wi) terdiri atas 3 (tiga) varian 

berdasarkan tingkat kesulitan gerak, dimana 

satu kotak kartu gerak memuat 36 kartu gerak 

terdiri atas masing-masing 12 kartu gerak 

lokomotor, non lokomomotor dan manipulatif, 

dan 3) kartu gerak M@Wi telah memenuhi 

kaidah-kaidah teoritik dan praktis dalam 

bidang ilmu gerak, sesuai dengan isi 

pembelajaran PJOK dan media pembelajaran. 

 

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, 

maka hasil penelitian ini berimplikasi pada:   

1) kreativitas guru PJOK SD di Kabupaten 

Buleleng-Bali dalam merancang media 

pembelajaran yang inovatif sehingga 

meningkatkan keterlibatan dan kesenangan 

siswa dalam pembelajaran PJOK,                   

2) kompetensi paedagogik dan profesional 

guru PJOK SD di Kabupaten Buleleng-Bali 

diharapkan meningkat melalui implementasi 

model pembelajaran kooperatif berbasis gerak 

dasar dengan alat bantu kartu gerak,               

3) kegiatan belajar siswa, khususnya pada 

pemilihan dan pelaksanaan tugas gerak serta 

pemanfaatan media pembelajaran, serta          

4) peningkatan kualitas pembelajaran PJOK 

khususnya pada siswa SD yang bermuara 

pada peningkatan kualitas pendidikan secara 

umum. 

Berdasarkan simpulan serta implikasi 

tersebut, maka peneliti merekomendasikan 

hal-hal berikut: 1) model pembelajaran 

kooperatif berbasis gerak dasar dengan alat 

bantu kartu gerak ini akan terlaksana lebih 

optimal apabila guru PJOK SD memiliki 

pemahaman komprehensif tentang 

karakteristik kartu gerak dan pelaksanaan 

model pembelajaran seperti tercantum pada 

buku pedoman pelaksanaan model, 2) Media 

pembelajaran kartu gerak seri gerak dasar ini 

dapat dikembangkan oleh guru PJOK pada 

materi lain misalnya kartu gerak seri atletik, 

kartu gerak seri senam ataupun kartu gerak 

seri aktivitas pengembangan, 3) Apabila 

peneliti lain yang ingin mengembangkan 

model pembelajaran yang sejenis, maka dapat 

menggunakannya pada ruang lingkup 

pembelajaran PJOK yang lain atau pada 

jenjang pendidikan SMP, SMA bahkan di 

perguruan tinggi. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) di era globalisasi, dari 

waktu ke waktu semakin pesat. Fenomena 

tersebut mengakibatkan adanya persaingan 

dalam berbagai bidang kehidupan. Sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas dan 

berkarakter sangat diperlukan dalam 

menghadapi persaingan tersebut, untuk dapat 

berkompetisi dalam penguasaan dan 

pengembangan IPTEK. Peningkatan kualitas 

PENGARUH MODEL CONTEXTUAL TEACHING LEARNING 

BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP 

KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF DAN SIKAP ILMIAH 

DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR  

The purpose of this research was to analyze (1) Differences in creative thinking skills (KBK) and a 

scientific attitude (SI) among group of students who studied with contextual teaching learning education 

uncharged character (CTLBPK) and the conventional learning models (MPK). (2) Interaction learning models 

against KBK and SI in this case of motivation to learn (MB) students. (3) Difference between KBK and SI groups 

of students who studied with CTLBPK and MPK on students who have high MB. (4) Difference between CBC 

and SI groups of students who study with CTLBPK and MPK on students who have low MB. This research is a 

quasi-experiment with a 2x2 factorial design posttest only control group design. The subjects were students of 

class X SMAN 1 Seririt school year 2015/2016. KBK data were collected with 24 items KBK test, while data 

collected SI and MB students with 60 item questionnaire. Data were analyzed with descriptive statistics and 

MANOVA two lanes. Based on the results of data analysis has been performed, (1) There are differences 

between the KBK and SI groups of students who study with CTLBPK and MPK (F = 24.75, p <0,05). (2) There 

is a model of learning and the interaction between the KBK and SI MB students (F = 18.95, p <0,05). (3) There 

are differences between the KBK and SI groups of students who study with CTLBPK and MPK on students who 

have high MB (F = 24.97), p <0,05). (4) There is a difference between the KBK and SI groups of students who 

study with CTLBPK and MPK at students who have a low MB (F = 6.28, p <0,05). 

Keyword: CTLBPK, scientific attitude, creative, motivation,character  

 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis (1) Perbedaan keterampilan berpikir kreatif (KBK) dan sikap 

ilmiah antara (SI) kelompok siswa yang belajar dengan contextual teaching learning bermuatan pendidikan 

karakter (CTLBPK)  dan model pembelajaran konvensional (MPK). (2) Interaksi model pembelajaran terhadap 

KBK dan SI ditinjau dari motivasi belajar (MB) siswa (3) Perbedaan KBK dan SI antara kelompok siswa yang 

belajar dengan CTLBPK dan MPK pada siswa yang memiliki MB tinggi. (4) Perbedaan KBK dan SI antara 

kelompok siswa yang belajar dengan CTLBPK dan MPK pada siswa yang memiliki MB rendah. Penelitian ini 

merupakan kuasi eksperimen dengan rancangan factorial 2x2 posttest only control group design. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 1 Seririt tahun pelajaran 2015/2016. Data KBK dikumpulkan dengan 

24 item tes KBK, sedangkan data SI dan MB siswa dikumpulkan dengan 60 item kuisioner. Data yang diperoleh 

dianalisis secara statistik deskriptif dan MANOVA dua jalur. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan hasil 

penelitian bahwa (1) Terdapat perbedaan KBK dan SI antara kelompok siswa yang belajar dengan CTLBPK dan 

MPK (F=24,75; p<0,05). (2) Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan MB terhadap KBK dan SI siswa 

(F=18,95; p<0,05). (3) Terdapat perbedaan KBK dan SI antara kelompok siswa yang belajar dengan CTLBPK 

dan MPK pada siswa yang memiliki MB tinggi (F=24,97); p<0,05). (4) Terdapat perbedaan KBK dan SI antara 

kelompok siswa yang belajar dengan CTLBPK dan MPK pada siswa yang memiliki MB rendah (F =6,28; 

p<0,05).  

Keyword: CTLBPK, sikap ilmiah, kreatif, motivasi, karakter 
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SDM yang berkualitas dan berkarakter dapat 

diwujudkan melalui peningkatan kualitas 

pendidikan. Sejalan dengan keterbukaan akses 

dan peningkatan kualitas pendidikan, 

Mendikbud Mohammad Nuh (Kompas, 2013) 

menyampaikan beberapa hal lain yang 

dinilainya juga sangat mendesak untuk 

ditanamkan dan diperkuat melalui dunia 

pendidikan dan kebudayaan nasional. 

Terutama melalui penguatan kultur (budaya) 

sekolah dan kampus untuk membangun 

karakter bangsa. 

Mata pelajaran fisika merupakan salah 

satu mata pelajaran dalam rumpun sains yang 

mengacu pada pengembangan kemampuan 

berpikir analitis induktif dan deduktif. Fisika 

juga dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam 

sekitar, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif dan dapat mengembangkan 

pengetahuan siswa, keterampilan, dan sikap 

percaya diri. Salah satu tujuan mata pelajaran 

fisika di SMA adalah agar siswa mampu 

menguasai pengetahuan, konsep-konsep dan 

prinsip fisika serta mempunyai keterampilan 

mengembangkan pengetahuan, yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan 

sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan 

pada jenjang yang lebih tinggi (Depdiknas, 

2003).  

Menurut Human Development Report 

2007-2008, Human Development Indeks (HDI) 

Indonesia sebesar 0,728 (HDI > 0,900= tinggi, 

dan HDI<0,900=rendah), yang berada dalam 

peringkat 107 dari 177 negara yang disurvei 

oleh UNDP (Kuncoro, 2009). Indeks 

pendidikan mencapai 0,83 karena angka melek 

huruf sebesar 90,4% dan rata-rata rasio masuk 

sekolah dari SD sampai SMU mencapai 

68,2%. Dengan kata lain, belum seluruh rakyat 

Indonesia “merdeka dari kebodohan”. 

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh 

TIMMS (Trend International Mathematics and 

Science Study) prestasi siswa Indonesia di Asia 

Tenggara tergolong sangat rendah (Yuwono, 

2009). Hal itu dapat dilihat pada posisi 

Indonesia rata-rata 411 (400, rendah), 

Malaysia rata-rata 508 (475, menengah), 

Singapura rata-rata 605 (625, tingkat lanjut). 

Hal ini menunjukkan bahwa output dari 

pendidikan Indonesia belum mencapai hasil 

yang maksimal, di mana hal ini juga 

menunjukkan bahwa belum maksimalnya 

pemahaman siswa terhadap konsep-konsep 

yang diajarkan, apalagi kreativitas dan sikap 

ilmiah siswa.  Selain rendahnya  kreativitas 

dan sikap ilmiah siswa, karakter siwa juga 

perlu mendapat perhatian yang serius. Harian 

Kompas tertanggal 15 April 2013 

menyampaikan data Komnas PA merilis 

jumlah tawuran pelajar tahun ini sebanyak 339 

kasus dan memakan korban jiwa 82 orang. 

Tahun sebelumnya, jumlah tawuran antar-

pelajar sebanyak 128 kasus. Tidak berbeda 

jauh, data dari Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) menyebutkan, pengaduan 

kekerasan kepada anak sebanyak 107 kasus, 

dengan bentuk kekerasan seperti kekerasan 

fisik, kekerasan psikis, pembunuhan, dan 

penganiayaan. Oleh karena itu, Kemendikbud 

akan semakin menekankan pendidikan karakter 

terhadap anak didik 

Kenyataan tersebut juga didukung oleh 

proses pembelajaran yang terjadi saat ini di 

sekolah. Proses pembelajaran lebih 

berorientasi pada upaya pengembangan dan 

menguji daya ingat siswa sehingga 

kemampuan berpikir siswa direduksi dan 

sekedar dipahami sebagai kemampuan 

mengingat. Selain itu, hal tersebut juga 

berakibat siswa terhambat dan sulit 

menghadapi masalah-masalah yang menuntut 

pemikiran dan pemecahan masalah yang lebih 

kompleks. Model pendidikan formal tersebut 

apabila terus dipertahankan akan berfungsi 

membunuh kemampuan berpikir kreatif  

(KBK) dan sikap ilmiah (SI) siswa karena 

lebih banyak mengedepankan aspek ingatan 

saja. 

Berpikir kreatif adalah kemampuan 

untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan 

data, informasi, dan unsur-unsur yang ada. 

Munandar (1992), mengungkapkan sifat-sifat 

yang menjadi ciri kemampuan berpikir kreatif, 

yaitu kelancaran (fluency), keluwesan 

(flexibility), keaslian (originality), penguraian 

(elaboration), dan evaluation (menilai). 

Keterampilan Berfikir Kreatif dapat 

dikembangkan pada model pendidikan 

karakter. Misalnya dari keaslian (originality) 

dapat dikembangakan menjadi  karakter jujur, 

keluwesan (flexibility) menjadi karakter 

kerjasama, kelancaran (fluency) manjadi 

karakter percaya diri, penguraian (elaboration) 

menjadi karakter kreatif, dan evaluation 

(menilai)  menjadi karakter tanggung jawab. 

Tetapi, berbeda dengan yang terjadi di sekolah 
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yaitu pada umumnya keterampilan berpikir 

kreatif siswa masih cukup rendah. 

Rendahnya keterampilan berpikir 

kreatif siswa disebabkan karena pembelajaran 

fisika selama ini cenderung hanya mengasah 

aspek mengingat (remembering) dan 

memahami (understanding) materi pelajaran, 

yang merupakan low order of thinking 

(Warpala, 2007). Meskipun telah diberlakukan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 41 Tahun 2007, tetapi 

outputnya belum menunjukkan hasil yang 

optimal, karena masih adanya penyimpangan 

dalam proses pembelajarannya. Guru masih 

cenderung mendominasi proses pembelajaran, 

sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 

mereka.  

Selain kreativitas siswa, penilaian 

sikap ilmiah dalam pembelajaran sains penting 

dilaksanakan oleh karena dalam pembelajaran 

sains berkaitan dengan kemampuan, sehingga 

menjadi acuan siswa mampu atau tidak mampu 

pada pembelajaran. Sikap mengandung tiga 

dimensi yakni kepercayaan kognitif, perasaan 

akfektif atau evaluatif dan perilaku seseorang 

terhadap obyek sikap. Penilaian hasil belajar 

Sains dianggap lengkap jika mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sikap 

merupakan tingkah laku yang bersifat umum 

yang menyebar tipis diseluruh hal yang 

dilakukan siswa,tetapi sikap juga merupakan 

salah satu yang berpengaruh pada hasil belajar 

siswa. Sikap ilmiah dapat dibedakan dari 

sekedar sikap terhadap Sains, karena sikap 

terhadap Sains hanya terfokus pada apakah 

siswa suka atau tidak suka terhadap 

pembelajaran Sains. Tentu saja sikap positif 

terhadap pembelajaran Sains akan memberikan 

kontribusi tinggi dalam pembentukan sikap 

ilmiah siswa. Harlen (1992) mengemukakan 

keempat sikap ilmiah sebenarnya tidak dapat 

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya 

karena saling melengkapi. Sikap ingin tahu 

(curiosity) mendorong akan penemuan sesuatu 

yang baru (inventiveness) yang dengan berpikir 

kritis (critical thinking) akan meneguhkan 

pendirian (persistence) dan berani untuk 

berbeda pendapat. 

Pembelajaran yang kebanyakan 

ditemukan di sekolah-sekolah, khususnya di 

SMAN 1 Seririt (2015/2016) adalah 

pembelajaran yang masih bersifat 

konvensional. Dalam model pembelajaran 

konvensional (MPK) guru menyampaikan 

sajian materi secara langsung pada siswa. 

Materi tersebut disajikan tahap demi tahap oleh 

guru dan memastikan bahwa semua konsep 

dan hal-hal yang penting sudah disampaikan 

kepada siswa. Berbeda dengan model 

pembelajaran kontekstual (Contextual 

Teaching Learning) bermuatan pendidikan 

karakter (CTLPK) dalam pembelajaran fisika 

menyediakan peluang bagi siswa untuk 

mengasah kreativitas siswa dalam 

memecahkan suatu permasalahan yang 

berhubungan dengan konsep-konsep yang 

dibelajarkan. Dasar berpikir dari model 

pembelajaran ini adalah memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa yaitu suatu 

proses yang nyata, sesuai dengan prosedur, dan 

menerapkan pemahaman yang dibentuk ke 

dalam situasi yang baru.  Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

Zuchdi, Prasetya, dan Masruri (2010) bahwa 

Pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam 

pembelajaran berbagai bidang studi dapat 

memberikan pengalaman yang bermakna bagi 

murid-murid karena mereka memahami, 

menginternalisasi, dan mengaktualisasikannya 

melalui poses pembelajaran. Dengan demikian, 

nilai-nilai tersebut dapat terserap  secara alami 

lewat kegiatan sehari hari. Apabila nilai-nilai 

tersebut juga dikembangan melalui kultur 

sekolah, maka kemungkinan besar pendidikan 

karakter lebih efektif.  

Hal yang senada juga disampaikan 

oleh Mulyasa (2011) bahwa pendidikan karkter 

merupakan proses yang berkelanjutan dan tak 

pernah berakhir (never ending process), 

sehingga menghasilkan perbaikan kualitas 

yang berkesinambungan (continuous quality 

improvement), yang ditunjukkan pada 

terwujudnya sosok manusia masa depan dan 

berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. 

Mulyasa  (2011) juga menambahkan bahwa 

pendidikan karakter dapat dilakukan dengan 

berbagai model. Model tersebut antara lain 

adalah pembiasaan dan keteladanan, 

pembinaan disiplin, hadiah dan hukuman, 

CTL, bermain peran, dan pembelajaran 

partisipatif. Selain itu untuk CTL sendiri 

memiliki tujuh komponen utama, yaitu 

konstruktivisme (constructivism), bertanya 

(questioning), menemukan (inquiri), 

masyarakat belajar (learning community), 

pemodelan (modeling), refleksi, dan penilaian 

sebenarnya (authentic assessment). Sebuah 
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kelas dikatakan menggunakan pembelajaran 

kontekstual jika menerapkan ketujuh 

komponen tersebut dalam pembelajaran. 

Pembelajaran kontekstual dapat diterapkan 

dalam kurikulum apapun, bidang studi apa 

saja, dan kelas bagaimanapun keadaannya. 

Selain model pembelajaran, 

karakteristik siswa juga mempengaruhi 

kualitas hasil pembelajaran. Salah satu 

karakteristik siswa yang mempengaruhi 

kualitas hasil pembelajaran adalah motivasi 

belajar (MB). Motivasi adalah proses yang 

memberi semangat, arah, dan kegigihan 

perilaku (Santrock, 2008). Hal tersebut dapat 

diartikan perilaku yang termotivasi adalah 

perilaku yang penuh energi, terarah, dan 

bertahan lama. Hal senada juga disampaikan 

oleh Glynn & Koballa (2006) yang 

menyatakan motivasi adalah sesuatu yang ada 

dalam diri siswa yang bersifat membangun, 

mengarahkan, dan mendukung perilaku siswa. 

Motivasi ada dua jenis, yaitu motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik (Djamarah, 2002). 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

muncul dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang aktif karena adanya rangsangan 

dari luar. Motivasi belajar memegang peranan 

penting dalam proses pembelajaran karakter, 

karena hal tersebut akan berdampak pada 

pencapaian hasil belajar siswa yaitu 

keterampilan berpikir kreatif dan sikap ilmiah 

siswa. Jadi, terdapat hubungan yang erat antara 

motivasi belajar dengan pencapaian hasil 

belajar siswa. 

 

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen yang menggunakan non-equivalent 

postest only control group design (Tuckman, 

1972). Populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X SMAN 1 Seririt yang 

terdistribusi menjadi 4 kelas. Berdasarkan 

teknik random sampling terpilih kelas X2 dan 

X4 yang dikenai perlakuan model 

pembelajaran kontekstual bermuatan karakter 

(CTLBPK) sedangkan kelas X3 dan X5 yang 

dikenai perlakuan model pembelajaran 

konvensional (MPK). Data-data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

keterampilan berpikir kreatif, sikap ilmiah, dan 

motivasi belajar. Data keterampilan berpikir 

kreatif dikumpulkan dengan tes keterampilan 

berpikir kreatif sebanyak 24 butir berbentuk 

esay. Data sikap ilmiah dikumpulkan dengan 

kuisioner sikap ilmiah sebanyak 60 butir. Data 

motivasi belajar dikumpulkan dengan 

kuisioner motivasi belajar sebanyak 60 item 

pernyataan positif dan negatif. 

Data penelitian harus memenuhi syarat 

analisis yang meliputi uji normalitas sebaran 

data, uji homogenitas varians, uji homogenitas 

varians-kovarian secara keseluruhan, dan uji 

kolinearitas sebelum dilakukan pengujian 

hipotesis. Uji normalitas sebaran data 

menggunakan sta-tistik Kolmogorov-Smirnov 

dan Shapiro-Wilk, uji homogenitas varians 

meng-gunakan statistik Levene, uji 

homogenitas varians-kovarians menggunakan 

Box’s test, dan uji kolinearitas menggunakan 

korelasi product moment. Selanjutnya data 

dianalisis secara deskriptif dan juga 

MANOVA faktorial 22 . Semua pengujian 

hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi 95% 

(α=0,05) dan dianalisis dengan bantuan 

program SPSS 17.0 PC for Windows. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi 
 Deskripsi umum yang dipaparkan pada 

bagian ini adalah deskripsi keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah siswa setelah 

pembelajaran. Secara kuantitaif, keterampilan 

berpikir kreatif siswa dengan model CTLBPK 

relatif lebih baik daripada MPK. Tetapi secara 

kualitatif model CTLBPK dan MPK sama-

sama berkatagori baik, sedangkan untuk Sikap 

ilmiah secara keseluruhan CTLPK lebih 

unggul daripada model pembelajaran 

konvensional pada penguasaan setiap indikator 

dari sikap ilmiah. Deskripsi dari KBK dan SI 

dapat dilihat pada tabel 01 dan 02. 

 

Tabel 01 Deskirpsi KBK 

 

Indikator 

CTLBPK MPK 

Rata-

Rata 
Kategori 

Rata-

Rata 
Kategori 

Kelancaran 7,79 Baik 7,48 Baik 

Kelenturan 7,78 Baik 7,44 Baik 

Orisinalitas 7,65 Baik 7,44 Baik 

Elaborasi 6,65 Cukup 6,54 Cukup 

 

Tabel 01 Deskirpsi SI 
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Indikator 
CTLBPK MPK 

% Kategori % Kategori 

Jujur 66,5 Cukup 65,0 Cukup 

Teliti 70,2 Baik 70,8 Baik 

Tanggung 

jawab 

74,2 Baik 71,2 Baik 

Disiplin 59,1 Cukup 54,0 Kurang 

Rasa 

ingin tahu 

66,5 Cukup 64,8 Cukup 

 

 Berdasarkan tabel 01 menunjukkan 

bahwa siswa belum terbiasa melatih 

kemampuan berpikir kreatif untuk aspek 

elaborasi. Untuk itu diperlukan adanya 

kesempatan bagi siswa untuk terus melatih 

aspek elaborasi dalam proses pembelajaran 

dengan pemberian permasalahan-permasalahan 

yang lebih menantang bagi siswa. Sehingga 

perlunya kemampuan siswa dalam 

mengelaborasi berbagai teori dan temuan 

dalam melaksanakan percobaan untuk 

memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan 

untuk tabel 02 menunjukkan pada indikator 

disiplin tampak bahwa siswa yang belajar 

dengan MPK masih berkategori kurang. Hasil 

ini menunjukkan bahwa siswa perlu diberikan 

latihan yang lebih intensif, untuk 

meningkatkan disiplin siswa. Pada kelompok 

MPK, Siswa cenderung diberikan latihan-

latihan soal yang kurang menantang bagi siswa 

untuk mengembangkan aspek-aspek SI 

terutama pada kedua aspek tersebut. 

Hasil  
Berdasarkan data yang sudah 

diperoleh, maka tahapan berikutnya adalah 

dengan menguji hipotesis dengan analisis 

MANOVA. Hasil analisis MANOVA dapat 

disajikan pada tabel 03 berikut. 

 

Tabel 03 Ringkasan Analisis Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merujuk dari tabel 03 tersebut, dapat 

ditemukan hasil-hasil penelitian sebagai 

berikut. Pertama, terdapat perbedaan 

keterampilan berpikir kreatif dan sikap ilmiah 

antara kelompok siswa yang belajar dengan 

CTLBPK dan MPK (F=24,75; p<0,05). Kedua, 

terdapat interaksi antara model pembelajaran 

dan motivasi belajar terhadap keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah siswa (F= 

18,95; p<0,05). Ketiga, terdapat perbedaan 

keterampilan berpikir kreatif dan sikap ilmiah 

antara kelompok siswa yang belajar dengan 

CTLBPK dan MPK pada siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi (F= 24,97); p<0,05). 

Keempat, terdapat perbedaan keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiahantara 

kelompok siswa yang belajar dengan CTLBPK 

dan MPK pada siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah (F=6,28; p<0,05). Kelima, 

terdapat perbedaan keterampilan berpikir 

kreatif antara kelompok siswa yang belajar 

dengan CTLBPK dan MPK (F=4,43; p<0,05). 

Keenam, terdapat perbedaan sikap ilmiah 

antara kelompok siswa yang belajar dengan 

CTLBPK dan MPK (F=47,52; p<0,05). 

Atau secara ringkas dapat dilihat pada 

table 04  berikut. 

 

Tabel 04 Ringkasan Hasil Penelitian 

 
Hipotesis Hasil analisis 

terdapat perbedaan KBK 

dan SI antara model 

CTLBPK dan MPK 

F = 24,75; p<0,05 

(H0 ditolak) 

terdapat interaksi model 

pembelajaran dan MB 

terhadap KBK dan SI 

F = 18,95; p<0,05 

(H0 ditolak) 

terdapat perbedaan 

keterampilan KBK dan SI 

antara CTLBPK dan MPK 

pada siswa MBT 

F = 24,97; p<0,05 

(H0 ditolak) 

terdapat perbedaan KBK 

dan SI antara CTLBPK dan 

MPK pada siswa MBR 

F =6,28; p<0,05 

(H0 ditolak) 

terdapat perbedaan KBK 

antara kelompok siswa yang 

belajar dengan CTLBPK 

dan MPK 

F = 4,43; p<0,05 

(H0 ditolak) 
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terdapat perbedaan SI antara 

kelompok siswa yang 

belajar dengan CTLBPK 

dan MPK 

F = 47,52; p<0,05 

(H0 ditolak) 

 

Pembahasan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan 

keterampilan berpikir kreatif dan sikap ilmiah 

antara kelompok siswa yang belajar dengan 

model pembelajaran kontekstual dan kelompok 

siswa yang belajar dengan model pembelajaran 

konvensional (F= 24,75 p<0,05).  

 Sikap ilmiah siswa pada kelompok 

model pembelajaran kontekstual lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok model 

pembelajaran konvensional. Dengan kata lain, 

model pembelajaran kontekstual lebih unggul 

dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional dalam pencapaian keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah siswa. Akan 

tetapi, secara deskriptif level keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah siswa ini 

belum mencapai standar keberhasilan yang 

memadai. Hasil yang diperoleh melalui 

CTLBPK dan MPK hanya berkategori kurang 

dan cukup pada model pembelajaran 

kontekstuak baik motivasi belajar tinggi 

maupun motivasi belajar rendah.  

Hasil penelitian ini tampak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Koray 

& Köksal, 2009 mengungkap bahwa metode 

mengajar yang dapat mengembangkan berpikir 

kreatif ini adalah kegiatan laboratorium ilmiah. 

Deskripsi dari konsep-konsep berpikir kreatif 

dan kritis dapat mudah terlihat dalam kegiatan-

kegiatan penyelidikan di laboratorium. Hasil 

penelitiannya memperoleh kelompok yang 

menggunakan kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif berbasis inkuiri laboratorium lebih 

berhasil dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir logis dan berpikir kreatif 

dibandingkan dengan kelompok yang 

menggunakan kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif berbasis laboratorium tradisional.  

 Berdasarkan kajian tersebut, 

tampak bahwa hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian 

sebelumnya dan teori-teori yang ada. 

Namun terdapat dua pertanyaan yang 

memerlukan pembahasan lebih lanjut 

terkait dengan pencapaian keterampilan 

berpikir krieatif dan sikap ilmiah siswa. 

Pertama, secara operasional empiris 

mengapa dalam pencapaian keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah, CTLBPK 

lebih unggul daripada model pembelajaran 

konvensional. Kedua, mengapa secara 

statistik deskriptif CTLBPK dalam 

pencapaian keterampilan berpikir kreatif 

dan sikap ilmiah belum mampu mencapai 

kategori tinggi bahkan masih berada pada 

kategori kurang untuk keterampilan 

berpikir kreatif. 

 
Pembahasan atas pertanyaan pertama 

beranjak dari komparasi secara teoritik dan 

operasional empiris antara CTLBPK dengan 

model pembelajaran konvensional. Dasar 

filosofi model pembelajaran kontekstual adalah 

paham konstruktivistik yang memandang 

bahwa siswa aktif membangun pengetahuan 

dalam benaknya sendiri. Siswa tidak bisa 

dianggap sebagai kertas kosong yang siap diisi 

kapan saja. Berdasarkan hal tersebut bahwa 

pengetahuan fisik dan pengetahuan logika-

matematika tidak dapat dipindahkan secara 

utuh dari benak guru ke siswa.  

Pada CTLBPK, CTL sendiri memiliki 

tujuh komponen utama, yaitu konstruktivisme 

(constructivism), bertanya (questioning), 

menemukan (inquiri), masyarakat belajar 

(learning community), pemodelan (modeling), 

refleksi, dan pe-nilaian sebenarnya (authentic 

assessment). Sebuah kelas dikatakan 

menggunakan CTL jika menerapkan ketujuh 

komponen tersebut dalam pembelajara. 

Pembelajaran kontekstual dapat diterapkan 

dalam kurikulum apapun, bidang studi apa 

saja, dan kelas bagaimanapun keadaannya. 

Implementasi pembelajaran kontekstual, 

menjadika guru dalam pembelajarannya 

mengaitkan antara materi yang akan 

diajarkannya dengan dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan siswa sehari-

hari. 

Setting pembelajaran dengan CTLBPK 

yang dilaksanakan dalam kelompok-kelompok 

kecil selama proses pembelajaran memberi 

peluang bagi siswa untuk berhadapan dengan 

kompleksitas pendapat dari teman 

sekelompoknya. Keadaan ini akan 

membiasakan siswa untuk cepat dan tepat 
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dalam mengambil keputusan. Selain itu, 

pembelajaran fisika dengan CTLBPK selaras 

dengan pandangan kontruktivistik tentang 

hakikat belajar bahwa pebelajar harus 

membangun sendiri pengetahuannya. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa siswa sebagai 

pebelajar harus aktif sendiri mengkontruksi 

pengetahuan yang dipelajari sehingga konsep 

yang dipelajari akan semakin tertanam pada 

struktur kognitif siswa. Keadaan ini akan 

memunculkan sikap ilmiah yang mendalam 

pada struktur kognitif siswa. Siswa akan 

mampu mengaitkan antara satu konsep dengan 

konsep lain. Pembelajaran akan menjadi 

bermakna bagi diri siswa tersebut. Jadi, jelas 

bahwa CTLBPK menyediakan peluang bagi 

siswa untuk menguatkan sikap ilmiah yang 

dimiliki dan pengembangan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi yaitu keterampilan 

berpikir kreatif siswa. 

Di lain pihak, MPK justru 

mengarahkan siswa untuk menjadi pebelajar 

pasif yang didominasi oleh aktivitas meniru 

dan menerima saja konsep-konsep yang akan 

dipelajari. Selama proses pembelajaran, siswa 

tidak diberikan peluang untuk mengakomodasi 

konsep yang dipelajari sehingga pembelajaran 

menjadi kurang bermakna karena aktivitas 

mental pada struktur kognitif siswa kurang 

terbentu. MPK masih didasarkan pada paham 

bahwa pengetahuan dapat dipindahkan secara 

utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa. Peran 

guru sebagai sumber belajar utama dan 

menguasi proses pembelajaran menjadikan 

proses pembelajaran lebih berpusat pada guru 

(teacher centered). Akibatnya pembelajaran 

menjadi kurang bermakna dan siswa menjadi 

pasif dalam pembelajaran. Hal ini berimplikasi 

pada pencapaian sikap ilmiah yang dimiliki 

siswa. Selain itu, siswa kurang diberikan 

peluang utnuk mengembangkan keterampilan 

berpikir yang dimiliki sehingga pencapaian 

keterampilan berpikir tingkat tinggi khususnya 

keterampilan berpikir kreatif siswa pun 

menjadi tidak terlatih dan kurang memadai.  

Berdasarkan deskripsi landasan 

teoritik tersebut, dapat diyakini bahwa model 

pembelajaran kontekstual lebih unggul 

dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional dalam pencapaian keterampilan 

berpikir krieatif dan sikap ilmiah siswa. 

CTLBPK seyogyanya dapat diakomodasi oleh 

semua siswa, sehingga perolehan hasil belajar 

siswa mencapai kriteria keberhasilan yang 

maksimal. Kenyataannya, nilai rata-rata 

keterampilan berpikir kreatif dan sikap ilmiah 

siswa pada kelompok CTLBPK belum mampu 

mencapai kategori tinggi. Terungkapnya fakta 

seperti ini diduga kuat disebabkan oleh tiga 

faktor yang berpengaruh terhadap proses dan 

hasil yang diperoleh. 

Pertama, bertitik tolak dari landasan 

konseptual pembelajaran konstruktivisme 

bahwa siswa mampu mengkonstruksi 

pengetahuan dengan alokasi waktu yang 

sifatnya pribadi dan bergantung pada 

struktur kognitif siswa itu sendiri. 

Artinya, siswa berkemampuan rendah akan 

memerlukan waktu relatif lebih lama dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang sama dalam 

pembelajaran IPA (khususnya fisika) jika 

dibandingkan dengan siswa berkemampuan 

tinggi. Pernyataan ini didukung oleh makna 

dari salah satu prinsip pembelajaran sains 

kontekstual menurut National Academy of 

Sciences (Nur, 2001), semua siswa dapat 

mencapai keterampilan berpikir kreatif dan 

sikap ilmiah apabila mereka diberikan 

kesempatan, tetapi akan dicapai dengan cara 

dan pada kedalaman yang berbeda, serta 

kecepatan yang berbeda pula.  

Kedua, para siswa belum terbiasa 

dengan aktivitas belajar sesuai dengan tuntutan 

skenario pembelajaran. Interaksi antar siswa 

berada pada level rendah, sebagai akibat 

kurangnya latihan-latihan khusus untuk itu. 

Interaksi yang terjadi justru mengakibatkan 

terjadinya rasa malu pada diri siswa atau takut 

melakukan aktivitas. Siswa perlu waktu untuk 

menyelesaikan aktivitas belajar dengan 

tuntunan skenario CTL.  Ketiga, bersumber 

dari pengukuran tes berpikir kreatif dengan 

desain esai. Siswa tampak belum terbiasa 

dengan soal-soal esai yang menuntut 

kemampuan berpikir lebih tinggi dan tidak 

hanya sekedar memilih pilihan jawaban yang 

telah disediakan pada soal.  

Temuan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa CTLBPK memiliki 

keunggulan komparatif dibandingkan dengan 

MPK dalam hal meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, implikasi yang dapat 

diberikan adalah keterampilan berpikir kreatif 

dan sikap ilmiah siswa dapat ditingkatkan 

dengan menerapkan model pembelajaran 

kontekstual.  
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Adapun implikasi dari penelitian ini 

adalah Pertama, untuk dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa khususnya keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah siswa, maka 

guru hendaknya mengubah paradigma 

pembelajaran dari teacher centered menuju 

student centered melalui penerapan CTL. 

Peran guru sebagai pengarah hendaknya tidak 

terlalu menceramahi siswa, tetapi 

mengarahkan suatu diskusi saat memecahkan 

permasalahan agar tidak menyimpang dari 

tujuan pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru 

memfasilitasi kebutuhan siswa akan sumber 

belajar dan memfasilitasi siswa dalam kegiatan 

belajar. Pergeseran paradigma ini akan 

memberi kesempatan bagi siswa untuk lebih 

aktif mengkontruksi pengetahuannya sendiri. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa siswa 

yang secara aktif membangun pengetahuannya 

melalui proses pemecahan masalah akan 

memiliki keterampilan berpikir lebih baik 

daripada siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran konvensional. 

Kedua, pada pencapaian keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah, CTLBPK 

dapat diterapkan sebagai alternatif strategi 

pembelajaran pada semua jenis motivasi 

belajar. Pada pencapaian keterampilan berpikir 

kreatif dan sikap ilmiah, masing-masing 

motivasi belajar memiliki kekuatan sendiri-

sendiri dan memiliki peran yang sama penting. 

Guru fisika SMA perlu menggunakan strategi 

yang bervariasi untuk memfasilitasi jenis 

motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa.   

Ketiga, terkait dengan motivasi 

belajar, temuan ini mengindikasikan perlunya 

pemilahan siswa yang akan mengikuti 

pembelajaran berdasarkan motivasi belajar 

fisika yang dimiliki, khususnya klasifikasi 

motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar 

rendah. Pemilahan motivasi belajar tersebut 

selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk 

memilih model pembelajaran yang tepat untuk 

masing-masing kelompok sehingga diperoleh 

hasil belajar siswa khususnya keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah yang lebih 

optimal. Hal ini nampaknya cukup sulit 

dilakukan oleh pihak sekolah, tetapi, guru 

dapat menempatkan siswa dalam satu 

kelompok berdasarkan motivasi belajarnya. 

Dengan demikian, setiap kelompok diberikan 

perlakuan yang berbeda, yaitu kelompok siswa 

yang sebagian besar memiliki motivasi belajar 

tinggi diberikan lebih banyak masalah yang 

menantang dengan sedikit bimbingan, 

sedangkan kelompok siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah diberikan bimbingan 

yang penuh sehingga hasil belajar siswa 

tercapai secara optimal. Siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah dapat diberikan 

pembelajaran kontekstual tetapi dalam jangka 

waktu yang lebih lama daripada siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi untuk bisa 

mencapai hasil belajar khususnya keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah yang relatif 

sama dan maksimal. 

Keempat, berkaitan dengan 

pembelajaran yang melatih keterampilan 

berpikir kreatif, implementasi CTLBPK 

memperhatikan tiga hal pokok yaitu masalah, 

aktivitas atau kegiatan pembelajaran, dan 

pelaksanaan evaluasi. Masalah yang digunakan 

harus aktual, ill-defined, dan ill-structured. 

Aktivitas atau kegiatan pembelajaran dalam 

pembelajaran dimulai dari pemberian masalah, 

organisasi siswa untuk belajar, penyelidikan 

siswa, analisis hasil penyelidikan, dan evaluasi 

proses pemecahan masalah. Pelaksanaan 

penilaian untuk pembelajaran keterampilan 

berpikir kreatif lebih mementingkan penilaian 

yang autentik dan dilakukan secara 

berkesinambungan. Pembelajaran untuk 

keterampilan berpiki kreatif ternyata dapat 

dilaksanakan bagi anak-anak sekolah 

menengah atas (SMA). Hal ini berarti bahwa 

pemberdayaan keterampilan berpikir kreatif 

seyogyanya sudah dilatihkan pada anak-anak 

SMA secara lebih intensif.  

Kelima, berkaitan dengan 

pembelajaran dalam meningkatkan sikap 

ilmiah, guru hendaknya memberikan 

kesempatan siswa untuk melaksanakan proses 

pembelajaran yang berbasis penyelidikan 

ilmiah. Siswa diberikan kebebasan dalam 

mendesain sampai menyimpulkan hasil 

penyelidikan yang dilakukan. Sehingga 

pengembangan indikator keterampilan berpikir 

proses sains siswa dapat berkembang secara 

optimal.  

Menguatkan lebih lanjut hasil 

penelitian yang mengukur KBK dan SI ini 

sejalan dan konsisiten dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Duryasa (2008) yang 

mengungkapkan bahwa proses pemberdayaan 

kompetensi berpikir kreatif, dan produktif 

siswa  dapat menggunakan pengalaman siswa 

sebagai starter dalam pembelajaran sehingga 

dalam proses pembelajaran, siswa akan 
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menjadi lebih mudah menguasai materi dan 

mampu memberdayakan kemampuan 

berpikirnya.. Selain itu, pembelajaran yang 

bersifat kontekstual akan mampu 

meningkatkan pemahaman tingkat tinggi siswa 

(high order thinking). 

 

PENUTUP 

Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan, maka dapat ditarik enam buah 

simpulan yang merupakan jawaban terhadap 

enam masalah yang diajukan dalam penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut. 

(1) Terdapat perbedaan keterampilan berpikir 

kreatif dan sikap ilmiah antara kelompok siswa 

yang belajar dengan CTLBPK dan MPK 

(F=24,75; p<0,05). (2) Terdapat interaksi 

antara model pembelajaran dan motivasi 

belajar terhadap keterampilan berpikir kreatif 

dan sikap ilmiahsiswa (F=18,95; p<0,05). (3) 

Terdapat perbedaan keterampilan berpikir 

kreatif dan sikap ilmiah antara kelompok siswa 

yang belajar dengan CTLBPK dan MPK pada 

siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 

(F=24,97); p<0,05). (4) Terdapat perbedaan 

keterampilan berpikir kreatif dan sikap 

ilmiahantara kelompok siswa yang belajar 

dengan CTLBPK dan MPK pada siswa yang 

memiliki motivasi belajar rendah (F =6,28; 

p<0,05). (5) Terdapat perbedaan keterampilan 

berpikir kreatif antara kelompok siswa yang 

belajar dengan CTLBPK dan MPK) pada 

F=4,42; p<0,05. (6) Terdapat perbedaan sikap 

ilmiah antara kelompok siswa yang belajar 

dengan CTLBPK dan MPK  pada F= 47,52; 

p<0,05. 

Saran-Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka 

dapat diajukan beberapa saran demi 

peningkatan kualitas pembelajaran fisika, yaitu 

sebagai berikut. Pertama, Guru dapat 

menerapkan CTLBPK sebagai alternatif model 

pembelajaran berbasis kontruktivistik selama 

proses pembelajaran di kelas. Hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

terutama keterampilan berpikir kreatif dan 

sikap ilmiah fisika siswa. Kiat-kiat yang 

dilakukan agar pembelajaran CTLBPK 

berjalan dengan lancar adalah dengan cara 

lebih menekankan karakter siswa, dan dengan 

membeberikan permasalahan yang kontekstual 

kepada siswa, agar nantinya keterampilan 

berpikir kreatif dan sikap ilmiah siswa menjadi 

lebih optimal.  

Kedua, Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat interaksi antara model 

pembelajaran dan motivasi belajar siswa dalam 

pencapaian keterampilan berpikir kreatif dan 

sikap ilmiah siswa. Oleh karena itu, guru harus 

memperhatikan pengelolan kelas secara 

heterogen dari segi motivasi siswa. Hal ini 

mengindikasikan bahwa model CTLBPK 

dalam pembelajaran agar digunakan sebagai 

stimulus untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 
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I Made Ardana 

ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN  

Mengapa pecahan sulit dipahami oleh 

siswa? McNamara & Shaughnessy, 2010, 

dalam Van De Walle. (2013: 291) 

mengemukakan beberapa alasan sulitnya 

siswa memahami konsep pecahan karena: ada 

banyak arti dari pecahan, pembelajaran tidak 

fokus pada pemahaman konsep siswa, dan 

pengetahuan siswa tentang bilangan bulat  

overgeneralize. 

 Hal serupa terjadi pada siswa Sekolah 

Dasar (SD) di Singaraja bahwa banyak siswa 

belum memahami secara baik konsep 

pecahan. Hal ini diperkuat dengan hasil tes 

yang telah dilakukan terhadap siswa yang 

menunjukkan bahwa 53% siswa membuat 

kesalahan dalam merepresentasikan konsep 

pecahan, 59% siswa melakukan kesalahan 

dalam menentukan pecahan senilai,  dan 53% 

siswa membuat kesalahan dalam melakukan 

operasi hitung pecahan. Agar pembelajaran 

dapat berlangsung secara maksimal, maka 

faktor  representasi models merupakan salah 

satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

pembelajaran. Sehubungan dengan itu, 

Riedesel (1980) mengatakan bahwa ”models 

sangat membantu siswa SD memahami 

konsep matematika”. Dengan menggunakan 

models siswa memiliki kesempatan untuk 

mengkaitkan model dengan konsep yang 

relevan. Sebaliknya ketika  dalam 

pembelajaran tidak memanfaatkan models, 

besar kemungkinan mengakibatkan siswa 

mengalami kesulitan dalam memproses dan 

mengorganisasikan informasi. Hal ini 

KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN MODELS MATEMATIKA DALAM 

MEMBANGUN KONSEP PECAHAN 

Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNDIKSHA   

Email: ardanaimade@yahoo.com 

This study aims to find the effective models used to help students in understanding the concept of 

fractions. There are three concepts of fractions that can be illustrated using the models, namely: part-to-whole 

concept, the division concept, and the ratio concept. Meanwhile, there are three models that can be used to 

help students understand the concept of fractions include: region or area models, length or measurement 

models, and a set of models. The result of the study shows that: part-to-whole concept as fraction concept will 

be more effective if it is learnt through region or area models, length or measurement models, and set models. 

Another two fraction concepts namely the division concept, and the ratio concept will be more effective if it is 

learnt through measurement models.   

Keywords: concept, mathematical, fraction and model 

         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui models yang efektif digunakan membantu siswa dalam 

memahami konsep pecahan. Ada tiga konsep pecahan yang dapat diilustrasikan menggunakan models yaitu: 

konsep bagian dari keseluruhan (part-to-whole concept), konsep pembagian (the division concept), dan konsep 

ratio/perbandingan (the ratio concept). Sementara itu, ada tiga models yang dapat digunakan untuk membantu 

siswa memahami konsep pecahan antara lain: region or area models (model daerah atau luas daerah), length or 

measurement models (models panjang atau pengukuran), dan set models (model himpunan). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: konsep pecahan yang merupakan konsep bagian dari keseluruhan akan lebih efektif jika 

dibelajarkan dengan region or area models, length or measurement models, dan set models. Dua konsep 

pecahan lainnya yakni konsep pembagian dan ratio akan efektif jika dibelajarkan dengan length or 

measurement models.  

Kata-kata kunci: konsep, matematika, pecahan, dan models 
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diprediksi dapat berdampak pada kualitas 

pembelajaran yang tidak optimal.  

Sehubungan itu di bawah ini akan di 

bahas tentang bagaimana keefektifan 

penggunaan models matematika dalam 

membangun konsep pecahan siswa.  

Penggunaan models dalam 

pembelajaran matematika merupakan satu 

kegiatan pembelajaran matematika yang 

bermakna, karena para siswa berpeluang 

untuk memodelkan gejala dalam kehidupan 

sehari-hari ke dalam matematika.  Pada kelas 

yang lebih rendah, para siswa dapat 

menggunakan objek, gambar-gambar, dan 

lambang suatu models situasi yang melibatkan 

operasi pengurangan dan penjumlahan suatu 

bilangan. Melalui pemanfaatan models, para 

siswa belajar konsep matematika secara aktif 

baik aktif dalam phisik maupun mental 

mereka. Pembelajaran matematika berbasis 

models dapat mengaktifkan phisik siswa 

karena mereka memanipulasi models baik 

yang berbentuk objek tertentu, gambar, 

maupun lambang-lambang tertentu yang 

bersesuaian. Sedangkan pemanfaatan models 

dapat mengaktifkan mental siswa karena 

siswa mencoba melakukan kreasi-kreasi 

tertentu untuk dapat menemukan simpulan 

dari konsep yang sedang dipelajari. Dalam hal 

ini siswa akan mencoba mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan mereka berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki (prior knowledge). Hal ini sesuai 

prinsip belajar matematika adalah siswa harus 

belajar matematika yang mengungkapkan 

bahwa siswa belajar matematika harus dengan 

memahami, ikut serta aktif membangun 

pengetahuan baru didasari pengalaman dan 

pengetahuan sebelumnya (NCTM dalam Van 

De Walle; 2013).  Ada dua ide mendasar 

dalam prinsip belajar ini yakni: (1) belajar 

matematika dengan memahami merupakan hal 

yang esensial. Matematika tidak hanya 

berkaitan dengan keterampilan berhitung 

tetapi juga berkaitan dengan kemampuan 

berpikir dan bernalar dalam rangka 

memecahkan masalah baru dan belajar ide 

baru  yang akan dihadapi siswa di masa yang 

akan datang; (2) membantu pengembangan 

ide-ide baru dan penalaran siswa. Dengan kata 

lain, untuk menguasai konsep matematika 

dengan baik, siswa harus memahami dan 

menganggap matematika itu bukanlah barang 

jadi yang siap diterima begitu saja oleh siswa, 

tetapi matematika harus dikonstruksi oleh 

siswa. Pemahaman matematika yang baik 

dalam pembelajaran matematika dapat terjadi 

melalui tahapan seperti yang diungkapkan 

dalam standar proses matematika yakni: (1) 

problem solving; (2) reasoning and proof; (3) 

Communications; (4) connection; dan (5) 

representation. Hal ini sesuai dengan yang 

diharapkan pada kurikulum 2013 yakni: (1) 

mengamati; (2) menanya; (3) mengumpulkan 

informasi; (4) mengolah informasi; dan (5) 

mengkomunikasikan.  

Dalam pembelajaran pengembangan 

konsep pecahan dapat digunakan beberapa 

models antara lain: region or area models, 

length or measurement models, dan set model 

seperti terlihat pada Gambar 1, 2, dan 3 

berikut. 

 
Gambar 1. Region or Area Models (Model 

Daerah atau Luas daerah) 

 
Gambar 2. Length or Measurement Models 

(Models Panjang atau Pengukuran) 

 

 
Gambar 3. Set Models (Models Himpunan) 

 

Tiga konsep pecahan akan diilustrasikan 

dengan models dalam paragraph berikut: 

konsep bagian dari keseluruhan,  konsep 

pembagian, dan konsep ratio (Ardana; 2008). 
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Konsep bagian dari Keseluruhan. 

Secara umum penggunaan pecahan 

melibatkan konsep bagian dari keseluruhan. 

Yakni, penggunaan pecahan untuk 

menotasikan bagian dari keseluruhan. Dalam 

pecahan a/b, bilangan b menandai 

keseluruhan bagian, sedangkan bilangan a 

menandai bagian dari keseluruhan. 

 
Konsep pembagian. Untuk konsep ini 

dimulai dengan permasalahan berikut. 

 

 
 

Ingat bahwa dalam pembagian dikenal 

ada dua konsep yaitu: pengukuran 

(pengurangan) dan partisi. Dengan 

menggunakan konsep partisi, membagi ke 

dalam 50 berarti menjadikan 50 bagian. Jika 

membagi 25 tongkat dengan ukuran yang 

sama, ke dalam 50 bagian yang sama, masing-

masing bagian akan menjadi setengah dari 

tongkat, sehingga    25 : 50 =  
2

1
. 

Konsep ratio. Sementara dalam konsep 

ratio, pecahan digunakan untuk 

membandingkan satu dengan yang lain. 

Sebagai contoh, kita sering mengatakan tinggi 

anak kecil itu 
3

1
tinggi ibunya. Konsep ratio 

dari pecahan dapat diilustrasikan dengan 

batang Cuesenaire dengan membandingkan 

panjang dua batang. Gambar 4 di bawah 

menunjukkan 3 batang merah sama dengan 1 

batang hijau tua, sehingga panjang batang 

merah adalah 
3

1
 dari batang hijau tua. Jika 

panjang hijau tua sebagai satuan, maka batang 

merah mewakili . Jika satuan yang berbeda 

dipilih, maka batang merah mewakili 

mpecahan yang berbeda. Lihat Gambar 5, jika 

batang kuning dipakai sebagai satuan, maka 

batang merah mewakili 
5

2
, sebab panjang 

batang merah adalah 
5

2
 panjang batang 

kuning. 

 

 
       Gambar 4; 1/3             Gambar 5; 2/5 

 

Pembelajaran menggunakan models ini 

berbasis  konstruktivis dengan menggunakan 

models matematika dan memanfaatkan zone 

of proximum development (ZPD) serta  

scaffolding dalam membantu siswa ketika 

mengalami kendala dalam memahami konsep 

pecahan.  

Nickson (Grouws, 1992; 106) 

mengungkapkan pembelajaran menurut 

pandangan konstruktivis adalah membantu 

siswa membangun konsep-konsep/prinsip-

prinsip dengan kemampuannya sendiri 

melalui proses internalisasi, sehingga 

konsep/prinsip itu terbangun kembali; 

transformasi informasi yang diperoleh 

menjadi konsep/prinsip baru. Menurut Von 

Glasersfeld (Collette & Chiappetta, 1994), 

konstruktivis menekankan bahwa manusia 

mengkonstruksikan objek-objek dan 

hubungannya yang mereka rasakan, untuk m 

emperluas konsepsi mereka sesuai 

dengan lingkungan. Pendapat Bodner (1996) 

3

1

Kakak perempuan sally Charlie Brown’s 

memiliki masalah. Ia mencoba membagi 25 

dengan 50. Dia membagi hanya menggunakan 

konsep pengukuran, sehingga dia berpikir 

“berapa banyak 50-an dalam 25?”.  Hal ini 

menjadi seperti tidak mungkin, sehingga 

diperlukan pendekatan lain untuk pembagian 
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tentang konstruktivis mengatakan bahwa 

pengetahuan itu dibangun dalam pikiran 

pebelajar berdasarkan pengetahuan awalnya. 

Karena itu, pengetahuan awal siswa 

merupakan hal yang penting dalam suatu 

pembelajaran. Sehubungan dengan itu, 

Hudojo (1998: 2) menyatakan ”penggrojokan 

prinsip-prinsip matematika tanpa 

memperhatikan skemata anak tidak akan 

terjadi proses asimilasi dan akomodasi dalam 

pembentukan skemata siswa”. Novak (1985: 

122) menyatakan bahwa salah  satu faktor 

penting yang dapat mempengaruhi belajar 

anak adalah apa yang telah diketahui siswa. 

Steffe dan Ambrosio (1995: 149) menyatakan 

bahwa untuk lebih tepatnya kita perlu 

perhatikan skemata siswa dalam proses 

asimilasi. Berg (1991: 31) menegaskan bahwa 

setiap pengajar harus menyadari dulu seperti 

apa prakonsepsi dan pengalaman yang sudah 

ada di dalam kepala siswa dan kemudian dia 

harus menyesuaikan pelajaran dan cara 

mengajarnya dengan “pra” pengetahuan 

tersebut. Kutipan tersebut mengisyaratkan 

bahwa skemata siswa terbentuk dan 

berkembang. Oleh karena itu guru perlu 

mengaitkan prakonsepsi siswa dengan konsep 

baru yang akan dipelajari. Dengan kata lain, 

penekanan pembelajaran menurut pandangan 

ini adalah bukan pada perolehan pengetahuan 

yang banyak, namun lebih diutamakan pada 

pemberian interpretasi melalui skemata yang 

dimiliki siswa. Itu berarti bahwa dalam 

pembelajaran konstruktivis siswa dituntut 

aktif dalam pembentukan struktur kognitifnya. 

Dalam hal ini guru bertindak sebagai 

pengarah/penuntun agar proses pembentukan 

struktur kognitif itu berjalan dengan lancar. Di 

samping itu, siswa perlu mengembangkan 

keyakinannya, kebiasaannya dan gayanya 

dalam belajar. Sehubungan dengan itu, 

Glasson (1993; 13) mengatakan bahwa 

pandangan guru dan siswa dalam proses 

belajar mengajar secara konstruktivis adalah 

sebagai berikut. 

Untuk mengkonstruksi pengetahuan, siswa 

harus mengidentifikasi, menguji pemahaman 

yang dimiliki, menafsirkan makna dari 

pengalaman yang sedang berlangsung, dan 

menyesuaikan dengan pengalaman-

pengalamannya. Guru harus menemukan cara-

cara memahami pandangan siswa, 

merencanakan alternatif, merangsang 

kebingungan antar siswa, dan 

mengembangkan tugas-tugas yang 

memajukan konstruksi pengetahuan. Dengan 

demikian, kognitif siswa akan menjadi 

meningkat, yang mengakibatkan pemahaman 

terhadap konsep-konsep matematika akan 

lebih baik. 
Agar lebih spesifik,  Hudojo (1998; 7) 

mengatakan pembelajaran matematika menurut 

pandangan konstruktivis antara lain dicirikan 

sebagai berikut. 

1) Siswa terlibat aktif dalam belajarnya. 

Siswa belajar materi matematika secara 

bermakna dengan bekerja dan berpikir. 

Siswa belajar bagaimana belajar itu. 

2) Informasi baru harus dikaitkan dengan 

informasi lain sehingga menyatu dengan 

skemata yang dimiliki siswa agar 

pemahaman terhadap informasi (materi) 

kompleks terjadi. 

3) Orientasi pembelajaran adalah investigasi 

dan penemuan yang pada dasarnya 

adalah pemecahan masalah. 

 

Vygotsky (Slavin, 1997) mendefinisikan 

zona perkembangan terdekat sebagai jarak 

antara tingkat perkembangan aktual, yang 

ditentukan melalui penyelesaian masalah 

secara mandiri dan tingkat perkembangan 

potensial anak, yang ditentukan melalui 

pemecahan masalah dengan bimbingan 

(bantuan) orang dewasa atau kerjasama 

dengan teman sebaya. Kita dapat  memikirkan 

zona perkembangan terdekat (ZPD) sebagai 

perbedaan antara apa yang anak bisa lakukan  

secara mandiri dan apa yang dia dapat 

lakukan dengan bantuan orang dewasa 

(scaffolding). Lokasi ZPD yang dikemukakan 

oleh Angela Lui (2012; 2) dapat diilustrasikan 

seperti terlihat pada Gambar 6 berikut.  
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Gambar  6. Lokasi ZPD (diadopsi dari 

Teaching in the Zone: An Introduction to 

Working Within the Zone of Proximal 

Development (ZPD) to Drive Effective Early 

Childhood Instruction; 2012) 

A. Vygotsky meyakini bahwa 

belajar terjadi pada saat anak-anak sedang 

bekerja di dalam zona perkembangan 

terdekat (zona of proximal development) 

mereka, karena Zona of proximal 

development merupakan daerah antar 

tingkat perkembangan sesungguhnya yang 

didefinisikan sebagai kemampuan 

memecahkan masalah secara mandiri dan 

tingkat perkembangan potensial yang 

didefinisikan sebagai kemampuan 

pemecahan masalah di bawah bimbingan 

orang dewasa atau teman sebaya yang 

lebih mampu. Tugas-tugas tidak 

semuanya dapat dilakukannya sendiri 

namun dapat dilakukan dengan bantuan 

teman sebaya atau orang dewasa yang 

lebih kompeten.  Dalam konteks sosial 

Angela Lui menjelaskan ZPD sebagai 

berikut. 

B. Tingkat Perkembangan Potensial 

mengacu pada apa yang siswa tidak 

mampu lakukan secara mandiri namun  

mereka mampu lakukan di bawah 

bimbingan orang dewasa atau 

bekerjasama dengan rekan-rekan yang 

lebih kompeten. Pembelajaran tidak 

bisa dilakukan pada tingkat 

perkembangan ini karena tidak akan 

menghasilkan pembelajaran yang 

efektif. 
C. Zone Perkembangan Terdekat (ZPD) 

mengacu ke daerah antara tingkat 

perkembangan aktual dan tingkat 

perkembangan potensial. Zone ini juga 

dikenal sebagai tingkat instruksional, 
karena pembelajaran yang difokuskan 

pada tingkat ini sangat akan 

menguntungkan bagi setiap siswa. 

Tingkat Perkembangan Aktual  juga disebut 

sebagai tingkat independen, karena siswa 

sudah mampu menguasai keterampilan dan 

dapat melakukannya secara independen. 

Pembelajaran yang difokuskan pada tingkat 

ini tidak akan memberikan tantangan yang 

berarti bagi siswa. 

Scaffolding/Perancahan mengacu 

kepada bantuan yang diberikan oleh teman 

sebaya atau orang dewasa yang lebih 

kompeten. Slavin (1997) mengatakan bahwa 

memberikan scaffolding berarti memberikan 

kepada anak sejumlah besar dukungan selama 

tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian 

mengurangi bantuan dan memberikan 

kesempatan kepada anak itu untuk mengambil 

tanggung jawab yang semakin besar segera 

setelah ia mampu melakukan tugas tersebut 

secara mandiri. Dalam model B2LS siswa 

yang mengalami hambatan dalam 

mengkonstruksi suatu konsep, diberikan 

bantuan seperlunya sampai mereka betul-betul 

dapat mengarahkan dirinya untuk sampai ke 

konsep yang sedang dibelajarkan. Wood, 

Bruner dan Ross (dalam Manuel, F dkk; 2001) 

memperkenalkan gagasan dari 'perancah' 

sebagai metafora cara 'guru' ahli (seperti 

orang tua) dapat mendukung kemajuan 

seorang anak dan prestasi melalui tugas yang 

relatif sulit. Mereka menggambarkan enam 

fungsi tutor dalam perancah dalam aktivitas 

anak yaitu untuk: (1) mengarahkan perhatian 

anak pada tugas yang disampaikan oleh tutor; 

(2) mempersingkat langkah yang diperlukan 

dalam memecahkan masalah sehingga 

memudahkan siswa menjalani proses yang 

harus dilakukan;           (3) menjaga aktivitas 

anak disaat ia ingin mencapai tujuan tertentu, 

memotivasi dirinya dan mengarahkan 

tindakannya; (4) menyorot fitur penting dari 

tugas yang ditangani; (5) mengontrol rasa 

frustrasi anak dan resiko kegagalan; (6) 

memberikan model ideal tindakan yang 

diperlukan. 
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METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan partisipan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, karena peneliti terlibat 

langsung dalam proses penelitian mulai dari 

awal sampai berakhirnya penelitian (Madya, 

1994).  Keterlibatan peneliti diwujudkan 

dalam bentuk kolaborasi antara peneliti 

dengan guru. Kolaborasi yang dimaksud 

adalah bentuk kerja sama antara peneliti 

dengan guru sehingga memungkinkan 

terjadinya kesamaan pemahaman dan 

kesepakatan terhadap suatu permasalahan, 

pengambilan keputusan, akhirnya 

menghasilkan kesamaan tindakan yang 

memungkinkan untuk dapat saling berganti 

peran yakni baik sebagai guru ataupun 

observer. Kegiatan komunikasi yang 

dilakukan bersifat simetris, artinya baik 

peneliti/ maupun guru memiliki posisi yang 

sama dalam pengembangan ini (Rofiu’uddin, 

1994). 

Penelitian ini melibatkan siswa kelas III 

SD Laboratorium Undiksha Singaraja, karena 

permasalahan konsep pecahan ditemui di 

sekolah ini dan diajarkan pertama kali di kelas 

III, serta konsep pecahan merupakan konsep 

prasyarat dari beberapa konsep lain dalam 

materi matematika. Diketahui bahwa 

matematika bersifat hirarkis artinya konsep 

yang sedang dipelajari didasari oleh konsep 

sebelumnya. 

Penelitian ini berlangsung dalam 3 

siklus dan tiap siklus dilaksanakan dalam 

beberapa kali pertemuan. Di samping itu tiap 

siklus terdiri dari beberapa tahapan seperti: 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan evaluasi-refleksi (Kemmis & 

Taggart, 1988).   

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian adalah teknik tes, 

observasi, wawancara, kuesioner, dan catatan 

harian. 

Teknik analisis data dan  kriteria 

keberhasilan yang digunakan adalah sebagai 

berikut. Data yang diperoleh dari hasil 

observasi maupun wawancara (interview) 

dianalisis dengan analisis logik, yaitu analisis 

yang didasarkan atas penalaran logika. Data 

yang telah dideskripsikan akan direduksi dan 

disajikan secara sistematis, sehingga dapat 

diverifikasi atau ditarik kesimpulan. Analisis 

ini mengacu pada pendapat Miles dan 

Huberman (Rohidi; 1992; 16) yaitu: reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Data tentang aktivitas, hasil 

belajar, dan tanggapan siswa yang terkumpul 

berdasarkan observasi dianalisis secara 

deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Seperti yang diuraikan di atas bahwa 

keefektifan model matematika dalam 

membangun konsep pecahan dilihat dari 

aktivitas, hasil belajar dan tanggapan siswa 

dalam pembelajaran. Berikut disajikan 

masing-masing hasil penelitian berkaitan 

dengan data aktivitas dan hasil belajar seperti 

terlihat pada Diagram 1 dan 2. Hasil 

penelitian tentang tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran dijelaskan tersendiri.   

 

 

Diagram 1. terjadinya peningkatan 

aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 

pecahan dengan menggunakan models. Selain 

itu, peningkatan masih berada dalam kategori 

sangat tinggi. Hal ini berarti bahwa 

pembelajaran pecahan dengan menggunakan 

models dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. 

Data tentang hasil belajar siswa 

dikumpulkan melalui tes dan selanjutnya 

dianalisis secara deskriptif. Hasil belajar siswa 

secara rinci untuk siklus I, II, dan III dapat 

dilaporkan seperti terlihat pada Diagram 2 

berikut 

siklus I, 
92.1

siklus 2, 
94.7

siklus 3, 
95.9

90

91

92

93

94

95

96

97

siklus I siklus 2 siklus 3

Diagram 1. Persentase Aktivitas Siswa 
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 Diagram 2 menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa pada siklus I tergolong baik 

yakni rerata 7,51 sehingga daya serap 75,10% 

> 65% dan ketuntasan belajar 100,00% > 

85%. Hal ini juga terjadi pada siklus II yakni 

rerata 7,62 sehingga daya serap 76,20% > 

65% dan ketuntasan belajar 100,00% > 85%, 

dan pada siklus III yakni rerata 7,77 sehingga 

daya serap 77,70% > 65% dan ketuntasan 

belajar 100,00% > 85%, Secara umum dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran pecahan 

dengan menggunakan models, dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa rata-rata 

berada dalam kategori baik. 

Data mengenai tanggapan siswa 

dikumpulkan menggunakan kuesioner dan 

selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa tanggapan siswa 

positif terhadap pembelajaran pecahan yang 

dilaksanakan, karena persentase tanggapan 

positif setiap siswa selalu lebih besar di 

banding dengan persentase tanggapan negatif 

siswa. Berdasarkan hasil analisis yang 

berkaitan dengan aktivitas belajar, hasil 

belajar, dan tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran pecahan dengan menggunakan 

models di atas, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran pecahan dengan menggunakan 

models dapat meningkatkan kualitas belajar 

siswa. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan 

bahwa pembelajaran pecahan berbasis models 

sangat efektif digunakan untuk meningkatkan 

kualitas belajar siswa. Pembelajaran berbasis 

models dapat meningkatkan aktivitas siswa, 

dan hasil belajar siswa yang masing-masing 

berada dalam kategori sangat tinggi dan 

kategori baik. Di samping itu tanggapan siswa 

terhadap pelaksanaan pembelajaran adalah 

positif. Hal ini disebabkan pembelajaran di 

design seperti Gambar 7 berikut. 

 

 

Gambar 7. Tahapan pembelajaran berbasis  

                      Model (diadaptasi dari Carr) 

 

Ardana (2015, 2016) menjelaskan 

bahwa: pada pendahuluan menekankan pada 

proses pembelajaran dimulai oleh guru 

dengan menuntun peserta didik untuk 

membuat hubungan antara tugas belajar yang 

sedang ditangani peserta didik dan 

pengalaman masa lalu mereka baik berkaitan 

dengan akademik, personal, dan budaya. 

Tujuannya adalah untuk melibatkan peserta 

didik dalam belajar dengan membangkitkan 

rasa ingin tahu mereka, menarik perhatian 

peserta didik terhadap masalah yang 

dihadapi, atau mengajukan beberapa 

pertanyaan yang membuat peserta didik 

berpikir. Di samping itu fase ini memberi 

kesempatan kepada guru dan peserta didik 

melalui kegiatan evaluasi untuk 

mengidentifikasi konsep awal yang dimiliki 

peserta didik berkaitan dengan konsep baru 

yang dipelajari, apakah konsep awal mereka 

sesuai ataukah kurang tepat/keliru 

(miskonsepsi). Pada fase inilah guru 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

setiap individu atau kelompok. Hal ini 

dimaksudkan agar guru memudahkan 

menyesuaikan pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan pengalaman belajar 

yang dimiliki oleh setiap individu atau 

kelompok terhadap pengetahuan yang 

(1) 

Pendahuluan 

(4) 

Evaluasi  

(2) 

Investigasi 
dengan 

bantuan 
Models 

matematika 

(3)  

Presentasi 
dan 

penarikan 
kesimpulan 
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dipelajari. Hal ini dilakukan agar 

pembelajaran menjadi menarik dan 

menantang sebab jika peserta didik 

dibelajarkan pada level of actual 

development, pembelajaran menjadi tidak 

menarik atau tidak memberi tantangan yang 

berarti bagi peserta didik. Diketahui bahwa 

level of actual development disebut juga 

tingkat independen, karena peserta didik 

sudah mampu menguasai keterampilan dan 

dapat melakukannya secara independen. 

Sebaliknya jika dibelajarkan jauh di atas level 

of potental development, pembelajaran 

menjadi tidak efektif karena tingkat 

perkembangan potensial mengacu pada apa 

yang peserta didik tidak mampu lakukan 

secara mandiri namun mereka mampu 

lakukan di bawah bimbingan orang dewasa 

atau bekerjasama dengan rekan-rekan yang 

lebih kompeten. Hal ini dilakukan karena 

diketahui bahwa bahan yang digunakan 

untuk mengkonstruksi pemahaman adalah 

pengetahuan yang telah dimiliki dan ide yang 

dimiliki peserta didik.  

Pada fase kedua, pembelajaran 

dilakukan dengan mengelompokkan peserta 

didik ke dalam kelompok kooperatif 4 - 5 

anggota dengan kemampuan dan jenis 

kelamin yang berbeda.  Pada fase ini guru 

memfasilitasi peserta didik saat melakukan 

investigasi tugas matematika yang sedang 

dikerjakan melalui bantuan models, bekerja 

untuk memahami konsep tertentu, dan 

memperoleh keterampilan memecahkan 

masalah dan keterampilan berhitung. Guru 

mendesain kegiatan yang mendorong peserta 

didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dan 

keterampilan baru, memberikan cara awal 

sebagai landasan berpikir tentang suatu 

masalah dan mencoba beberapa alternatif. 

Dalam hal ini Zone Proximum Development 

(ZPD) menjadi pertimbangan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran seperti terlihat 

pada Gambar 6. 

Selain memperhitungkan ZPD dalam 

pembelajaran, peserta didik dibelajarkan 

dengan memanfaatkan bantuan berbentuk 

scaffolding. Pada saat peserta didik 

melakukan investigasi materi baru inilah 

pengetahuan awal yang digali pada fase 1 

sangat membantu guru menyesuaikan 

pembelajaran yang dilakukan  dengan 

pengalaman belajar peserta didik. Agar hal 

ini dapat berjalan maksimal, guru harus 

memberi tugas yang menantang tetapi tugas 

yang diberikan masuk akal dan merangsang 

pemikiran, serta dapat memotivasi peserta 

didik. Selain itu, guru harus mendesain 

pembelajaran yang bermakna dan mampu 

melibatkan semua peserta didik dalam 

interaksi sosial dalam rangka memberi 

kesempatan peserta didik untuk 

mengkonstruksi pengetahuan baru serta 

memberikan umpan balik (evaluasi) yang 

membantu dan mendorong pengembangan 

pengetahuan peserta didik lebih lanjut sesuai 

dengan kecepatan kemampuan yang 

dimilikinya. Dengan demikian peserta didik 

termotivasi dalam belajar. Selain itu, saat 

peserta didik mencoba memahami konsep 

matematika yang dipelajari, terjadi 

perdebatan pada pikiran mereka terkait 

dengan kesimpulan yang mereka buat dengan 

prakonsepsi yang dimilikinya. Di samping 

itu, mereka menggunakan fakta-fakta baru 

untuk memperbaiki kesalahpahaman 

sebelumnya. Jika prakonsepsi sesuai, guru 

mengarahkan peserta didik dan membimbing 

peserta didik untuk mengatur informasi yang 

mendukung ide-ide mereka menuju 

kesimpulan yang seharusnya dilakukan. Jika 

terjadi kebuntuan pada peserta didik saat 

melakukan investigasi, guru memfasilitasi 

mereka dalam bentuk pemberian bantuan 

yang bersifat scaffolding sehingga pada 

akhirnya mereka mampu mencapai 

pemahaman mendalam sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. Scaffolding dalam 

pembelajaran ini mengacu kepada bantuan 

yang diberikan oleh teman sebaya atau orang 

dewasa yang lebih kompeten. Slavin (1997) 

mengatakan bahwa memberikan scaffolding 

berarti memberikan kepada anak sejumlah 

besar dukungan selama tahap-tahap awal 

pembelajaran dan kemudian mengurangi 

bantuan dan memberikan kesempatan kepada 

anak itu untuk mengambil tanggung jawab 

yang semakin besar segera setelah anak 

mampu melakukan tugas tersebut secara 

mandiri. Untuk dapat melaksanakan 

pembelajaran secara maksimal dan memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

memecahkan masalah maupun 

mengkonstruksi pengetahuan mereka, sistem 

sosial yang harus dianut dalam pembelajaran 

ini adalah sistem sosial Law structure artinya 

proses pembelajaran memposisikan peserta 

didik sebagai pusat pembelajaran, 
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menjunjung tinggi kehidupan sosial dan 

memperhatikan perbedaan individu. Oleh 

karena itu, peserta didik diberi kesempatan 

secara maksimal untuk mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri melalui pemecahan 

masalah (problem solving) yang terdapat 

pada LKS menggunakan nalar (reasoning) 

mereka untuk mengkaitkan (connection) 

konsep yang   bersesuaian   dan   pada   

akhirnya mampu mengkomunikasikan 

pengetahuan yang  diperolehnya  

(Communications). Agar standar proses 

matematika berjalan dengan baik/maksimal, 

guru hendaknya memposisikan diri sebagai 

fasilitator. Dengan demikian akhirnya 

standar proses matematika berjalan secara 

maksimal.  

Dalam fase kedua ini siswa diajak untuk 

mengembangkan konsep bagian pecahan. 

Sebelum mendiskusikan tentang aktivitas 

mengembangkan konsep bagian pecahan, 

perlu diketahui bahwa tujuan pertama 

mengembangkan pecahan adalah membantu 

siswa mengkonstruksi ide bagian-bagian 

pecahan: setengahan, sepertigaan, 

seperempatan, dll. Untuk sebarang bagian 

pecahan ada dua kebutuhan mendasar antara 

lain: 

1) Harus ada jumlah tertentu untuk membuat 

keseluruhan 

2) Setiap bagian harus memiliki ukuran yang 

sama (tidak perlu memiliki bentuk yang 

sama) 

Hal ini sangat penting ditekankan 

kepada siswa sehingga mereka memahami 

bagian pecahan secara benar, dengan 

memberikan permasalahan dalam setiap 

aktivitas seperti berikut.  

Aktivitas 1 

 Dengan menunjukkan contoh dan 

noncontoh dari bagian pecahan yang 

ditentukan. Pada aktivitas ini, siswa 

mengidentifikasi keseluruhan mana 

secara benar yang dibagi ke dalam bagian 

pecahan yang diminta, dan menjelaskan 

mengapa yang noncontoh tidak benar?  

Aktivitas 2 

Berikan siswa beberapa models dan 

kemudian mereka diminta menemukan 

seperempatan, seperdelapanan, dst. 

(Models yang diberikan tidak berisi 

tulisan 
4

1
,  

8

1
 dst). Aktivitas ini secara 

khusus menekankan pecahan yang sama 

walaupun memiliki keseluruhan yang 

berbeda. Dalam hal ini ingin 

diperlihatkan bahwa bagian pecahan 

dihubungkan dengan keseluruhan yang 

bersesuaian. Cara ini, menentukan bagian 

pecahan yang tidak ditunjukkan dengan 

bentuk atau warna khusus tetapi dengan 

menghubungkan dari bagian ke 

keseluruhan.  

Aktivitas 3 

Menghitung bagian pecahan secara oral. 

Misalnya tunjukkan lima atau enam 

seperempatan. Kemudian tanyakan ada 

berapa seperempatan? Mari kita 

menghitung: Satu seperempatan, dua 

seperempatan, tiga seperempatan dst. 

Mintalah siswa menghitung 

seperempatan yang lain, kemudian 

tanyakan apakah seperempatan yang 

dihitung lebih atau kurang dari satu 

keseluruhan (satu) atau dua keseluruhan 

(dua). Buat perbandingan informal antara 

hitungan yang berbeda. ”Mengapa kita 

memperoleh hampir sama dua 

keseluruhan (dua) dengan tujuh 

seperempatan, dan kita tidak genap 

memiliki satu keseluruhan (satu) dengan 

tujun seperduabelasan?, Apakah ada cara 

lain untuk dapat mengatakan tujuh 

sepertigaan?”   

Aktivitas 4 

Berikan siswa beberapa models 

keseluruhan, setengahan, seperempatan, 

dll. Kemudian tanyakan pada mereka hal-

hal berikut. 

• Berapa seperenaman diperlukan untuk 

membuat persegi panjang ini? 

• Berapa banyak seperdelapanan 

diperlukan untuk membuat 

setengahan? dll 

Kegiatan pada fase ketiga yakni 

presentasi dan pengambilan kesimpulan ini 

melibatkan lebih dari sekedar meninjau 

kembali apa yang telah dipelajari. Selama 

fase ini, guru melibatkan peserta didik dalam 

kegiatan maupun diskusi yang menantang 

dan dapat memperluas pemahaman konsep 

maupun keterampilan pemecahan masalah 

mereka. Peserta didik menerapkan apa yang 

telah mereka pelajari tentang tugas 

matematika dan pengalamannya untuk 

mengembangkan, memperluas, dan 

memperdalam pemahaman konsep mereka. 
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Dalam fase ini, setidaknya nilai-nilai karakter 

yang berlandaskan budaya bangsa dapat 

terakomodasi antara lain: komunikatif dan 

tanggung jawab. 

Evaluasi yang tertera di tengah 

dimaksudkan bahwa dalam setiap fase perlu 

diadakan evaluasi sebagai bagian untuk 

merefleksi setiap fase. Pada setiap fase dari 

fase awal hingga akhir, guru menilai 

kemajuan peserta didik dan meminta peserta 

didik untuk mengevaluasi diri. Umpan balik 

dapat berasal dari: kuis, diskusi peserta didik, 

atau penggunaan teknik lainnya. Guru 

menggunakan umpan balik untuk merefleksi 

seberapa efektif pembelajaran yang telah 

dilakukan, dan untuk melakukan perbaikan 

selama pembelajaran berlangsung. Peserta 

didik menggunakan umpan balik untuk 

merefleksikan apa yang mereka mengerti, apa 

yang mereka masih perlu pelajari, dan apa 

yang mereka ingin pelajari berikutnya. 

Dengan tahapan pembelajaran seperti yang 

dikemukakan di atas, memungkinkan terjadi 

pembelajaran matematika bermakna. 

Pembelajaran pecahan berbasis models 

dapat meningkatkan aktivitas siswa karena 

pembelajaran yang dirancang berpusat pada 

siswa (students’ centered) yang memberikan 

kesempatan kepada siswa mengkonstruksi 

sendiri pengetahuannya melalui mengotak-

atik benda manipulatif dalam kelompok 

kooperatif sehingga siswa dikondisikan dalam 

suasana belajar aktif.  Dengan kondisi seperti 

itu dapat melibatkan siswa secara aktif baik 

fisik, mental, emosional, intelektual, dan 

personal. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri 

dari kadar cara belajar siswa aktif yang 

dikemukakan oleh Hamalik (2008) yakni: 

“adanya keterlibatan siswa secara fisik, 

mental, emosional, intelektual, dan personal 

dalam proses belajar”.   

Di samping meningkatkan aktivitas 

siswa dalam belajar pecahan, pembelajaran 

berbasis models sangat membantu siswa 

memahami konsep yang sedang dipelajari 

karena models dapat menyederhanakan 

konsep yang dipelajari. Sehubungan dengan 

itu Muhsetyo (2007) mengatakan bahwa: 

bahan manipulatif dapat menyederhanakan 

konsep yang sulit/sukar, menyajikan bahan 

yang lebih abstrak menjadi lebih nyata, 

menjelaskan pengertian atau konsep lebih 

konkret, menjelaskan sifat-sifat tertentu yang 

terkait dengan operasi hitung dan sifat-sifat 

bangun geometri, serta memperlihatkan fakta-

fakta” Pendapat serupa dikemukakan oleh 

Nasution (2008) yang mengatakan bahwa: 

“film, film strip, model-model, dan lain-lain 

mempermudah pengertian tentang konsep dan 

proses-proses tertentu.  

 Berdasarkan pembahasan di atas, 

penelitian ini sangat tepat dilaksanakan karena 

pembelajaran pecahan berbasis models dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

serta siswa dapat belajar dalam suasana yang 

menyenangkan sehingga tanggapan siswa 

positif terhadap proses pembelajaran. Dengan 

demikian hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai salah satu pembelajaran inovatif 

dalam membelajarkan pecahan maupun dapat 

dipakai sebagai dasar dalam melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pecahan 

ataupun penelitian yang bersesuaian. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

konsep pecahan yang merupakan konsep 

bagian dari keseluruhan akan lebih efektif jika 

dibelajarkan dengan region or area models, 

length or measurement models, dan set 

models. Dua konsep pecahan lainnya yakni 

konsep pembagian dan ratio akan efektif jika 

dibelajarkan dengan length or measurement 

models.  

Kepada guru disarankan agar 

menggunakan model dalam membelajarkan 

pecahan karena model matematika sangat 

membantu siswa dalam mengkonstruksi 

konsep yang sedang dipelajari. 
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Dr. Dewa Bagus Sanjaya1, Dewa Nyoman Sudana2 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

REKONSTRUKSI LANDASAN DAN TUNTUNAN PENDIDIKAN 

KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA PAKRAMAN 

UBUD, BALI 

1 Jurusan Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanUniversitas Pendidikan Ganesha 

 2Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia  

Character building is very important in developing nation and country, and without having it can cause 

the generation of  nation to be lost. The role of character is used as the strength of a nation to develop a country. 

This study aims at reconstructing the base of character education based on local wisdom at Desa Pakraman 

Ubud, Bali. This study used qualitative research design to describe and explain actual, factual, scientific, and 

wholistic base character education based on local wisdom at Desa Pakraman Ubud, Bali. The subjects of this 

study consist of (1) Desa Dinas staff, (2) Prajuru Desa Pakraman, (3) the society of Desa Pakraman Ubud, and 

(4) Sekaa Teruna-teruni (Youth Organization) that were taken by the use of purposive sampling. The data were 

collected by using observation, interview, and document recording. The data were, then, analyzed by the 

following steps (1) data reduction, (2) data display, (3) data interpretation, (4) data verification, and (5) making 

conclusion. The results of the study showed that  there are local values in (1) the idelogy of Tri Hita Karana, (2) 

the teaching  of Tat Twam Asi, (3) Catur Paramita, (4) Tri Kaya Parisudha , (5) Menyama Braya, and (6) Satwa 

Bali (Balinese story). The base and guidance mentioned above  are used to build the value of harmony between 

human and God, human and human, between human and environment. Besides, they can also be used to build 

the value of honesty, discipline, working hard, not telling lie, nasionalism, having  good thought, speech, and 

good action. Educational foundation characters above are implementated through pakraman, sekeha teruna-

teruni and family. 

Key Words : Character education, Desa Pakraman 

Karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan 

menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Karakter berperan sebagai kemudi dan kekuatan sehingga 

bangsa ini tidak terombang-ambing. Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan 

dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi landasan 

pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal di Desa Pakraman Ubud, Bali. Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian kualitatif yakni untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara aktual, faktual, alamiah, 

holistik, dan emik tentang bangun dan landasan pendidikan karakter  berbasis kearifan lokal di Desa Pakraman 

Ubud, Bali. Subjek penelitian ini  terdiri dari: (1) Aparat desa dinas, (2) Prajuru Desa Pakraman, (3) Masyarakat 

Desa Pakraman Ubud, (4) Sekaa teruna-teruni (organisasi kepemudaan), yang ditentukan secara purposive. 

Pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan pencatatan dokumen. Data dianalisis 

dengan  langkah-langkah berikut: (1) reduksi data, (2) display data, (3) interpretasi data, (4) verifikasi data,  dan 

(5) penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai lokal di Desa Pakraman Ubud 

yang dijadikan sebagai  landasan pendidikan karakter antara lain: (1) Ideologi Tri Hita Karana, (2) Ajaran Tat 

Twam Asi, (3) Catur Paramita, (5) Tri Kaya Parisuda, (6) Menyama Braya,(7) Satwa Bali. Landasan sekaligus 

tuntunan yang tertera di atas mengandung  nilai-nilai keseimbangan hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, 

dengan lingkungan. Di samping itu, menanamkan nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, tidak berbohong, 

nasionalisme, berpikir, berkata, dan berbuat yang benar. Landasan pendidikan karakter di atas 

diimplementasikan melalui desa pakraman, sekeha teruna- teruni, dan keluarga.    

Kata kunci: pendidikan karakter, desa pakraman Ubud. 
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1. PENDAHULUAN 

 Desa Pakraman Ubud terkenal karena 

kesenian dan budaya Bali. Sebagian besar 

masyarakat Ubud, kehidupan sehari-hari tidak 

lepas dari unsur seni dan budaya. Masyarakat 

Ubud bermata pencaharian sebagai seniman 

lukis, seniman kerajinan tangan ataupun 

seniman tari. Oleh sebab itu, sebagian besar 

kawasan wisata di Ubud,  terdapat museum 

dan toko yang menjual kerajinan seniman 

lokal. Selain faktor alam, faktor sosial budaya 

berkontribusi besar dalam pelestarian budaya 

dan pengembangan pariwisata masyarakat 

Ubud. Faktor sosial budaya yang menjadi 

benteng pemertahanan budaya Bali adalah 

Desa Pakraman. Di Desa Pakraman Ubud 

relatif banyak ditemukan kearifan lokal yang 

dapat dijadikan sebagai landasan dan tuntunan 

pendidikan karakter. Potensi-potensi 

keunggulan Desa Pakraman dan bersifat 

multidimensional karena mencakup dimensi-

dimensi keluhuran nilai yang hingga saat ini 

sedang dalam proses “menjadi”.  Dalam hal ini 

dapat juga disebutkan karakter tidak datang 

dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan 

dibentuk untuk menjadi Desa Pakraman yang 

eksis dan bermartabat. Pembangunan karakter 

harus difokuskan pada tiga tataran besar, yaitu 

(1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati 

diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

dan (3) untuk membentuk manusia dan 

masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia 

dan bangsa yang bermartabat. Berdasarkan 

uraian tersebut di atas, Desa Pakraman Ubud 

menjadi penting dan urgen untuk diteliti, 

utamanya terkait dengan membangun nilai-

nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan 

sebagai landasan dan tuntutanan pendidikan 

karakter. 

2. LANDASAN TEORI  

2.1 Pendidikan Karakter 

 Lickona (1991) menyatakan bahwa 

pendidikan karakter secara psikologis 

mencakup dimensi moral reasioning, moral 

feeling, dan moral behavior. Ketiga aspek 

tersebut sebagai sistem dalam menentukan 

kualitas sumber daya manusia. Kemendiknas 

menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

daya upaya untuk memajukan budi pekerti, 

pikiran dan tubuh anak. Ki Hadjar Dewantara, 

menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya 

budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran 

(intellect) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu 

tidak boleh dipisahkan agar kita dapat 

memajukan kesempurnaan hidup anak-anak 

kita. Sebagai suatu konsep akademis,  

character atau kita terjemahkan karakter 

memiliki makna substantif dan proses 

psikologis yang sangat mendasar. Dengan kata 

lain karakter dapat kita maknai sebagai 

kehidupan berprilaku baik/penuh kebajikan, 

yakni berprilaku baik terhadap pihak lain 

(Tuhan Yang Maha Esa, manusia, dan alam 

semesta) dan terhadap diri sendiri. Lickona 

(1991) lebih lanjut, menegaskan bahwa kita 

cenderung melupakan kehidupan yang penuh 

kebajikan, termasuk di dalamnya kebajikan 

terhadap diri sendiri. Karakter yang baik atau 

good charakter terdiri atas proses psikologis 

knowing the good, desiring the good, and 

doing the good habit of the mind, habit of the 

heart, and habit of action. Ketiga substansi dan 

proses psikologis tersebut bermuara pada 

kehidupan moral dan kematangan moral 

individu. Sedangkan menurut Doni Koesoema 

A (2007) memahami bahwa karakter sama 

dengan kepribadian.  

Dengan kata lain, karakter kita maknai 

sebagai kualitas pribadi yang baik, dalam arti 

tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata 

berprilaku baik, yang secara koheren 

memancar sebagai hasil dari olah pikir, olah 

hati, oleh raga, dan olah rasa dan karsa. 

2.2 Penelitian Kualitatif 

 Kirk dan Miller (1986) menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif melibatkan diri 

pada perhitungan atau angka atau kuantitas.  

Ada bebrapa istilah yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau 

inquiri naturalistik atau alamiah, etnografi, 

interaksionis simbolik, perspektif ke dalam, 

etnometodologi, fenomenologis, studi kasus, 

interpretative, ekologis, dan deskriptif (Bogdan 

dan Biklen, 1982). Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

data secara kualitatif dengan berbagai kegiatan 

yaitu: (1) reduksi data, (2) display data, (3) 

interpretasi data, (4) verifikasi data, (5) 

penarikan simpulan (Miles dan Huberman, 
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1992). Sesuai dengan jenis data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, maka 

pengumpulan data dalam penelitian menganut 

prinsip “Human Instrument” yaitu peneliti 

merupakan instrument penelitian yang utama 

Carspecken (1998). 

3. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilkukan di Desa 

Pakraman Ubud, Bali. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian kualitatif 

yang bersifat naturalistik dan etnografis, 

sehingga penekanannya bukan pada 

pengukuran, melainkan pada upaya 

mendeskripsikan dan menjelaskan secara 

aktual, faktual, alamiah, holistik dan emik 

tentang eksistensi pendidikan kaakater. Objek 

penelitian ini adalah terkait dengan eksistensi 

pendidikan karakter di desa pakraman Ubud. 

Subjek penelitian ini  terdiri dari: (1) Prajuru 

Desa Pakraman, (2) Tokoh masyarakat, (3) 

Anggota masyarakat, (4) Sekaa teruna-teruni 

(organisasi kepemudaan), yang ditentukan 

secara purposive.  Pengumpulan data 

menggunakan observasi partisipatif, 

wawancara, dan pencatatan dokumen. Data 

dianalisis dengan  langkah-langkah berikut: (1) 

reduksi data, (2) display data, (3) interpretasi 

data, (4) verifikasi data,  dan (5) penarikan 

simpulan.   

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Depdagri (2007) menyatakan kearifan 

lokal sebagai pandangan hidup dan berbagai 

strategi kehidupan untuk menjawab berbagai 

masalah yang dihadapi masyarakat daerah 

tertentu. Suhartini (2009) menyatakan kearifan 

lokal sebagai sumber pengetahuan, keyakinan, 

wawasan, dan etika. Kearifan lokal dapat 

dijadikan landasan dan tuntunan karakter 

sehingga perlu diajarkan, dipraktekkan dan 

diwariskan dari generasi ke generasi.  

 Desa Pakraman Ubud mempunyai 

kearifan lokal yang dapat dijadikan landasan 

dan tuntunan karakter. Adapun kearifan lokal 

yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

a) Ideologi Tri Hita Karana. Tri Hita 

Karana berasal dari kata tri yang berarti tiga; 

hita yang berarti sejahtera dan karana yang 

berarti sumber penyebab. Jadi Tri Hita Karana 

berarti tiga sumber penyebab adanya 

kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan 

semua makhluk ciptaan Tuhan. Tri Hita 

Karana ini kemudian berkembang menjadi 

ajaran keserasian, keselarasan, keseimbangan, 

dan sekaligus juga tentang ketergantungan satu 

sama lainnya dalam satu sistem kehidupan. 

Prinsip utama keseimbangan dan 

keharmonisan hubungan manusia dengan 

Tuhan, sesamanya, dan dengan lingkungan 

alamnya ini menjadi pandangan dunia 

masyarakat Bali, baik dalam mengembangkan 

sistem pengetahuannya, pola-pola perilaku, 

sikap, nilai-nilai, tradisi, seni, dan sebagainya. 

Pandangan ini sangat berguna bagi masyarakat 

Bali dalam usaha memenuhi kebutuhan dan 

memecahkan masalah-masalah kehidupan 

yang dihadapi baik dalam hubungan antar 

individu maupun kelompok. Pada tataran 

individu, manusia Bali sebagai lingkungan 

dunia mikrokosmos (buana alit), misalnya, 

diyakini bahwa kehidupan manusia merupakan 

wujud yang dinamis dari gerak hubungan 

unsur-unsur atman (jiwa), prana (tenaga, 

kekuatan), dan sarira (unsur badan kasar).  

Pranata-pranata sosial masyarakat Bali  

yang lebih luas sebagai lingkungan dunia 

makrokosmosnya, dari organisasi keluarga 

sebagai pranata sosial yang terkecil, kelompok 

kekerabatan (klen), desa pakraman, organisasi 

subak, seke teruna-teruni, seke manyi, seke 

gong, hingga masyarakat Bali secara 

keseluruhan, menerapkan pola yang sama 

dalam menciptakan hubungan yang harmonis 

dari ketiga unsur di atas dalam membangun 

pola aktivitas budaya sehari-hari melalui 

peneguhan pelaksanaan konsep-konsep 

parhyangan, pawongan, dan palemahan 

(Gorda, 1996).  

Melalui konsep parahyangan, manusia 

dan masyarakat Bali meyakini bahwa segala 

yang ada di dunia ini termasuk manusia adalah 

bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Kesadaran ini mendorong manusia dan 

masyarakat Bali untuk meningkatkan crada 

dan bhakti (iman dan taqwa) kehadapan Tuhan 

(Ida Sang Hyang Widhi Waca). Melalui 

konsep pawongan, manusia dan masyarakat 

Bali meyakini bahwa pada hakikatnya manusia 

itu sama sebagai makhluk dan hamba Tuhan 

yang berbudaya, karena itu perlu 

dikembangkan sikap saling asah, asih, dan 

asuh serta bekerja sama demi tujuan hidup 

manusia bersama sebagai makhluk sosial. 

Melalui konsep palemahan manusia dan 

masyarakat Bali meyakini perlunya hubungan 
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yang harmonis antara manusia dengan unsur-

unsur dan kekuatan alam lainnya. Hubungan 

seperti ini disimbolkan dengan ungkapan “kadi 

manik ring cecepu” (seperti janin dalam rahim 

ibunya) (Griya, 1998). Manusia Bali 

mengembangkan kesadaran bahwa manusia 

tidak dapat dilepaskan dari alam, karena 

alamlah yang memberi manusia kesejahteraan. 

Wujud cinta kasih manusia Bali terhadap 

unsur-unsur dan kekuatan alam semesta ini 

diekspresikan dalam bentuk upacara korban 

kepada para bhuta (butha yadnya), di samping 

secara aktif memelihara dan melestarikan alam 

lingkungannya.   

b) Ajaran tat twam asi yang secara 

harfiah berarti “ia adalah kamu juga”. Dengan 

ajaran tat twam asi ini dimaksudkan bahwa 

sesungguhnya semua manusia itu adalah satu 

dan sama sebagai makhluk Tuhan. Karena itu, 

diyakini bahwa menolong orang lain berarti 

menolong diri sendiri, dan menyakiti orang 

lain berarti menyakiti diri sendiri pula (Titib, 

1995; Griya, 1998). Orang Bali meyakini dan 

menghargai adanya perbedaan karakteristik 

kehidupan umat manusia sebagai akibat ikatan-

ikatan rwa-bhineda itu sendiri. 

c) Konsep Nyama braya. Nyama braya 

adalah sebuah konsep yang bersumber dari 

sistem nilai budaya masyarakat Bali. Sistem 

nilai budaya merupakan tingkat yang paling 

tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal 

ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu 

merupakan konsep-konsep mengenai apa yang 

hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari 

warga sesuatu masyarakat mengenai apa yang 

mereka anggap bemilai, berharga, penting dan 

benar yang mesti dilaksanakan dalam hidup di 

dunia ini, nilai-nilai luhur itu diharapkan dapat 

berfungsi sebagai suatu pedoman yang 

memberi arah dan orientasi kepada kehidupan 

para warga masyarakat Bali. Bagi masyarakat 

Bali, baik yang berada di perkotaan yang 

kompleks maupun yang berada di desa dan 

pegunungan dengan kehidupan yang 

sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu 

dengan lain terkait hingga merupakan suatu 

sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari 

konsep-konsep ideal dalam kebudayaan 

sebagai pendorong yang kuat terhadap arah 

kehidupan warga masyarakat. Nyama braya 

merupakan aplikasi dari konsep rukun. Kata 

rukun mengandung makna akrab, damai dan 

tidak berseteru, sehingga diibaratkan pada 

kehidupan sepasang suami istri dalam rumah 

tangga yang rukun artinya harmonis dan 

damai. Makna yang paling esensial dari 

kerukunan hidup, adalah menjaga 

keharmonisan dalam bermasyarakat yang 

multikultural dengan menumbuhkan sikap 

saling menghormati dan saling melengkapi 

karena menyadari bahwa manusia merupakan 

ciptaan Tuhan sebagai mahluk mulia. Tidak 

ada manusia yang sempurna (tan hana wwong 

swasta nulus). Manusia saling memerlukan 

pertolongan (paras paros sarpanaya, 

salunglung sabhayantaka, saling asah, asih 

dan asuh). Perbedaan adalah keniscayaan 

(rwabhineda). Kesadaran beragama teruji 

ketika menyikapi pluralitas hidup (tat twam 

asi). Menyikapi perbedaan sebagai hak azasi 

masing-masing (sarva santhu niramayah), 

selama tidak melanggar hak orang lain. 

d) Satua Bali. Satua Bali  seperti satua I 

Lacur, Bulan Kuning, Crucuk Kuning, dan 

Angsa Teken I Kekua banyak mengandung 

nilai-nilai kejujuran, tolong-menolong, 

demokrasi, toleransi. Cerita rakyat yang 

dijadikan landasan pendidikan karakter sejalan 

dengan hasil penelitian Parmini  (2015) yang 

menyatakan bahwa satua Bali dalam 

pendidikan karakter siswa sekolah dasar 

ternyata memberikan kontribusi yang 

signifikan. Hal itu dapat ditunjukkan dari hasil 

riset pada siswa kelas III Sekolah Dasar di 

Ubud tentang hasil suguhan satua Bali. Satua I 

Lacur yang memberikan pesan moral agar 

anak selalu hati-hati, tidak dengki, tabah dan 

suka menolong. Dari hasil wawancara dengan 

guru-guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SD 

2, SD 3, SD 4, dan SD 5 Ubud dapat digaris 

bawahi bahwa setelah menyuguhkan satua Bali 

I Lacur, Bulan Kuning, dan Ni Tuung Kuning 

sebanyak tiga sampai lima kali dinyatakan 

terjadi perubahan sikap ke arah yang lebih baik 

pada siswa kelas III.  

e) Catur Paramita. Catur paramita, 

berasal dari bahasa sansekerta yaitu ”catur” 

yang berarti empat dan ”paramita” berarti sifat 

dan sikap utama. Catur paramita berarti empat 

macam sifat dan sikap utama yan patut 

dijadikan landasan bersusila. Catur paramita 

merupakan salah satu dari landasan atau 

pedoman untuk melaksanakan ajaran susila 

atau ethika dalam ajaran agama Hindu. 

Landasan dan nilai-nilai di atas 

ditanamkam melalui desa pakraman, keluarga, 

dan sekeha-sekeha (salah satunya sekeha 

teruna-teruni). Sekeha teruna-teruni 
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

eksistensi banjar dan desa pakraman. Patut 

disadari bahwa dalam pewarisan suatu 

kebudayaan terdapat satu unsur yang tidak 

berubah, yaitu adanya tindakan internalisasi, 

sosialisasi, dan enkulturasi. Ketiga tindakan ini 

dicirikan oleh susana belajar dan proses 

pembelajaran. Di dalamnya terdapat satu 

kepentingan khusus yang tidak berubah, yang 

menentukan eksistensi sekaa teruna, yaitu 

suasana belajar dan proses pembelajaran, baik 

melalui pendidikan maupun pembudayaan 

(Sukarma, 2006). 

Lebih lanjut Sukarma menegaskan 

bahwa sekeha teruna-teruni merupakan 

generasi yang kehidupannya diliputi oleh 

suasana belajar dan proses pembelajaran. Ini 

sebabnya sekaa teruna dapat disebut generasi 

pembelajar, generasi yang senantiasa 

mengupayakan pembelajaran. Sebagai sebuah 

proses, pembelajaran lebih merupakan sebuah 

upaya yang berlangsung secara terus-menerus, 

karena itu hasil belajar bukanlah sebuah 

produk, hasil yang sudah final. Kenyataan ini 

tampak dari sikap dan perilaku sekaa teruna 

dalam kehidupan empiris yang tidak henti-

hentinya menemukan identitas dan jati diri. 

Eksistensi sekeha teruna-teruni seperti ini 

sesuai dengan ajaran catur asrama bahwa sekaa 

teruna sebagai generasi muda termasuk ke 

dalam klasifikasi perkembangan kehidupan 

manusia yang disebut brahmacari, masa 

belajar, masa menuntut ilmu, masa berguru. 

Proses pembelajaran, baik dalam 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat sebesar-besarnya ditujukan bagi 

pelestarian pengetahuan dan teknologi 

tradisional Bali. Pendidikan Karakter 

merupakan kekuatan fundamental yang dapat 

dijadikan panduan dalam membangun dan 

menata diri sesuai dengan perkembangan 

lingkungan yang lebih luas. Pada dasarnya 

warga sekeha teruna-teruni adalah individu 

yang memasyarakat sekaligus determinan 

terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam 

lingkungannya. Pada gilirannya bahwa 

eksistensi sekeha teruna-teruni tergantung 

pada kemampuan sekeha teruna-teruni itu 

sendiri.  

Dalam rangka mempertahankan dan 

mengembangkan nilai-nilai mulia di atas  

sekeha teruna-teruni dapat berperan aktif 

dalam kegiatan adat istiadat sesuai dengan 

harapan krama banjar dan krama desa 

pakraman. Oleh karenanya pendidikan karaker 

dapat dijadikan panduan dalam berikap dan 

bertingkah laku dalam masyarakat. Sekeha 

teruna-teruni sebagai lembaga pendidikan 

sosial dapat melakukan adaptasi modernitas 

untuk dapat menghasilkan modus yang paling 

sesuai dengan situasi orang Bali.  

 

5. SIMPULAN  

 Desa  Pakraman Ubud sebagai salah 

satu destinasi wisata di Bali memiliki nilai-

nilai budaya yang dapat digunakan sebagai 

landasan dan tuntunan pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter di masyarakat harus selalu 

diupayakan agar terjadi proses penguatan dari 

masyarakat, tokoh masyarakat, pemimpin 

masyarakat terhadap prilaku berkarakter mulia. 

Dalam hal pelembagaan pendidikan karakter di 

masyarakat Desa Pakraman, sekeha-sekeha, 

dan keluarga merupakan alternatif yang sangat 

potensial menjadi pilihan.  

 Pelembagaan pendidikan karakter di 

desa pakraman Ubud berlandaskan pada 

pilosofi Tri Hita Karana artinya kebahagiaan 

atau kesejahteraan dan karana artinya, sebab. 

Tri Hita Karana berarti tiga komponen atau 

unsur yang menyebabkan kesejahtraan atau 

kebahagiaan. Ketiga komponen itu berkaitan 

erat antara yang satu dengan yang lainnya. 

Ketiga komponen itu meliputi hubungan yang 

harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang 

Maha Esa (parhyangan), hubungan yang 

harmonis antara manusia dengan manusia 

(pawongan), dan hubungan yang harmonis 

antara manusia dengan alam lingkungan 

(palemahan).   

Pelembagaan pendidikan karakter 

melalui keluarga dan sekeha-sekeha (salah 

satunya sekeha- teruna-teruni) merupakan 

kekuatan fundamental yang dapat dijadikan 

panduan dalam membangun dan menata diri 

sesuai dengan perkembangan lingkungan yang 

lebih luas. Pada dasarnya warga sekeha teruna-

teruni adalah individu yang memasyarakat 

sekaligus determinan terhadap nilai dan norma 

yang berlaku dalam lingkungannya. Pada 

gilirannya bahwa eksistensi sekeha teruna-

teruni tergantung pada kemampuan sekeha 

teruna-teruni itu sendiri.  

Dalam rangka mempertahankan dan 

mengembangkan nilai-nilai mulia di atas  

sekeha teruna-teruni dapat berperan aktif 
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dalam kegiatan adat istiadat sesuai dengan 

harapan krama banjar dan krama desa 

pakraman. Oleh karenanya pendidikan karaker 

dapat dijadikan panduan dalam berikap dan 

bertingkah laku dalam masyarakat. Sekeha 

teruna-teruni sebagai lembaga pendidikan 

sosial dapat melakukan adaptasi modernitas 

untuk dapat menghasilkan modus yang paling 

sesuai dengan situasi orang Bali.  
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Rai Sujanem 

 ABSTRACT 

ABSTRACT 

PENDAHULUAN  
Pendidikan nasional bertujuan 

mencer-daskan kehidupan bangsa 

(Depdiknas, 2003). Hal ini tertuang dalam 

UU RI Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan 

pendidikan nasional ini sejalan dengan 

harapan kualitas hasil belajar siswa dalam 

bidang sains yang merujuk pada empat pilar 

UNESCO, yaitu siswa memiliki pemahaman 

dan penalaran terhadap produk dan proses 

sains yang memadai (learning to know), 

siswa memiliki keterampilan dan dapat 

melaksanakan proses sains (learning to do), 

siswa mampu memahami, menghargai dan 

mempunyai apresiasi terhadap nilai-nilai dan 

keindahan akan produk atau proses sains 

(learning to be), dan siswa mampu 

bersosialisasi dan berkomunikasi dalam sains 

(learning to live together) (Delor, 1996). 

Kemajuan ilmu pengetahuan akan 

mempengaruhi cara belajar yang efektif 

sehingga perlu adanya cara berpikir secara 

terarah dan jelas yaitu berpikir kritis. Dalam 

proses pembelajaran keterampilan berpikir 

EFEKTIVITAS MODEL PRO-BHL DALAM UJICOBA TERBATAS 

UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS 

SISWA SMAN 1 SINGARAJA 

Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNDIKSHA 

. E-mail: raisujanem@yahoo.com 

One of the educational paradigm of the 21st century, the students are expected not only to master 

knowledge in a particular scientific field but also expects to build critical thinking skills (Ananiadou and 

Claro, 2009). This study was aimed to determine the effectiveness of a problem-based hybrid learning (Pro-

BHL) model to improve the SMAN 1 Singaraja students’ critical thinking skills in learning Physics. The 

research subjects were students of class X MIPA 8 SMAN 1 Singaraja. The effectiveness of Pro-BHL model 

described by the data improving of students' critical thinking skills. This study used an experimental design 

of pre-test and post-test. To describe the students' critical thinking skills upgrading is done with paired t-test 

and gain normalized (N-gain). The results showed that a Pro-BHL models can significantly improve students' 

critical thinking skills at a significance level α = 0.05. N-gain analysis results indicate that increasing 

students' critical thinking skills including high category with N-gain = 0.7. Based on the improvement of 

students 'critical thinking skills, it can be concluded that the model Pro-BHL effective way to improve 

students' critical thinking skills in learning physics. 

Keywords: Pro-BHL models, critical thinking skills. 

Salah satu paradigma pendidikan abad 21, yaitu peserta didik diharapkan tidak hanya menguasai ilmu 

pengetahuan pada bidang keilmuan tertentu tetapi juga diharapkan menguasai keterampilan berpikir kritis 

(Ananiadou dan Claro, 2009). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan model Pro-BHL 

untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMAN 1 Singaraja dalam pembelajaran fisika. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 8 SMAN 1 Singaraja. Efektivitas model Pro-BHL digambarkan 

berdasarkan data peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Penelitian ini menggunakan desain 

eksperimental pre-test dan post-test. Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 

dilakukan dengan uji-t berpasangan dan gain ternormalisasi (N-gain). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

model Pro-BHL secara signifikan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada tingkat 

signifikansi α = 0,05. Hasil analisis N-gain menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan berpikir kritis 

siswa termasuk kategori tinggi dengan N-gain = 0,7. Berdasarkan peningkatan keterampilan berpikir kritis 

siswa, dapat disimpulkan bahwa model Pro-BHL efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa dalam pembelajaran fisika. 

 Kata kunci: model Pro-BHL, keterampilan berpikir kritis. 
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kritis itu menjadi penting bagi siswa, karena 

dengan berpikir kritis siswa akan 

menggunakan potensi pikiran secara 

maksimal untuk memecahkan suatu 

permasalahan yang dihadapinya dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan 

paradigma pendidikan abad 21, yaitu peserta 

didik diharapkan menguasai kecakapan hidup 

yang  meliputi keterampilan berpikir kritis, 

berkreasi dan berinovasi, kemampuan 

memecahkan masalah dan mengambil 

keputusan yang logis, berkolaborasi, dan 

bekerjasama, keterampilan menggunakan 

media informasi digital, serta keterampilan 

berkomunikasi (Ananiadou dan Claro, 2009). 

Keterampilan berpikir kritis adalah sebuah 

proses sistematis saat siswa membuat suatu 

keputusan tentang apa yang ia percaya dan 

kerjakan (Ennis, 2011). Indikator 

keterampilan berpikir kritis meliputi 

merumuskan masalah, memberikan argumen, 

melakukan deduksi, melakukan induksi, 

memutuskan dan melaksanakan. Pentingnya 

keterampilan berpikir kritis sesuai dengan 

amanat kurikulum dapat digunakan sebagai 

acuan dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai hasil belajar yang diharapkan. 

Berpikir kritis juga memungkinkan siswa 

untuk merumuskan dan mengevaluasi 

keyakinan dan pendapat mereka sendiri 

(Fachrurazi, 2011). Menurut Semerci (2005), 

siswa yang mempunyai keterampilan berpikir 

kritis lebih tinggi memeroleh hasil belajar 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

siswa yang mempunyai keterampilan berpikir 

kritis lebih rendah. Keterampilan berpikir 

kritis merupakan kunci dalam pendidikan 

untuk memecahkan suatu permasalahan. 

Tuntutan sebagian besar lapangan kerja, yaitu 

dicari tenaga yang memiliki kemampuan 

menggunakan kbk (Azamai et al.,2009; 

Shukor, 2001). Lebih lanjut, Wilson (2000) 

mengemukakan beberapa alasan tentang 

perlunya keterampilan berpikir kritis, yaitu: 

(1) pengetahuan yang didasarkan pada 

hafalan telah didiskreditkan; individu tidak 

akan dapat menyimpan  ilmu pengetahuan 

dalam ingatan mereka untuk penggunaan 

yang akan datang; (2) informasi menyebar 

luas begitu pesat sehingga tiap individu 

membutuhkan kemampuan yang dapat 

disalurkan agar mereka dapat mengenali 

macam-macam permasalahan dalam konteks 

yang berbeda pada waktu yang berbeda pula 

selama hidup mereka; (3) kompleksitas 

pekerjaan modern menuntut adanya staf 

pemikir yang mampu menunjukkan 

pemahaman dan membuat keputusan dalam 

dunia kerja; dan (4) masyarakat modern 

membutuhkan individu-individu untuk 

menggabungkan informasi yang berasal dari 

berbagai sumber dan membuat keputusan. 

Dengan mencermati betapa 

pentingnya keterampilan berpikir kritis 

tersebut seyogyanya proses pembelajaran 

selalu menekankan pada keterampilan 

berpikir kritis siswa. Namun sangat ironis, 

pendidikan berpikir di sekolah saat ini 

khususnya di SMA belum ditangani dengan 

baik sehingga keterampilan berpikir kritis 

pada lulusan SMA masih relatif rendah. 

Rendahnya keterampilan berpikir kritis dan 

kreatif lulusan pada sekolah dasar sampai 

dengan perguruan tinggi di Indonesia masih 

sering dikeluhkan (Reta, 2012). Ada 

beberapa hal yang menyebabkan rendahnya 

keterampilan berpikir kritis siswa, antara lain: 

jenis soal dengan tingkat taksonomi Bloom 

yang rendah tidak melatihkan keterampilan 

berpikir siswa (Pursitasari dan Permanasari, 

2012; Ennis, 1993). Keterampilan berpikir 

kritis siswa di Bali masih rendah.  Hasil 

penelitian Sadia (2008) di beberapa 

kabupaten di Bali menunjukan bahwa 

keterampilan berpikir kritis siswa SMAN 

kelas X berkualifikasi rendah dengan skor 

rata-rata 49,38 pada skala 100. Selain itu, 

masih sulitnya guru dalam membelajarkan 

keterampilan berpikir kritis kepada siswa, 

masih sedikitnya model pembelajaran yang 

membelajarkan keteram-pilan berpikir kritis 

siswa. Hasil studi pendahuluan keterampilan 

berpikir kritis tentang suhu dan kalor di 

SMAN di kota Singaraja, menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata pada rentangan 35,3-

41,1 dalam skala 100. Hasil tes keterampilan 

berpikir kritis siswa ini termasuk kategori 

kurang (Sujanem, 2014). Sehubungan masih 

rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa, 

maka perlu dicari solusi alternatif untuk 

melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa 

yang sesuai dengan amanat kurikulum dapat 

digunakan sebagai acuan dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan paparan di atas, 

keterampilan berpikir kritis yang sesuai 

dengan amanat kurikulum dapat digunakan 

sebagai acuan dalam proses pembelajaran 
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untuk mencapai hasil belajar yang 

diharapkan. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis adalah model 

Problem-Based Hybrid Learning (Pro-BHL). 

Model Pro-BHL adalah model pembelajaran 

kombinasi tatap muka dan online berbasis 

masalah. Model Pro-BHL ini seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi, metode 

kombinasi pembelajaran baru sedang 

diperkenalkan untuk mendukung lingkungan 

belajar yang kompleks dan untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa. Kombinasi pembelajaran tatap muka 

di kelas dengan pembelajaran online dikenal 

dengan blended/hybrid learning (Shang,et 

al., 2008; Donnelly & McSweene, 2009; 

Soekarno, 2010; Sumarno, 2011; Graham, 

2004). Model Pro-BHL dalam pembelajaran 

fisika mengacu pada model BPBL dan 

PBBL. Pada model Pro-BHL dalam 

pembelajaran fisika SMA ini berisi masalah 

tak terstruktur (ill-structure), fenomena 

fisika, konsep esensial dan strategis, konsep 

yang kontekstual, animasi/ simulasi, video, 

teka-teki fisika, contoh dan latihan soal 

kontekstual. Model modul Pro-BHL tersebut 

dapat diakses pada saat jam pembelajaran, 

namun sistem pembelajaran tetap tatap muka. 

Di lain pihak, siswa dapat mengakses materi 

pelajaran di tatap muka melalui system online 

dengan alamat http://Probhl.com. Model ini 

memberi peluang siswa untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 

Landasan Teori yang mendukung 

model Pro-BHL ini adalah sebagai berikut:    

(1) Teori Belajar Konstruktivisme, (2) 

blended/hybrid learning, (3) PBL, (4) Teori 

Belajar Bermakna dari David Ausubel, (5) 

Teori Belajar Vygotsky, (6) Teori Belajar 

dari Albert Bandura, dan (7) Teori belajar 

online. Menurut konstruktivisme, belajar 

berarti  membentuk makna (Suparno, 2005). 

Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang 

dilihat, dengar, rasakan, dan alami. Belajar 

juga merupakan proses mengasimilasikan dan 

menghubungkan pengalaman atau bahan 

yang dipelajari dengan pengertian yang sudah 

dimiliki seseorang sehingga pengertiannya 

dikembangkan.  

Berdasarkan hybrid learning, belajar 

pada dasarnya adalah sebuah proses sosial 

yang akan dikompromikan jika seluruh 

modul yang berlangsung di dunia maya jauh 

dari interaksi manusia (Crook yang dikutip 

oleh Steeples & Jones 2002, dalam Donnelly, 

2006:15). Driscoll (2002) menunjukkan 

bahwa blended/hybrid learning dapat berarti 

hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. 

Hal ini dapat berarti: (a) Untuk 

menggabungkan teknologi berbasis web yang 

berbeda, (b) untuk menggabungkan 

pendekatan pedagogis yang berbeda, (c) 

untuk menggabungkan teknologi 

instruksional dengan tugas pekerjaan untuk 

meningkatkan transfer belajar. 

Suparno (2005) mengatakan bahwa 

Ausubel membedakan antara belajar 

bermakna (meaning full learning) dengan 

belajar menghafal (rote learning). Belajar 

bermakna merupakan proses belajar dimana 

informasi baru dihubungkan dengan struktur 

pengertian yang sudah dimiliki seseorang 

yang sedang belajar. Belajar menghapal, 

diperlukan bila seseorang memeroleh 

informasi baru dalam pengetahuan yang sama 

sekali tidak berhubungan dengan yang telah 

diketahuinya. Kaitannya dengan Model Pro-

BHL dalam hal mengaitkan informasi baru 

dengan struktur kognitif yang telah dimiliki 

oleh siswa. 

            Menurut Ibrahim dan Nur (2004), 

Vygotsky meyakini bahwa interaksi sosial 

dengan teman lain memacu terbentuknya 

ide baru dan memperkaya perkembangan 

intelektual siswa. Kaitannya dengan 

Model Pro-BHL dalam hal mengaitkan 

informasi baru dengan struktur kognitif 

yang telah dimiliki oleh siswa melalui 

kegiatan belajar dalam interaksi sosial 

dengan teman lain. Model Pro-BHLjuga 

berlandaskan pada social leraning theory 

Albert Bandura, yang fokus pada 

pembelajaran dalam konteks sosial (social 

context). Teori ini menyatakan bahwa 

seorang belajar dari orang lain, termasuk 

konsep dari belajar observasional, 

imination dan modeling.  

Pengintegrasian ICT dalam dunia 

pendidikan, khususnya berkaitan dengan 

kemasan model pembelajaran berbasis hybrid 

membawa revolusi baru dan memberi 

peluang pencapaian keterampilan berpikir 

kritis dan hasil belajar yang lebih tinggi 

(IHEP, dalam Oliver, 2003, Vescoukis, et.al 

dalam Jonassen, dalam Liu, 2005). Melalui 

implementasi PBL online, keterampilan 

berpikir kritis siswa dalam fisika meningkat 
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(Sulaiman, 2013). Keterampilan berpikir 

kritis lebih tinggi setelah diberikan 

pembelajaran dengan model Problem-Based 

blended Learning (Wannapiroon, 2008). PBL 

yang dirancang dalam Situs Web dikemas 

dengan informasi, gambar, peta, dan rencana 

pembelajaran berbasis masalah untuk guru. 

Guru harus membantu siswa menggunakan 

internet secara efektif. Internet adalah sumber 

yang bagus untuk PBL (Arends, 2012).  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui keefektifan model Pro-BHL 

untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis siswa SMAN 1 Singaraja dalam 

pembelajaran fisika.  
METODE  

Efektivitas model Pro-BHL 

digambarkan berdasarkan data peningkatan 

keteramp berpikir kritis dan respon siswa 

terhadap model Pro-BHL dalam 

pembelajaran fisika. Untuk mencari pada 

konsistensi model Pro-BHL, penelitian ini 

digunakan desain eksperimen pre-test dan 

post-test design (Fraenkel & Wallen, 2003) 

dengan replikasi disajikan pada Gambar 1. 

 

O1    X     O2 

 

Gambar 1. Desain eksperimen one group 

pretest dan postest design 

 

Keterangan  Gambar: 

  O1 adalah menyatakan pretest  

  O2 adalah menyatakan post-test.  

  X adalah menyatakan model Pro-BHL. 

 

Perlakuan  (X) yang disebutkan dalam 

Gambar 1 itu adalah kegiatan belajar, 

menerapkan model, dengan langkah-

langkah ditunjukkan pada Gambar 2. 
 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 
 

419 

 

Gambar 2. Proses pencapaian Keterampilan Berpikir  Kritis dalam model Pro-BHL 

 

Penjelasan dari setiap sintak atau tahap 

model Pro-BHL disajikan pada Tabel 1.yang 

meliputi : Orientasi siswa pada masalah tak 

terstruktur melalui online dan tatap muka, 

Mengorganisasikan siswa belajar secara tatap 

muka dan online, Membantu penyelidikan 

mandiri dan kelompok secara tatap muka, 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

secara tatap muka dan online, 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

secara tatap muka dan online, Penyampaian 

contoh-contoh aplikasi dan jawaban latihan 

soal-soal  kontekstual secara online 

 

Tabel 1. Sintaks  model Pro-BHL 

Fase Deskripsi 
Orientasi siswa 

pada masalah tak 

terstruktur melalui 

1) Mempersilakan siswa 

membuka website 

probhl.com, 

Fase Deskripsi 
online dan tatap 

muka 

memfasilitasi siswa  

mengakses  masalah 

tak terstruktur  pada 

LKS  online dan tatap  

Fase Deskripsi 

 2) Menjelaskan tujuan 

pembelajaran, 

menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan. 

 

3) Siswa memperhatikan 

sajian fenomena fisika 

realistik yang tak 

terstruktur (ill-

structured) secara tatap 

muka dan online 

 

4) Guru memfasilitasi 

siswa berlatih 

Model Pro-BHL 

Keterampilan Berpikir  Kritis 

Proses Pencapaian indikator 

Keterampilan Berpikir  Kritis 

yang meliputi : 

• Merumuskan masalah 

• Memberikan argumentasi 

• Melakukan deduksi 

• Melakukan induksi 

• Membuat keputusan 

 

 

 

 

 

 
Orientasi siswa pada masalah tak terstruktur 

melalui online dan tatap muka 

Mengorganisasikan siswa belajar secara tatap 

muka dan online 

 

Membantu penyelidikan mandiri dan 

kelompok secara tatap muka 

 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

secara tatap muka dan online 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan secara tatap muka 

Penyampaian contoh-contoh aplikasi dan jawaban 

latihan soal-soal  kontekstual secara online 
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Fase Deskripsi 
mengidentifikasi dan 

memahami konsep-

konsep fisika yang 

terdapat dalam sajian 

fenomena 

 

Mengorganisasikan 

siswa belajar 

secara tatap muka 

dan sharing 

melalui chating 

1) Mengorganisasikan 

siswa dalam kelompok-

kelompok belajar. 

2) Membantu siswa 

mengenali skenario 

masalah tak terstruktur 

(online). 

3) Memfasilitasi 

pendistribusian tugas, 

mengorganisasikan 

tugas belajar  

 

Membantu 

penyelidikan 

mandiri dan 

kelompok secara 

tatap muka. 

1) Memfasilitasi  

rancangan penyelidikan, 

alat dan bahan 

2) Membimbing 

penyelidikan dan 

pengambilan data 

3) Pemantauan kemajuan 

siswa  dalam setiap 

kelompok melalui tatap 

muka dan online  dan 

memediasi analisis data. 

 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya secara 

tatap muka dan 

online 

1) Memfasilitasi 

perencanaan dan 

menyiapkan karya 

yang sesuai seperti 

laporan, model dan 

berbagi tugas dengan 

teman  

2) Memberi kesempatan 

kepada kelompok 

mempresentasi hasil 

kerja 

3) Memberi kesempatan 

kepada kelompok lain 

mencermati agar dapat 

memberi pendapat  saat 

diminta guru. 

 

Menganalisa dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah secara 

tatap muka dan 

onlin 

1) Membimbing siswa 

dalam menyelesaikan 

soal-soal latihan  

keterampilan berpikir  

2) Menganalisa dan 

mengevaluasi hasil 

latihan soal yang telah 

dikerjakan. Dan 

memberi pembahasan.  

3) Memberi kesempatan 

kepada siswa 

Fase Deskripsi 
mengerjakan tes kecil 

(quis) terkait 

keterampilan berpikir. 

 

Penyampaian 

contoh-contoh 

aplikasi dan 

jawaban latihan 

soal-soal 

kontekstual 

melalui online 

1) Mempersilakan siswa 

membuat contoh-

contoh aplikasi fisika 

sehari-hari terkait 

materi pelajaran siswa 

yang dikirim melalui 

internet 

2) Mengomunikasikan  

hasil evaluasi hasil-

hasil tugas 

aplikasjawaban 

latihan soal-soal 

kontekstual siswa 

yang dikirim melalui 

internet 

 

 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah 

model Pro-BHL yang diujicobakan kepada 

siswa kelas X MIPA 8 SMAN 1 Singaraja 

Pemilihan subjek sebagai kelas ujicoba 

dilakukan secara random.  

Data keterampilan berpikir kritis siswa 

dikumpulkan dengan menggunakan instrument 

tes keterampilan berpikir kritis. Pengumpulan 

data dilakukan sebelum (pre-test) dan sesudah 

(post-test) mengikuti pembelajaran. Bentuk tes 

adalah tes essay. Masing-masing item tes 

mengacu pada indikator, mencakup aspek 

merumuskan masalah, memberikan argumen, 

melakukan deduksi, melakukan induksi, 

melakukan evaluasi, dan memutuskan. Soal tes 

keterampilan berpikir kritis dalam bentuk 

narasi permasalahan.  

Efektivitas model Pro-BHL diperiksa 

berdasarkan gain normalisasi atau N-gain 

(Hake, 2002) antara pre-test dan post-test pada 

hasil tes keterampilan berpikir kritis tersebut. 

Model dikatakan efektif untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis, jika memenuhi 

aspek effectiveness. Aspek effectiveness, data 

dianalisis secara deskriptif yang diindikasikan 

dengan 1) kualifikasi aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran tergolong minimal aktif, 

(2) keterampilan berpikir kritis siswa tergolong 

baik dan data berupa N-gain dianalisis dengan 

uji Uji-t berpasangan, dan (3) minimal 75% 

tanggapan siswa positif terhadap penerapan 
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model.  Formulasi N-gain menurut Hake 

(2002), yaitu: 

 

(𝑔) =  
% 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑖𝑛

% 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑖𝑛
 × 100      

          =  
% 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 − % 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠

100% − % 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠
 

 

Kriteria N-gain: (1)  jika  𝑔 ≥ 0,7 (tinggi), 

(2)  jika  0,3 < 𝑔 < 0,7 (sedang), (3) jika  

≤ 0,3 (rendah).  
Selain analisis deskriptif menggunakan 

N-gain, juga digunakan di Uji-t berpasangan 

untuk menentukan signifikansi peningkatan 

keterampilan berpikir kritis. Teknik analisis 

data Uji-t berpasangan dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak Paket Statistik 

SPSS versi 20. Sebelum peneliti menggunakan 

teknik analisis data ini, ada persyaratan yang 

harus dipenuhi, yaitu uji normalitas (Arikunto, 

2010). Pengujian normalitas data digunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov (Priyatno, 2012). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Kategori Peningkatan Keterampilan 

Berpikir Kritis  

 

Kategorisasi peningkatan keterampilan 

berpikir kritis siswa dilakukan dengan 

menggunakan analisis N-gain (Hake,1999). 

Menurut Hake (1999), kategorisasi yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu 

peningkatan kategori tinggi (H), menengah 

(M), dan rendah (L), yang masing-masing 

tergantung pada nilai N-gain yang dicapai. 

Hasil tes keterampilan berpikir kritis siswa 

terdiri atas pretest dan postest yang diperoleh 

melalui tes tertulis berbentuk essay sebanyak 

15 soal. Soal tes tersebut diujikan pada siswa 

kelas X MIPA8 SMAN 1 Singaraja, kemudian 

data tersebut dianalisis. Skor rata-rata pretes 

(�̅�) adalah 24,5, dengan standar deviasi 7,38 

dan rata-rata N-gain adalah….. Nilai rata-rata 

keterampilan berpikir kritis sebelum 

pembelajaran pada materi suhu dan kalor 

termasuk kategori kurang. Setelah  penggunaan 

model Pro-BHL, Skor rata-rata pretes (�̅�) 

adalah 77,2, dengan standar deviasi 5,08 rerata 

nilai keterampilan berpikir kritis termasuk 

kategori baik. Rata-rata peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa adalah 

sebesar 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa model 

Pro-BHL yang sedang dikembangkan ini dapat 

diterapkan secara efektif. 

Berdasarkan kriteria menurut Hake 

(1999), N-gain sebesar 0,7 tersebut termasuk 

kategori peningkatan tinggi. Dengan demikian, 

ditinjau dari peningkatan keterampilan berpikir 

kritis siswa, model Po-BHL ini dapat 

dikatakan efektif. Ini berarti bahwa penerapan 

model Pro-BHL bagi siswa kelas X MIPA8 

SMAN 1 Singaraja efektif meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa.  

 

2 Signifikansi Peningkatan keterampilan 

berpikir kritis 

 

Dalam rangka untuk menentukan 

signifikansi peningkatan keterampilan berpikir 

kritis antara hasil pretest dan posttest, maka 

perlu untuk menguji perbedaan rata-rata 

menggunakan uji-t berpasangan (Sugiyono, 

2012). Hipotesis yang diuji adalah hipotesis 

nol (H0) yang menyatakan bahwa tidak ada 

peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 

antara hasil pre-test dan post-test, sedangkan 

hipotesis alternatif (H1) menyatakan bahwa ada 

peningkatan dalam keterampilan berpikir kritis 

siswa antara hasil pre-test dan post-test; pada 

tingkat signifikansi (α) set dalam penelitian ini 

adalah 0,05. Menguji perbedaan rata-rata 

menggunakan uji-t berpasangan dilakukan 

dengan menggunakan SPSS versi 20. Kriteria 

untuk penolakan H0 adalah bahwa jika 

signifikansi (2-tailed) atau p-nilai uji-t 

berpasangan kurang dari 0,05 (Priyatno, 2012). 

Persyaratan untuk menggunakan uji-t 

berpasangan adalah bahwa data harus 

terdistribusi normal. Analisis statistik yang 

digunakan untuk menguji normalitas data 

adalah Uji Kolmogorov-Smirnov. Jika H0 

diterima, berarti data mengikuti fungsi 

distribusi normal. Itu akan akan terjadi jika 

nilai signifikansi p-value lebih besar dari 0,05 

(Priyatno, 2012). Pengujian normalitas data 

juga digunakan SPSS. Hasil uji normalitas 

untuk data Pretes X MIPA 8 adalah 0,177. 

Hasil uji normalitas untuk data Postes X 

MIPA8 adalah 0,200. Karena semua harga 

Asymp.Sig > 0,05, yang artinya terima Ho. Jadi, 

semua data dalam penelitian berdistribusi 

normal. Karena persyaratan normalitas data 

sudah dipenuhi, maka pengujian perbedaan 

rata-rata antara hasil pretest dan posttest 

keterampilan berpikir kritis dengan 

menggunakan uji-t berpasangan dapat 
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dilanjutkan. Hasil Uji-t berpasangan 

menunjukkan bahwa signifikansi (2-tailed) 

atau p-value statistic Uji-t untuk semua 

pasangan (pretest dan posttest) pada kelas X 

MIPA 8 SMAN1 Singaraja ternyata kurang 

dari 0,05. Nilai signifikansi (2-tailed) adalah 

sebesar 0,000 (<0,05). Dengan demikian, Ho 

yang menyatakan bahwa tidak ada peningkatan 

keterampilan berpikir kritis bagi siswa antara 

uji awal dan hasil uji akhir dinyatakan ditolak. 

Karena Ho ditolak, maka H1 yang menyatakan 

bahwa ada peningkatan keterampilan berpikir 

kritis bagi siswa antara hasil pretest dan hasil 

posttest dinyatakan diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan model Pro-

BHL dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis materi suhu dan kalor secara 

signifikan (p < 0,05). 
Berdasarkan data hasil penelitian, 

tingkat keterampilan berpikir kritis siswa pada 

pretes hanya mencapai 24,5 termasuk kategori 

kurang, dan tingkat keterampilan berpikir kritis 

siswa setelah menggunakan model Pro-BHL 

mencapai 77,2 dengan kategori baik. 

Berdasarkan N-gain, keterampilan berpikir 

kritis siswa kelas X MIPA 8 SMAN1 Singaraja 

telah meningkat sebesar 0,7 dengan kategori 

peningkatan tinggi. Di lain pihak analisis 

keterampilan berpikir kritis siswa telah 

meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, 

pelaksanaan model Pro-BHL dapat dikatakan 

bahwa model ini efektif untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa. Hal ini 

sejalan dengan temuan Wannapiroon (2008) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran 

kombinasi (blended) berbasis masalah dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Hal 

ini juga sejalan dengan temuan Sulaiman 

(2013) yang menyatakan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah online efektif meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis.   

Keefektifan suatu model Pro-BHL ini  

telah dikemukakan di atas. Menurut Nieveen 

(2007) bahwa keefektifan model pembelajaran 

sangat terkait dengan pencapaian tujuan 

pembelajaran dan aktivitas yang muncul. 

Menurut Eggen dan Kauchack (dalam 

Ratumanan, 2003) bahwa model pembelajaran 

dikatakan efektif apabila siswa dilibatkan 

secara aktif dalam mengorganisasikan dan 

menemukan hubungan dan informasi yang 

diberikan, dan tidak secara fasif menerima 

pengetahuan dari guru. Berdasarkan 

pandangan tersebut, keefektifan model 

pembelajaran dalam penelitian ini dilihat dari 

kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran, keaktifan siswa, dan 

ketercapaian tujuan pembelajaran dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis. 

Ujicoba terbatas model pembelajaran 

Pro-BHL memberi dampak terhadap 

peningkatan hasil keterampilan berpikir kritis. 

Hasil analisis statistik dengan uji-t 

berpasangan menunjukkan bahwa model Pro-

BHL dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis secara signifikan. Rata-rata 

peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 

untuk kelas ujicoba adalah 0,7 termasuk 

kategori tinggi. HaI ini berarti model 

pembelajaran Pro-BHL menyediakan 

lingkungan belajar yang memungkinkan siswa 

untuk terlibat secara aktif dalam membangun 

keterampilan berpikir kritis selama proses 

pembelajaran. Tingginya persentase aktivitas 

siswa selama pelaksanaan model pembelajaran 

Pro-BHL dalam ujicoba tersebut mampu 

memberikan dampak positif terhadap 

keterampilan berpikir kritis. Hasil ujicoba 

terbatas ini sejalan dengan hasil penelitian 

Sulaiman dan Elnetthra (2014), dan Sulaiman 

(2013) yang mengungkapkan bahwa PBL 

online dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis. Selanjutnya, Shaharuddi, et al., 

(2012) mengungkapkan bahwa implementasi 

pembelajaran simulasi berbasis web memiliki 

dampak positif pada keterampilan berpikir 

kritis siswa. Selain itu, Cookman, (2004) 

menyampaikan bahwa metode Just in Time 

Teaching (JiTT) dapat meningkatkan berpikir 

kritis siswa. Wannapiroon (2008) juga 

mengungkapkan bahwa model PBBL dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa. 

Implementasi dari Model Pro-BHL 

adalah pembelajaran kontekstual dan bermakna 

bagi siswa SMAN 1 Singaraja. Hal ini sejalan 

dengan teori skema yang menyatakan bahwa 

ketika seseorang merekonstruksi informasi, 

orang beradaptasi dengan pengetahuan 

sebelumnya yang sudah ada dalam pikirannya 

(Santrock, 2011). Selain itu, salah satu teori 

belajar yang menekankan pentingnya 

pembelajaran bermakna adalah konstruktivis 

teori yang menyatakan bahwa peserta didik 

harus menemukan dan mentransformasikan 

informasi yang kompleks jika mereka ingin 

informasi untuk menjadi mereka sendiri, 

dengan mempertimbangkan informasi baru 
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terhadap aturan lama dan mengubah aturan 

ketika mereka tidak lagi berguna (Slavin, 

2009). Berfokus pada teori konstruktivis, peran 

guru dalam pembelajaran hanya sebagai 

fasilitator. 

           Keterampilan berpikir kritis siswa dapat 

meningkat karena peran mediasi guru selama 

implementasi, karena guru telah menjalankan 

fungsinya peran sebagai fasilitator, 

pembimbing, dan mediator selama 

implementasi model Pro-BHL. Peran guru 

sangat vital dalam hal memotivasi, sebagai 

tempat bertanya, mengalami kesulitan, 

membimbing, sebagai mediator guru 

memberikan sejumlah kegiatan yang dapat 

merangsang siswa belajar. 

  Keterlaksanaan pembelajaran dan 

akivitas siswa yang baik selama implementasi 

model pembelajaran Pro-BHL berdampak pada 

meningkatnya keterampilan berpikir kritis. 

Hasil uji coba terbatas dalam pembelajaran di 

kelas X MIPA 8 SMAN 1 Singaraja 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Pro-

BHL praktis dan efektif. Dengan demikian, 

ujicoba terbatas model pembelajaran Pro-BHL 

efektif dalam meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis dengan kategori tinggi. Model 

pembelajaran Pro-BHL berhasil meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis karena model ini 

memberikan ruang untuk menstimulasi siswa, 

ruang untuk berdiskusi dalam menyampaikan 

pendapat, membangkitkan minat siswa baik 

secara tatap muka maupun online. Hasil 

tersebut sejalan pendapat Meyers (1986) 

bahwa elemen yang harus ada agar lingkungan 

belajar kondusif bagi pengembangan 

keterampilan berpikir kritis, yaitu: (1) 

menstimulasi minat siswa, (2) menciptakan 

diskusi yang penting, (3) pemaparan terhadap 

pemikiran dan pendapat orang lain, (4) 

mendorong atmosfir saling mempercayai dan 

mendukung.  

Terjadinya peningkatan keterampilan 

berpikir kritis melalui model Pro-BHL, karena 

pada model ini siswa sering terlatih atau sudah 

terpola memahami suatu permasalahan 

kompleks yang tak terstruktur. Siswa sudah 

terpola dalam merumuskan masalah tak 

terstruktur menjadi rumusan masalah yang 

lebih sederhana dan operasional. Siswa 

menganalisis permasalahan, memberikan 

argumen, membuat deduksi berdasarkan kajian 

teoritis. Dalam pembelajaran dengan model 

Pro–BHL ini, siswa membuat dan menilai 

kesimpulan induktif berdasarkan fakta-fakta 

empiris dalam penyelidikan, dan siswa juga 

membuat dan menilai keputusan terhadap 

proses penyelidikan yang dilakukan. 

Rangkaian kegiatan dalam melatihkan 

keterampilan berpikir kritis ini sesuai dengan 

indikator keterampilan berpikir kritis yang 

dikemukakan oleh Ennis (2011). Pendapat ini 

sejalan dengan pendapat Costa yang 

mengungkapkan bahwa berpikir kritis 

menggunakan dasar menganalisis argumen dan 

memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap 

makna dan interpretasi. Pola berpikir ini 

mengembangkan penalaran yang kohesif, 

logis, dapat dipercaya, ringkas dan 

meyakinkan (Costa, 1985). Pendapat ini juga 

diperkuat oleh Gerhard (2008), kemampuan 

berpikir kritis merupakan proses kompleks 

yang melibatkan penerimaan dan penguasaan 

data, analisis data, dan evaluasi data dengan 

mempertimbangkan aspek kualitatif dan 

kuantitatif serta melakukan seleksi atau 

membuat keputusan berdasarkan hasil 

evaluasi.Tuntutan berpikir kritis peserta didik 

meningkatkan kualitas pemikiran mereka 

dengan terampil dan mahir mengambil 

bertanggung jawab atas struktur yang sangat 

dan dengan menerapkan standar intelektual 

atas mereka (Brookfield, 1987; Paul, 1990; 

Shurter & Pierce, 1966) (dalam Sulaiman, 

2011). Hal ini sejalan dengan Duron et al 

(2006) bahwa siswa yang memiliki pemikiran 

yang kritis maka siswa akan mencari 

kebenaran informasi melalui ketelitian, 

kecermatan serta pemikiran yang terbuka. 

Berpikir kritis merupakan keterampilan yang 

diperlukan oleh siswa. Dengan memiliki 

keterampilan berpikir kritis diharapkan siswa 

mampu menghadapi perubahan serta tantangan 

dalam kehidupan yang selalu berkembang. 

Keterampilan berpikir kritis dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran fisika, karena dalam 

proses pembelajarannya siswa diajak untuk 

mencari tahu dan memahami alam secara 

sistematis. Keterampilan berpikir kritis ini 

dilihat dari kegiatan belajar siswa di dalam 

kelas saat mengikuti proses pembelajaran. 

Keterampilan berpikir kritis dapat dilihat pada 

siswa mengenai bagaimana cara siswa untuk 

mendapatkan informasi yang terpercaya. Siswa 

yang memiliki pemikiran yang kritis maka dia 

akan peka terhadap informasi atau situasi yang 

sedang dihadapinya, dan cenderung bereaksi 
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terhadap situasi atau informasi tersebut (Duron 

et al 2006). 

Melalui proses pembelajaran dengan 

model Pro-BHL, siswa dilatih untuk 

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan. Dari kegiatan ini siswa 

membutuhkan ketelitian dalam melakukan 

pengamatan, menanya, mencoba, menalar 

bahkan mengkomunikasikan. Rangkaian 

kegiatan ini sesuai dengan pendekatan 

scientific kurikulum 2013, keterampilan 

berpikir kritis bisa muncul dari kegiatan. yang 

menerapkan pendekatan scientific ini. Berpikir 

kritis diperlukan dalam kehidupan di 

masyarakat, karena dalam kehidupan di 

masyarakat manusia selalu dihadapkan pada 

permasalahan yang memerlukan pemecahan. 

Oleh karena itu, berpikir kritis pada umumnya 

dianggap sebagai tujuan utama dari 

pembelajaran. Iakovos (2011) menjelaskan 

bahwa berpikir kritis mempunyai peranan 

yang penting dalam pendidikan dan 

merupakan tujuan utama dalam pembelajaran. 

Penerapan model Pro-BHL dalam 

pembelajaran Fisika menekankan bahwa siswa 

harus secara aktif membangun sendiri 

pengetahuan dan pemahaman. Untuk 

membangun informasi yang bermakna dan 

relevan bagi siswa, guru harus memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan 

secara sadar menerapkan strategi mereka 

sendiri untuk belajar. Dengan demikian, 

pencapaian hasil belajar yang berkaitan dengan 

keterampilan berpikir kritis pada dasarnya 

didukung oleh landasan teoritis rasional. 

Seperti data pretest dikemukakan di atas, 

keterampilan berpikir kritis siswa adalah 24,5 

dengan kategori kurang. Hasil ini sejalan 

dengan hasil penelitian pendahuluan yang telah 

dilakukan sebelumnya (Sujanem, 2014), yang 

juga menunjukkan bahwa keterampilan 

berpikir kritis siswa SMAN Negeri di kota 

Singaraja termasuk kategori kurang. Temuan 

keterampilan berpikir kritis siswa sebelum 

pembeajaran Pro-BHL ini kontradiktif dengan 

manfaat penting keterampilan berpikir kritis 

seperti diungkapkan oleh Iakovos (2011), yaitu 

berpikir kritis mempunyai peranan yang 

penting dalam pendidikan dan merupakan 

tujuan utama dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 

bahwa secara umum keterampilan berpikir 

kritis siswa meningkat sebesar 0,7. Ketika 

digunakan peningkatan ternormalisasi (N-

gain), peningkatan keterampilan berpikir kritis 

adalah sama dengan 0,7. Menurut Hake 

(1999), secara umum peningkatan ini termasuk 

kategori tinggi. Berdasarkan hasil uji 

perbedaan rata-rata antara pretest dan posttest 

menggunakan uji-t berpasangan seperti yang 

dikemukakan di atas, ditemukan bahwa 

penerapan model Pro-BHL dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa secara signifikan, pada α = 0,05. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa model Pro-

BHLtermasuk efektif. Hasil ini adalah sejalan 

dengan penelitian dengan temuan 

Wannapiroon (2008) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran kombinasi (blended) berbasis 

masalah dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis. Hal ini juga sejalan dengan 

temuan Sulaiman (2013) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran berbasis masalah online 

efektif meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis. Hal ini menunjukkan bahwa belajar 

melalui model Pro-BHL mampu 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 

Selain itu, Hasil penelitian Elnetthra dan 

Sulaiman (2013) mengungkapkan bahwa PBL 

online dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis. Menurut Ennis (2012), 

Keterampilan berpikir kritis meliputi 

merumuskan masalah, memberikan argumen, 

melakukan deduksi, melakukan induksi, 

memutuskan dan melaksanakan. 

Pengintegrasian ICT dalam dunia pendidikan, 

khususnya berkaitan dengan kemasan model 

pembelajaran berbasis blended membawa 

revolusi baru dan memberi peluang pencapaian 

ketrampilan berpikir kritis dan hasil belajar 

yang lebih tinggi (IHEP, dalam Oliver, 2002, 

Vescoukis, et.al dalam Jonassen, dalam Liu, 

2005). 

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil di atas ada beberapa 

kesimpulan yang bisa ditarik seperti berikut. 

(1) Model Pro-BHL mampu meningkatkan 

secara efektif keterampilan berpikir kritis 

siswa kelas X MIPA 8 SMAN 1 Singaraja. 

Peningkatan keterampilan berpikir kritis telah 

meningkat dengan N-gain 0,7 termasuk 

kategori tingkat tinggi. (2) Berdasarkan hasil 

uji-t berpasangan menunjukkan bahwa 

keterampilan berpikir kritis siswa kelas X 

MIPA 8 SMAN 1 Singaraja telah meningkat 
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secara signifikan dengan α= 0,05 setelah 

mereka mendapat pembelajaran yang 

menerapkan model Pro-BHL. (3) Respon siswa 

termasuk kategori sangat baik terhadap model 

Pro-BHL dalam pembelajaran fisika. 

Berdasarkan pertimbangan pada 

temuan di atas, saran dapat diusulkan oleh 

peneliti seperti berikut. (1) Penelitian ini hanya 

dilakukan pada satu kelas di SMAN 1 

Singaraja, oleh karena itu, untuk memeriksa 

konsistensi dari model Pro-BHL, perlu 

direflikasi pada kelas-kelas yang lain untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

peserta yang lebih luas. (2) Model Pro-BHL 

diperlukan untuk diimplementasikan untuk 

mata pelajaran lainnya. 

 Respon siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran diperoleh berdasarkan hasil 

pengisian angket oleh setiap siswa. Angket 

diberikan dan diisi oleh siswa setelah 

pelaksanaan pembelajaran setelah selesai 

pelaksanaan model pembelajaran ujicoba 

terbatas. 

Komponen-komponen respon siswa 

terhadap model Pro-BHL meliputi: kebaharuan 

kegiatan pembelajaran,  kemenarikan kegiatan 

pembelajaran, senang dengan kegiatan 

pembelajaran,  berminat untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran, kebaharuan/ 

ketertarikan buku ajar, keterampilan 

berkomunikasi dalam pembelajaran, dan 

penilaian dalam kegiatan pembelajaran. Rata-

rata Persentase respon siswa terhadap model 

Pro-BHL berkisar antara 75,5% sampai 

94,02%. Respon siswa ini termasuk kisaran 

kategori tinggi hingga kategori sangat tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa ujicoba model Pro-BHL menyatakan 

merasa baru terhadap buku ajar siswa online, 

LKS online, mengajukan pertanyaan secara 

langsung atau melalui web, menjawab 

pertanyaan/ menanggapi secara langsung atau 

melalui web, menyumbang ide/pendapat secara 

langsung atau melalui web, mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok, melaksanakan 

percobaan, menganalisis data, menyimpulkan 

hasil percobaan, dan ketertarikan pada proses 

pem belajaran, dan suasana antara kelas dalam 

proses pembelajaran tatap muka dan online .  
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I Made Candiasa  

ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Pengarahan anak didik untuk 

dapat memilih program yang tepat untuk 

diikuti merupakan kegiatan yang amat 

penting bagi dunia pendidikan. Agar 

dapat mengarahkan anak didik 

memasuki program studi yang tepat, 

bakat anak didik merupakan sangat 

penting untuk diketahui. Apabila bakat 

anak didik dapat diketahui sedini 

mungkin, maka pendidikan mereka akan 

semakin dapat diarahkan. Apabila anak 

didik dapat mengikuti program 

pendidikan yang relatif sesuai dengan 

bakatnya, maka motivasi belajarnya 

cenderung meningkat. Apabila program 

pendidikan yang diikuti sesuai bakatnya 

dengan motivasi belajar yang tinggi, 

maka kompetensi yang dicapai akan 

lebih baik dan waktu belajarnya akan 

lebih singkat. Dengan demikian, sumber 

daya pendidikan yang dialokasikan 

dapat digunakan dengan lebih efisien. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

mengatakan bahwa kurikulum 2013 

memiliki tujuan untuk meningkatkan 

rasa ingin tahu siswa dan mendorong 

siswa untuk aktif (Kompas.com, 26 

Desember 2012). Kuriositas dan 

aktivitas anak didik akan lebih 

meningkat apabila mereka belajar sesuai 

dengan bakatnya. 

Bahwa bakat merupakan faktor 

penting dalam pendidikan sudah sejak 

lama dikaji, dan bahkan sudah banyak 

dikembangkan tes bakat untuk 

mengetahui bakat anak didik. Hanya 

saja, tes bakat yang sudah ada masih 

merupakan tes bakat yang dikerjakan 

secara manual yang umum disebut 

EFEKTIVITAS TES BAKAT MANDIRI   

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja 

 

Online aptitude test has been implemented. Development of online aptitude test based on 

idea of widening otomation on educational service, compliting existing various e-learning model 

for instructional otomation. There are some advantages of online aptitude test. It can be used 

anytime and anywhere by everyone. Futhermore, it can present various package of test every time 

it is accessed and automatially gives score and feedback immidiately after testee finish answer the 

test. Online aptitude test has been tried out. The result show that the online aptitude test is 

effective enough but it must be studied more.   

Keywords: online aptitude test, eduacational service otomation. 

Tes bakat yang dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta didik telah dikembangkan 

dalam wujud tes online. Pengembangan tes bakat online didasari ide untuk memperluas otomasi 

layanan pendidikan, melengkapi e-learning yang sudah berkembang dengan baik untuk otomasi 

pembelajaran. Kelebihan tes bakat online yang dikembangkan adalah dapat digunakan setiap saat, 

dan tidak terlalu terikat tempat, serta tidak memerlukan petugas yang memahami evaluasi. Selain 

itu, tes bakat online dapat menyajikan variasi tes yang berbeda setiap kali diakses, serta dapat 

memberikan informasi hasil tes secara otomatis langsung setelah peserta tes memvalidasi 

jawabannya. Hasil ujicoba menunjukkan bahwa tes bakat mandiri yang dikembangkan sudah 

cukup efektif tetapi masih perlu dikaji lebih lanjut.   

Kata kunci: tes bakat online, otomasi layanan pendidikan. 
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paper and pencil test. Tes bakat seperti 

ini memiliki banyak keterbatasan, 

seperti keterbatasan responden yang bisa 

dijangkau, kesulitan mendapatkan tes 

yang bervariasi, dan kesulitan 

penyekoran. Tes bakat online 

diharapkan mampu mengatasi 

keterbatasan tes bakat manual yang 

sudah ada. Karakteristik teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) yang 

mampu menembus keterbatasan 

geografis dan waktu diharapkan dapat 

mengatasi keterbatasan responden. 

Kemampuan basis-data komputer untuk 

menjadi bank data dapat dimanfaatkan 

untuk menciptakan bank soal, sehingga 

kesulitan memvariasikan butir tes dapat 

diatasi. Demikian pula kesulitan 

penyekoran tes manual dapat diatasi 

karena komputer dapat diprogram untuk 

dapat melakukan penyekoran secara 

otomatis, dan selanjutnya memberikan 

informasi hasil tes secara otomatis pula.   

Tes bakat online yang 

dihasilkan penelitian ini dapat 

digunakan oleh siapapun, tanpa harus 

menguasai kompetensi di bidang 

evaluasi. Siswa sendiri yang ingin 

mengetahui bakatnya dapat melakukan 

tes sendiri dan dapat secara langsung 

mengetahui hasilnya. Guru atau kepala 

sekolah yang ingin mengetahui bakat 

siswanya dapat memanfaatkan tes ini 

untuk mengetes bakat siswanya dan 

dapat mengetahui hasilnya secara 

langsung. Orang tua siswa yang ingin 

mengetahui bakat anaknya dapat 

memanfaatkan tes ini untuk mengetes 

bakat anaknya dan dapat mengetahui 

hasilnya secara langsung. Hasil tes bakat 

tersebut akan memberi pertimbangan 

kepada siswa untuk memilih jurusan 

atau program pendidikan berikutnya. 

Bagi guru atau kepala sekolah, hasil tes 

bakat tersebut dapat digunakan sebagai 

dasar untuk memberi saran kepada 

siswanya untuk memilih jurusan dan 

memilih program pendidikan 

berikutnya. Demikian pula bagi orang 

tua siswa, hasil tes bakat tersbut dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk 

memberi pertimbangan kepada anaknya 

tentang jurusan dan program pendidikan 

yang harus dipilih.  

Tes bakat online yang 

dikembangkan dapat digunakan oleh 

siapapun tanpa terbatas oleh tempat dan 

waktu. Kapanpun dan dimanapun tes 

tersbut dapat digunakan dengan unjuk 

kerja yang sama. Bias hasil tes akibat 

pengulangan tes yang disajikan dapat 

dihindari karena tes diambil dari basis-

data bank soal yang dapat menyajikan 

variasi tes yang berbeda untuk setiap 

penyajian. 

Bakat merupakan kemampuan 

bawaan untuk mempelajari bidang 

tertentu dengan cepat dan mudah 

(Roosner at.al., 2012). Ungkapan seperti 

“dilahirkan sebagai ilmuwan”, “tercipta 

sebagai teknokrat”, “atlit atau musisi 

berbakat”, “penyuluh atau politisi 

alamiah”, “guru dengan kemampuan 

bawaan”, serta ungkapan lain yang 

serupa menunjukkan adanya bakat 

seseorang yang berbeda dengan orang 

lain. Tampak pada konteks ini seakan 

orang-orang tersebut sukses pada 

bidangnya masing-masing karena 

memang bakatnya, sepertinya mereka 

dapatkan itu semua tanpa usaha. Akan 

tetapi, kenyataannya semua orang 

sukses selalu melakukan upaya atau 

usaha. Hanya saja untuk orang yang 

pekerjaannya sesuai dengan bakatnya, 

usaha yang dilakukan akan 

menyenangkan, sehingga mereka 

bekerja tidak merasa sebagai buruh yang 

dipaksa-paksa.  Ilmuwan berbakat akan 

selalu tertarik untuk mencari masalah-

masalah yang perlu dipecahkan sesuai 

bidangnya. Musisi berbakat akan 

menikmati musik yang dilantunkan. 

Sementara itu, teknisi komputer yang 

berbakat akan mengerjakan perbaikan 

komputer di laboratorium dengan tekun 

dan perasaan senang.    

Bakat (aptitude) sering 

disalahartikan dengan kemampuan 

(ability) atau prestasi (achievement). 

Carter (2007) memberikan deskripsi 

yang cukup jelas terhadap perbedaan 

bakat, kemampuan, dan prestasi.  Bakat 

individu mengacu pada seberapa cepat 

atau seberapa mudah individu tersebut 
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dapat belajar di masa mendatang. 

Sementara itu, kemampuan individu 

mengacu pada apa yang dapat dicapai di 

masa mendatang. Di lain sisi, prestasi 

mengacu pada apa yang sudah dicapai di 

masa lalu. Prestasi aritmetika 

penjumlahan menggambarkan apa yang 

sudah dikuasai siswa di bidang 

aritmetika penjumlahan. Kemampuan 

pemecahan masalah aritmetika cerita 

menunjukkan apa yang dapat dicapai 

siswa dalam hal pemecahan masalah 

aritmetika cerita di masa mendatang. 

Bakat numerik menunjukkan seberapa 

cepat dan seberapa mudah siswa dapat 

belajar materi atau aktivitas yang 

menggunakan perhitungan numerik. 

Bakat diukur dengan tes bakat. 

Tes bakat dikembangkan untuk 

menutupi kelemahan dari tes kecerdasan 

atau inteligensi. Tes inteligensi memiliki 

keterbatasan dalam hal kemampuan 

yang bisa dicakup. Hal ini sudah 

disadari oleh para ahli jauh hari sebelum 

tes bakat ganda dikembangkan. Tes 

inteligensi berkonsentrasi pada fungsi 

abstrak, meliputi penggunaan simbol-

simbol verbal atau numerik, sehingga  

kepentingan yang lebih khusus, yang 

menyangkut kemampuan yang lebih 

konkrit atau praktis terlupakan.  

Kesenjangan tersebut diatasi dengan tes 

bakat khusus. Kepentingan seleksi 

sekolah kejuruan dan penanganan 

konseling memacu pengembangan tes 

untuk mengukur bakat mekanik, bakat 

administrasi, bakat musik, bakat seni, 

serta bakat-bakat di bidang lainnya. 

Bahkan untuk seleksi karyawan di 

bidang tertentu masih memerlukan tes 

bakat yang lebih khusus lagi, seperti tes 

bakat pengamatan, pendengaran, dan 

ketangkasan. Seleksi karyawan untuk 

bidang industri atau seleksi anggota 

militer memerlukan kecerdasan 

pengamatan, pendengaran, dan 

ketangkasan.  

Pemetaan jurusan yang ada 

dengan pola bakat dari masing-masing 

individu telah memberikan dorongan 

yang kuat untuk pengembangan tes 

bakat.  Demikian pula pemetaan antara 

lowongan pekerjaan dengan pola bakat 

dari masing-masing individu telah 

memberikan dorongan yang  sangat kuat 

untuk mengembangkan tes bakat 

khusus. Individu yang memiliki bakat 

mekanik diarahkan untuk melanjutkan 

ke sekolah kejuruan bidang mekanik. 

Individu yang memiliki bakat musik 

disarankan untuk menekuni bidang 

musik. Demikian pula individu yang 

memiliki bakat klerikal yang kuat  

ditempatkan pada urusan-urusan yang 

banyak kaitannya dengan bidang 

admiistrasi.   

 Bakat mekanik, musik, seni, dan 

bakat khusus lainnya selanjutnya diakui 

sebagai pelengkap IQ dalam deskripsi 

individu. Akan tetapi, dengan 

munculnya analisis faktor  secara 

perlahan-lahan diakui bahwa 

inteligensia itu tersusun oleh bakat-bakat 

yang relatif independen, seperti 

pengetahuan verbal, penalaran logis, 

perhitungan numerik, visualisasi ruang, 

kemampuan asosiasi, dan sebagainya. 

Bahkan beberapa bakat khusus 

tradisional, seperti bakat mekanik dan 

bakat administrasi (klerikal) juga 

dipadukan ke dalam batery bakat ganda. 

 Beberapa bidang tertentu, 

seperti bakat pengamatan, bakat 

pendengaran, bakat ketangkasan, dan 

bakat seni jarang tercakup dalam batery 

bakat ganda. Situasi pada bidang 

tersebut sangat khusus untuk bisa 

memutuskan hasil tes tersebut dalam 

batery bakat ganda. Tes bakat khusus 

juga digunakan pada bidang-bidang 

yang sebenarnya sudah dicakup oleh 

batery bakat ganda, seperti bakat 

administrasi dan bakat mekanik. Pada 

beberapa tes, tes inteligensi umum 

dikombinasikan   dengan   tes   bakat   

khusus  yang  relevan.  Alasanya terletak 

pada ekstensif normatif dan  validasi  

data  dari  tes  bakat  khusus  yang 

sering digunakan. Alasan kedua adalah 

fleksibilitas prosedur, yang tidak hanya 

menyediakan alternatif bakat yang 

relevan tetapi juga dilengkapi dengan 

pengukuran tiap bakat untuk tujuan 

khusus. 

Tes bakat mengukur 

kemampuan yang lebih spesifik dan 
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lebih terbatas dibandingkan dengan tes 

inteligensi (Gregory, 2000). Tes bakat 

tunggal hanya mengukur satu domain 

kemampuan, sedangkan tes bakat ganda 

menghasilkan skor untuk beberapa areal 

kemampuan yang berbeda. Tes bakat 

mekanik, tes bakat musik, dan tes bakat 

ketangkasan merupakan tes bakat 

khusus. Di lain sisi, tes bakat skolastik 

atau Scholastics Aptitude Test (SAT)  

dan Differential Aptitude Test (DAT) 

merupakan tes bakat ganda. SAT 

memuat tes kemampuan verbal dan tes 

kemampuan numerik, sedangkat DAT 

memuat delapan tes yakni tes 

kemampuan verbal, kemampuan 

numerik, kemampuan abstraksi, 

kecepatan dan akurasi klerikal, 

kemampuan  mekanik, hubungan  ruang, 

ejaan, dan penggunaan bahasa.  

Tes untuk mengukur kecerdasan 

ganda (multiple intelligence) yang 

dikembangkan oleh Gardner merupakan 

tes bakat ganda. Awalnya, teori 

kecerdasan ganda memuat tujuh 

kecerdasan, yakni kecerdasan 

matematika dan logika (mathematics 

logic), kecerdasan lingusitik 

(linguistics), kecerdasan kinestetik 

(kinestetics), kecerasan interpersonal, 

kecerdasan intrapersonal, kecerdasan 

ruang (spatial), dan kecerdasan musik. 

Berikutnya ditambah lagi dua 

kecerdasan, yakni kecerdasan 

lingkungan dan kecerdasan religius.   

 Tes bakat berbeda dengan tes 

kemampuan dan tes prestasi. Carter 

(2007) menyebutkan bahwa tes bakat 

secara umum adalah tes yang ditujukan 

untuk mengukur potensi untuk mencapai 

prestasi tertentu. Cronbach (1984) 

menambahkan bahwa tes bakat 

dimaksudkan untuk memprediksi 

keberhasilan individu dalam aktivitas 

atau pekerjaan tertentu. Aiken (1988) 

dengan lebih jelas mendeskripsikan 

bahwa tes bakat menitikberatkan pada 

perilaku di masa mendatang, yakni apa 

yang akan mampu dipelajari individu 

dengan pembelajaran yang tepat, 

sementara tes prestasi mengases 

kemampuan individu berdasarkan apa 

yang telah dipelajari di masa lalu. 

Pernyataan yang hampir sama diberikan 

oleh Gronlund dan Linn (1990) dengan 

menyebut bahwa perbedaan tes bakat 

dan tes prestasi terletak pada 

penggunaan hasilnya. Hasil tes bakat 

digunakan untuk memprediksi 

keberhasilan belajar pada masa yang 

akan datang, sementara itu hasil tes 

prestasi digunakan untuk menunjukkan 

tingkat keberhasilan belajar di masa 

yang sudah lampau. 

 Berdasarkan uraian di atas 

disimpulkan bahwa bakat adalah potensi 

bawaan yang dimiliki individu pada 

bidang tertentu yang menentukan 

seberapa cepat, seberapa mudah, dan 

seberapa akurat individu tersebut dapat 

menyelesaikan aktivitasnya pada bidang 

tersebut. Bakat berbeda dengan prestasi 

dan kemampuan. Bakat menentukan 

potensi keberhasilan individu di masa 

mendatang, kemampuan pencapaian 

individu di masa mendatang, dan 

prestasi menunjukkan keberhasilan 

individu di masa lampau atau pada masa 

lalu.  

Bakat dalam penelitian ini 

dibatasi pada beberapa bakat yang 

sering digunakan, yaitu bakat numerik, 

bakat logika, bakat verbal, bakat 

linguistik, dan bakat ruang. Kajian 

pendahuluan yang sudah dilakukan 

adalah: 1) identifikasi dimensi/indikator 

untuk tiap-tiap tes bakat yang akan 

dikembangkan, 2) perumusan deskriptor 

tiap-tiap dimensi/indikator untuk tiap-

tiap tes bakat yang akan dikembangkan, 

dan 3) identifikasi banyak butir untuk 

tiap-tiap dimensi/indikator pada tiap-tiap 

tes bakat yang akan dikembangkan. 

Sampai saat ini memang sudah ada 

beberapa tes bakat yang dikembangkan. 

Akan tetapi, kebanyakan tes bakat 

tersebut dikembangkan di negara lain. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya agar 

tes bakat tersebut sesuai dengan konteks 

di Indonesia. 

Tes on-line mengacu pada tes 

yang dilakukan dengan memanfaatkan 

jaringan komputer beserta berbagai 

fasilitasnya (internet) sebagai media. 

Siswa menerima pertanyaan melalui 

tampilan teks, grafik, gambar, atau video 
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di monitor komputer.  Selanjutnya, 

siswa memberikan jawaban atau 

tanggapan dengan memanfaatkan 

keyboard atau mouse. Komputer dapat 

bekerja cepat dan cermat untuk 

mengoreksi respon siswa, sehingga 

dapat memberikan skor secara cepat dan 

bahkan dapat memberikan umpan balik 

secara cepat pula. 

 Ada beberapa keunggulan 

komunikasi berbasis komputer yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pelaksanaan tes, yakni bebas 

konteks, bebas konvensi sosial,  dan 

menjamin kerahasiaan pribadi. Jika tes 

menggunakan komputer sebagai media 

komunikasi, maka antara penguji 

dengan peserta tes tidak terjadi 

komunikasi tatap muka. Oleh karena itu, 

peserta tes tidak akan merasa terawasi. 

Mereka dapat bekerja dengan lugas 

tanpa berpikir pengawas  yang selalu 

mengintai mereka. Kerahasiaan 

informasi dari masing-masing peserta 

didik sangat terjamin. Informasi dari 

seorang peserta tes tidak akan diketahui 

peserta tes lain. Kondisi seperti ini 

membuat peserta didik bebas dari 

kecemasan, sehingga mereka akan dapat 

menunjukkan kemampuan yang optimal.   

Muwanga-Zake (2006) 

menemukan bahwa tes berbasis 

komputer amat bermanfaat karena siswa 

sempat merevisi jawaban, memperoleh 

koreksi dengan segera, dapat 

mengerjakan kembali tes, dan dapat 

mengetahui waktu yang tersisa. Selain 

itu, siswa memperoleh umpan balik 

dengan segera sehingga mampu 

melakukan pembelajaran remidi.  

Hampir sama dengan temuan Muwanga-

Zake, Williams (2009) menemukan 

bahwa pengalaman dan sikap siswa 

terhadap tes  berbasis web amat positif 

dan mereka lebih memilih eavluasi 

berbasis web daripada evaluasi tertulis. 

Ada beberapa keuntungan yang didapat 

dari evaluasi berbasis web, yaitu umpan 

balik diperoleh dengan segera, jadwal 

dapat diatur lebih fleksibel, bebih 

murah, reliablitas lebih terjamin, 

fleksibel dari segi waktu dan tempat 

baik dari sisi siswa maupun guru, 

penyekoran lebih cepat, keamanan dan 

kerahasiaan lebih terjamin, catatan sekor 

siswa dapat disimpan secara otomatis, 

lebih membuka peluang untuk 

memonitor kemajuan siswa, mudah 

mengidentifikasi kesalahan soal, dan 

mudah menstandarisasikan lingkungan 

evaluasi. 

 Informasi yang relatif lebih 

spesifik ditemukan oleh Botge dkk. 

(2009) bahwa untuk anak-anak yang 

memiliki kemampuan akademik rendah, 

tes berbasis komputer (computer based 

test) dapat meningkatkan kemampuan 

mereka memahami tes, mereka 

menghabiskan waktu untuk 

mengerjakan tes relatif sama dengan 

anak-anak yang memiliki kemampuan 

akademik tinggi, serta mereka mampu 

belajar dengan scaffoloding. Di masa 

mendatang diharapkan terjadi integrasi 

antara asesmen interaktif  pada 

pembelajaran interaktif untuk 

memfasilitasi evaluasi formatif  untuk 

memfasilitasi guru melakukan 

individualisasi pembelajaran serta 

memfasilitasi evaluasi sumatif secara 

terpadu. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitihan ini secara keseluruhan 

direncanakan berlangsung dalam tiga 

tahun. Penelitian tahun pertama 

dilakukan dengan metode prototyping. 

Produk yang akan dihasilkan penelitian 

tahun pertama adalah situs web sebagai 

media pelaksanaan Tes Bakat Terpadu 

Online.  Tes bakat online yang 

dihasilkan penelitian ini dapat 

digunakan oleh siapapun, tanpa harus 

menguasai kompetensi di bidang 

evaluasi. Siswa sendiri yang ingin 

mengetahui bakatnya dapat melakukan 

tes sendiri dan dapat secara langsung 

mengetahui hasilnya. Guru atau kepala 

sekolah yang ingin mengetahui bakat 

siswanya dapat memanfaatkan tes ini 

untuk mengetes bakat siswanya dan 

dapat mengetahui hasilnya secara 

langsung. Orang tua siswa yang ingin 

mengetahui bakat anaknya dapat 
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memanfaatkan tes ini untuk mengetes 

bakat anaknya dan dapat mengetahui 

hasilnya secara langsung. Hasil tes bakat 

tersebut akan memberi pertimbangan 

kepada siswa untuk memilih jurusan 

atau program pendidikan berikutnya. 

Bagi guru atau kepala sekolah, hasil tes 

bakat tersebut dapat digunakan sebagai 

dasar untuk memberi saran kepada 

siswanya untuk memilih jurusan dan 

memilih program pendidikan 

berikutnya. Demikian pula bagi orang 

tua siswa, hasil tes bakat tersbut dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk 

memberi pertimbangan kepada anaknya 

tentang jurusan dan program pendidikan 

yang harus dipilih. 

Pengembangan Tes Bakat Online 

ini mengikuti pengembangan waterfall 

atau lebih dikenal dengan sebutan 

classic life cycle (CLC) atau siklus hidup 

klasik, merupakan paradigma yang 

paling kuno yang sering dipakai dalam 

pembuatan piranti lunak yang sudah 

menjadi pola dasar dalam paradigma-

paradigma lain dan sering disebut 

waterfall model atau model air terjun. 

Pemodelan waterfall Pengembangan Tes 

Bakat Online dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini. 

 

  Gambar 1 Model Waterfall (Presman,1992). 

 

Model ini melakukan pendekatan 

secara sistematis dan berurutan dalam 

mengembangkan sebuah piranti lunak. 

Tahap-tahap yang dilalui dalam 

waterfall model adalah analisis dan 

perancangan piranti lunak. Piranti lunak 

selalu menjadi bagaian dari sistem yang 

vital sehingga penting untuk 

menetapkan kebutuhan bagi semua 

elemen pada sistem dan mengalokasikan 

sebagai kebutuhan ke piranti lunak. 

Sistem ini penting saat piranti lunak 

berhubungan dengan hardware, manusia 

dan basis datanya. 

a. System engineering merupakan 

studi kelayakan pengembangan 

sistem berdasarkan aspek teknologi, 

ekonomis dan sumber daya 

manusia merupakan pengertian dari 

proses. 

b. Analysis adalah menganalisis 

kebutuhan Pengembangan Tes 

Bakat Online yang akan dirancang. 

Untuk sistem yang akan dibangun, 

karena perancang harus memahami 

kebutuhan piranti lunak yaitu 

fungsi-fungsi, performace dan 

interface yang di perlukan 

merupakan pengertian dari proses 

analisis kebutuhan piranti lunak. 

c. Suatu tahapan proses perancangan 

Pengembangan Tes Bakat Online 
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yang berupa perancangan design 

web, perancangan struktur web 

serta perancangan tata letak menu 

web agar informasi bisa saling 

terhubung dan diakses dengan 

mudah merupakan pengertian dari 

proses perancangan (Design).  

d. Pengkodean (Code Generation) 

adalah proses penerjemahan hasil 

perancangan ke dalam bentuk kode 

yang dimengerti oleh mesin (dalam 

hal ini komputer). 

e. Setelah pengkodean selesai, 

dilanjutkan dengan proses 

pengujian (testing) yaitu dengan 

melakukan uji coba terhadap 

Pengembangan Tes Bakat Online 

yang telah selesai di buat untuk 

mengetahui kesalahan atau 

kekurangan yang ada di dalam web 

dan dapat diperbaiki sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan 

merupakan bagian dari proses 

Pengujian (Testing). 

f. Pemeliharaan (Maintenance), 

Pengembangan Tes Bakat Online 

akan mengalami perubahan seiring 

bertambahnya waktu, hal ini 

disebabkan terjadinya kesalahan-

kesalahan sehingga memerlukan 

perbaikan web ataupun terjadinya 

karena pemakai menginginkan 

peningkatan fungsi atau kinerja. 

Pemeliharaan Pengembangan Tes 

Bakat Online menyediakan tahap 

daur hidup yang dulu menjadi 

program yang sudah ada daripada 

membuat suatu program yang baru. 

Tes Bakat Online ini dibuat dan 

diujikan pada personal computer 

berspesifikasi standar. Sistem ini 

dibangun di bawah sistem operasi 

Windows 7 Ultimate 64-bit, script 

pemrograman menggunakan turunan 

bahasa C+ yaitu PHP, dengan HTML 

sebagai penyusun kerangka User 

Interface aplikasinya, CSS sebagai 

pengaturan tampilan, Javascript dengan 

library Jquery untuk mempercantik dan 

mempermudah interaksi dengan user 

dan MySQL sebagai pengelola basis 

data. Perangkat keras yang 

dipergunakan pada  saat membangun 

Pengembangan Tes Bakat Online ini 

menggunakan Processor AMD A6-

3400M APU with Radeon(tm) HD 

Graphics (4 CPUs), ~ 1.4 GHz dengan 

RAM 4GB. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes Bakat Online yang 

dikembangkan  merupakan suatu tes 

yang berfungsi untuk mengukur bakat 

khusus yang dimiliki oleh siswa. 

Informasi tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk mengarahkan  proses pendidikan 

siswa pada bidang-bidang yang sesuai, 

sehingga lebih mudah mencapai hasil 

yang maksimal. Dalam sistem ini 

terdapat dua tingkat pengguna yaitu 

administrator dan peserta. Tingkat 

Administrator mempunyai fasilitas 

untuk melakukan aktifitas login, 

memanipulasi data kategori pertanyaan, 

memanipulasi  pertanyaan, 

memanipulasi data peserta tes dan 

logout. Kemudian tingkat peserta 

mempunyai fasilitas untuk melihat 

petunjuk umum untuk menjawab test, 

melakukan aktifitas daftar test, 

menjawab pertanyaan yang ada di web, 

mendapatkan hasil dari test yang 

dilakukan dan logout. 

Dalam membangun sebuah sistem 

dibutuhkan sebuah rancangan yang 

dapat menggambarkan aktifitas dunia 

nyata ke dalam suatu diagram atau 

model yang bisa dimengerti baik dari 

user maupun developer. Rancangan 

Pengembangan Tes Bakat Online 

menggunakan bahasa pemodelan Data 

Flow Diagram (DFD) dan rancangan 

basis datanya menggunakan Entity 

Relationship Diagram (ERD). 

Ada dua entitas yang terlibat 

dalam sistem, yaitu administrator dan  

peserta.  Administrator adalah pengguna 

sistem yang memiliki hak akses 

membantu proses pembaharuan 

pertanyaan dan kategori pertanyaan di 

dalam tes bakat ini. Sementara itu, 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

peserta adalah login, daftar tes, melihat 

petunjuk umum, menjawab pertanyaan 
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yang ada pada tes, melihat hasil tes, dan 

logout.  

Tes bakat online yang 

dikembangkan diujicoba secara emperik 

dengan melibatkan sampel siswa 

terbatas. Hasil uji coba sistem dapat 

disedkripsikan sebagai berikut. 1) 

Semua siswa dapat melakukan login 

dengan baik. 2) Siswa dapat melakukan 

proses pengerjaan tes dengan baik. 3) 

Uji petik menunjukkan bahwa informasi 

hasil tes sudah benar. 4) Pesan pengarah 

jika terjadi kesalahan operasional sudah 

berfungsi dengan baik. 5) Proses entry 

data, revisi data, dan penghapusan data 

oleh administrator sudah berjalan 

dengan baik. 

Perkembangan pemanfaatan 

teknologi informasi sudah memasuki 

hampir semua cabang kehidupan. 

Mayoritas layanan publik sudah 

menggunakan model transaksi online, 

sehingga muncul istilah e-learning, e-

banking, e-commerce, e-bussiness, e-

KTP, dan seterusnya. Kondisi ini 

memacu kebiasaan anak untuk hidup di 

lingkungan yang serba online. Oleh 

karena itu, tes bakat online yang 

dikembangkan dapat dilaksanakan 

dengan baik. Permasalahan sekarang ada 

pada kemauan anak untuk 

memanfaatkan tes bakat tersebut dengan 

baik.  

 Tes bakat online sudah 

diujicoba secara terbatas. Hasil ujicoba 

menunjukkan bahwa tes sudah cukup 

efektif dari segi pengoperasian. 

Tanggapan siswa yang dijadikan sampel 

sangat positif. Alasan yang 

dikemukakan ada di sekitar kemudahan 

pengoperasian, kepraktisan, fleksibilitas, 

dan portabilitas.Akan tetapi reliabilitas 

tes masih perlu dikaji lebih lanjut. 

Respon peserta terhadap butir yang 

sama sering berubah. Informasi yang 

dihasilkan juga sering tidak cocok 

dengan persepsi siswa tentang bakatnya. 

Pertanyaan yang muncul, apakah tes 

kurang reliabel atau persepsi siswa 

tentang bakatnya belum tepat.  

 

PENUTUP 

Tes Bakat Online yang sudah 

dikembangkan merupakan sebuah 

sistem yang diharapkan dapat 

dimanfaatkan masyarakat umum untuk 

mengetahui bakatnya, sehingga dapat 

mengarahkan proses pendidikan 

berikutnya. Teknik pengembangan tes 

bakat online ini menggunakan metode 

waterfall dengan rancangan sistem Data 

Flow Diagram (DFD) serta rancangan 

basis data Entity Relationship Diagram 

(ERD). Sistem informasi ini dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dibantu MySQL sebagai basis data.  

Sistem memiliki dua entitas yakni 

administrator dan peserta. Administator 

memiliki hak akses mengelola data tes 

data peserta. Peserta memiliki hak akses 

untuk mendaftar sebagai peserta tes, 

membaca pedoman pelaksnaan tes, dan 

mengakses hasil tes. Hasil ujicoba 

emperik menunjukkan bahwa tes bakat 

online sudah dapat beroperasi dengan 

baik. Peserta uji coba memberi 

tanggapan positif di seputar kemudahan 

pengoperasian, kepraktisan, fleksibilitas, 

dan portabilitas.    

Ada beberapa kendala yang 

ditemui dalam proses implementasi,  

sehingga sistem ini masih belum 

sempurna. Oleh karena itu, kepada pihak 

yang tertarik disarankan untuk 

melengkapi tes bakat online dengan fitur 

tambahan untuk menambah kepraktisan, 

fleksibilitas, dan portabilitas. Fitur yang 

bisa ditambahkan antara lain SMS 

gateway untuk penerimaan notifikasi 

sehingga segala proses bisa lebih cepat.   
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Ni Made Sri Mertasari 

 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

A.  PENDAHULUAN 

Tawuran, pemakaian narkoba, pelanggaran lalu 

lintas, dan perilaku anarkis di kalangan anak 

muda sebagaimana ditayangkan di beberapa 

stasiun televisi dan diberitakan pada media 

masa lainnya mengindikasikan perlu adanya 

pembenahan pada sektor pendidikan. Kondisi 

ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan 

juga di Negara-negara lain. DeRoche & 

Williams (1999) menyatakan bahwa Komisi 

Pendidikan Amerika melaporkan adanya badai 

yang menimpa dunia pendidikan, yang ditandai 

dengan kegagalan pendidikan umum. Negara-

negara lain memperoleh berita yang sama, 

sehingga sudah ikut pula melakukan 

perbaikan-perbaikan pendidikan umum. 

Jelasnya, negara-negara sekarang, termasuk 

Indonesia  berada pada era reformasi 

pendidikan atau  dikenal dengan era 

restrukturisasi pendidikan.   

 Reformasi pendidikan yang dilakukan 

secara besar-besaran rupanya belum bisa 

berjalan dengan baik. Data dari penelitian  

prestasi pendidikan international menunjukkan 

bahwa berdasarkan standar global prestasi 

belajar siswa sedang-sedang saja. Kenyataan 

ini mengkhawatirkan orang tua siswa dan 

orang-orang yang perduli terhadap kemampuan 

bangsa untuk bersaing di pasaran global. 

Usaha-usaha yang sudah dilakukan antara lain 

adalah desentralisasi pendidikan, manajemen 

berbasis sekolah, manajemen kualitias total, 

pembelajaran kooperatif, belajar interdisiplin, 

berpikir kritis, kontruktivisme, dan penerapan 

standar akademis nasional.  Beberapa di antara 

usaha tersebut memang menjanjikan dan 

bahkan ada yang sudah berhasil, namun masih 

diperlukan beberapa ide baru untuk 

menyempurnakannya. 

 Di tengah kegelisahan yang 

menghinggapi berbagai komponen bangsa, 

sesungguhnya terdapat beberapa lembaga 

pendidikan atau sekolah yang telah 

melaksanakan pendidikan karakter secara 

berhasil dengan model yang mereka 

kembangkan sendiri-sendiri. Mereka inilah 

yang menjadi best practices dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. 

Namun, hal itu  tentu saja belum cukup, karena 

berlangsung secara sporadis atau parsial dan 

pengaruhnya secara nasional tidak begitu 

besar. Oleh karena itu perlu ada gerakan 

nasional pendidikan karakter yang  

diprogramkan secara sistemik dan terintegrasi 

(Pendikar.dikti.go.id). Tahun ajaran baru 

2011/2012 mulai diberlakukan pendidikan 

karakter di sekolah. Mendiknas saat itu 

menyebutkan bahwa bentuk pendidikan 

karakter diwujudkan mulai dari kurikulum 

sampai dengan membangun kultur budaya di 

sekolah (Suaramerdeka.com, 2 Mei 2011). 

Menteri menambahkan bahwa karakter yang 

ingin dibangun bukan hanya kesantunan, 

MODEL EVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER YANG 

KOMPREHENSIF 

A comprehensive model in evaluation of  character education discussed in this paper, including scale of 

character education effectivity, school personnel’s perceptions, school’s inventoy, community involvement 

inventoy, questionnaire of student views, portfolios, inventory of student’s behavior, and polling parents. A more 

authentic level of students character is hoped can be measured by using this comprehensive model of  

evaluation.  Furthermore, the better feedback can be given to the students. 

Model evaluasi pendidikan karakter yang komprehensif dibahas dalam paper ini, mencakup skala 

efektifitas, persepsi staf, inventori permasalahan sekolah, evaluasi oleh masyarakat umum, inventori perilaku 

siswa, portofolio siswa, menilai pandangan siswa, dan jajak pendapat terhadap orang tua siswa. Level karakter 

siswa yang lebih autentik diharapkan dapat diukur dari model evaluasi komprehensif seperti ini. Selanjutnya, 

umpan balik yang lebih akurat bisa diberikan kepada siswa. 
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melainkan secara bersamaan, dibangun 

karakter yang mampu menumbuhkan 

kepenasaranan intelektual sebagai modal untuk 

membangun kreativitas dan daya inovasi. 

Tahun 2013 Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan menerapkan kurikulum baru 

yang populer dengan sebutan Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 merupakan entry point untuk 

memasuki sistem pembelajaran yang 

berkarakter (Kemendikbud, 28 Maret 2013). 

Upaya tersebut dilakukan agar pendidikan 

dapat berfungsi sesuai dengan amanat Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional   bahwa 

pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan 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 warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab (Depdiknas, 2003).  

Pendidikan karakter tidak dijalankan 

sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan 

terintegrasi pada semua mata pelajaran yang 

ada. Pada prinsipnya, pengembangan budaya 

dan karakter bangsa tidak dimasukkan sebagai 

pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam 

mata pelajaran, pengembangan diri, dan 

budaya sekolah (Kemdiknas, 2010). Kepala 

Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan menjelaskan 

bahwa sesuai filosofi pendidikan Indonesia 

yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pengajaran pendidikan karakter melekat pada 

semua mata pelajaran (Kemendikbud, 28 

Maret 2013). Pendidikan karakter terintegrasi 

dalam lingkungan sekolah, baik dalam 

kurikulum, strategi mengajar, atau program ko-

kurikuler.  Oleh karena itu, pendidikan 

karakter memerlukan program standar, 

implementasi standar, kurikulum standar, mitra 

kerja standar, dan proses evaluasi standar.   

Kurikulum, implementasi pembelajaran, 

sumber belajar, dan mitra kerja pendidikan 

karakter sudah banyak dikaji. Pengalaman 

emperis di lapangan menunjukkan bahwa 

kesulitan yang dialami guru dalam menerapkan 

pendidikan karakter secara terpadu di semua 

mata pelajaran di sekolah antara lain terjadi 

pada pelaksanaan evaluasi, khususnya evaluasi 

formatif. Evaluasi formatif  diterapkan guru 

selama proses pembelajaran untuk mengetahui 

kompetensi apa yang sudah dicapai siswa serta 

mengidentifikasi kesenjangan antara 

kompetensi siswa dengan kompetensi standar 

yang harus dicapai. Informasi tersebut 

dimanfaatkan guru untuk merencanakan 

pembelajaran berikutnya dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa. Di lain 

pihak, guru juga harus memberikan umpan 

balik kepada siswa agar siswa mengetahui 

kemajuan belajarnya, dan selanjutnya  

memberi petunjuk ke mana siswa harus 

melangkah untuk memperbaiki proses 

belajarnya. Apabila respon siswa benar, maka 

umpan balik menjadi penguatan bagi siswa. 

Sebaliknya bila respon siswa salah, maka 

umpan balik menjadi pembelajaran remidi bagi 

siswa. 

Masalah yang cukup sulit dalam 

pelaksanaan evaluasi formatif adalah 

mendapatkan informasi kemajuan hasil belajar 

menyangkut karakter siswa. Hasil belajar 

pendidikan karakter lebih banyak menyangkut 

domain afektif (sikap) dan psikomotor 

(perilaku), seperti kejujuran, tanggung jawab, 

keberanian mengemukakan pendapat, kesiapan 

bekerja keras, kemandirian, dan seterusnya. 

Oleh karena itu, bentuk dan proses evaluasi 

yang dipilih harus mampu mengukur domain 

afektif dan psikomotor dengan baik, sebagai 

bahan pengambilan keputusan lebih lanjut. 

Pada kesempatan ini dicoba dikaji evaluasi 

pendidikan karakter secara komprehensif 

melibatkan pihak sekolah, keluarga, dan 

masyarakat sekitar. Pengkajian ini didasarkan 

pada anjuran Lickona (2001) bahwa sekolah, 

keluarga, gereja, dan komunitas lainnya yang 

bertanggungjwab pada pendidikan karakter 

harus terlibat dalam evaluasi pendidikan 

karakter demi tujuan bersama yang sudah 

ditetapkan.  

 

B. KAJIAN TEORI 

1. Pendidikan Karakter 
Pendidikan karakter untuk anak-anak 

dan generasi muda menjadi amat penting bagi 

orang-orang yang tertarik dengan reformasi 

pendidikan karakter. Kerjasama antara 

keluarga dan kelompok masyarakat akan dapat 

mengidentifi-kasikan nilai-nilai karakter, 

mengajarkannya, memberi contoh, dan 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 
 

438 

 

mendorong keberanian generasi muda untuk 

mempraktekkannya. Intinya, perkembangan 

kognitif dan karakter, baik individu maupun 

masyarakat merupakan hal yang amat penting 

dalam pendidikan publik, yang terintegrasi 

dalam lingkungan sekolah, baik dalam 

kurikulum, strategi mengajar, atau program ko-

kurikuler.  Lickona (2001) menyebut bahwa 

sekolah, keluarga, dan gereja harus terlibat 

secara komprehensif untuk menyukseskan 

pendidikan karakter.  

Panduan Pelaksanaan Pendidikan 

Karakter (2011) menguraikan tujuan, fungsi, 

dan media pendidikan karakter seperti berikut. 

Pendidikan karakter bertujuan 

mengembangkan nilai-nilai yang membentuk 

karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi: (1) 

mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, 

dan berprilaku baik; (2) membangun bangsa 

yang berkarakter Pancasila; (3) 

mengembangkan potensi warganegara agar 

memiliki sikap percaya diri, bangga pada 

bangsa dan negaranya serta mencintai umat 

manusia. Pendidikan karakter berfungsi (1) 

membangun kehidupan kebangsaan yang 

multikultural; (2) membangun peradaban 

bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan 

mampu berkontribusi terhadap pengembangan 

kehidupan ummat manusia; mengembangkan 

potensi dasar agar berhati baik, berpikiran 

baik, dan berperilaku baik serta keteladanan 

baik; (3) membangun sikap warganegara yang 

cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu 

hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam 

suatu harmoni. Pendidikan karakter dilakukan 

melalui berbagai media yaitu keluarga, satuan 

pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia 

usaha, dan media massa.  

Beberapa tokoh pendidikan dengan 

dedikasi tinggi mencoba menerapkan satu ide  

yang amat baik pada lingkungan sekolah, yaitu 

misi moral. Beberapa tahun belakangan ini 

sekolah memang telah kehilangan kapasitas 

untuk bisa melaksanakan dengan baik dan 

benar misi moral tersebut, padahal moral 

merupakan komponen yang amat esensial  

dalam usaha memelihara dan mengembangkan 

ide-ide maupun usaha-usaha dari para 

pendidik. Misi moral yang dimaksudkan di sini 

bukanlah menunjuk kepada kepercayaan secara 

religius, melainkan moral yang bisa dipahami 

oleh guru, pegawai administrasi, siswa, dan 

orang tua siswa mengingat mereka memiliki 

tanggung jawab satu sama lainnya. Menurut 

DeRoche & Williams (1999), paradigma yang 

dipegang pada misi moral ini antara lain 

adalah: 1) pendidikan adalah kegiatan moral; 

2) masa muda dari siswa yang dapat ditempa 

amat pendek dan krusial; 3) apa yang dipelajari 

dan apa yang tidak dipelajari sangat penting; 4) 

apa yang menjadi kebiasaan dan apa yang 

tidak menjadi kebiasaan memiliki konsekuensi 

terhadap siswa; dan 5) apa yang diyakini baik 

dan benar oleh seseorang adalah sesuai dengan 

pandangan hidup secara umum.  

Sejarah menunjukkan bahwa 

masyarakat yang terus-menerus mempertahan-

kan komitmen untuk mengajarkan nilai moral 

yang sangat berharga itu selalu terlupakan. 

Anak-anak lebih banyak belajar kebiasaan dan 

moral dari kelompoknya dan media masa 

seperti televisi, majalah, surat kabar, atau 

internet, sehingga pengalaman yang diperoleh 

di sekolah kurang diakui. Peran guru sudah 

berkurang hanya sebagai teknisi, yaitu 

menggunakan berbagai strategi untuk 

membantu mentransfer informasi dan 

ketrampilan kepada siswa.  Arti kata guru 

sebagai seseorang yang membantu anak  untuk 

membentuk dirinya menjadi lebih baik telah 

direduksi menjadi sekedar membantu anak 

untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, 

ketrampilan,  atau teknik.   

 Masyarakat merasa bahwa penurunan 

nilai moral dan karakter disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara 

lain: 1) keluarga yang tidak utuh; 2) media 

masa seperti televisi, film, majalah, atau media 

masa lainnya yang menyajikan kekerasan, 

pemakaian obat terlarang,  penyimpangan 

perilaku seks, pencurian, dan kecurangan 

akademis; 3) kurangnya tokoh panutan karena 

banyak atlit, artis, politisi, atau pemimpin yang 

mempromosikan gaya hidup yang bertentangan 

dengan prinsip moral dan etika, sehingga 

menimbulkan kebingungan mana pahlawan 

dan mana selebriti. 

Pendidikan dipandang sebagai 

kesempatan untuk memperoleh pengetahuan 

untuk menguasai dunia. Banyak siswa 

menyatakan bosan bersekolah, yang mungkin 

disebabkan oleh media hiburan yang serba 

indah  dan disajikan secara besar-besaran. 

Selain itu siswa memandang bahwa pelayanan 

yang diberikan oleh guru adalah hak mereka, 

jadi tidak  memandang pendidikan sebagai 

tanggung jawab mereka. Sikap tersebut jelas 
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tidak menguntungkan bagi pemeliharaan 

hubungan yang baik dan benar antara guru 

dengan siswa.  

Tidak ada komunitas, khususnya 

komunitas sekolah yang dapat berfungsi lama  

tanpa misi moral,  bahasa, aturan, dan hak atau 

kewajiban.  Michael Fullan, tokoh reformasi 

pendidikan internasional menyatakan bahwa 

kunci reformasi pendidikan adalah kualitas 

hubungan  antar personal yang terlibat di 

sekolah. Semakin jelas bahwa etika dan 

moralitas, tersebut merupakan isu sentral 

dalam pendidikan anak. Masyarakat, pendidik, 

dan orang tua menghapkan  dengan tegas agar 

anak-anak belajar dengan baik untuk menjadi 

produktif, baik hati, dan berguna bagi 

kemanusiaan.  Anak harus diajar berpikir 

rasional dan bertanggungjawab. Selain itu anak 

harus diajar untuk senang belajar, selama ingin 

hidup di alam demokrasi, di mana setiap orang 

memiliki hak, kewajiban, kebebasan, 

kepentingan yang sama, dan tanggung jawab.  

Ada dua tujuan utama bersekolah, 

yaitu pengembangan pengetahuan akademik 

dan pembentukan karakter. Pengembangan 

pengetahuan akademik berkontribusi terhadap 

peningkatan kemampuan  dan ketrampilan 

intelektual anak. Pembentukan karakter 

membantu pembentukan sikap dan perilaku 

yang disebabkan oleh karakter, seperti 

kejujuran, integritas, rasa hormat, tanggung 

jawab, disiplin diri, dan ketahanan diri. 

Benninga dkk. (2003) menemukan bahwa 

sekolah dengan kualitas penerapan pendidikan 

karakter yang baik cenderung menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan akademik 

lebih tinggi. 

Pengetahuan akademik dan 

pengembangan karakter mempersiapkan anak 

untuk memasuki dunia kerja, untuk pendidikan 

selanjutnya,  untuk pendidikan sepanjang 

hayat, dan untuk kewarganegaraan. Program 

pendidikan karakter tidak menggantikan 

tanggung jawab guru dan murid dalam 

pendidikan pengetahuan akademik.  

Pendidikan karakter menciptakan lingkungan 

yang diharapkan mampu meningkatkan 

efektifitas kegiatan pembelajaran.  Harapannya 

adalah tidak ada siswa yang menamatkan 

sekolah dengan menguasai pengetahuan 

akademik namun kurang dalam hal karakter.  

2. Teknik Evaluasi 
 Evaluasi hasil belajar untuk domain 

kognitif umumnya dilakukan melalui tes 

berbagai bentuk, seperti tes objektif, tes uraian, 

tes kinerja, portofolio, observasi, atau bentuk 

lainnya. Pendidikan karakter lebih banyak 

menekankan pada hasil belajar untuk domain 

afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, 

evaluasi pendidikan karakter dilakukan melalui 

teknik evaluasi yang sesuai untuk mengukur 

domain afektif dan psikomotor, seperti angket, 

inventori, portofolio, dan observasi atau 

pengamatan langsung. 

Angket merupakan instrumen evaluasi 

berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang 

diberikan kepada responden (Candiasa, 2010). 

Terdapat dua jenis angket, yakni angket 

terstruktur dan angket  tidak terstruktur atau 

angket terbuka. Angket terstruktur adalah 

angket yang di dalamnya memuat pertanyaan 

yang disertai  dengan pilihan jawaban.  Angket 

tidak terstruktur atau angket terbuka tidak 

menyertakan pilihan jawaban yang diharapkan.  

Dengan kata lain, Responden dapat memberi 

respon secara bebas menurut pikirannya 

masing-masing. 

Inventorri adalah instrument evaluasi 

berupa sejumlah pernyataan yang disertai 

rentang sekor untuk dipilih. Umumnya 

rentangan sekor dalam inventori bergerak dari 

satu kutub ke kutub yang lain. Misalnya 

sebuah inventori yang di dalamnya memuat 

peryataan tentang tata cara berpakaian. 

Rentangan sekor yang disedaiakan misalnya 1 

sampai 10, yang mana 1 berada pada kutub 

jelek dan 10 berada pada kutub 10. Penilai 

akan memberikan sekor sesuai hasil 

pengamatan yang dilakukan. 

  Asesmen portofolio mendasarkan 

penilaian pada kumpulan karya-karya yang 

dikerjakan siswa. Wyatt III dan Loper (1999) 

mendefinisikan portofolio sebagai suatu 

koleksi personal yang berisi bukti-bukti karya 

(artifak) serta refleksi siswa tentang 

pencapaian, perkembangan, kekuatan, dan 

karya terbaik sebagai hasil belajarnya. 

Portofolio juga diartikan sebagai kumpulan 

karya siswa dalam kurun waktu tertentu 

(Depdiknas, 2002). Pembatasan waktu 

dilakukan dengan ketat menggunakan alat ukur 

waktu yang tersedia pada sistem komputer. 
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Observasi adalah teknik evaluasi 

dengan cara mengamati langsung hasil belajar 

yang ingin dievaluasi. Instrumen observasi 

atau pengamatan langsung berupa lembar 

observasi yang memuat indikator-indikator 

yang menjadi pedoman dievaluasi dan telah 

dilengkapi dengan kriteria-kriteria untuk 

masing-masing indikator. Penilai dapat 

menuliskan informasi atau memberi tanda pada 

kriteria yang sudah diberikan. Selain observasi, 

interview juga efektif digunakan untuk 

evaluasi sikap (Muller, 1985). 

3.Tim Penilai 
Tujuan, perencanaan, dan pelaksanaan 

pendidikan karakter harus dibuat jelas 

sehingga mudah dievaluasi.  Cara   

mengevaluasi pendidikan   karakter juga harus 

dipertimbangkan dengan baik, mengingat 

diperlukan data   yang akurat sebagai ukuran 

keberhasilan mencapai tujuan pendidikan 

karakter sebagai bahan laporan kepada 

masyarakat.   

 Sekolah merupakan tempat untuk 

validasi nilai, tempat kerja sama antara staf 

sekolah dengan anak dan dengan orang tua 

anak, tempat untuk mengetahui apakah 

pendidikan karakter berjalan dengan sukses 

atau tidak. Usaha untuk mempertahankan 

pendidikan karakter ada pada sekolah. Oleh 

karena itu, evaluasi pendidikan karakter 

sebaiknya dilakukan oleh tim evaluasi  

pendidikan karakter. Tim tersebut 

beranggotakan guru, pegawai administrasi, staf 

sekolah yang lain, orang tua, wakil 

masyarakat, siswa, dan ahli evaluasi dari suatu 

perguruan tinggi.  Tugas tim evaluasi adalah 

menentukan apa yang harus dievaluasi, 

menentukan kapan, dimana, dan oleh siapa 

evaluasi dilaksanakan, dan membuat jadwal 

pelaksanaan evaluasi.   

 Dalam melaksanakan tugasnya, tim 

evaluasi harus mengikuti beberapa petunjuk 

pentinga, antara lain: 1) evaluasi harus 

mencakup indikator hasil belajar yang 

diinginkan dari implementasi program 

pendidikan karakter, sehingga masalah-

masalah yang muncul dapat dikoreksi segera; 

2) staf sekolah harus mereview hasil penilaian 

pendidikan karakter; 3) penilaian dilakukan 

dengan berbagai teknik, termasuk jurnal, 

anekdot, laporan-individu, survey, tes, angket, 

wawancara, dan sebagainya; 4) pembuatan 

disain dan langkah-langkah implementasi 

evaluasi pendidikan karakter harus melibatkan 

siswa, orang tua, dan staf sekolah; dan 5) 

sebaiknya diadakan kerjasama penilaian 

dengan perguruan tinggi atau lembaga terkait 

lainnya. 

 Kegiatan lain yang tidak kalah 

pentingnya adalah menyiapkan anggota tim 

agar mampu mengerjakan tugasnya masing-

masing. Bila proses evaluasi sudah 

dilaksanakan, maka kegiatan pokok berikutnya 

adalah mengambil keputusan tentang nilai 

yang diperoleh siswa, dan kemudian 

memutuskan cara untuk menyebarkan hasil 

tersebut kepada peserta. Berdasarkan jadwal, 

tim kemudian menentukan langkah-langkah 

yang harus diambil berikutnya.   

 

3.  Kriteria Penilaian  
Kriteria berfungsi sebagai pedoman 

dalam mengevaluasi pendidikan karakter. 

Kriteria adalah standar yang diyakini memiliki  

kepastian, sehingga sesuatu bisa diputuskan 

berdasarkan kriteria ini. Ada sebelas kriteria 

yang dipilih sebagai  standar yang akan 

memandu usaha pendidikan karakter, yaitu 

kepedulian, kerjasama, komitmen, keberanian, 

perubahan, hubungan, koherensi, konsensus, 

komunikasi, budaya, dan kekritisan.  

Kepedulian, yang meliputi prinsip-

prinsip seperti empati, antusiasme, dan 

perilaku pro-sosial adalah konsep yang 

menembus organisasi  dari pemimpin sampai 

ke partisipan.  Kerjasama mengarahkan 

bagaimana individu bersama-sama 

memecahkan masalah. Kerjasama adalah 

hubungan saling menguntungkan antara dua 

pihak atau lebih untuk mencapai tujuan melalui 

berbagi tanggung jawab, otoritas, dan 

akuntabilitas. 

Komitmen ditujukan kepada individu 

untuk bekerjasama. Identitas seseorang adalah 

apa yang telah dia komitmenkan. Komitmen 

individu adalah mempersiapkan energi, fisik, 

atau psikologis bagi seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Hubungan dalam 

pendidikan karakter komunikasi antar-

individu, baik di sekolah maupun di 

masyarakat. Pemisahan, sekat, dan perpecahan 

yang disebabkan oleh ras, etnis, gender, usia, 

prestasi, materi pelajaran, bakat, kecakapan, 
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politik, atau penghasilan adalah hal yang tidak 

diharapkan dan tidak perlu terjadi. 

Fungsi terpenting bagi pendidikan 

karakter di masyarakat dan di sekolah adalah 

mencapai konsensus dalam nilai demokratis.  

Orang-orang di dalam dan di luar program 

perlu mengetahui apa yang terjadi dan 

mengapa. Perencanaan dan pelaksanaan 

program pendidikan karakter harus dilakukan 

secara terbuka, mengingat misi, harapan, gaya, 

dan metode merupakan hal yang sangat 

penting dipahami oleh semua staf sekolah dan 

masyarakat.  

Budaya lingkungan sekolah, etos, atau 

kurikulum tersembunyi yang berdasarkan 

kriteria kepedulian dan konsensus merupakan 

inti dari program pendidikan karakter. 

Akhirnya pendidik perlu bersikap kritis agar  

bisa melakukan penilaian berdasarkan standar 

atau kriteria yang ada.  Sikap kritis ditujukan 

terhadap apa yang dikatakan, dilakukan, dan 

bagaimana membuat model nilai-nilai yang 

diajarkan.   

C. PEMBAHASAN 

1. Proses Evaluasi   
 Perencana pendidikan karakter juga 

harus mengorganisasikan dan merencanakan 

evaluasi pendidikan karakter. Tim evaluasi,  

khususnya pendidik  harus tahu literatur 

pendidikan karakter. Mereka harus membaca 

buku teks, artikel, laporan penelitian, atau 

tulisan populer lainnya untuk mengetahui lebih 

jauh tentang pendidikan karakter. Pengetahuan 

ini akan mendukung kemampuan menjawab 

pertanyaan, menangkap isu, dan terlibat dalam 

diskusi atau debat. Anggota tim juga harus 

sering melempar pertanyaan yang akan 

membantu memberikan bimbingan 

operasional. Pertanyaan tersebut antara lain: 

apa yang harus dievaluasi?, kapan evaluasi 

dilakukan?, bagaimana evaluasi dilakukan?, 

apa yang harus dipersiapkan tim agar dapat 

melaksanakan tugas dengan baik?  

Setiap orang harus terlibat dalam 

penilaian, dari siswa sampai anggota 

masyarakat    senior,   dari  guru  sampai  

penjaga  sekolah,   dan  dari orang tua sampai 

politisi. Hal ini mengingat mereka itu semua 

akan bertanggungjawab terhadap kesepakatan 

nilai. Selain itu keterlibatan dalam proses 

pendidikan amat berguna karena sangat 

mendidik. Semua akan tahu, apakah program 

berjalan?, bagaimana program dijalankan?, 

kemana program akan diarahkan?, apa yang 

harus dilakukan selanjutnya?, dan sebagainya.  

 Evaluasi pendidikan karakter sangat 

mirip dengan mengerjakan penelitian tindakan. 

Pendidik lokal dan masyarakat bekerjasama 

melaksanakan penelitian, mencoba  alat 

evaluasi, belajar mengajukan pertanyaan yang 

baik dan mempersiapkan jawaban yang tepat. 

Mereka harus mencoba cara untuk 

mempertahankan nilai, menggunakan metode 

penilaian yang tepat, menciptakan strategi 

penelitian yang tepat, dan mendesain laporan 

dengan kreativitas sendiri.  

 Proses evaluasi harus melibatkan ahli 

evaluasi baik dari masyarakat umum, 

pengusaha, atau dari perguruan tinggi. Ahli ini 

sudah harus dilibatkan sejak dari perencanaan 

program. Pemegang keputusan memerlukan 

waktu untuk untuk memutuskan apakah akan  

mempertahankan atau mengubah program 

pendidikan karakter yang sudah 

diimplementasikan. Tim harus melaporkan 

informasi secara reguler, tentang apa yang 

sedang dikerjakan, kenapa itu dikerjakan, 

seberapa efektifitas program, dan apa manfaat 

program terhadap sekolah atau masyarakat. 

Laporan tersebut sebagai alat komunikasi, 

mendorong diskusi, mendukung usaha kerja 

sama, menangkal isu, dan memperbaiki 

persepsi yang salah.  

2. Teknik Evaluasi 
 Teknik evaluasi yang banyak 

disarankan adalah metode campuran. 

Keterlibatan  para  ahli  dalam  pemilihan  

metode  dan   proses  penilaian  harus 

dipertahankan. Beberapa teknik evaluasi 

kuantitatif dapat diterapkan dalam evaluasi 

pendidikan karakter. Selain itu, teknik 

kualitatif juga dapat digunakan dengan 

melakukan observasi lebih dalam dan deskripsi 

yang lebih kaya tentang apa yang sedang 

terjadi di sekolah.   

a.  Skala Efektifitas  

 Lickona, Schaps, dan Lewis (dalam 

DeRoche & Williams, 1999) mempublikasikan 

sebelas prinsip pendidikan karakter yang 

efektif.  Lickona mendesain instrumen 

penilaian formatif, yang dikenal dengan 

sebelas prinsip penilaian pendidikan karakter. 

Instrumen ini bisa dikembangkan untuk 

keperluan sendiri dan bisa juga untuk peneliti 
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lain. Tiap prinsip dianggap sebagai satu 

komponen, dan tiap komponen terdiri dari 

beberapa subkomponen. Skor yang dihasilkan 

dari penilaian ini ada tiga, yaitu skor untuk tiap 

subkomponen, skor untuk tiap prinsip, dan 

skor keseluruhan. Rentangan skala untuk tiap 

subkomponen adalah sebagai berikut. 

 

 
b.  Persepsi Staf  

 Pada akhir tahun pertama atau 

berikutnya, diperlukan observasi untuk 

mengetahui bagaimana pandangan staf sekolah 

terhadap pendidikan karakter. Panitia evaluasi 

dapat menyusun skala persepsi informal. 

Responden melingkari  satu  jawaban untuk 

masing-masing butir. Jawaban dari butir-butir 

tersebut antara lain berwujud tidak 

berpendapat, pasti, kadang-kadang, atau tidak 

sama sekali. Beberapa butir yang disarankan 

untuk digunakan antara lain: 1) ada dasar 

pemikiran untuk program pendidikan karakter 

di sekolah, 2) sebagian besar orang di sekolah 

ini mengetahui visi dan harapan program 

pendidikan karakter, dan 3) staf sekolah sudah 

dipersiapkan dengan baik untuk memulai 

program. 

c.  Inventori Permasalahan Sekolah 

 Apabila tim penilai ingin 

mengumpulkan data awal sebelum program 

pendidikan moral diimplementasikan dan ingin 

dibandingkan dengan data yang dikumpulkan 

setelah tiga tahun program maka bisa 

digunakan inventori. Inventori ini dapat 

digunakan untuk mengetahui pada bagian 

mana program membuat perubahan positif. 

Pada inventori bisa dibuat T menyatakan total 

siswa yang terlibat dan % menyatakan 

prosentase siswa yang terlibat. Berikut ini 

disajikan beberapa butir  inventori. 

 
d.  Evaluasi Oleh Masyarakat Umum 

 Masyarakat umum, khususnya 

masyarakat di sekitar sekolah dapat dilibatkan 

dalam evaluasi pendidikan karakter. Evaluasi 

oleh masyarakat umum dapat dilakukan 

dengan menyebarkan angket atau inventori 

kepada anggota masyarakat atau dengan 

menerima laporan baik tertulis maupun lisan 

dari hasil pengamatan masyarakat. Jika sekolah 

memiliki kerja sama dengan institusi atau 

perusahaan tertentu, maka penilaian serupa 

juga dapat diberikan oleh pihak perusahaan 

atau institusi yang diajak bekerjasama.   

e.  Inventori Tingkah Laku Siswa   

 Tim evaluasi ingin mengetahui dari 

personalia sekolah atau dari anggota panitia 

sendiri tentang frekuensi penyimpangan 

tingkah laku dan kemungkinan penyebabnya. 

Informal inventori bisa digunakan untuk 

keperluan ini. Inventori ini berusaha 

menemukan frekuensi penyimpangan tingkah 

laku dengan meminta responden untuk 

menandai garis di bawah frekuensi (sering, 

sedang, jarang) dan melingkari nomor  

penyebab penyimpangan tingkah laku tersebut.  

Nomor penyebab dimaksud adalah sebagai 

berikut. 

 1 - Lingkungan rumah   

 2 - Sikap orang tua   

 3 - Kurang kontrol orang tua  

 4 - Pengaruh kelompok   

5 - Akibat sekolah atau guru 

6 - Siswa memilik masalah pribadi 

7 - Siswa memiliki masalah belajar 

8 - Semua penyebab. 

Berikut ini adalah beberapa butir inventori. 
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f.  Portfolio Siswa 

 Portfolio siswa adalah kumpulan dari 

hasil kecerdasan dan refleksi dokumen kerja 

siswa yang sudah ada.  Guru dapat 

memanfaatkan penilaian portfolio ini untuk 

pendidikan karakter. Setiap guru diminta 

mengelompokkan siswa, dengan anggota 

kelompok dua orang. Setiap kelompok 

mengembangkan portfolio dengan fokus pada 

salah satu nilai dalam program pendidikan 

karakter. Sebagai contoh, salah satu kelompok 

mengambil nilai “kejujuran”, yang lain 

membahas “rasa hormat”, dan yang lain lagi 

mengambil “disiplin diri”. Portfolio antara lain 

memuat: 1) ringkasan tulisan tentang nilai; 2) 

jurnal rekaman observasi tentang nilai; 3) 

gambar, kartun, dan komik dilengkapi dengan 

deskripsi tentang bagaimana pengarang 

mengilustrasikan nilai; 4) laporan buku yang 

menjelaskan bagaimana cerita melukiskan 

nilai; 5) koleksi puisi, cerita, atau dongeng 

tentang nilai; 6) kliping koran atau majalah 

yang berhubungan dengan nilai; 7) ulasan 

program televisi yang memperkenalkan suatu 

nilai; 8) ulasan tentang bagaimana nilai 

diperkenalkan oleh para politisi, pemimpin 

perusahaan, atlit profesional, dan selebritis; 9) 

rekomendasi untuk membantu siswa lain 

belajar tentang nilai; dan 10) refleksi dari 

pendidikan karakter di sekolah. 

g.  Menilai Pandangan Siswa 

 Setelah program pendidikan karakter 

berjalan satu tahun bisa diadakan angket 

terhadap siswa untuk mengetahui 

pandangannya terhadap efektifitas dan 

pengaruh program pendidikan karakter 

terhadap diri dan kelompoknya. Berikut 

disajikan contoh angket dimaksud. 

1. Sejak diberlakukan program pendidikan 

karakter di sekolah ini, apakah anda 

merasakan perubahan positif? Jika ya, 

jelaskan perubahan itu. Jika tidak, 

mengapa? 

2. Berapa nilai yang anda berikan kepada 

teman anda tentang tatacaranya 

mempraktekkan nilai yang dipelajari? 

3. Bagaimana cara anda menunjukkan bahwa 

beberapa nilai berguna bagi anda? 

h.  Polling Terhadap Orang Tua 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

menentukan pengetahuan  orang  tua  dan 

menilai pandangan, persepsi, dan 

keterlibatannya pada program pendidikan 

karakter di sekolah. Sebagai contoh, opini dari 

orang tua terhadap program pendidikan 

karakter di sekolah dapat dinilai melalui 

bentuk inventori  yang sering disebut 

opinioner.  Opinioner juga dapat digunakan 

untuk guru, siswa, dan staf guru lainnya. 

Opinioner harus disajikan dalam bahasa yang 

jelas. Berikut ini disajikan contoh opinioner 

untuk orang tua. 

Menurut opini anda, bagaimanakah pengaruh 

positif dari program pendidikan karakter pada 

putra/putri anda, sesuai item-item berikut. 
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D. PENUTUP 

1. Simpulan 
 Hasil pendidikan karakter lebih 

banyak ditekankan pada domain afektif dan 

psikomotor daripada domain kognitif. Oleh 

karena itu, evaluasi pendidikan karakter lebih 

banyak melibatkan evaluasi pada domain 

afektif dan psikomotor. Teknik evaluasi yang 

dapat digunakan antara lain angket, inventori, 

portofolio, dan observasi. Evaluasi hasil 

pendidikan karakter tidak hanya dilakukan 

oleh guru, melainkan oleh satu tim yang 

beranggotakan guru, kepala sekolah, staf 

sekolah lainnya (staf administrasi, laboran, 

teknisi), komite sekolah, orang tua, masyarakat 

umum, dan juga siswa sendiri untuk menilai 

perubahan sikap pada dirinya sendiri  atau 

kelompoknya.  

 Tim penilai melakukan diskusi 

membahas hasil penilaian, baik secara periodik 

maupun secara temporer apabila dipandang 

perlu. Hasil diskusi digunakan sebagai bahan 

untuk melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut 

dapat berupa perubahan instrument evaluasi, 

perubahan teknik evaluasi, atau perubahan 

waktu pelaksanaan evaluasi. Dengan demikian, 

pelaksanaan pendidkan karakter dapat 

dilakukan menyerupai proses penelitian 

tindakan kelas, sehingga hasil yang nyata dapat 

lebih cepat diketahui. 

2. Saran  
 Kajian dalam makalah ini baru 

mencakup teknik evaluasi pendidikan 

karakter., mencakup instrumen, proses evaluasi 

dan tim evaluasi. Agar evaluasi pendidikan 

karakter dapat memberikan hasil yang lebih 

efektif, perlu dipertimbangkan implikasi yang 

harus dilakukan setelah hasil evaluasi 

didapatkan. Dengan kata lain, hasil evaluasi 

perlu disertai dengan perumusan bentuk 

penguatan atau ganjaran kepada siswa atas 

sikap atau perilaku mereka setelah pendidikan 

karakter diberlakukan. Kepada pihak yang 

berminat disarankan untuk mengkaji hal ini 

lebih lanjut, sehingga evaluasi pendidikan 

karakter dapat memberikan hasil yang lebih 

optimal. 
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Chusnul Azhar 

ABSTRACT 

THE PARADIGM OF MADRASAH DEVELOPMENT IN ACHIEVING 

INDONESIAN HUMAN DEVELOPMENT 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Recent   Islamic   education   institutions   face   many   challenges,   both   internal   and external. The 

Islamic education institutions are considered not successful or it is said ‘failed’ in achieving Indonesian human 

resource quality, educate the students’ attitude and behavior, developing   Indonesian   people’s   moral   and   

ethical.   The   curriculum   problem   of   Islamic education institutions which are not focus and the learning 

process that does not support the Islamic education institutions’ visions and missions are the examples of 

problems in the level of   management,   while   the   policy   in   the   effort   of   the   Islamic   education   

institution development is still patchy and the blue print still not provided in developing the Islamic education 

institution is one problem in the level of government policy. 

The re-actualization of the Islamic education institutions as the paradigm of Islamic education quality 

development in the future in Indonesian context is a necessity as a form of effort to do change and innovation. 

What intended by those changes and innovations is the improvement of Islamic education quality, therefore each 

institution is demanded to conduct and manage the Islamic education institutions seriously and able to 

guarantee the quality, good service, and accountable for the performance to the students, parents, community, 

and for the Indonesian development. 

 This research results show that the Indonesian Islamic education institutions (private institutions) have 

big role in instilling the national sense to the Indonesian people’s soul and they also take part in enrich the 

nation’s lives. Therefore, the government have responsible constitutionally to develop the Islamic education 

institutions (private ones) developed by any foundations which engage in educational area to be able to 

accelerate the Indonesian progress. 

Key words: re-actualization, government, and quality guarantee of private education. 
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ABSTRAK 

A. Pendahuluan 

Kemajuan pembangunan di 

berbagai sektor kehidupan membutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Proses penerimaan masyarakat terhadap 

lulusan pendidikan semakin ketat. Hal ini 

diikuti dengan perubahan sikap masyarakat 

yang semakin selektif pula dalam memilih 

lembaga pendidikan. Apakah lembaga 

pendidikan yang akan dipilihnya dapat 

menjanjikan harapan di masa depan atau 

tidak. 

Bagi madrasah situasi ini tidak 

memberikan pilihan lain kecuali dengan 

meningkatkan kualitas pendidikan yang 

dikembangkannya. Madrasah dituntut 

menawarkan program-programnya secara 

cerdas berdasarkan kebutuhan kekinian, 

sehingga keberadaan madrasah dapat 

fungsional dalam menjawab realitas 

kehidupan, baik dalam konteks 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, menciptakan lapangan kerja atau 

dalam upaya membina sikap hidup yang 

kritis, dinamis dan mandiri. 

Agak disesalkan memang, sistem 

pendidikan madarasah terbelit aktivitas 

rutin yang kurang cermat, hal ini ditandai 

dengan praktek pendidikan formal yang 

kurang menumbuhkan kreativitas dan 

tanggung jawab, bahkan cendrung 

menanamkan sifat ketergantungan. 

Kemandirian, kepekaan dan kepedulian 

sosial peserta didik kurang digali dalam 

proses pembelajaran. Akibatnya, proses 

pendidikan madrasah gagal dalam 

melahirkan lulusan yang kreatif, bermutu, 

dan berdaya saing yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional yang termaktub 

dalam UU Sisdiknas pasal 3 No. 20 Tahun 

2003.1 

Berkaitan dengan itu, pembicaraan 

tentang kualitas sumber daya manusia 

Indonesia barangkali merupakan salah satu 

topik perbincangan yang selalu tidak 

menggembirakan. Menurut data yang 

dikeluarkan pada tahun 2002 olehUnited 

Nations Development Programe (UNDP) 

dalam Human Development Report 2002, 

Indeks kualitas SDM (Human Development 

                                                      
1. Bashori Muchsin dan Abdul 

Wahid, Pendidikan Islam Kontemporer, 

Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, 

hal. 46. 

Lembaga pendidikan Islam masa kini dihadapkan pada pelbagai tantangan, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Lembaga pendidikan Islam dianggap kurang berhasil kalau tidak mau dikatakan “gagal” 

dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, menggarap sikap dan perilaku peserta didik, serta 

membangun moral etika bangsa Indonesia.Masalah kurikulum lembaga pendidikan Islam yang masih belum 

fokus dan juga proses pembelajaran yang dirasa belum mendukung pada visi dan misi lembaga pendidikan 

Islam, merupakan contoh permasalahan di tingkat pengelolaan, sedangkan kebijakan dalam upaya 

pengembangan lembaga pendidikan Islam yang masih bersifat tambal sulam serta belum adanya blue print 

pengembangan lembaga pendidikan Islam merupakan permasalahan di tingkat kebijakan pemerintah. 

Reaktualisasi lembaga pendidikan Islam sebagai paradigma pengembangan mutu pendidikan Islam di 

masa datang dalam konteks keindonesiaan merupakan keniscayaan sebagai wujud upaya untuk melakukan 

perubahan dan inovasi. Apa yang dituju oleh perubahan dan inovasi itu adalah peningkatan mutu pendidikan 

Islam, sehingga masing-masing lembaga pendidikan Islam dituntut untuk menyelenggarakan dan mengelola 

lembaga pendidikan Islam secara serius dan mampu memberikan jaminan mutu, layanan yang prima, dan dapat 

mempertanggungjawabkan kinerja kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, dan untuk kemajuan 

bangsaIndonesia. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam Indonesia (swasta) memiliki 

sumbangsih yang sangat besar dalam menanamkan rasa kebangsaan ke dalam jiwa rakyat Indonesia dan juga 

sangat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.Olehnya, pemerintah memiliki tanggung jawab secara 

konstitusi untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam (swasta) yang dikembangkan oleh berbagai yayasan 

yang bergerak ranah pendidikan agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia. 

Kata kunci: reaktualisasi, pemerintah, dan jaminan mutu pendidikan swasta. 
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Indeks) Indonesia berada pada urutan 110 

dari 173 negara di dunia. Bandingkan 

dengan Brunei yang berada ada tingkat 32, 

Singapura pada tingkat 25, Thailand pada 

tingkat 10, dan Malaysia pada peringkat 

59.2 

Sementara itu, ternyata posisi 

sumber daya manusia Indonesia tetap tidak 

beranjak. Bahkan makin memperihatinkan. 

Laporan terbaru United Nations 

Development Programe (UNDP) mengenai 

posisi kualitas hidup manusia Indonesia 

berada diurutan ke 124 dari 187 negara. 

Kondisi ini menunjukkan bila kualitas 

sumber daya manusia Indonesia jauh lebih 

rendah dari Libya yang berada pada urutan 

ke-64 yang sedang dalam kondisi perang 

saudara.3 

Dari sudut pandang ini, jika 

madrasah tidak segera berbenah dan menata 

diri, maka harapan masyarakat yang kian 

beragam tersebut tidak akan mendapat 

jawaban yang memadai. Konsekuensinya, 

madrasah menghadapi resiko untuk dijauhi 

oleh publik, pihak yang justru sekian lama 

dengan suka rela telah menjadi penjaga 

utama madrasah. Padahal, dari data-data 

pendidikan yang ada menunjukkan bahwa 

jumlah siswa madarasah mencapai hampir 

20 persen atau mencapai 6 juta peserta 

didik dari total populasi siswa di tingkat 

pendidikan dasar dan menengah, jumlah 

yang tidak sedikit dalam komposisi 

pendidikan nasional.4 

 

B. Rumusan Masalah 

                                                      
2 . Winarno Surakhmad dkk, 

Reformasi Pendidikan Muhammadiyah 

Suatu Keniscayaan, Yogyakarta: 

Pustaka Suara Muhammadiyah, 2003, 

hal. X. 
3. Ema Marhumah, Laki-laki dan 

Keluarga Berencana, Yogyakarta: Surat 

Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, 

Kamis Pon 01 Desember 2011, Kolom 

Analisis. 
4.Tim Penyusun  Departemen 

Agama RI, Desain Pengembangan 

Madrasah, Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2004, hal. iv. 

Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah diuraikan dalam pendahuluan, 

maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah dasar dan landasan 

pengembangan lembaga pendidikan 

Islam yang telah diatur oleh pemerintah 

dalam perundang-undangan? 

2. Bagaiman sebenarnya konsepsi lembaga 

pendidikan Islam dalam sistem 

pendidikan nasional? 

3. Upaya apa saja yang telah dilakukan 

oleh pemerintah dalam upaya 

menentukan arah dan kerangka 

pengembangan lembaga pendidikan 

Islam dalam mewujudkan mutu 

pendidikan Islam? 

4. Bagaimana paradigma pengembangan 

lembaga pendidikan Islam sebagai 

wujud ikhtiar menuju mutu pendidikan 

Islam di masa datang dalam konteks 

keindonesiaan? 

 

C. Pembahasan 

1. Dasar dan Landasan Pengembangan 

Madrasah 

a. Pancasila 

Pancasila sebagai falsafah 

negara Indonesia jika dianalisis 

dengan menggunakan analisis 

pendekatan filsafat, maka Pancasila 

bukan yang mengandung lima ide 

dasar melainkan hanya empat, 

yaitu: (1) Kemanusiaan yang 

berdasarkan keimanan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa; (2) 

Persatuan yang berdasarkan 

keimanan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa; (3) Kerakyatan yang 

berdasarkan keimanan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa; (4) 

Keadilan yang berdasarkan 

keimanan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Pengertian yang 

demikian terkandung dari simbol 

yang berada pada dada burung 

garuda sebagai lambang Pancasila. 

Hal ini mengandung makna bahwa 

inti Pancasila adalah keimanan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

merupakan sasaran utama 
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pendidikan agama sekaligus 

menjadi inti kurikulum di sekolah.5 

b. Amanat Undang-Undang Negara 

RI 

1) Undang-undang Dasar 1945 

Undang-Undang Dasar 

1945 yang secara historis di 

sebut sebagai Indonesian 

Declaration of Independence, 

dalam pembukaanya secara jelas 

mengungkapkan alasan 

didirikannya negara untuk: (1) 

mempertahankan bangsa dan 

tanah air, (2) meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, (3) 

mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan (4) ikut serta dalam 

mewujudkan perdamaian dunia 

yang abadi dan berkeadilan.6 

Proses pencerdasan 

kehidupan kehidupan bangsa 

berlaku untuk semua komponen 

bangsa. Oleh karena itu, 

Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 31 ayat (1) menyebutkan 

bahwa setiap warga negara 

berhak mendapatkan 

pendidikan, dan ayat (3) 

menegaskan bahwa pemerintah 

mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia.7 

2) Undang-Undang Sisdiknas No. 

20 Tahun 2003 

Di dalam UU No. 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

Pasal 1 ayat (1), dinyatakan 

bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk 

                                                      
5. Muhaimin, REKONSTRUKSI 

PENDIDIKAN ISLAM: Dari 

Paradigma Pengembangan, Manajemen 

Kelembagaan, Kurikulum hingga 

Strategi Pembelajaran, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009, hal. 135. 
6. Tim Penyusun  Departemen 

Agama RI, Desain Pengembangan 

Madrasah, Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2004, hal. 1. 
7. Ibid: 1. 

mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar pesrta 

didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya 

untuk memilki kekuatan 

spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Selanjutnya pada Pasal 1 

ayat (2) dinyatakan bahwa 

pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Repubik 

Indonesia Tahun 1945 yang 

berakar dari nilai-nilai agama.8 

3) Undang-Undang Guru dan 

Dosen No. 14 Tahun 2005 

Di dalam UU No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen Pasal 6, dinyatakan 

bahwa kedudukan guru dan 

dosen sebagai tenaga profesional 

bertujuan untuk melaksanakan 

sistem pendidikan nasional dan 

mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yakni berkembangnya 

potensi pesrta didik agar 

menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, serta menjadi 

warga negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab.9 

Di dalam UU No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen Pasal 7, dinyatakan 

                                                      
8. Muhaimin, REKONSTRUKSI 

PENDIDIKAN ISLAM: Dari 

Paradigma Pengembangan, Manajemen 

Kelembagaan, Kurikulum hingga 

Strategi Pembelajaran, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009, hal. 135. 
9. Muhaimin, REKONSTRUKSI 

PENDIDIKAN ISLAM: Dari 

Paradigma Pengembangan, Manajemen 

Kelembagaan, Kurikulum hingga 

Strategi Pembelajaran, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009, hal. 136. 
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bahwa profesi guru dan dosen 

merupakan bidang pekerjaan 

khusus yang berdasarkan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

(1) memilki bakat, minat, 

panggilan jiwa, dan idealisme; 

(2) memilki komitmen untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan, dan 

akhlak mulia.10 

4) Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 22 

Tahun 2006 

Di dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional 

No. 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi, dinyatakan bahwa 

pendidikan agama Islam 

bertujuan untuk: (1) menumbuh 

kembangkan akidah melalui 

pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan, 

pembiasaan serta pengalaman 

peserta didik tentang agama 

Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang 

keimanan dan ketakwaannya 

kepada Allah swt.; (2) 

mewujudkan manusia Indonesia 

yang taat beragama dan berahlak 

mulia yaitu manusia yang 

berpengetahuan, rajin beribadah, 

cerdas, produktif, jujur, adil, 

etis, berdisiplin, bertoleransi, 

menjaga keharmonisan secara 

personal dan sosial serta 

mengembangkan budaya agama 

dalam komunitas sekolah.11 

 

 

 

c. Pandangan Filosofis-Normatif 

Kerangka filosofis-

normatif yang melandasi 

pengembangan pendidikan 

madrasah diawali dengan asumsi 

bahwa manusia (baca: peserta 

didik) adalah makhluk Allah swt. 

yang tercipta dalam bentuk yang 

sempurna untuk mengabdi kepada 

                                                      
10. Ibid: 136. 
11. Ibid: 137. 

Allah dan sebagai wakil Allah di 

muka bumi untuk 

memakmurkannya. Sebagai hamba, 

manusia memiliki tanggung jawab 

penuh untuk patuh dan tunduk 

kepada segala perintah dan 

larangan Allah swt.. Sedangkan 

sebagai wakil Allah, manusia 

adalah berposisi sebagai makhluk 

yang kreatif dalam usaha 

memakmurkan bumi dan 

mensejahterakan kehidupan 

manusia. Jika kedua peran manusia 

ini, yaitu manusia sebagai hamba 

dan wakil Allah digabungkan, maka 

secara filosofis dapat dirumuskan 

bahwa pengembangan pendidikan 

madrasah harus mampu melahirkan 

pribadi yang kreatif dengan 

landasan sikap ketundukan dan 

kepatuhan kepada Allah swt.. 

Sebenarnya pemahaman ini sejalan 

dengan ungkapan Rasulullah saw. 

sebagai prototype manusia yang 

senantiasa bertambah hidayah dari 

Allah swt., itulah kiranya tipikal 

pembangunan manusia Indonesia 

yang seutuhnya.12 

Pandangan filosofis di 

atas, selanjutnya harus dikaji dan 

dikembangkan untuk dirumuskan 

melalui kebijakan-kebijakan 

pendidikan yang seluruhnya 

diarahkan untuk mencapai 

pertumbuhan kekuatan kepribadian 

peserta didik yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional. 

Kualitas ini akan dicapai oleh 

peserta didik jika dalam perumusan 

kebijakan-kebijakan berhasil 

memadukan fungsi kemanusiaan 

peserta didik sebagai hamba dan 

sebagai wakil Allah swt. sekaligus. 

Perumusan prototype manusia 

Indonesia seutuhnya ini agaknya 

masih belum terumuskan secara 

tuntas, sehingga kebijakan-

kebijakan yang dihasilkan sebagai 

                                                      
12. Tim Penyusun  Departemen 

Agama RI, Desain Pengembangan 

Madrasah, Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2004, hal. 10. 
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konsep pengembangan madrasah 

masih mengalami kekaburan makna 

dan tujuan.13 

Muatan takwa direduksi 

hanya pada batas-batas yang sangat 

abstrak dan normatif. Yaitu, hanya 

pada bentuk-bentuk pemenuhan 

kewajiban ritual yang bersifat 

individualistik. Padahal dalam Al-

Qur’an, terminologi takwa 

mengandung implikasi pemenuhan 

kewajiban kemanusiaan secara 

universal.14 

Jika demikian halnya, 

maka kondisi madrasah sekarang 

sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan kondisi pendidikan 

madrasah pada zaman pra-

kemerdekaan. Pada awal abad ke-

20 memang umat Islam Indonesia 

telah lama memiliki lembaga 

pendidikan madrasah. Namun, 

harus diakui bahwa 

penyelenggaraan pendidikan agama 

model madrasah tersebut 

nampaknya sampai menjelang abad 

ke-20 dapat dikatakan tidak ada 

pengembangan sistem sama sekali 

bahkan ilmu-ilmu pengetahuan 

yang dirasa sangat berguna demi 

kemajuan hidup dan kesejahteraan 

hidup tidak diajarkan. Sehingga 

agama hanya dipelajari dan tidak 

berdampak pada nilai-nilai agama 

yang bersifat fungsional dalam 

upaya pembangunan bangsa.15 

d. Pandangan Normatif-Kualitatif 

Selanjutnya, sebagai 

sebuah ikhtiar normatif-kualitatif 

yang bertujuan untuk 

mengembangkan semua potensi 

yang dimiliki oleh peserta didik, 

pendidikan di madrasah juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lingkungan strategis, baik pengaruh 

dari lingkungan global maupun 

                                                      
13. Ibid: 11. 
14. Ibid: 12. 
15. Mohammad Damami, Akar 

Gerakan Muhammadiyah, Yogyakarta: 

Penerbit Fajar Pustaka Baru, 2000, hal. 

50. 

pengaruh dari lingkungan nasional. 

Oleh karena itu, pendidikan 

pendidikan di madrasah diarahkan 

untuk memupuk dan membangun 

nasionalisme dan patriotisme 

dengan kesadaran global.16 

Dengan demikian, 

pendidikan di madrasah akan 

mampu mengembangkan kesadaran 

bahwa selain merupakan warga 

negara Indonesia, peserta didik dan 

anggota masyarakat merupakan 

bagian dari warga dunia yang 

dituntut pula untuk memilki 

wawasan mondial. Namun, 

pengembangan kesadaran mondial 

itu tidak boleh mengikis semangat 

nasionalisme dan patriotisme, 

melainkan harus dalam konteks 

saling memperkuat. 

2. Konsepsi Madrasah dalam Sistem 

Pendidikan Nasional 

Dengan beberapa dasar dan 

landasan pengembangan madrasah di 

atas, maka pada hakikatnya konsepi 

madrasah dalam sistem pendidikan 

nasional memandang bahwa manusia 

seutuhnya adalah makhluk Allah swt. 

yang mempunyai unsur jasad, akal, 

kalbu, aspek kehidupan sebagai 

makhluk individu, sosial, susila dan 

agama. Kesemuanya itu berada dalam 

satu kesatuan integralistik yang bulat. 

Sedangkan hakikat pendidikan nasional 

sesungguhnya bertujuan mewujudkan 

manusia Indonesia yang bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia, mengangkat harkat 

dan martabatwarga negaranya dalam 

konteks nasional. Sebenarnya, 

pendidikan nasional merupakan sarana 

yang amat strategis bagi pelestarian 

bangsa dan kebudayaan nasional.17Oleh 

karena itu, sesuai dengan konsepsi 

                                                      
16. Tim Penyusun  Departemen 

Agama RI, Desain Pengembangan 

Madrasah, Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2004, hal. 13. 
17. Abdul Rahman Shaleh, 

Madrasah dan Pendidikan Anak 

Bangsa; Visi, Misi dan Aksi, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 2. 
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tersebut maka madrasah sebagai wujud 

dari pendidikan Islam merupakan satu 

keseluruhan dan dikembangkan untuk 

ikut berusaha mencapai tujuan 

pendidikan nasional.18 

Untuk itu pendidikan madrasah 

harus diarahkan pada pembinaan dan 

pengembangan iman, takwa, akhlak 

mulia, hati nurani, budi pekerti dan 

aspek-aspek humaniora lainnya, 

disamping aspek-aspek kecerdasan dan 

keterampilan sehingga terwujud 

keseimbangan.19 Dengan menyadari 

sepenuhnya akan hakikat pembangunan 

bangsa adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat Indonesia seluruhnya, serta 

sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia dalam mewujudkan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, maka pendidikan 

pada umumnya dan Islam pada 

khususnya mempunyai peran yang 

sangat strategis dalam mewujudkan 

cita-cita nasional di bidang pendidikan 

seperti yang dimaksudkan di dalam 

Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) tahun 1988.20 

Penerapan konsepsi pendidikan 

Islam yang berusaha mengembangkan 

kepentingan dunia akherat, adalah 

pendidikan yang mementingkan 

kualitas pribadi, akhlak, budi pekerti 

luhur serta amal saleh dengan 

menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang bernilai fungsional dan 

berkontribusi bagi tujuan pendidikan 

nasional dalam upaya pembangunan 

                                                      
18. Jusuf Amir Feisal, 

Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: 

Gema Insani Press, 1995, hal. 17. 
19. Haidar Putra Daulay, 

Pendidikan Islam dalam Sistem 

Pendidikan Nasional Indonesia, Jakarta: 

Predana Media, 2004, hal. 198. 
20. Abdul Rahman Shaleh, 

Madrasah dan Pendidikan Anak 

Bangsa; Visi, Misi dan Aksi, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 3. 

bangsa dan negara Republik 

Indonesia.21 

Oleh karena itu, melalui 

pendidikan madrasah harus mampu 

untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi sebagai berikut:22 

a. Peningkatan ukhuwah islamiyah, 

persatuan dan kesatuan bangsa 

berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. 

b. Peningkatan kemampuan dan 

keterlibatan umat Islam dalam 

upaya Pembangunan Nasional. 

c. Memupuk akidah, mengembangkan 

akhlak mulia dan budi pekerti yang 

luhur serta amal-amal saleh. 

d. Meningkatkan ilmu pengetahuan 

dan keahlian agar ilmu dapat 

berperan aktif dalam pembangunan 

bangsa. 

e. Melestarikan hidup berbangsa dan 

bernegara dalam kehidupan 

bermasyarakat yang majemuk 

melalui pembangunan 

multidimensional, khususnya di 

bidang agama dan pendidikan. 

3. Historisitas Arah dan Kerangka 

Pengembangan Madrasah 

a. Aspek Historis-Politis 

Pengembangan Madrasah 

Menelusuri sejarah 

pertumbuhan madrasah, banyak 

dijumpai aspek-aspek historis yang 

menarik. Zaman Belanda, 

pendidikan Islam berada dalam fase 

awal, yaitu melakukan 

eksperimentasi materi dan 

metodologi pembelajarannya. Hal 

ini disebabkan karena pada awal 

abad ke-20 memang umat Islam 

Indonesia telah lama memiliki 

lembaga pendidikan pesantren. 

Namun harus diakui bahwa 

                                                      
21. Teuku Amiruddin, 

Reorientasi Manajemen Pendidikan 

Islam di Era Indonesia Baru, 

Yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 84. 
22. Abdul Rahman Shaleh, 

Madrasah dan Pendidikan Anak 

Bangsa; Visi, Misi dan Aksi, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 

10. 
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penyelenggaraan pendidikan agama 

model pesantren tersebut 

nampaknya sampai menjelang abad 

ke-20 dapat dikatakan tidak ada 

pengembangan sistem sama sekali 

bahkan ilmu-ilmu pengetahuan 

yang dirasa sangat berguna demi 

kemajuan hidup dan kesejahteraan 

hidup tidak diajarkan.23 

Sementara itu, di pihak 

lain muncul model sistem 

persekolahan yang dibina oleh 

pemerintah kolonial Belanda sesuai 

dengan semangat politik etis yang 

tidak hanya untuk kepentingan 

zending, tetapi juga mempelajari 

ilmu-ilmu pengetahuan umum 

untuk kemajuan dan kesejahteraan 

kehidupan.24 

Dengan demikian, lembaga 

pesantren merupakan cikal-bakal 

format pendidikan Islam yang 

kemudian melakukan improvisasi 

melalui adaptasi dengan sistem 

sekolah Belanda itu sendiri. Ada 

yang mengambil utuh kurikulum 

Belanda, lalu menambahkan jam 

pelajaran agama, tetapi ada yang 

hanya memakai sistem sekolah dan 

metodologi pembelajarannya saja, 

sementara materinya tetap pelajaran 

agama.25 

Pada zaman Jepang, 

pendidikan agama Islam ditangani 

secara khusus. Pemerintah Jepang 

membuat relasi positif dengan para 

tokoh agama Islam yang kemudian 

membuat kantor urusan agama. 

Kantor tersebut kemudian mulai 

pada tanggal 3 Januari 1946 

menjadi Kementrian Agama. 

Dalam tahun-tahun pertama, 

Kementrian Agama membentuk 

                                                      
23. Mohammad Damami, Akar 

Gerakan Muhammadiyah, Yogyakarta: 

Penerbit Fajar Pustaka Baru, 2000, hal. 

50. 
24. Ibid: 52. 
25. Tim Penyusun  Departemen 

Agama RI, Desain Pengembangan 

Madrasah, Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2004, hal. 6. 

devisis khusus yang menangani 

pendidikan agama di sekolah umum 

dan pendidikan agama di madrasah 

atau pesantren. Terminologi 

“modernisasi madrasah” tampak 

mulai menguat saat Orde Baru 

melancarkan manuver-manuver 

politik pendidikannya. Baik melalui 

jalan formalisasi, yaitu usaha 

penegerian madrasah maupun 

melalui jalan strukturisasi, yaitu 

penjenjangan madrasah dengan 

mengacu pada aturan Departemen 

Pendidikan Nasional termasuk 

desain kurikulumnya. Keduanya 

memang kontroversial. Umat Islam 

melihatnya dengan kaca mata 

prasangka, walaupun tetap 

memperjuangkan madrasah dan 

pendidikan keagamaan pada 

umumnya menjadi bagian dari 

Departemen Agama.26 

Setelah kekuasaan Orde 

Baru berjalan satu periode, pada 

tahun 1975, dikeluarkan SKB tiga 

menteri yang mencoba meregulasi 

madarasah secara integral-

komprehensif. Mungkin inilah era 

baru madrasah yang ditandai 

dengan efektifnya pembenahan 

madrasah di tahun-tahun berikunya. 

Akan tetapi, sebagai “sekolah 

umum plus pendidikan agama” 

dikarenakan komposisi 

kurikulumnya 70% : 30%, 

menjadikan madrasah terbebani 

dalam mengejar kualitas sekolah 

pada umumnya. Selama lima pelita 

berikutnya, kualitas madrasah bisa 

dipukul rata menghasilkan lulusan 

yang lemah basic competence 

agamanya, demikian juga lemah 

dalam penguasaan ilmu-ilmu 

pangatahuan umumnya.27 

                                                      
26.Tim Penyusun  Departemen 

Agama RI, Desain Pengembangan 

Madrasah, Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2004, hal. 6. 
27. Ainurrafiq Dawam dan 

Ahamad Ta’arifin, Manajemen 

Madrasah Berbasis Pesantren, 

Yogyakarta: 2005, hal. 47. 
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Namun demikian, hingga 

reformasi politik terjadi pada tahun 

1998, dan kemudian terjadi transisi 

pemerintahan dengan berganti-

gantinya Presiden, dunia 

pendidikan bukan terbebas dari 

dampaknya. Spektrum reformasi 

politik tersebut ternyata memancar 

ke segala penjuru, termasuk 

memasuki wilayah pendidikan 

keagamaan. Madarsah justru mulai 

memikirkan posisinya, daya 

tawarnya, dan menyadari hak-

haknya yang selama Orde Baru 

nasibnya dimarginalkan secara 

diskriminatif. Prestasi penting era 

reformasi adalah disahkanya 

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 

tahun 2003, yang menempatkan 

madrasah menjadi ekuivalen 

dengan sekolah umum termasuk 

dalam perlakuan anggarannya.28 

 

 

 

b. Kebijakan-Kebijakan 

Pemerintah dalam 

Pengembangan Madrasah 

Berikut ini adalah 

pengalaman pengembangan 

madrasah yang telah dilakukan oleh 

pemerintah melalui Departemen 

Agama dengan berbagai inovasi 

yang dimaksudkan untuk 

meningkan mutu lulusan madrasah 

agar memiliki standar kompetensi 

lulusan yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional sekaligus 

mempunyai daya saing dalam 

percaturan global. 

1) Madrasah Aliyah Program 

Keagamaan 

Lahirnya Surat keputusan 

Menteri Agama Nomor 371 

tahun 1984 tentang 

pengembangan Madrasah 

Aliyah Program Keagamaan 

(MAPK) dari Madrasah Aliyah 

Reguler, pada dasarnya bukan 

sesuatu hal yang baru dalam 

sejarah perjalanan madrasah, 

                                                      
28. Ibid: 50. 

bahkan secara substansi MAPK 

ini kembali pada jati dirinya 

dalam membekali dan 

memperkuat para siswa 

Madrasah Aliyah dengan 

mendalami bahasa, terutama 

Bahasa Arab dan ilmu-ilmu 

agama secara lebih 

komprehensif dengan sistem 

boarding school. Terbitnya 

Surat keputusan Menteri Agama 

Nomor 371 tahun 1993 tentang 

Madrasah Aliyah Keagamaan 

merupakan bentuk 

penyederhanaan terhadap 

Madrasah Aliyah Program 

Keagamaan. Sehingga, program 

keagamaan ini menjadi salah 

satu jurusan yang ada pada 

Madrasah Aliyah tertentu.29 

2) Madrasah Aliyah Program 

Keterampilan 

Madrasah Aliyah Program 

Keterampilan bukan merupakan 

suatu lembaga pendidikan yang 

berdiri sendiri. Akan tetapi 

merupakan program pendidikan 

yang dikembangkan oleh 

Madrasah Aliyah tertentu. 

Madrasah Aliyah Program 

Keterampilan pertama kali 

dilaksanakan di empat tempat. 

Yaitu, di Mdrasah Aliyah Negeri 

Garut, Madrasah Aliayah Negeri 

Kendal, Madrasah Aliyah 

Negeri Jember dan Madrasah 

Aliyah Negeri Bukittinggi. 

Hingga saat ini tercatat ada 83 

Madrasah Aliyah yang 

menyelenggaran program 

keterampilan tersebut.30 

3) Madrasah Model 

Pada tahun 1993, Madrasah 

Tsanawiyah (MTs.) Model 

mulai dipopulerkan dengan 

mendirikan sebanyak 54 

Madrasah Tsanawiyah pada 

                                                      

29. Tim Penyusun  Departemen 

Agama RI, Desain Pengembangan 

Madrasah, Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2004, hal. 8. 
30. Ibid: 9. 
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tahun 1997. Madrasah Model 

tidak hanya dikembangkan pada 

Madrasah Tsanawiyah, tetapi 

juga pada Madrasah Ibtidaiyah 

dan Madrasah Aliyah. Pada 

tahun yang sama, jumlah 

Madrasah Model ini telah 

mencapai 148 madrasah dengan 

perincian sebagai berikut: 

Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 

44 madrasah, Madrasah 

Tsanawiyah sebanyak 69 

madrasah dan Madrasah Aliyah 

sebanyak 35 madrasah.31 

4) Madrasah Unggulan 

Madrasah Aliyah Program 

Unggulan lahir dari sebuah 

keinginan untuk memiliki 

madrasah yang mampu 

berprestasi di tingkat nasional 

dan dunia dalam penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang ditunjang dengan akhlakul 

karimah. Beberapa madrasah 

yang kemudian menjadi proyek 

Departemen Agama adalah 

Madrasah Aliyah Negeri Insan 

Cendekia yang berada di 

Serpong, Banten dan Gorontalo. 

Pengelolaan madrasah ini oleh 

Departemen Agama dimulai 

sejak awal tahun 2001. Namun, 

setelah mengalami berbagai 

kendala dalam hal pendanaan 

yang sebelumnya didukung 

penuh oleh Badan Pengkajian 

dan Penerapan Teknologi 

(BPPT). Selain itu, dirancang 

pula sebagai madrasah unggulan 

adalah MI AL-Azhar Al-Syarif 

yang berada di Jakarta.32 

5) Madrasah Terpadu 

Menghadirkan madrasah yang 

menekankan aspek keterpaduan 

proses pendidikan mulai dari 

Ibtidaiyah sampai Aliyah adalah 

ide awal pendirian Madrasah 

                                                      
31. Tim Penyusun  Departemen 

Agama RI, Desain Pengembangan 

Madrasah, Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2004, hal. 9. 
32. Ibid: 9. 

Terpadu. Hal ini tentunya 

bertujuan untuk merespon 

kenyataan yang dihadapi bahwa 

pendidikan madrasah selama ini 

dirasa berjalan tidak didasarkan 

pada sebuah konsep yang 

menjaga kesinambungan dan 

keterpaduan pendidikan dari 

tingkat dasar sampai 

menengah.33 

6) Madrasah Tsanawiyah 

Terbuka 

Madrasah Tsanawiyah Terbuka 

digagas dan dimulai pada tahun 

ajaran 1996/1997 sebagai 

respons kebijakan pemerintah 

tentang penuntasan percepatan 

wajib belajar pendidikan dasar 9 

tahun (wajar dikdas 9 tahun). 

Operasionalisasi Madrasah 

Tsanawiyah Terbuka dilakukan 

oleh Departemen Agama bekerja 

sama dengan Pusat Teknologi 

Komunikasi Departemen 

Pendidikan Nasional. Madrasah 

Tsanawiyah Terbuka 

diselenggarakan di pondok-

pondok pesantren salafiyah. 

Adapun tujuan 

diselenggarakannya Madrasah 

Tsanawiyah Terbuka pada saat 

itu adalah untuk memberikan 

kesempatan belajar yang seluas-

luasnya terhadap masyarakat 

terkhusus untuk kaum santri 

yang tidak dapat melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi dikarenakan faktor 

ekonomi atau faktor geografis 

dan ataupun faktor lainnya yang 

menyebabkan kaum santri tidak 

dapat melanjutkan pendidikan 

yang lebih tinggi.34 

c. Deskripsi Strategi 

Pengembangan Madrasah oleh 

Departemen Agama Republik 

Indonesia Tahun 2004 

                                                      
33. Ibid: 10. 
34. Tim Penyusun  Departemen 

Agama RI, Desain Pengembangan 

Madrasah, Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2004, hal. 10. 
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Berikut ini adalah 

deskripsistrategi pengembangan 

madrasah yang telah dijadikan 

kebijakan oleh pemerintah melalui 

Departemen Agama RI pada tahun 

2004 dengan berbagai inovasi 

dalam upaya meningkatkan mutu 

lulusan pendidikan Islam agar 

memiliki standar kompetensi 

lulusan yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional serta 

mempunyai daya saing dalam 

percaturan global. 

Pada dasarnya, 

perencanaan-perencanaan yang 

dilakukan oleh Departemen Agama 

tahun 2004 adalah tertuju pada 

pengembangan dari pendidikan 

Islam yang bersifat “reaktif” dan 

“proaktif” terhadap perkembangan 

masyarakat menjadi sifat 

“rekonstruksionistik-sosial”. 

Menjadi rekonsionistik mempunyai 

makna bahwa pendidikan madrasah 

harus proaktif dalam memberikan 

corak dan arah terhadap 

perkembangan masyarakat yang 

dicita-citakan serta mampu 

menghadirkan suatu konstruksi 

wacana keilmuan yang kontekstual 

dengan perubahan dan 

perkembangan masyarakat 

Indonesia.35Deskripsi desain 

pengembangan madrasah 

Departemen Agama RI tahun 2004 

dalam upaya meningkatkan standar 

kompetensi lulusan madrasah 

dilakukan dengan lima strategi 

pokok, yaitu: 

1) Strategi Peningkatan Layanan 

Pendidikan di Madrasah 

Strategi yang 

ditetapkan oleh Departemen 

Agamadalam ikhtiar 

pengembangan madrasah pada 

situasi dan kondisi apapun 

dengan tetap mempertahankan 

kualitas pelayanan pendidikan di 

madrasah sesuai dengan amanat 

                                                      
35. A. Malik Fadjar, Reorientasi 

Pendidikan Islam, Jakarta: PT. 

Temprint, 1999, hal. 138. 

UUD 1945 untuk memberikan 

kesempatan kepada setiap warga 

negara untuk memperoleh 

pendidikan.36 

 

 

 

2) Strategi Perluasan dan 

Pemerataan Kesempatan 

Pendidikan di Madrasah 

Bentuk strategi yang 

ditetapkan oleh Departemen 

Agama dalam merencanakan 

perluasan dan pemerataan 

pendidikan di madrasah adalah 

dengan meningkatkan partisipasi 

pendidikan masyarakat pada 

semua jenjang pendidikan, 

meningkatkan budaya belajar 

dan pemberantasan buta aksara, 

dan memperluas kesempatan 

belajar pada daerah-daerah yang 

susah dijangkau dan minus 

pendidikan.37 

3) Strategi Peningkatan Mutu 

dan Relevansi Pendidikan di 

Madrasah 

Bentuk strategiyang 

ditetapkan oleh Departemen 

Agama dalam merencanakan 

peningkatan mutu dan relevansi 

pendidikan di madrasah adalah 

dengan pengembangan 

kurikulum berkelanjutan di 

semua jenjang dan jenis 

madrasah, pembinaan profesi 

guru madrasah, dan pengadaan 

serta pendayagunaan sarana dan 

prasarana pendidikan di 

madrasah.38 

4) Strategi Pengembangan 

Manajemen Pendidikan 

Madrasah 

                                                      
36. Azyumardi Azra, Esei-Esei 

Intelektual Muslim dan Pendidikan 

Islam, Ciputat: Logos, 1999, hal. 160. 
37. Tim Penyusun  Departemen 

Agama RI, Desain Pengembangan 

Madrasah, Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2004, hal. 39. 
38. Ibid: 40.  
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Bentuk strategiyang 

ditetapkan oleh Departemen 

Agama dalam pengembangan 

manajemen pendidikan di 

madrasah adalah dengan 

melakukan kajian 

pengembangan madrasah yang 

didasarkan pada Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional 

dengan segala macam aturan 

perundangannya.39 

5) Strategi Pemberdayaan 

Kelembagaan Madrasah 

Bentuk strategi yang 

ditetapkan oleh Departemen 

Agama dalam pemberdayaan 

kelembagaan pendidikan di 

madrasah sebagai pusat 

pembelajaran, pendidikan, dan 

pembudayaan adalah dengan 

melakukan standarisasi 

kelembagaan yang didukung 

oleh sarana dan prasarana 

minimal dan kualifikasi personal 

yang sesuai dengan bidang 

keahlian serta beban 

pekerjaannya.40 

Strategi pengembangan 

madrasah oleh Departemen Agama 

ini adalah sebagai panduan bagi 

para perencana, praktisi lapangan, 

dan para pengambil kebijakan di 

semua lapisan. Dengan sebuah 

harapan, gerak pengembangan 

madrasah akan memiliki arah yang 

jelas, terukur, dan bersifat 

konseptual. 

4. Reaktualisasi Madrasah Sebagai 

Wujud Ikhtiar Pengembangan 

Madrasah 

Sejumlah permasalahan 

madrasah di atas, serta sejumlah fakta 

sejarah dan pengalaman yang sangat 

panjang dalam upaya menyelesaikan 

masalah-masalah aktual di lingkungan 

madrasah sampai dengan saat ini, 

                                                      
39. Ibid: 41. 
40. Tim Penyusun  Departemen 

Agama RI, Desain Pengembangan 

Madrasah, Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2004, hal. 42. 

merupakan modal dasar dalam 

merumuskan paradigma pengembangan 

madrasah baik yang berjangka pendek, 

menengah, maupun berjangka panjang 

dalam upaya mewujudkan 

pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya. 

Belajar dari pengalaman-

pengalaman tersebut, sesungguhnya 

telah banyak gagasan inovatif untuk 

mengembangkan pendidikan madrasah 

yang disertai dengan implementasi dan 

biaya yang tidak sedikit, namun tidak 

cukup terlihat dampak keberhasilannya. 

Kegagalan inovasi itu, sesungguhnya 

bersumber dari ketiadaan kerangka 

yang kuat, berjangka panjang, aspiratif, 

demokratis, partisipatif dan 

dilaksanakan secara konsisten dan 

berkesinambungan dari kondisi yang 

ada selama ini. 

Dalam realitas historisitasnya, 

madrasah tumbuh dan berkembang 

dari, oleh dan untuk masyarakat Islam, 

sehingga mereka sebenarnya telah jauh 

lebih terdahulu menerapkan konsep 

pendidikan berbasis masyarakat 

(community based education). 

Masyarakat baik secara individu 

maupun organisasi membangun 

madrasah untuk memenuhi kebutuhan 

pendidikan mereka yang didorong oleh 

semangat keagamaan dan dakwah. 

Tidak mengherankan jika madrasah 

yang didirikan oleh masyarakattetap 

berjalan dengan apa adanya.41 

Lahirnya madrasah sebagai 

institusi pendidikan Islam yang semula 

lebih didorong oleh semangat 

keagamaan dan dakwah tersebut, serta 

dikelola dengan manajemen apa 

adanya, saat ini menghadapi tuntutan 

baru.Baik menyangkut kontribisinya 

dalam merespons berbagai tantangan 

berupa tuntutan masyarakat terhadap 

kualitas pendidikan, maupun 

                                                      
41. Muhaimin, REKONSTRUKSI 

PENDIDIKAN ISLAM: Dari 

Paradigma Pengembangan, Manajemen 

Kelembagaan, Kurikulum hingga 

Strategi Pembelajaran, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009, hal. 21. 
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menyangkut pemberlakuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Pelbagai permasalahan dalam 

upaya pengembangan madrasah 

tersebut di atas, sebenarnya sejalan 

dengan paparan tentang beberapa 

tantangan pengembangan madrasah 

oleh Dirjen Pendidikan Islam dalam 

acara sosialisasi kebijakan tentang 

Pembinaan dan Peningkatan Mutu 

Madrasah pada Rapat Koordinasi 

Pengembangan Kurikulum Madrasah, 

pada 14-16 Nopember 2007, di Cisarua 

Bogor, Dirjen Pendidikan Islam 

menyatakan tentang adanya beberapa 

tantangan yang dihadapi oleh madrasah 

masa kini baik yang bersifat internal 

maupun eksternal dan segera 

membutuhkan solusi konkrit untuk 

menyelamatkan madrasah. Adapun 

tantangan-tantangan yang dihadapi 

adalah sebagai berikut:42 

a. Faktor Internal 

1) Mutu; penyelenggaraan dan 

pengelolaan madrasah pada 

umumnya belum dapat 

melahirkan lulusan yang 

berkualitas. 

2) Pendidik; sebagian besar tenaga 

pendidik dan kependidikan di 

madrasah belum berkualifikasi 

sesuai dengan tuntutan 

perundang-undangan. 

3) Kurikulum; sebagian besar 

madrasah belum dapat 

mengimplementasikan standar 

isi dan belum sepenuhnya dapat 

mencapai standar kompetensi 

lulusan minimal. 

4) Manajemen; penyelenggaraan 

dan pengeloaan madrasah 91,4 

% oleh swasta yang pada 

umumnya belum dikelola 

dengan manajemen yang 

profesional. 

                                                      
42. Muhaimin, REKONSTRUKSI 

PENDIDIKAN ISLAM: Dari 

Paradigma Pengembangan, Manajemen 

Kelembagaan, Kurikulum hingga 

Strategi Pembelajaran, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009, hal. 23. 

5) Sarana prasarana; belum 

memadainya sarana dan 

prasarana pada sebagian besar 

madrasah. 

6) Status; belum sepenuhnya 

percaya diri dalam pengelolaan 

dan penyelenggaraan dan 

terbatasnya peluang penegerian, 

sehingga madrasah negeri yang 

telah memenuhi standar minimal 

hanya berjumlah 8,6 %. 

b. Faktor Eksternal 

1) Cara pandang masyarakat dan 

pemerintah yang cendrung 

melihat secara diskriminatif 

dalam memberikan perlakuan 

antara sekolah dan madrasah. 

2) Madrasah kurang mendapatkan 

perhatian, termasuk dalam 

penyediaan anggaran 

operasional kegiatan madrasah 

maupun pembangunan sarana 

dan prasarana madrasah. 

3) Adanya anggapan yang 

“ditradisikan” oleh banyak 

kalangan bahwa madrasah 

adalah sebagai lembaga 

pendidikan “kelas dua” setelah 

sekolah. 

 

 

Sebagai bentuk usaha konkrit 

dalam upaya menjawab berbagai 

tantangan dan permasalahan madrasah 

yang sangat darurat tersebut di atas, 

madrasah harus segera melakukan 

reaktualisasi diri sebagai wujud ikhtiar 

dalam upaya penyelamatan dan 

pengembangan madrasah. Yaitu dengan 

upaya memenuhi hal-hal berikut:43 

a. Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas lulusan dengan pencapaian 

indikator-indikator sebagai berikut: 

1) Siswa dapat berprestasi dalam 

menempuh Ujian Nasional dan 

                                                      
43. Muhaimin, REKONSTRUKSI 

PENDIDIKAN ISLAM: Dari 

Paradigma Pengembangan, Manajemen 

Kelembagaan, Kurikulum hingga 

Strategi Pembelajaran, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009, hal. 24. 
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lulus dari madrasah dengan 

predikat minimal baik, sehingga 

mereka dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi pada satuan 

pendidikan yang unggul da 

favorit. 

2) Meningkatnya jumlah siswa 

yang berprestasi di bidang 

akademik, terutama dalam 

mengikuti olympiade, serta 

bidang nonakademik seperti 

olah raga, seni dan sebagainya. 

3) Lulusan madrasah dapat 

berkompetisi dengan lulusan 

sekolah umum. 

4) Lulusan madrasah dapat 

memenuhi harapan stakeholders, 

harapan orang tua, masyarakat, 

dunia kerja, pemerintah dan 

sebagainya. 

b. Mencapai dan atau secara bertahap 

mampu melampaui delapan standar 

nasional pendidikan, yaitu: standar 

isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan. 

c. Mengembangkan program-program 

unggulan yang dapat meningkatkan 

citra madrasah di kalangan 

masyarakat maupun pemerintah. 

Upaya tersebut akan dapat 

terwujud jika madrasah mempunyai 

“keinginan” untukmelakukan 

perubahan, inovasi, atau pembaruan 

yang dijadikan sebagai pijakan dalam 

upaya pengembangan madrasah. Untuk 

mengawal perubahan tersebut, perlu 

bertolak dari visi yang jelas, yang 

kemudian dijabarkan dalam misi, dan 

didukung oleh skill, insentif, sumber 

daya manusia, dan sumber daya fisik 

untuk selanjutnya diwujudkan dalam 

rencana kerja yang jelas.44 

                                                      
44. Muhaimin, REKONSTRUKSI 

PENDIDIKAN ISLAM: Dari 

Paradigma Pengembangan, Manajemen 

Kelembagaan, Kurikulum hingga 

Jadi, upaya melakukan 

reaktualisasi madrasah diperlukan 

adanya perubahan madrasah dari 

pengelolaan seadanya menuju pada 

peningkatan mutu, pengembangan dan 

pemberdayaan SDM yang 

berkualifikasi dan berkompetensi, serta 

melakukan sinkronisasi dengan 

kebijakan pendidikan nasional dengan 

memenuhi standar-standar nasional 

yang ada, bahkan jika memungkinkan 

dengan meningkatkannya ke standar 

yang lebih tinggi, sehingga eksistensi 

madrasah diakui di tingkat nasional, 

regional maupun internasional. 

Upaya pengembangan 

madarasah tersebut, kemudian 

diarahkan kepada bentuk pendidikan 

sebagai berikut:45 

a. Pendidikan Islam multikulturalis, 

yaitu pendidikan Islam yang 

dikemas dalam watak multikultural, 

ramah menyapa perbedaan budaya, 

sosial dan budaya. 

b. Mempertegas misi penyempurnaan 

akhlak mulia. 

c. Spiritualisasi watak kebangsaan, 

termasuk spiritualisasi berbagai 

aturan hidup untuk membangun 

bangsa yang beradab. 

Paradigma pengembangan 

madrasah tersebut harus 

mempertimbangkan faktor ekonomi, 

politik, sosial, dan budaya yang 

melingkupi kehidupan bangsa 

Indonesia dan dipandang berpengaruh 

secara langsung maupun tidak terhadap 

momentum pengembangan madrasah 

menjadi pijakan dalam pengambilan 

keputusan. Kecenderungan-

kecenderungan tersebut kemudian 

dieksplorasi dalam satu keterkaitan 

yang komprehensif dengan kearifan 

lokal bangsa Indonesia sehingga 

langkah-langkah pengembangan 

madrasah akan tetap dapat 

mengantisipasi perkembangan zaman 

yang semakin tidak menentu dengan 

tidak mengikis nilai-nilai kebangsaan. 

                                                                             

Strategi Pembelajaran, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009, hal. 25. 
45. Ibid: 47. 
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Strategi ini kemudian 

dijabarkan dalam bentuk kebijakan 

yang visioner oleh masing-masing 

stakeholders madrasah, lebih memberi 

nilai tambah yang strategis, dan lebih 

meningkatkan harkat dan martabat 

manusia. Strategi pengembangan 

madrasah ini juga dirancang agar 

mampu menjangkau alternatif jangka 

panjang, mampu menghasilkan 

perubahan yang signifikan, mengarah 

pada pencapaian visi dan misi 

pendidikan nasional, dan memiliki 

keunggulan komparatif dan kompetitif 

terhadap bangsa-bangsa lain. 

D. Penutup 

Madrasah masa kini dihadapkan 

pada pelbagai tantangan, baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. Madrasah 

dianggap kurang berhasil kalau tidak mau 

dikatakan “gagal” dalam mewujudkan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia, 

menggarap sikap dan perilaku peserta didik 

serta membangun moral etika bangsa 

Indonesia. Di sisi lain, fakta menunjukkan 

bahwa semakin kuatnya pengaruh budaya 

asing non-edukatif yang mengglobal seperti 

budaya materialisme, konsumerisme, 

hedonisme, dan sebagainya. Sehingga 

berakibat pada output pendidikan madrasah 

dan masyarakat pada umumnya. Inilah 

dampak persaingan global yang berakibat 

pada krisis multidimensional yang harus 

segera mungkin mendapatkan solusi agar 

masa depan pendidikan anak bangsa 

menjadi lebih baik. 

Walaupun demikian, sebagai 

lembaga pendidikan yang sudah lama 

berkembang di Indonesia, tidak dapat 

dipungkiri bahwa madrasah telah berhasil 

membina dan mengembangkan kehidupan 

beragama di Indonesia dan juga ikut 

berperan dalam menanamkan rasa 

kebangsaan ke dalam jiwa rakyat Indonesia. 

Selain itu, madarasah juga sangat berperan 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Namun demikian, performa 

madarasah hingga kini masih tertinggal 

dengan sekolah-sekolah umum negeri. 

Beberapa permasalahan mungkin telah 

berhasil diidentifikasi sehingga telah 

diketahui penyebabnya, baik pada tingkat 

pengelolaan maupun kebijakan. Masalah 

kurikulum madrasah yang masih belum 

fokus dan juga proses pembelajaran yang 

dirasa belum mendukung pada visi dan misi 

madrasah, merupakan contoh permasalahan 

di tingkat pengelolaan, sedangkan 

kebijakan pengembangan madrasah yang 

masih bersifat tambal sulam serta belum 

adanya blue print pengembangan madrasah 

merupakan permasalahan di tingkat 

kebijakan. 

Reaktualisasi madrasah sebagai 

paradigma pengembangan madrasah dalam 

upaya mewujudkan pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya tersebut, merupakan 

upaya untuk melakukan perubahan dan 

inovasi yang berfungsi sebagai alat, bukan 

tujuan. Apa yang dituju oleh perubahan dan 

inovasi itu adalah peningkatan mutu 

pendidikan, sehingga masing-masing 

madrasah dituntut untuk menyelenggarakan 

dan mengelola madrasah secara serius dan 

mampu memberikan jaminan mutu, layanan 

yang prima, dan dapat 

mempertanggungjawabkan kinerja kepada 

peserta didik, orang tua, masyarakat dan 

bangsa.  
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ABSTRACT  

 ABSTRAK 

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS TINDAK KEKERASAN PADA 

SEKOLAH DI KABUPATEN BULELENG 

Jurusan Teknologi Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja 

imadetegehderana@yahoo.com 

The objective of study were identified kind of student violence in school in the Buleleng regency, 

the actors of student violence in school environment, and the school effort overcome student violence. 

This research was survey.The population research were Junior High School, Senior High School, and 

Vocational High School in Buleleng Regency. Sample research were school that it student have 

experience violence. Sampling technique use purposive sampling. Dana analysis use descriptive statistic. 

 The result show that some student violence cover to (1) the kind of physic violence, such as hit 

(25%), pinched (23%), and word pressure 3%. (2) the kind of mental violence, such as satire 53%, (3) the 

kind of emosional violence such as insult 63%, scolded 20%, and aspersion rant 17%. The cause of 

student violent were envy 60%, revenge 16%, hatred 13%, and the other factors 7%. The actors of student 

violence in school environment were man teacher 76%, women teacher 6%, senior student 3%, and staff 

3%. There were two efforts overcome student violence such as preventive and curative effort. 

Key words: violence, school.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis perilaku kekerasan yang terjadi di 

lingkungan sekolah, faktor penyebab terjadinya perilaku kekerasan di lingkungan sekolah, pelaku  

kekerasan  di lingkungan sekolah, dan usaha-usaha yang dilakukan sekolah dalam  menanggulangi 

perilaku kekerasan yang terjadi di sekolah Kabupaten Buleleng. Desain penelitian ini adalah penelitian 

survei. Populasi penelitian ini adalah SMP, SMA, SMK negeri dan swasta di Kabupaten Buleleng. 

Sekolah yang diambil sebagai sampel adalah sekolah-sekolah yang siswanya pernah menjadi obyek 

bullying. Jadi teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik purposive. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Data yang terkumpul  pada tahun pertama dianalisis 

dengan analisis statistik deskriptif.  

Berdasarkan atas analisis data maka dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis kekerasan yang 

terjadi dan dialami oleh siswa di sekolah-sekolah Kabupaten Buleleng  meliputi, (1) jenis kekerasan fisik, 

seperti, dipukul (25%), dicubit (23%), dan tekanan kata-kata (intimidasi) mencapai 3%. (2) jenis 

kekerasan mental seperti, disindir (sindiran) mencapai  53 %, 10 % dalam bentuk tekanan kata-kata, 10% 

dalam bentuk direndahkan, dan 6% dalam bentuk pelecehan dan celaan, (3) Jenis kekerasan emosional 

meliputi, dihina mencapai 63%,dimarahi 20% dan umpatan atau kata-kata kasar mencapai 17%. Penyebab 

terjadinya perilaku kekerasan di sekolah antara lain disebabkan karena siswa melanggar aturan sekolah 

(46%), siswa lalai akan tanggungjawab termasuk lalai mengerjakan pekerjaan rumah, dan faktor lainnya 

mencapai 13%. Penyebab terjadinya perilaku kekerasan karena  memiliki perasaan iri mencapai 60%, 

karena faktor dendam 16% , karena faktor kebencian 13% dan 7 % karena faktor lainnya. Pada tingkat 

pengelola sekolah yang menjadi pelaku  kekerasan adalah, bapak guru mencapai 76%, ibu guru mencapai 

6%, siswa senior mencapai 3 % dan pegawai sekolah 3%. Ada dua usaha yang dilakukan dalam 

meminimalisasi dan menaggulangi  kekerasan yaitu,  usaha yang bersifat preventif (pencegahan) dan 

usaha bersifat kuratif (pemecahan). 

Kata kunci: tindak kekerasan, sekolah. 
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1. PENDAHULUAN  

Kekerasan deawasa ini terjadi dalam 

berbagai setting kehidupan,  dalam berbagai tempat 

dan dilakukan oleh berbagai kalangan. Bentuk 

kekerasan  tidak hanya berupa kekerasan fisik 

tetapi, berbagai kekerasan mental baik secara verbal 

maupun non verbal, langsung maupun tidak 

lansung.  Sekolah adalah lembaga pendidikan 

formal tempat untuk mengembangkan segala 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sebagai 

wadah pengembangan diri, sekolah memiliki 

pendidik yang kompeten yang menguasai berbagai 

perangkat ilmu dan strategi yang  professional. 

Sebagai lembaga  professional, pendidik  tidak 

diharapkan melakukan praktek pendidikan dengan  

cara-cara yang bertentangan dengan hakekat 

perkembangan anak tetapi, menerapkan alat-alat 

pendidikan secara proporsional dan dan dengan 

cara prosedural. Namun dalam kenyataannya, tidak 

jarang dan tidak sedikit praktek pendidikan di 

sekolah terbebas dari kekerasan. Hasil dari 

beberapa lembaga survey di beberapa daerah di 

Indonesia menemukan bahwa kekerasan banyak 

dilakukan oleh bapak dan ibu guru di sekolah.  

Bentuk kekerasan yang dilakukan mulai dari 

kekerasan fisik seperti menampar, memukul, 

maupun kekerasan mental seperti, berkata kasar, 

melecehkan, merendahkan, dan sebagainya. 

Dengan demikian sekolah dinilai tidak ubahnya 

sebagai penjara yang membuat anak menjadi serba 

takut.  Jika kondisi ini dibiarkan berkepanjangan 

akan berdampak pada terganggunya perkembangan 

anak, dan hubungan guru dengan murid menjadi 

tidak harmonis  Gangguan hubungan ini dalam 

jangka panjang  bisa menjadi bumerang bagi 

sekolah dan pemerintah karena sekolah 

ditinggalkan oleh masyarakat.  Jadi kegagalan anak 

di sekolah bukan semata-mata karena ketidak 

mampuan anak memahami pelajaran tetapi, sistem 

pendidikan yang tidak manusiawi. Artinya, kurang 

memberi peluang  kepada siswa untuk berkembang 

dengan cara-caranya sendiri. Padahal tiap siswa 

memiliki perkembangan dan karakter sendiri yang 

memerlukan perlakuan berbeda. Penelitian ini 

mencoba mengembangkan model bimbingan sosial 

kolaboratif berbasis empati untuk mengembangkan 

sikap, rasa dan perilaku empati para guru dalam  

rangka meminimalisasi kekerasan di sekolah. 

  

2. METODE YANG DITERAPKAN 

Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian survei. Populasi penelitian ini adalah 

SMP, SMA, dan SMK negeri dan swasta di 

Kabupaten Buleleng. Sekolah yang diambil sebagai 

sampel adalah sekolah-sekolah yang siswanya 

pernah menjadi obyek bullying. Jadi teknik 

pengambilan sampel adalah dengan teknik 

purposive. Dari sekolah-sekolah yang ada di 

Kabupaten Buleleng, maka ada 9 sekolah yang 

diambil sebagaii sampel. Ke Sembilan sekolah 

sekolah itu  terdiri dari, tiga sampel sekolah 

Menengah Pertama (SMP)  tiga Sekolah Menengah 

Umum (SMA), dan tiga Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) yang lokasinya di kota dan luar 

kota. Sedangkan sampel pengelola sekolah terdiri 

dari (1) kepala sekolah, (2) seorang guru 

Bimbingan Konseling,  dan 2 orang guru bidang 

studi. Sedangkan sampel siswa diambil 10 orang 

murid dari masing-masing sekolah. Dengan 

demikian jumlah pengelola sekolah berjumlah 36 

orang, dan 90 orang    dari pihak murid.   

Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah kuesioner dan wawancara. Data yang 

terkumpul  pada tahun pertama dianalisis dengan 

analisis statistik deskriptif.  

   

3. HASIL PENELITIAN 

      Berdasarkan atas analisis data maka dapat 

disimpulkan bahwa beberapa jenis kekerasan yang 

terjadi dan dialami oleh siswa di sekolahsekolah 

Kabupaten Buleleng  meliputi, (1) jenis kekerasan 

fisik, seperti, dipukul (25%), dicubit (23%), dan 

tekanan kata-kata (intimidasi) mencapai 3%. (2) 

jenis kekerasan mental seperti, disindir (sindiran) 

mencapai  53 %, 10 % dalam bentuk telkanan kata-

kata, 10% dalam bentuk direndahkan, dan 6% 

dalam bentuk pelecehan dan celaan, (3) Jenis 

kekerasan emosional meliputi, hinaan (dihina, 

mencapai 63%,  dimarahi,   20 % dan umpatan atau 

kata-kata kasar mencapai 17%. Penyebab terjadinya 

perilaku kekerasan di sekolah antara lain 

disebabkan karena, siswa melanggar aturan sekolah 

(46%), siswa lalai akan tanggungjawab termasuk 

lalai mengerjakan pekerjaan rumah, dan faktor 

lainnya mencapai 13%. Penyebab terjadinya 

perilaku kekerasan, dijawab karena  memiliki 

perasaan iri mencapai 60%, karena faktor dendam 

16% , karena faktor kebencian 13% dan 7 % karena 

faktor lainnya. Pada tingkat pengelola sekolah yang 

menjadi pelaku  kekerasan adalah, bapak guru 

mencapai 76%, ibu guru mencapai 6 % . siswa 

senior mencapai 3 % dan pegawai sekolah 3%. 

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh sekolah 

dalam menganggulangi/meminimilasisasi  perilaku 

kekerasan di sekolah terutama oleh sekolah. Ada 
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dua usaha yang dilakukan dalam meminimalisasi 

dan menaggulangi  kekerasan yaitu,  uasaha yang 

bersifat preventif (pencegahan) dan usaha bersifat 

kuratif (pemecahan). 

              

4. PEMBAHASAN HASIL  

Di sekolah, mengembangkan sikap, 

perasaan dan perilaku empati, dapat  dilatihkan dan 

dibimbing oleh guru-guru terkait, ( dilakukan 

secara kolaboratif) seperti,    oleh guru agama, guru 

bimbingan konseling, guru budi pekerti, dan guru 

PPKN  serta stakeholder ( lembaga atau 

perorangan)  untuk mencurahkan perhatiannya 

mentrasformasi teori-teori empati (memahami 

orang lain) dan  dinilai memiliki integritas empati 

yang tinggi oleh masyarakat. Latihan difokuskan 

pada bagaimana mempraktekan ucapan empati, dan 

melatihkan perileku-perilaku empati. Selain itu 

pemberian informasi  tentang empati juga penting 

dilakukan. (1) tidak terpengaruh oleh tekanan atau 

stressor dari luar.  (2) cerdas bergaul, mampu 

memahami perasaan, motivasi dan keprihatinan 

yang dirasakan orang lain, mampu mengendalikan 

diri dan dorongan emosi ketika berselisih dengan 

orang lain, membangun komitmen, tanggung jawab, 

empati, cerdas menyampaikan pendapat untuk 

menghindari ketersinggungan orang lain, (3) 

menanamkan keyakinan moral sesering mungkin, 

(4) bagaimana mengembankan hubungan saling 

menghargai, dan (5) menjadi  contoh moral. 

Sangat penting pendidik menjadi teladan 

moral termasuk bersikap, berperilaku serta 

merasakan empati bagi anak atau nsiswa di sekolah.  

anak akan belajar standar moral dari  apa yang ia 

dengar dari apa yang dikatakan dan  apa yang 

dilakukan guru.  Guru adalah panduan moral 

pertama dan terpenting bagi anak. Dengan melihat 

pilihan dan reaksi anda serta mendengat komentar 

anda, anak belajar standar moral. Jadi, hal-hal kecil 

yang mungkin anda lakukan sehari-hari bisa 

menjadi pelajaran moral yang berarti bagi siswa.  

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan atas analisis data maka dapat 

disimpulkan bahwa beberapa jenis kekerasan yang 

terjadi dan dialami oleh siswa di sekolahsekolah 

Kabupaten Buleleng  meliputi, (1) jenis kekerasan 

fisik, seperti, dipukul (25%), dicubit (23%), dan 

tekanan kata-kata (intimidasi) mencapai 3%. (2) 

jenis kekerasan mental seperti, disindir (sindiran) 

mencapai  53 %, 10 % dalam bentuk telkanan kata-

kata, 10% dalam bentuk direndahkan, dan 6% 

dalam bentuk pelecehan dan celaan, (3) Jenis 

kekerasan emosional meliputi, hinaan (dihina, 

mencapai 63%,  dimarahi,   20 % dan umpatan atau 

kata-kata kasar mencapai 17%. Penyebab terjadinya 

perilaku kekerasan di sekolah antara lain 

disebabkan karena, siswa melanggar aturan sekolah 

(46%), siswa lalai akan tanggungjawab termasuk 

lalai mengerjakan pekerjaan rumah, dan faktor 

lainnya mencapai 13%. Penyebab terjadinya 

perilaku kekerasan, dijawab karena  memiliki 

perasaan iri mencapai 60%, karena faktor dendam 

16% , karena faktor kebencian 13% dan 7 % karena 

faktor lainnya. Pada tingkat pengelola sekolah yang 

menjadi pelaku  kekerasan adalah, bapak guru 

mencapai 76%, ibu guru mencapai 6 % . siswa 

senior mencapai 3 % dan pegawai sekolah 3%. 

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh sekolah 

dalam menganggulangi/meminimilasisasi  perilaku 

kekerasan di sekolah terutama oleh sekolah. Ada 

dua usaha yang dilakukan dalam meminimalisasi 

dan menaggulangi  kekerasan yaitu,  uasaha yang 

bersifat preventif (pencegahan) dan usaha bersifat 

kuratif (pemecahan). 
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This research aimed to develop teaching material and it’s teaching and learning model for developing 

character based on traditional games on physical education, sport, and health subject matter in elementary 

school in Bali. For reaching the purpose, developmental research design is applied by three steps, namely: (1) 

draft development, (2) focus group discussion, and (3) first and second try out. By those processes, it was 

resulted teaching material and it’s teaching and learning model for developing character based on traditional 

games on  physical education, sport, and health subject matter  in elementary school in Bali. The teaching 

material could be implemented in developing     nine basic competencies which are spread two at fourth grade, 

five at fifth grade, and two at sixth grade. The teaching material was   also effective in developing some 

character aspects:  responsibility, discipline, cooperation, tolerance, and honesty. 

Key words: teaching material, teaching and learning model, character, traditional sports/games. 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan bahan ajar dan model pembelajaran pengembangan karakter 

berbasis permainan tradisional  melalui mata pelajaran PJOK pada siswa Sekolah Dasar Se-Bali. Untuk 

mencapai tujuan itu digunakan rancangan penelitian pengembangan dengan tahapan pengembangan draf, 

validasi melalui focus group discussion, uji coba tahap I, dan uji coba tahap II. Data dikumpulkan melalui 

metode pengamatan dan dianalisis secara kualitatif. Dari proses itu, dihasilkan bahan ajar dan model 

pembelajaran  pengembangan karakter berbasis permainan tradisional dalam pembelajaran pendidikan karakter 

melalui pelajaran PJOK pada siswa Sekolah Dasar Se-Bali. Bahan ajar tersebut dapat digunakan untuk 

mencapai sembilan kompetensi dasar yang tersebar dua di kelas IV, lima di kelas V, dan dua di kelas VI. Di 

samping itu, bahan ajar beserta model pembelajarannya efektif mengembangkan sejumlah aspek karakter, 

seperti tanggung jawab, disiplin, kerja sama, toleransi, dan kejujuran. 

Kata-kata kunci: bahan ajar, model pembelajaran, karakter, olahraga/permainan tradisional. 

 

mailto:imadesutamaubd@gmail.com


SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

466 

 

1.PENDAHULUAN 

Masyarakat Bali merupakan masyarakat 

yang terbuka. Keterbukaan masyarakat Bali 

mempengaruhi dinamika sosiokultural masyarakat 

Bali, yang tidak saja mewarnai kemultikulturan 

masyarakat Bali, tetapi juga telah menimbulkan 

ketergerusan budaya tradisional masyarakat Bali. 

Tergerusnya budaya tradisional masyarakat Bali 

juga terkait dengan proses pembangunan yang 

berparadigma modernis yang kurang 

mengakomodasi kebudayaan tradisional, karena 

paradigma modernis cenderung memosisikan 

kebudayaan tradisional sebagai penghalang proses 

pembangunan. Sebagaimana diungkapkan  

pendesain paradigma modernis McClelland dalam 

teori Motivasi Berprestasi, kebudayaan tradisional 

dinyatakan bersifat patalis (Suwarsono dan Alvin 

Y.So,1991). Pandangan semacam itu 

mengakibatkan tergerusnya berbagai budaya 

tradisional seperti kearifan lokal, bahasa lokal, 

ceritera rakyat, dan permainan tradisional, karena 

paradigma modernis mengesampingkan 

keterlibatan budaya tradisional (Triguna, 2008; 

Putra, 2008; Swarsi, 2008). Hal ini dapat dilihat 

dari semakin tergusurnya ceritera rakyat oleh film 

modern yang berasal dari manca negara, 

tergusurnya permainan tradisional oleh berbagai 

macam game berbasis teknologi modern. 

 Model pembangunan semacam itu akan 

menimbulkan keterasingan masyarakat setempat 

terhadap proses dan hasil pembangunan yang akan 

mengakibatkan kehancuran kultur lokal,  

kemerosotan kesadaran jati diri, identitas diri  dan 

karakter bangsa. Hal ini tentu  merupakan suatu 

penyimpangan terhadap pembangunan berwawasan 

sosiokultural. Menyadari hal itu, perlu diupayakan 

pelestarian budaya tradisional, khususnya 

permainan tradisional.  Pelestaraian    budaya  

tradisional sangat penting dilakukan karena hal itu 

merupakan komponen dari modal budaya  suatu 

masyarakat yang berkontribusi positif bagi 

pengembangan karakter dari generasi masa depan. 

Hal ini sejalan dengan ideologi dari pendidikan 

karakter yang sedang berkembang belakangan ini 

(Khan, 2011; Mustakim, 2011; Zubaedi, 2011; 

Raka, dkk., 2011). Kesadaran terhadap upaya 

pelestarian budaya tradisional memang telah 

berkembang. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

kelembagaan Deputi Pelestarian dan 

Pengembangan Budaya. Namun upaya yang 

dilakukan lebih menekankan keberadaan budaya 

sebagai produk yang siap untuk dikemas dan 

dipasarkan ke pasar pariwisata. Memosiskan 

kebudayaan semacam itu tentu tidak saja kurang 

memberikan ruang bagi penggalian nilai-nilai yang 

ada di balik berbagai bentuk budaya tradisional 

termasuk permainan tradisional masyarakat Bali, 

tetapi juga dalam proses sosialisasi dan 

pengembangannya dalam pembentukakan 

kepribadian dan karakter generasi muda. 

Sehubungan dengan hal itulah maka para 

akademisi teori pembangunan menawarkan 

paradigma pembangunan  berkelanjutan yang 

berpihak terhadap masyarakat dan budaya lokal 

(Dietz, 1996). 

 Pemikiran ke arah ini sebenarnya telah  

lama berkembang dalam berbagai polemik peta 

pemikiran keilmuan dari akademisi sosiologi, 

antropologi, kajian budaya dan pembangunan, 

sebagaimana diungkapkan oleh Geertz  (1976); 

Tom Cambell (1994), dan kajian-kajian tardisi lisan 

yang dikembangkan oleh Sedyawat (1998); 

Danandjaja (1998); Pudentia MPSS (1998). 

Bahkan belakangan ini pemikiran semacam itu 

semakin berkembang dalam paradigma keilmuan 

postmodernisme (Lyotard,1984; Foucault, 1997; 

Sugiharto, 1996). Berkembangnya paradigma 

semacam itu akan dapat memperkecil bias-bias 

pembangunan  (Shiva, 1997; Sugiono, 1999). Hal 

ini sejalan dengan pemikiran dari mazab Frankfurt 

(Hardiman, 1990; Habermas, 1990; Sugiono, 

1999).  

 Pemikiran kritis semacam itu sangat 

mengakui pluralisme budaya masyarakat, dan 

keberfungsiannya dalam berbagai aspek kehidupan. 

Sehubungan dengan hal itulah maka dipandang 

perlu mengkaji tentang Pelestarian Permainan 

Tradisional Edukatif sebagai  Modal  Sosialbudaya 

dalam Pengembangan Pendidikan Karakter pada 

Siswa Sekolah Dasar se- Bali. Kajian-kajian 

permaianan tradisional edukatif memang telah 

cukup banyak dilakukan seperti yang dilakukan 

oleh pakar-pakar tradisi lisan, namun khusus 

permainan tradisional masyarakat Bali masih 

sangat terbatas yang mengkaji dalam perspektif 

pendidikan karakter. Padahal, permaianan 

tradisional berperanan penting dalam proses 

pengembangan karakter pada pendidikan usia dini 

dan pendidikan dasar karena permainan tradisional 

edukatif sangat sarat dengan nilai etika, moral dan 

budaya masyarakat pendukungnya. Di samping itu, 

permainan tradisional edukatif merupakan modal 

sosialbudaya yang berkontribusi dalam 

pengembangan karakter generasi muda seperti: 

kerja sama, kebersamaan, kedisiplinan, kejujuran, 

dan musyawarah mufakat terhadap nilai dan aturan 

permaianan yang disepakati bersama, serta 

kreativitas berpikir  (Raka, dkk., 2011: 231; 

Zubaedi, 2011, 283: Lewis, 2004: 18; Zuchdi, dkk., 

2013: 25 ). Park sebagaimana dikutip oleh Zubaedi 

(2011) menyatakan  bahwa peluang mengajarkan 

nilai-nilai etika dan moral yang memengaruhi 

perilaku siswa dapat dikembangkan melalui 

olahraga dan permainan. Hal ini sejalan dengan 

tujuan dan fungsi standar kompetensi nasional 

pendidikan jasmani sebagaimana tertuang dalam 

kurikulum tahun 2004 yang menyatakan: 

meletakkan landasan karakter moral yang kuat; 

mengembangkan sikap yang sportif, jujur, disiplin, 
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bertanggungjawab, kerja sama, percaya diri, dan 

demokratis melalui aktivitas jasmani. Sehubungan 

dengan hal itu perlu dikembangkan kajian tentang 

pelestarian permaianan tradisional edukatif sebagai 

modal sosial budaya dalam pengembangan 

pendidikan karakter pada siswa SD se- Bali. 

Adapun permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini pada tahun kedua adalah 

“Bagaimana  model bahan ajar dan  pembelajaran 

pengembangan karakter berbasis permainan 

tradisional melalui Mata Pelajaran PJOK pada 

siswa Sekolah Dasar Se-Bali?” 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian tahun ke-2. 

Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif 

(Moleong, l989; Glaser dan Anselm l Strauss, l985; 

Miles dan A Michael Huberman, l992; Pelto dan 

Gretel H. Pelto,l989; Brannen,l997; Maryaeni, 

2005) atau bersifat penelitian kebudayaan, dengan 

sasaran pokok adalah menyusun suatu Bahan Ajar 

dan Model Pembelajaran Pengembangan  Karakter 

melalui Pembelajaran PJOK pada Siswa Sekolah 

Dasar se Bali. (Barker, 2005; Piliang, 2006; Ratna, 

2006). 

 Lokasi penelitian ini adalah empat 

kabupaten di Bali, yakni Kabupaten Buleleng, 

Klungkung, Gianyar, dan Tabanan. 

Sebagaimana telah disampaikan di atas, 

penelitian ini adalah penelitian tahun ke-2 yang 

sasaran pokoknya adalah menghasilkan Bahan Ajar 

dan Model Pembelajaran Pengembangan  Karakter 

Melalui Pembelajaran PJOK pada Siswa Sekolah 

Dasar se Bali. Untuk mencapai hasil tersebut, 

digunakan rancangan penelitian pengembangan. 

Tahapannya adalah (1) menyusun draf, (2) 

melakukan validasi draf melalui Focus Group 

Discussion yang melibatkan pihak-pihak terkait, 

seperti Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru 

PJOK, dan pakar budaya tradisional serta pakar 

PJOK, dan (3) uji coba tahap I, dan uji coba tahap 

II. 

 Teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teknik 

Pengamatan. Teknik pengamatan yang 

digunakan adalah pengamatan tidak terlibat. 

Aspek-aspek  yang diamati adalah penerapan  

Bahan Ajar dan Model Pembelajaran 

Pengembangan  Karakter Melalui Pembelajaran 

PJOK pada Siswa Sekolah Dasar se Bali. 

Penerapannya sekaligus didokumentasikan dalam 

bentuk foto dan video.    Dalam pengamatan 

tersebut tidak saja dilakukan perekaman terhadap 

perilaku yang tampak, akan tetapi yang lebih 

penting adalah terhadap makna yang terkandung di 

dalamnya, sehingga pemahamannya menjadi lebih 

utuh, terutama yang berkaitan dengan 

pengembangan karakter.  

 Penelitian ini menggunakan model 

penelitian kebudayaan, sehingga analisis data 

dilakukan sepanjang berlangsungnya penelitian dan 

dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai 

akhir penelitian. Dalam hubungan dengan hal ini 

dilakukan berbagai tindakan seperti penggalian 

data secara intensif, kategorisasi data, penyusunan 

data, yang semuanya itu didasarkan pada perolehan 

data di lapangan. Selain itu,  juga dilakukan 

interpretasi data. Dalam menginterpretasikan data 

digunakan pendekatan interpretatif kualitatif, yakni 

penafsiran dengan menggunakan pengetahuan, ide-

ide, dan konsep-konsep yang ada pada masyarakat 

yang ditelaah yang dipaduka dengan teori kritis. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Pengembangan bahan ajar dan model 

pembelajaran pengembangan karakter melalui mata 

pelajaran PJOK di Sekolah Dasar se-Bali ini 

merujuk pada Silabus Mata Pelajaran PJOK 

Kurikulum 2013. Dari situ diperoleh masing-

masing dua kompetensi dasar di Kelas IV, lima 

kompetensi dasar di Kelas V, dan dua kompetensi 

dasar di kelas VI yang dapat dicapai dengan 

permainan tradisional.  

 Secara lebih rinci, apa saja kompetensi 

dasar (KD) itu, dengan permainan tradisional apa 

akan dicapai, dan apa model pembelajarannya, 

disampaikan berikut ini. Untuk di kelas IV, ”KD 

mempraktikkan kombinasi gerak dasar untuk 

membentuk gerakan dasar atletik jalan dan lari 

yang dilandasi konsep gerak melalui permainan 

dan/atau olahraga tradisional” dicapai dengan 

permainan Metabuan-tabuanan dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. Sementara 

itu, untuk “KD mempraktikkan variasi dan 

kombinasi gerak dasar lokomotor, nonlokomotor, 

dan manipulative dalam permainan bola kecil yang 

dilandasi konsep gerak dalam berbagai permainan 

dan/atau olahraga tradisional  bola kecil dicapai 

dengan permainan tradisonal “Matembing Kodok” 

dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD. 

 Untuk di kelas V, kelima KD, permainan 

tradisional untuk mencapainya, dan model 

pembelajaran yang diterapkan adalah seperti 

berikut ini. (1) “KD mempraktikkan variasi dan 

kombinasi pola gerak dasar dalam permainan bola 

besar dan/atau olahraga tradisional” dicapai dengan 

permainan tradisional “Permainan Bola Sepak” 

dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD. (2) “KD mempraktikkan variasi dan 

kombinasi gerak dasar atletik lompat dan lempar 

melalui permainan/olahraga yang dimodifikasi 

dan/atau tradisional” dicapai dengan permainan 

tradisional “Main Batu Lima” dengan Model 

Pembelajaran  Kooperatif Tipe TGT. (3) “KD 
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mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak 

dasar yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai 

permainan bola kecil dan/atau olahraga tradisional” 

dicapai melalui permainan “Main Batu Lima” 

dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT. 

(4) “KD mempraktikkan variasi dan kombinasi 

pola gerak yang dilandasi konsep gerak dalam 

berbagai permainan bola besar dan/atau olahraga 

tradisional” dicapai melalui permainan “Bola 

Sepak” dengan Model Pembelajaran Koopertaif 

Tipe STAD. (5) “KD mempraktikkan variasi dan 

kombinasi gerak dasar atletik lompat dan lempar 

melalui permainan/olahraga yang dimodifikasi 

dan/atau tradisional” dicapai dengan permainan 

“Megebug Tingkih” dengan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TGT. 

 Untuk di kelas VI, “KD mempraktikkan 

variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, 

nonlokomotor, dan manipulatif dalam berbagai 

permainan dan/atau olahraga tradisional bola kecil” 

dicapai dengan permainan tradisional “Main Batu 

Lima” dengan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TGT. Sementara itu, “KD mempraktikkan 

variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, 

nonlokomotor, dan manipulative dalam berbagai 

permainan dan/atau olahraga bola besar’ dicapai 

dengan permainan “Bola Sepak” dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. 

 Susunan bahan ajar untuk mencapai 

masing-masing KD adalah (1) kompetensi inti, (2) 

kompetensi dasar, (3) indikator, (4) materi, (5) 

strategi (model pembelajaran yang dipilih), (6) 

teknik (permainan tradisional yang dipilih), (7) 

langkah-langkah pembelajaran, (8) sarana dan 

prasarana bermain, (8) peraturan permainan yang 

dilengkapi dengan gambar permainan, dan (9) 

komponen karakter yang dapat dikembangkan. 

 Melalui berbagai permainan tradisional 

yang dipilih, dikembangkan lima aspek karakter. 

Kelimanya adalah (1) tanggung jawab, (2) disiplin, 

(3) kerja sama, (4) toleransi, dan (5) kejujuran. 

Kelima aspek karakter itu ditekankan oleh guru 

pada saat sebelum permainan dimulai, ketika 

permainan sedang berlangsung, dan pada akhir 

pelajaran ketika dilakukan refleksi.   

 Dengan bahan ajar, model pembelajaran, 

dan permainan tradisional yang dipilih, tiga hal 

dapat dicapai. Pertama, anak mengikuti 

pembelajaran dengan riang gembira. Kedua, KD 

dapat dicapai. Ketiga, kelima karakter dapat 

dikembangkan secara efektif. 

 Terdapat beberapa penjelasan yang dapat 

diberikan pada capaian di atas. Permaianan, apakah 

itu tradisonal atau modern, pada hakikatnya 

memiliki sifat menghibur. Dengan melakukannya, 

anak akan merasa terhibur, tanpa beban, termasuk 

ketika digunakan sebagai media pembelajaran, 

termasuk pembelajaran PJOK. Permainan 

tradisional yang dipilih telah dipertimbangkan. 

Pertimbangan yang dimaksud adalah terdapat gerak 

apa saja yang dimungkinkan dalam permainan itu. 

Dengan demikian, permainan yang dipilih akan 

dapat digunakan untuk mencapai KD yang 

ditetapkan dalam pembelajaran. Dalam bermain 

permainan tradisional, apa pun jenisnya, ada 

pembagian tanggung jawab, diperlukan kerja sama 

dan disiplin, dituntut toleransi atas kelemahan/ 

kekurangan teman, dan diperlukan kejujuran. Itulah 

sebabnya, melalui permainan tradisional, kelima 

aspek karakter itu dapat dicapai secara terintegrasi 

dan alami. Anak-anak sama sekali tidak merasa 

bahwa mereka sedang dididik tentang karakter. 

Mereka betul-betul dibentuk secara bawah sadar. 

   

4. SIMPULAN DAN SARAN 

Merujuk pada hasil penelitian di atas, 

dapat diambil beberapa simpulan. Pertama, bahan 

ajar yang dikembangkan dapat digunakan untuk 

mencapai sembilan kompetensi dasar, yang 

masing-masing terdistribusi dua di kelas IV, lima 

di kelas V, dan dua di kelas VI. Di samping untuk 

mencapai kompetensi dasar, bahan ajar itu juga 

efektif digunakan untuk mengembangkan sejumlah 

nilai karakter sebagaimana terbukti lewat uji coba 

bahan ajar. 

 Berdasarkan simpulan tersebut disarankan 

kepada pihak sekolah dasar untuk menerapkan 

bahan ajar dan model pembelajaran yang 

dikembangkan untuk kepentingan pendidikan 

karakter melalui Mata Pelajaran PJOK di SD di 

Bali. 
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Dewi Arum Widhiyanti Metra Putri, Nyoman Dantes 

ABSTRAK 

1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Interaksi sosial merupakan hal 

yang sangat penting dalam kehidupan 

seorang individu. Melalui interaksi yang 

terjalin dengan orang lain, seseorang 

secara langsung maupun tidak langsung 

dapat memenuhi kebutuhannya, baik yang 

bersifat fisik, material, maupun psikis atau 

emosional. Setiap aspek dalam 

kehidupannya, seseorang dituntut untuk 

mampu mengembangkan kemampuan 

untuk dapat melakukan hubungan timbal 

balik dengan orang yang lain. Pada 

individu yang normal, kemampuan untuk 

melakukan interaksi sosial sangat 

mungkin untuk ditumbuh kembangkan.  

Interaksi sosial berkembang sejak 

masa anak-anak, sesuai dengan tingkat 

perkembangan yang mereka alami. 

Namun tidak semua anak dapat 

mengembangkan keterampilan interaksi 

sosialnya. Hambatan untuk 

mengembangkan keterampilan interaksi 

sosial akan terjadi ketika anak mengalami 

gangguan dalam hal kognitif, afektif, atau 

psikomotornya. Salah satu gangguan atau 

PENGEMBANGAN MODEL PEER-MEDIATED INTERVENTION 

DENGAN STRATEGI PIVOTAL RESPONSE TRAINING UNTUK 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN SOSIAL SISWA 

AUTISTIK PADA SEKOLAH DASAR INKLUSI DI BALI 

Universitas Pendidikan Ganesha 

Email: dantes_nyoman@yahoo.co.id ,dewiarumbk@gmail.com  

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan suatu metode penanganan untuk meningkatkan 

keterampilan sosial siswa Autistik, yaitu Peer-Mediated Intervention (PMI) dengan strategi Pivotal 

Response Training (PRT). Strategi ini dikembangkan melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan 

terstruktur untuk menghasilkan suatu acuan atau panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

penanganan siswa Autistik, khususnya di sekolah dasar inklusi di Bali. Intervensi ini menekankan dan 

mengembangkan keterlibatan teman sebaya sebagai fasilitator bagi perkembangan keterampilan sosial 

siswa Autistik di sekolah inklusi. Penelitian ini melibatkan siswa Autistik dan siswa regular di sekolah 

inklusi. Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh melalui metode pengumpulan 

data, yaitu observasi dan wawancara.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran teman sebaya (peer) merupakan faktor penting 

dalam perkembangan keterampilan sosial siswa autistik namun peran tersebut perlu untuk 

dikembangkan melalui suatu pendekatan yang terstruktur agar memperoleh hasil yang optimal. Peran 

teman sebaya (peer) dapat dimanfaatkan untuk memberikan intervensi Peer-mediated dengan strategi 

Pivotal response training untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa autistik. Strategi Pivotal 

Response Training ini mengacu pada Pivotal Behavior, yaitu adanya motivasi dan respon terhadap 

stimulus ganda yang dimiliki oleh siswa autistik. Aspek keterampilan yang dilatihkan adalah 

keterampilan memulai, merespon, dan memelihara interaksi, keterampilan berbagi dan bermain 

bergiliran, keterampilan memberi dan menerima bantuan. Sedangkan strategi yang digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut adalah strategi mengarahkan perhatian, 

menggunakan bahasa yang sesuai, menawarkan pilihan, memberikan contoh/model dalam melakukan 

permainan, mendorong teman untuk berbicara, bermain bergiliran, memberikan penguatan, dan 

mengajarkan pembelajaran observasional. Produk yang dihasilkan adalah berupa rancangan model 

pelatihan teman sebaya (peer) dan rancangan model intervensi Peer-mediated dengan strategi Pivotal 

response training.  

Kata Kunci: Peer-Mediated Intervention, Pivotal Response Training, keterampilan sosial, 

siswa Autistik, sekolah dasar inklusi. 
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hambatan perkembangan yang membuat 

seseorang tidak mampu melakukan 

interaksi sosial karena keterbatasan 

keterampilan sosialnya secara memadai 

adalah autisme.  

Autisme merupakan gangguan 

perkembangan yang bersifat pervasif, di 

mana anak mengalami gangguan dalam 

melakukan komunikasi verbal dan 

nonverbal, gangguan emosi, dan interaksi 

sosial. Anak penyandang autisme 

memiliki keterbatasan untuk mampu 

mengembangkan interaksi sosial dengan 

orang lain atau bahkan sama sekali tidak 

dapat merespon stimulus yang diberikan 

oleh orang lain. Anak autis tidak dapat 

berbagi kesenangan dengan teman dan 

kurang dapat berhubungan sosial dan 

emosional timbal balik. Gangguan 

interaksinya antara lain adalah kurangnya 

kontak mata, tidak bisa bermain dengan 

teman sebaya, tidak bisa berempati, 

kurang mampu mengadakan hubungan 

sosial dan emosional secara timbal balik. 

Usaha-usaha penanganan yang 

dilakukan pada umumnya memiliki tujuan 

awal untuk mengembangkan kemampuan 

perilaku sosial dan kemampuan 

komunikasi pada anak autis. Usaha-usaha 

tersebut, di antaranya adalah dengan 

melakukan terapi secara individual atau 

memasukkan anak ke dalam sekolah. 

Sekolah yang dituju dapat merupakan 

sekolah khusus bagi penyandang autis 

atau sekolah inklusi, yaitu sekolah umum 

yang menerima anak berkebutuhan khusus 

untuk belajar bersama dengan anak-anak 

yang normal. Dengan memasuki sekolah 

inklusi, diharapkan anak memperoleh 

lebih banyak kesempatan untuk 

berinteraksi dengan anak normal dan 

memperoleh lingkungan yang kondusif 

bagi mereka yang memiliki keterbatasan 

dalam interaksi sosial sehingga mereka 

dapat belajar mengembangkan 

kemamampuan berinteraksi sosial dengan 

orang lain. 

Sekolah inklusi merupakan 

manifestasi dari pendidikan inklusi yang 

berlandaskan filosofi kesetaraan hak 

memperoleh pendidikan yang sama bagi 

semua anak, baik yang normal maupun 

anak berkebutuhan khusus. Sekolah 

inklusi memberikan kesempatan bagi anak 

(normal maupun anak berkebutuhan 

khusus) untuk mengembangkan berbagai 

macam keterampilan, perilaku, dan 

pengetahuan, yang semuanya penting bagi 

keberhasilan proses integrasi anak ke 

dalam masyarakat. 

Harrower dan Dunlap (2001) yang 

merangkum sejumlah penelitian berkaitan 

dengan inklusi, mengemukakan bahwa 

anak-anak dengan Autisme yang 

sepenuhnya berada dalam seting inklusi 

menunjukkan adanya tingkat dukungan 

sosial yang lebih tinggi, baik dalam hal 

memberi dan menerima dukungan, 

menunjukkan tingkat keterikatan dan 

interaksi sosial yang lebih tinggi, memiliki 

jaringan pertemanan yang lebih luas, dan 

mencapai tujuan pendidikan individual 

yang lebih tinggi, semuanya bila 

dibandingkan dengan anak yang 

bersekolah dalam seting terpisah. 

Dalam tahun-tahun awal 

perkembangan seorang anak, salah satu 

tugas perkembangan yang penting adalah 

pembentukan perilaku sosial dengan 

teman sebaya (peer). Saat ini, dipahami 

secara luas bahwa teman sebaya (peer) 

telah dipertimbangkan dapat berkontribusi 

terhadap perkembangan kemampuan 

sosial dan komunikasi. Pentingnya 

kompetensi sosial dalam interaksi, 

termasuk dengan peer, berkaitan dengan 

penyesuaian diri, penerimaan dari orang 

lain, dan yang terpenting adalah kualitas 

dari kehidupan seseorang. 

Hal ini mendasari pemikiran 

untuk merancang suatu program intervensi 

dini dalam seting inklusi. Walaupun seting 

inklusi tampaknya merupakan kondisi 

yang kondusif bagi tercapainya 

kemampuan sosial, namun seting inklusi 

semata-mata tidak menjamin hasil yang 

positif dan tidak mengurangi kebutuhan 

intervensi yang berkaitan dengan 

keterampilan sosial yang spesifik (Koegel, 

et.al, 2001). Untuk keberhasilan 

penempatan dalam seting inklusi, pendidik 

harus memiliki pengetahuan dan akses 

terhadap strategi yang valid secara empiris 

yang akan membantu mereka dalam 

proses ini (Harrower & Dunlap, 2001). 

Intervensi yang secara empiris 

terbukti dapat membantu anak autis 

mengembangkan keterampilan interaksi 

sosial adalah intervensi peer-mediated. 

Pendekatan peer-mediated dapat 
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mengatasi masalah hambatan 

keterampilan interaksi sosial dengan 

mengajarkan anak autistik keterampilan 

sosial yang baru dan meningkatkan 

kesempatan sosial di dalam lingkungan 

yang alami. Intervensi peer-mediated 

dirancang untuk meningkatkan 

keterlibatan sosial dengan teman sebaya 

bagi anak autistik. Intervensi peer-

mediated ini memiliki tujuan untuk 

mengajarkan teman sebaya cara-cara 

untuk dapat berinteraksi dengan anak 

autistik, dan juga meningkatkan frekuensi 

interaksi antara anak autistik dengan 

teman sebayanya yang normal. Melalui 

usaha ini, bantuan dari guru atau orang 

dewasa lainnya dapat diminimalkan. 

Salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam intervensi peer-mediated 

adalah Pivotal Response Training (PRT). 

PRT merupakan intervensi yang berpusat 

pada anak secara alamiah yang digunakan 

untuk meningkatkan keterampilan 

komunikasi dan interaksi sosial yang 

sesuai pada anak autistik. Intervensi yang 

dikembangkan oleh Koegel dkk. ini 

mengidentifikasi area-area utama yang 

menjadi fokus, termasuk kemampuan 

merespon stimulus dan petunjuk ganda, 

meningkatkan motivasi anak, dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan kapasitas 

manajemen diri dan meningkatkan 

inisiatif.  

Teman sebaya (peer) yang 

menjadi bagian dari lingkungan anak 

autistik di seting sekolah inklusi 

merupakan bagian utama dalam rancangan 

intervensi peer-mediated dengan teknik 

PRT. Pada kenyataannya, teman sebaya 

(peer) memiliki kesulitan yang cukup 

besar dalam berinteraksi dengan anak 

Autistik. Melalui suatu pelatihan yang 

dirancang khusus, teman sebaya dilatih 

untuk mengembangkan keterampilan-

keterampilan tertentu yang digunakan 

ketika berinteraksi dengan teman mereka 

yang autistik dalam seting natural. 

Intervensi peer-mediated dengan 

teknik Pivotal Response Training (PRT) 

perlu dikembangkan penerapannya pada 

sekolah-sekolah inklusi di Bali secara 

efektif dan terstruktur. Hal ini mengingat 

belum adanya panduan pelaksanaan model 

intervensi tersebut yang dapat dijadikan 

acuan, baik secara praktis maupun 

teoretis, sebagai bagian dari penanganan 

masalah keterampilan sosial pada siswa 

Autistik. Target temuan yang dalam 

penelitian ini adalah suatu model 

intervensi yang sistematis dan terstruktur 

yang dapat diterapkan secara efektif oleh 

sekolah-sekolah inklusi, khususnya SD 

inklusi di Bali, sebagai bagian dari usaha 

yang komprehensif untuk meningkatkan 

keterampilan sosial siswa autistik. Model 

intervensi ini penting dikembangkan 

dengan melakukan kajian yang mendalam 

terhadap semua aspek-aspek penting, yang 

dalam hal ini berkaitan dengan analisis 

kebutuhan di sekolah inklusi dan kondisi 

siswa di sekolah yang bersangkutan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah rancangan model 

Peer-mediated intervention dengan 

strategi Pivotal Response Training untuk 

meningkatkan keterampilan sosial pada 

siswa Austistik di SD Inklusi di Propinsi 

Bali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan model Peer-mediated 

intervention dengan strategi Pivotal 

Response Training untuk meningkatkan 

keterampilan sosial pada siswa Autistik di 

SD Inklusi di Propinsi Bali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya kajian tentang salah 

satu intervensi yang digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan berinteraksi 

sosial pada anak Autistik. Hasil penelitian 

ini juga dapat digunakan sebagai panduan 

dan referensi bagi praktisi dalam bidang 

pendidikan, khususnya pendidikan inklusi, 

yang ingin melakukan intervensi untuk 

meningkatkan keterampilan sosial pada 

anak Autistik. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

A. Autisme dan Hambatan 

Perkembangan Keterampilan 

Sosial 

Autisme digolongkan 

sebagai gangguan perkembangan 

pervasif (pervasive developmental 
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disorder) karena banyak segi 

perkembangan psikologi dasar 

anak yang terganggu berat secara 

bersamaan, seperti fungsi kognitif, 

emosi, dan psikomotorik anak.  

Penyandang autisme 

mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Selektif berlebihan 

terhadap rangsang 

b. Kurangnya motivasi 

untuk menjelajahi lingkungan baru 

c. Respon stimulasi diri 

sehingga mengganggu integrasi 

sosial 

d. Respon unik terhadap 

imbalan, khususnya yang berupa 

stimulasi diri.  

Anak penderita autisme 

terbiasa sibuk dengan dirinya 

sendiri ketimbang bersosialisasi 

dengan lingkungannya. Anak-

anak ini tidak memiliki 

kemampuan untuk menjalin 

hubungan persahabatan, 

menunjukkan empati, serta 

memahami apa yang diharapkan 

oleh orang lain dalam beragam 

situasi sosial. Bila mereka berada 

di satu ruangan dengan orang lain, 

maka penderita autisme akan 

menyibukkan diri dengan aktivitas 

yang melibatkan diri mereka 

sendiri, yang umumnya dengan 

benda-benda mati. Ketika dipaksa 

untuk bergabung dengan yang 

lainnya, mereka akan kesulitan 

untuk melakukan kontak mata 

atau berkomunikasi secara 

langsung dengan orang lain. 

Mereka cenderung untuk 

memainkan permainan yang dapat 

dilakukan seorang diri dan tidak 

ingin bergabung dengan anak 

lainnya. 

Keterampilan sosial 

merupakan bagian penting dari 

kemampuan hidup manusia. Jika 

tidak memiliki keterampilan 

sosial, manusia tidak dapat 

berinteraksi dengan orang lain di 

lingkungannya karena 

keterampilan sosial dibutuhkan 

dalam hidup bermasyarakat. 

Keterampilan sosial yang dimiliki 

anak adalah kemampuan untuk 

mereaksi secara efektif dan 

bermanfaat terhadap lingkungan 

sosial yang merupakan 

persyaratan bagi penyesuaian 

yang baik, kehidupan yang 

memuaskan dan dapat diterima 

masyarakat. 

Bellack, et.al. (2004) 

mengemukakan bahwa 

keterampilan sosial adalah 

perilaku-perilaku spesifik yang 

digunakan seseorang ketika 

berinteraksi dengan orang lain 

yang memungkinkan individu 

untuk mencapai tujuan 

personalnya secara efektif. 

Keterampilan sosial diperlukan 

dalam situasi percakapan, 

berteman, mengekspresikan 

perasaan, atau memperoleh 

sesuatu dari orang lain. 

Keterampilan sosial yang baik 

mencakup apa yang dikatakan 

selama interaksi sosial dan 

bagaimana cara mengatakannya. 

Ketika berkomunikasi dengan 

orang lain, isi verbal dari pesan, 

yaitu pemilihan kata atau kalimat, 

merupakan hal yang penting. 

Bagaimana cara pesan tersebut 

dikomunikasikan juga sama 

pentingnya. Sebagai contoh, 

adalah ekspresi wajah yang 

sesuai, bahasa tubuh, kontak mata, 

dan nada suara yang baik, 

semuanya membantu untuk 

mengkomunikasikan pesan. 

 

B. Sekolah Inklusi 

Pendidikan inklusif 

merupakan suatu bentuk 

kebijakan dalam bidang 

pendidikan yang berlandaskan 

prinsip kesetaraan hak bagi setiap 

anak untuk mendapatkan 

pendidikan yang sama. Kebijakan 

pendidikan inklusif mengacu pada 

penyediaan kesempatan dan 

fasilitas bagi anak berkebutuhan 

khusus di sekolah umum. Pada 

mulanya pendidikan inklusif 

merupakan suatu strategi untuk 

mempromosikan pendidikan 
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universal yang efektif karena 

dapat menciptakan sekolah yang 

responsive terhadap beragam 

kebutuhan aktual dari anakd an 

masyarakat. Dengan demikian, 

pendidikan inlusif menjamin 

akses dan kualitas. Satu tujuan 

utama inklusi adalah mendidik 

anak yang berkebutuhan khusus 

akibat kecacatannya di kelas 

reguler bersama-sama dengan 

anak-anak lain yang non-cacat, 

dengan dukungan yang sesuai 

dengan kebutuhannya, di sekolah 

yang ada di lingkungan rumahnya 

(Firdaus, 2010). 

 

C. Intervensi Peer-Mediated dengan 

Strategi Pivotal Response Training 

Peer-mediated adalah suatu 

alternatif pengaturan kelas di mana 

siswa memegang peran instruksional 

terhadap teman sekelas atau siswa 

yang lain (Hall, 2003). Neitzel (2008) 

mengemukakan bahwa intervensi 

Peer-mediated yang diaplikasikan 

bagi anak autistik adalah suatu 

intervensi yang melibatkan pengajaran 

atau pelatihan pada teman sebaya 

tentang cara berinteraksi dan cara 

membantu siswa autistik agar mampu 

memiliki keterampilan sosial yang 

baru dengan meningkatkan 

kesempatan sosialisasi dalam 

lingkungan yang alami. 

Dengan menggunakan 

pendekatan peer-mediated ini untuk 

mendukung lebih berkembangnya 

siswa autistik maka dapat mengurangi 

kebutuhan akan perhatian satu 

banding satu dari orang dewasa di 

sekolah, khususnya dari guru. Hal ini 

juga memberikan kesempatan bagi 

siswa autistik untuk meningkatkan 

otonomi dan menjadi semakin dekat 

dengan teman sekelas mereka. 

Menurut Texas Statewide 

Leadership for Autism (2009) PMI 

menekankan keterlibatan teman 

sebaya (peers) yang normal sebagai 

fasilitator yang berkompetensi sosial 

untuk meningkatkan perilaku-perilaku 

sosial dan komunikatif yang sesuai 

(Chou, 2005). Intervensi peer-

mediated berdasar pada prinsip 

behaviorisme dan teori belajar sosial 

dari Bandura. Teman sebaya (peer) 

secara sistematis dan hati-hati 

diajarkan cara-cara untuk melibatkan 

anak-anak autistic dalam interaksi 

sosial yang positif dan lebih luas. 

Proses melatih teman sebaya untuk 

berinteraksi dengan teman 

berkebutuhan khusus merupakan hal 

penting untuk dapat mencapai respon 

komunikasi sosial yang bermakna, 

seperti memulai dan memelihara 

interaksi prososial yang bertujuan 

untuk menghasilkan interaksi sosial 

yang positif. 

Anak atau siswa normal 

dilatih untuk dapat meningkatkan 

frekuensi interaksi dengan teman 

mereka yang autistik. Mereka juga 

dilatih untuk menjadi role model bagi 

teman mereka. Siswa yang normal ini 

dilatih di ruangan yang terpisah untuk 

kemudian kembali ke kelas dan 

menggunakan keterampilan-

keterampilan mereka untuk 

berinteraksi dengan peer atau teman 

mereka yang autistik (Chou, 2005). 

Neitzel (2008) 

mengemukakan langkah-langkah 

dalam intervensi dan instruksi peer-

mediated, yaitu sebagai berikut: 

1. Memilih teman sebaya: Langkah 

pertama dalam mengimplementasikan 

jaringan sosial teman sebaya diawali 

dengan memilih teman sebaya yang 

memberikan dukungan sosial kepada 

siswa berkebutuhan khusus.  

2. Melatih teman sebaya: Teman 

sebaya mempelajari perilaku-perilaku 

yang spesifik yang digunakan untuk 

memfasilitasi interaksi sosial selama 

berlangsungnya kegiatan yang 

terstruktur. Perilaku-perilaku ini di 

antaranya adalah memulai interaksi, 

memberikan respon terhadap inisiatif 

yang ditunjukkan oleh teman, menjaga 

berlangsungnya interaksi, memberikan 

dan menerima pujian, dan membantu 

teman.  

3. Mendukung dan memberikan 

umpan balik untuk teman sebaya: 

Strategi-strategi yang spesifik yang 

dapat digunakan untuk mendukung 

siswa berkebutuhan khusus selama 

interaksi sosial, dicontohkan selama 
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berlangsungnya kegiatan yang 

terencana yang melibatkan teman 

sebaya dan siswa berkebutuhan 

khusus.  

4. Implementasi di dalam seting 

ruang kelas dan keseharian: Ketika 

merencanakan dan 

mengimplementasikan interaksi peer-

mediated ini terdapat beberapa faktor 

yang harus diperhatikan untuk 

meningkatkan keberhasilan jaringan 

sosial teman sebaya, yaitu, 

menciptakan lingkungan sosial yang 

suportif, menyediakan kesempatan 

belajar di dalam kelas, monitoring 

interaksi sosial, menggunakan prompt 

dan penguatan, memperbanyak 

penggunaan inisiatif sepanjang hari. 

Strategi Pivotal Response 

Training (PRT) ini diperkenalkan oleh 

Koegel, dkk. (dalam Kuhn, et.al., 

2008). Pivotal Response Training 

(PRT) adalah suatu metode yang 

secara sistematis mengaplikasikan 

prinsip-prinsip dari Applied Behavior 

Analysis (ABA) untuk mengajarkan 

siswa autistik komunikasi sosial yang 

fungsional dan perilaku yang adaptif 

dalam format pengajaran yang alamiah 

(Vismara & Bogin, 2009). PRT 

menekankan intervensi pada perilaku 

pusat (pivotal behavior) yang akan 

menghasilkan perubahan pada 

perilaku yang lebih luas. Perilaku 

pivotal yang dimaksud adalah 

perilaku-perilaku yang menjadi pusat 

dari area fungsi yang lebih luas. 

Perubahan positif pada perilaku pusat 

(pivotal behavior) memiliki dampak 

positif yang akan meluas pada 

perilaki-perilaku lainnya. Hal ini 

kemudian menjadi cara untuk 

menghasilkan generalisasi 

perkembangan dalam perilaku anak 

autistik. Perilaku pusat (pivotal) yang 

diidentifikasi bagi anak autis adalah 

adanya motivasi, dan respon terhadap 

petunjuk ganda. 

Persoalan inti dari 

perkembangan anak autis dan 

gangguan berat lainnya adalah 

kurangnya motivasi (Koegel, 

et.al.,1989). Anak autis kurang 

memiliki motivasi untuk mempelajari 

tugas-tugas baru dan secara umum 

untuk berpartisipasi dalam lingkungan 

sosial. Kurangnya motivasi dicirikan 

dengan munculnya temper tantrum, 

menangis, perilaku tidak patuh, tidak 

ada perhatian, meninggalkan kegiatan 

belajar, dan lain sebagainya. Kita tidak 

mengetahui secara pasti alasan anak 

menjadi demikian sulit untuk 

dimotivasi namun kemungkinan hal 

ini berkaitan dengan kenyataan bahwa 

ketika mereka gagal mereka belajar 

untuk tidak mencoba lagi. Ketika anak 

termotivasi untuk mencoba lebih 

keras, mereka akan lebih tertarik 

dengan situasi belajar, dan cenderung 

akan menggunakan perilaku yang 

dipelajarinya dalam situasi yang lain. 

Karakteristik atensi yang 

spesifik pada anak autis disebut 

“stimulus overselectivity” dan 

merupakan kegagalan untuk 

menggunakan semua petunjuk-

petunjuak penting dalam 

pembelajaran. Sebagai contoh, pada 

suatu eksperimen, anak autis diajarkan 

suatu tugas yang melibatkan banyak 

petunjuk komponen, yaitu petunjuk 

berupa cahaya, suara, dan sentuhan. 

Dalam beberapa kali pengetesan, 

diperoleh hasil bahwa anak autis 

hanya belajar tentang satu petunjuk 

saja. Hal ini berlawanan dengan anak 

normal yang mempelajari setiap 

petunjuk yang diberikan. Artinya 

bahwa anak autis hanya merespon 

pada petunjuk yang terlalu sedikit dari 

lingkungannya dan hal ini merupakan 

hambatan yang serius dalam belajar. 

Kondisi “over selectivity” ini 

menyebabkan anak gagal untuk 

mempelajari perilaku yang baru, 

menggeneralisasikan perilaku-perilaku 

yang dipelajari, belajar dari prosedur 

pendidikan yang normal, dan untuk 

terlibat dalam perilaku sosial. Dengan 

memperbaiki kekurangan ini akan 

memberikan dampak positif yang luas 

dalam kemampuan belajar siswa. 

PRT merupakan pendekatan 

yang lebih alamiah dalam intervensi 

peer-mediated. Strategi ini tidak 

mencakup skrip yang spesifik dengan 

kegiatan dan mainan yang terbatas, 

melainkan menggunakan variasi 
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bantuan oleh teman sebaya yang 

meningkatkan respon-respon yang 

lebih luas dari anak autistic, dan juga 

meningkatkan generalisasi interaksi 

dan mempertahankannya. Prosedur 

PRT dalam intervensi peer-mediated 

mengajarkan teman sebaya 

menggunakan strategi-strategi untuk 

memperoleh perhatian (atensi), 

memberikan pilihan untuk 

mempertahankan motivasi, 

memberikan permainan yang beragam, 

mencontohkan perilaku sosial, 

menguatkan usaha-usaha yang 

dimunculkan, mendorong terjadinya 

percakapan, memperluas percakapan, 

melakukan kegiatan secara bergiliran, 

dan menarasikan permainan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dapat 

dikategorikan dalam penelitian 

pengembangan. Hal ini dilakukan 

untuk menghasilkan suatu model 

yang digunakan sebagai acuan 

dan panduan pelaksanaan 

intervensi bagi siswa autistik yang 

dapat diaplikasikan di sekolah 

inklusi untuk membantu 

peningkatan keterampilan sosial. 

Penelitian ini melibatkan sekolah 

dasar inklusi yang ada di propinsi 

Bali dalam pilot study. Sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa 

regular dan siswa autistik yang 

berada di sekolah dasar inklusi 

tersebut.  

Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan melalui 1) 

observasi, 2) wawancara. Seluruh 

data yang diperoleh digunakan 

dalam pengembangan model 

intervensi Peer-mediated dengan 

strategi Pivotal Response 

Training. 

Analisis data dilakukan 

pada saat melakukan asesmen 

terhadap model intervensi yang 

diusulkan. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini 

berupa data kualitatif. Analisis 

non-statistik digunakan untuk 

memberi makna terhadap 

deskripsi data yang menyangkut 

isi, logika inferensinya, proses, 

dan produk (output Hasil analisis 

dari keseluruhan data penelitian 

tersebut akan dijadikan sebagai 

dasar pijakan oleh tim peneliti 

dalam melakukan sosialisasi dan 

diseminasi secara lebih luas 

tentang output yang dihasilkan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara 

diperoleh hasil bahwa pemberian layanan 

pendidikan bagi siswa di sekolah inklusi 

memang relatif sama bagi siswa regular 

maupun siswa berkebutuhan khusus, 

termasuk Autistik. Selama ini guru 

memegang peranan yang utama dalam 

memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus 

dalam mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan, termasuk keterampilan 

sosialnya. Peranan siswa regular di 

sekolah belum mendapatkan banyak 

perhatian karena keterbatasan 

pengetahuan dan juga kesulitan dalam 

mengimplementasikan keterlibatan siswa 

regular tanpa adanya suatu acuan atau 

pedoman. Keterlibatan siswa dikatakan 

penting untuk dapat dikembangkan 

mengingat siswa berkebutuhan khusus, 

terutama Autistik, perlu usaha kontinu dan 

konsisten dalam mengembangkan 

keterampilan sosialnya. Keterbatasan 

tenaga dan keterampilan guru menjadi 

hambatan untuk memfasilitasi 

pengembangan keterampilan sosial siswa 

Autistik sehingga peran siswa regular 

perlu untuk dikembangkan. Dengan 

demikian dikatakan bahwa sekolah inklusi 

dapat lebih berperan dalam memberikan 

stimulasi yang optimal bagi semua siswa. 

Hasil observasi menunjukkan 

bahwa secara umum siswa regular 

menunjukkan penerimaan terhadap siswa 

autistik di sekolah yang bersangkutan. 

Namun dari indikator yang digunakan saat 

melakukan observasi, perilaku interaktif 

yang ditunjukkan oleh siswa regular, 

khususnya untuk mendukung 

keterampilan sosial siswa autistik, belum 

tampak terarah dan konsisten. Interaksi 

yang terjadi kurang dapat berkembang 

dalam rentang waktu yang memadai 
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sehingga pengembangan keterampilan 

sosial siswa autistik tampaknya belum 

terfasilitasi dengan optimal. 

Hasil penelitian pada tahun I ini 

adalah berupa dua buah kerangka atau 

rancangan pedoman, yaitu (1) 

kerangka/rancangan kegiatan pelatihan 

bagi siswa regular (selanjutnya disebut 

Peer) yang akan dilibatkan dalam 

intervensi Peer-mediated, (2) 

kerangka/rancangan modul pelaksanaan 

intervensi Peer-mediated dengan strategi 

Pivotal Response Training. 

Pengembangan model intervensi ini 

mengacu pada langkah-langkah PMI yang 

dikemukakan oleh Nietzel (2008), yaitu 

memilih teman sebaya, melatih teman 

sebaya, mendukung dan memberikan 

umpan balik untuk teman sebaya, dan 

implementasi dalam seting kelas dan 

keseharian.  

Pelatihan yang untuk teman 

sebaya (Peer) dirancang dengan jenis 

materi-materi informative sebagai berikut: 

karakteristik autisme, keterampilan sosial 

dalam kehidupan sehari-hari, keterbatasan 

keterampilan sosial anak autistic, dan 

pengalaman berinteraksi dengan anak 

autistic. Aspek keterampilan yang 

dilatihkan adalah keterampilan memulai, 

merespon, dan memelihara interaksi, 

keterampilan berbagi dan bermain 

bergiliran, keterampilan memberi dan 

menerima bantuan. Sedangkan strategi 

yang digunakan untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan tersebut adalah 

strategi mengarahkan perhatian, 

menggunakan bahasa yang sesuai, 

menawarkan pilihan, memberikan 

contoh/model dalam melakukan 

permainan, mendorong teman untuk 

berbicara, bermain bergiliran, memberikan 

penguatan, dan mengajarkan pembelajaran 

observasional. Metode yang digunakan 

dalam pelatihan untuk peer ini adalah 

dengan presentasi, cerita, diskusi, video, 

dan role playing.  

 

5. KESIMPULAN  

Beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian tahun I adalah 

sebagai berikut: 

1. Peranan sekolah inklusi sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan 

keterampilan sosial siswa austistik 

karena kondisi yang sangat 

memungkinkan untuk terjadinya 

interaksi sosial dengan siswa regular 

dan guru. Hasil observasi dan 

wawancara menunjukkan bahwa 

perlu adanya intervensi yang 

terstruktur yang melibatkan siswa 

regular agar hasil yang dicapai dapat 

optimal.  

2. Peranan siswa regular di sekolah 

inklusi merupakan hal yang sangat 

penting dalam pelaksanaan intervensi 

untuk dapat mendukung 

perkembangan keterampilan sosial 

siswa autistik. Hasil observasi dan 

wawancara menunjukkan bahwa 

untuk menunbuhkan peran ini 

diperlukan pula pelatihan yang 

terstruktur agar memperoleh hasil 

yang sesuai harapan.  

3. Intervensi yang dirancang adalah 

Peer-mediated intervention dengan 

strategi Pivotal Response Training 

yang menekankan peran teman 

sebaya (Peer) untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa autistik 

dengan mengacu pada Pivotal 

Behavior, yaitu adanya motivasi dan 

respon terhadap stimulus ganda.  

4. Rancangan pelatihan yang disusun 

adalah pelatihan untuk teman sebaya 

(Peer) dan rancangan Peer-mediated 

Intervention dengan strategi Pivotal 

response Training. Masing-masing 

prosedur pelatihan maupun intervensi 

memiliki keterkaitan karena 

keterampilan yang harus dimiliki oleh 

peer secara umum merupakan aspek 

perilaku yang harus berkembang pada 

siswa autistik. 
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I Nyoman Jampel, I Wayan Widiana 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Menurut Susanto (2012) salah satu 

masalah yang dihadapi dunia pendidikan 

saat ini adalah masalah lemahnya 

pelaksaanaan proses pembelajaran yang 

diterapkan guru di sekolah. Kondisi seperti 

ini terjadi hampir pada semua materi dalam 

kurikulum 2013. Dalam proses 

pembelajaran dengan kurikulum 2013 

sering dilupakan bahwa keterlibatan siswa 

secara aktif adalah merupakan bagian yang 

esensial dari suatu proses pembelajaran. 

Sering kali jalan yang guru tempuh dalam 

menyampaikan pembelajaran adalah 

dengan cara memberi ceramah kepada 

siswa tentang segala sesuatu yang ada di 

dalam buku (tekstual). Hal inilah yang 

menyebabkan siswa tidak tertarik untuk 

belajar, sehingga berdampak pada hasil 

belajarnya. Siswa seharusnya ikut berbuat 

sesuatu untuk memperoleh ilmu yang 

mereka cari dengan memanfaatkan alam 

sekitar sebagai sumber belajar. Dalam hal 

ini, peranan guru sangatlah penting untuk 

memberikan bimbingan kepada anak 

didiknya dalam menggali dan menyusun 

fakta-fakta yang berlimpah dari alam 

sekitar sehingga menjadi sesuatu yang 

bermakna. 

 Berdasarkan hasil studi dokumen 

pada daftar nilai tes kognitif tengah 

semester  siswa kelas V semester satu di SD 

Gugus I Kecamatan Buleleng pada tanggal 

28-29 November 2015, didapatkan rata-

ratanya masih di bawah nilai standar 

minimal yang ditetapkan sekolah. Jika 

dikonversikan terhadap skala PAP, nilai 

tersebut berada pada interval 63–69 dengan 

MENGONTROL MOTIVASI BERPRESTASI SISWA SEKOLAH 

DASAR DALAM PEMBELAJARAN SAVI DENGAN KURIKULUM 

2013 

Universitas Pendidikan Ganesha  

Singaraja, Indonesia 

nyoman.jampel@gmail.com; wayan_widiana@yahoo.co.id 

Motivasi berprestasi adalah motif yang mendorong individu dalam mencapai sukses dan bertujuan 

untuk berhasil dalam kompetisi dengan beberapa ukuran keberhasilan, yaitu dengan membandingkan 

prestasinya sendiri sebelumnya maupun dengan prestasi orang lain. Motivasi berprestasi memiliki 

pengaruh positif terhadap perkembangan belajar siswa. Oleh sebab itu, motivasi perlu dikendalikan dalam 

proses pembelajaran. Pengendalian ini dilakukan untuk membuktikan sejauhmana pengaruh dan 

kontribusinya dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013 sebelum dan setelah dikendalikan. Penelitian 

ini termasuk penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan non-equivalent post-test only control group 

design. Populasi penelitian berjumlah 385 siswa dan sampel penelitian yang digunakan adalah 98 siswa. 

Data motivasi berprestasi dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner sedangkan data hasil belajar 

siswa dikumpulkan dengan menggunakan tes hasil belajar kognitif. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan uji Anakova satu jalur dan uji korelasi product moment. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa. Pertama, sebelum motivasi berprestasi dikendalikan, terdapat perbedaan hasil belajar siswa 

antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran SAVI dan siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional (Fhitung=255,33; ttabel=3,94; taraf signifikansi 5% sehingga thitung > ttabel). Kedua, setelah 

motivasi berprestasi dikendalikan terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok siswa yang 

mengikuti pembelajaran SAVI dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional Fhitung = 123,38;Ftabel 

= 3,94; taraf signifikansi 5%) sehingga Fhitung > Ftabel). Ketiga, motivasi berprestasi memberikan 

kontribusi sebesar 49% terhadap hasil belajar siswa. 

Kata kunci: motivasi berprestasi 
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kategori cukup. Beberapa penyebab yang 

menjadi pemicu diantaranya: pertama, 

pembelajaran masih berpusat pada guru 

(Teacher Centered), sehingga pengetahuan 

siswa tentang mareri pelajaran bersifat 

verbal. Proses pembelajaran yang berpusat 

kepada guru  membuat siswa menjadi pasif 

dalam belajar karena hanya mendengarkan 

dan mencatat informasi dari guru, tanpa ada 

aktivitas lain yang menggerakkan tubuh 

sewaktu belajar sehingga pembelajaran 

yang berlangsung menjadi kurang efektif 

yang akan berpengaruh pada hasil belajar 

kognitif IPA siswa. Kedua, guru kurang 

memberikan penguatan kepada siswa. 

Penguatan yang dimaksud yaitu pemberian 

respons positif oleh guru baik secara verbal 

atau non verbal terhadap tingkah laku yang 

tampak dari siswa dalam proses 

pembelajaran, seperti siswa menjawab 

dengan benar pertanyaan guru, siswa 

membuat tugas dengan baik, dan lain 

sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan 

siswa kurang termotivasi untuk terlibat aktif 

dalam pembelajaran. Ketiga, kurangnya 

pemanfaatan sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan pembelajaran yang ada 

di sekolah. Guru hanya berpatokan pada  

buku paket dan buku LKS sebagai sumber 

belajar. Guru belum mengaitkan materi 

pembelajaran dengan fenomena nyata 

sehari-hari dan guru belum menggunakan 

media pembelajaran yang dapat digunakan 

sesuai dengan materi yang dibahas. Hal ini 

membuat siswa kurang memahami materi 

pelajaran, sehingga berdampak pada hasil 

belajar kognitif yang rendah. 

Untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan tersebut, diperlukan suatu 

solusi untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, terutama hasil belajar kognitif siswa. 

Solusi yag dibutuhkan adalah pembelajaran 

yang memanfaatkan alat indera dan 

membuat seluruh tubuh atau pikiran terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran 

(Meier, 2002). Dalam menerima 

pembelajaran, seharusnya tidak hanya 

melalui mendengar atau melihat saja, tetapi 

juga menggerakkan fisik (tubuh) dan 

aktivitas intelektual dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran dengan 

menggabungkan gerakan fisik dan aktivitas 

intelektual dengan memanfaatkan semua 

alat indera yang dimiliki siswa dan 

membuat seluruh tubuh atau pikiran terlibat 

dalam proses belajar dapat berpengaruh 

besar terhadap pembelajaran. Pendekatan 

pembelajaran semacam ini disebut dengan 

pendekatan SAVI.  

Pendekatan SAVI memiliki empat 

komponen, yaitu Somatic, Auditory, Visual, 

dan Intellectual. Meier (2002) menyatakan 

bahwa belajar dapat optimal jika keempat 

komponen SAVI ada dalam satu peritiwa 

pembelajaran. Pendekatan SAVI dilandasi 

oleh teori belaja konstruktivisme. Hal ini 

tampak dari proses pembelajaran dengan 

pendekatan SAVI sangat mengutamakan 

peran aktif siswa. Siswa dituntut untuk 

belajar dengan menggunakan semua indera 

yang dimiliki dan juga siswa diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan 

pengetahuannya sendiri.  

Selain pendekatan dalam 

pembelajaran yang harus diperhatikan oleh 

guru, faktor lain yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar IPA siswa salah satunya adalah 

motivasi berprestasi siswa. Motivasi 

merupakan hal yang terpenting dalam 

proses belajar karena motivasi bukan hanya 

sebagai penggerak tingkah laku, tetapi juga 

mengarahkan dan memperkuat tingkah laku 

dalam belajar. Tinggi rendahnya motivasi 

dalam belajar terkait dengan motivasi 

berprestasi yang dimilikinya. Motivasi yang 

sesungguhnya adalah timbul dari dalam diri 

siswa sendiri, misalnya keinginan untuk 

memperoleh keterampilan tertentu, 

memperoleh informasi, keinginan untuk 

diterima orang lain, dan lain sebagainya. 

Namun, pemberian motivasi dari luar diri 

siswa tetap diperluka, sebab tidak semuanya 

menarik minat siswa atau sesuai dengan 

kebutuhan siswa, dan siswa sering kali 

belum memahami untuk apa ia belajar hal-

hal yang diberikan oleh sekolah (Hamalik, 

2001). Untuk itu, guru juga perlu 

meningkatkan motivasi berprestasi pada diri 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 481 

siswa. Motivasi berprestasi sangat 

diperlukan agar siswa terdorong untuk mau 

dan ingin berprestasi sehingga hasil belajar 

dapat meningkat. Jadi, variabel motivasi 

berprestasi merupakan faktor yang sangat 

penting untuk dipertimbangkan dalam 

penelitian ini.  

 

METODE 

Penelitian ini tergolong dalam 

penelitian eksperimen semu atau quasi 

experiment dengan rancangan non 

equivalent post-test only control group 

design. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas V di SD Gugus I Kecamatan 

Buleleng yaitu sebanyak 7 sekolah dengan 

jumlah kelas sebanyak 9 kelas dengan 

jumlah siswa sebanyak 385 orang. Sampel 

diambil dengan teknik group random 

sampling secara bertahap, untuk 

menentukan kelas eskperimen dan kelas 

kontrol. Kelas yang digunakan sebagai 

sampel, terlebih dahulu dilakukan uji 

kesetaraan. Data motivasi berprestasi 

dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner, dan data hasil belajar siswa 

dikumpulkan dengan menggunakan tes 

kognitif jenis obyektif bentuk pilihan 

ganda. Untuk mengetahui motivasi 

berprestasi siswa digunakan kuesioner 

dengan jumlah soal 30 butir dengan 

alternatif jawaban sangat setuju (SS), setuju 

(S), ragu-ragu (RR), tidak setuju (TS), dan 

sangat tidak setuju (STS), dan jumlah item 

tes hasil belajar yang dibuat adalah 30 butir 

soal pilihan ganda yang disertai dengan 

empat alternatif jawaban yang dipilih oleh 

siswa (alternatif a, b, c, dan d) setiap item 

soal akan diberikan skor 1 bila siswa 

menjawab dengan benar (jawaban 

dicocokan dengan kunci jawaban) serta 

skor 0 bila siswa menjawab salah. Semua 

alat ukur diuji validasinya secara ahli 

(pakar) dan secara empirik. Data yang 

sudah dikumpulkan dianalisis dengan 

menggunakan analisis analisis kovarian dan 

regresi product moment. Dalam proses 

analisis, motivasi berprestasi dikendalikan 

secara statistik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

 Hasil analisis deskripsi Motivasi 

belajar dan hasil belajar siswa dapat dilihat 

pada Tabel 1.

 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian 

 

Variasi statistik 

Motivasi Berprestasi Hasil Belajar siswa 

Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

Kontrol 

Mean 132,86 117,90 26,46 18,10 

Varians 35,39 54,61 6,66 6,71 

Standar Deviasi 5,95 7,39 2,58 2,59 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat 

dijelaskan bahwa skor rata-rata motivasi 

berprestasi siswa pada kelompok 

eksperimen = 132,86 lebih besar daripada 

kelompok kontrol = 117,90, dan skor rata-

rata hasil belajar siswa siswa kelompok 

eksperimen = 26,46 juga lebih besar 

daripada kelompok kontrol = 18,10. Hasil 

konversi ke skala PAP menunjukkan kalau 

skor rata-rata motivasi berprestasi siswa 

kelompok eksperimen tergolong kriteria 

sangat tinggi, dan skor rata-rata motivasi 

berprestasi siswa kelompok kontrol dengan 

M = 117,90  tergolong kriteria tinggi. 

Sedangkan skor rata-rata motivasi 

berprestasi siswa kelompok eksperimen 
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dengan M = 26,46  tergolong kriteria sangat 

tinggi, sedangkan skor rata-rata hasil belajar 

siswa kelompok kontrol dengan M = 18,10  

tergolong kriteria tinggi.  

Hasil uji prasyarat menunjukkan 

bahwa data motivasi berprestasi dan hasil 

belajar siswa dinyatakan berdistribusi 

normal dan varians homgen serta hubungan 

antara motivasi berprestasi dengan variabel 

hasil belajar siswa bersifat. 

 Uji hipotesis pertama dapat 

disajikan pada Tabel 2.

 

Tabel 2. Rangkuman Hasil Analisis Varians Satu Jalur 

Sumber 

Variasi 

JK
 

db RJK Fhitung Ftabel 

(5%) 

Kesimpulan 

JKantar 1709,876
 1 1709,876 255,33 3,94 Signifikan 

JKdal 642,899 96 6,697 -- --  

Total 2352,775
 97 -- -- --  

 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 255,32 sedangkan nilai ttabel 

dengan taraf signifikansi 5% adalah 3,94. 

Hal ini berarti nilai thitung lebih besar dari 

ttabel (235,33 > 3,94), sehingga H0 ditolak 

dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat 

simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar IPA siswa antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

pendekatan SAVI dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional. 

 Uji Hipotesis kedua dianalisis 

dengan menggunakan uji F ANAKOVA, 

dengan kriteria jika Fhitung > Ftabel maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Rangkuman hasil 

uji F ANAKOVA disajikan pada Tabel 3

 

Tabel 3. Rangkuman Hasil ANAKOVA 

 

Sumber 

Variasi 
JK db RK FA

* 
    F tabel 

Keterangan 
    5%  

Antar 663,36 1 663,36 123,38   3,94  

Signifikan Dalam (error) 510,79 95 5,38 -   -  

Total (residu) 1174,15 96 - -   -  
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Berdasarkan Tabel 3 di atas, diperoleh nilai 

Fhitung lebih besar daripada Ftabel (Fhitung  Ftabel 

), ini berarti  H0 ditolak dan H1 diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar IPA siswa kelas V di SD Gugus I 

Kecamatan Buleleng antara kelompok siswa 

yang belajar dengan pendekatan SAVI dan 

kelompok siswa yang belajar dengan 

pendekatan konvensional setelah kovariabel 

motivasi berprestasi siswa dikendalikan. 

 Uji hipotesis ketiga dianalisis 

menggunakan korelasi product moment dengan 

kriteria jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Berdasarkan hasil analisis, 

diperoleh rxy = 0,704 dan r2 = 0,49. Dengan 

taraf signifikansi 5% diperoleh r tabel = 0,195. 

Ternyata rhitung > rtabel (0,49 > 0,195) yang 

ternyata signifikan. Hasil perhitungan  

menunjukkan terdapat kontribusi motivasi 

berprestasi siswa terhadap hasil belajar IPA 

pada siswa sebesar 49%.  

 

PEMBAHASAN 

Ketiga temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa setelah motivasi 

berprestasi memiliki pengaruh dan kontribusi 

yang signifikan terhadap hasil belajar siswa 

sekolah dasar. Hasil tersebut terlihat dari hasil 

perhitungan model terkoreksi sebesar 32,757, 

ini artinya bahwa pengaruh model 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa 

sebelum dan setelah mengontrol motivasi 

berprestasi terdapat pebedaan besaran 

pengaruh atau determinasi yang signifikan. 

Secara umum besarnya determinasi motivasi 

berprestasi terhadap hasil belajar statistik 

inferensial adalah 49%. Hal itu berarti, dalam 

proses pembelajaran selain memperhatikan 

aspek model, strategi, dan pendekata 

pembelajaran yang digunakan juga harus 

memperhatikan aspek intrn siswa seperti 

motivasi berprestasi yang dimiliki oleh 

masing-masing siswa.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

Nurhidayah (2015) yang menemukan bahwa 

motivasi berprestasi tinggi memberikan 

prestasi belajar yang lebih baik daripada 

motivasi berprestasi sedang, motivasi 

berprestasi tinggi memberikan prestasi belajar 

yang lebih baik daripada motivasi berprestasi 

rendah, motivasi berprestasi sedang 

memberikan prestasi belajar yang lebih baik 

daripada motivasi berprestasi rendah. Dwija 

(2008), Hart & Albarracín (2009), Weiner 

(1985) menemukan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara motivasi 

berprestasi dan hasil siswa. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan pendapat McClelland (dalam 

Djaali, 2008), yang mengungkapkan bahwa 

motivasi berprestasi dapat diartikan dorongan 

untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-

baiknya yang mengacu kepada standar 

keunggulan. Berdasarkan pendapat tersebut, 

motivasi berprestasi lebih menitik beratkan 

pada pencapaian suatu ukuran keberhasilan 

yang dapat dilihat berdasarkan tugas-tugas 

yang berhasil dikerjakan. Perbedaan hasil 

belajar juga dipengaruhi oleh faktor motivasi 

berprestasi.  

Motivasi berprestasi tidak dibawa 

sejak lahir, tetapi suatu proses yang dipelajari, 

dilatih, ditingkatkan, dan dikembangkan. 

Berikut ini kiat-kiatnya: (1) tetapkan tujuan 

(goal setting), yakin dan optimislah bahwa kita 

dapat berubah, bahkan kita memang harus 

berubah untuk mencapai titik maksimum, 

(2)susunlah target yang masuk akal. Saya 

harus meraih peningkatan dalam setiap kurun 

waktu, 2 atau 3 poin seminggu, belajar 

menggunakan bahasa prestasi. (3) Gunakanlah 

kata-kata optimistis misalnya “masih ada 

peluang lagi”. Jadikan konsep ini sebagai 

budaya berfikir, berbicara, berdialog, dan 

bertindak. (4) Belajar sendiri cermat 

menganalisis diri. Masih adakah cara berfikir, 

perilaku, dan kebiasaan saya yang kurang 

menguntungkan 

(5) Perkaya motivasi. Kekayaan motivasi 

membuat kita tidak kehabisan pemasok daya 

penggerak. Fokuskan pada motivasi instrinsik 

(dalam diri). Sentuhan perasaan, fikiran, dan 

motivasi dari orang-orang terdekat juga dapat 

dimanfaatkan 

Temuan lainya dalam penelitian ini 

adalah bahwa model pembelajaran 

pembelajaran SAVI berpengaruh postif 

terhadap hasil belajar siswa. Itu dapat dilihat 

adanya perbedaan hasil belajar siswa anatar 

siswa yang yang dibelajarkan dengan model 
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pembelajaran SAVi dan siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran 

konvensional (model pembelajaran yang 

selama ini digunakan). Perbedaan ini terjadi 

baik sebelum motivasi berprestasi dikontrol 

maupun setelah dikontrol.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani 

(2012) yang meneliti tentang Implementasi 

Pendekatan SAVI Untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas III Semester II Di SD No. 1 Sembiran 

Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. 

Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan 

bahwa skor rata-rata persen aktivitas belajar 

siswa mengalami peningkatan dari siklus ke 

siklus. Pada siklus I, skor rata-rata persen 

aktivitas belajar siswa yaitu 70,8% dan 

mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 

85,8%. Sedangkan perbandingan skor rata-rata 

persen hasil belajar pada siklus I yaitu 68,75% 

dan mengalami peningkatan pada siklus II 

menjadi 82,29%. Berdasarkan penelitian 

tersebut, menunjukkan bahwa melaui 

implementasi pendekatan SAVI dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa kelas III di SD No. 1 

Sembiran. Penelitian lain juga dilakukan oleh 

Kusmayuda (2013) yang meneliti tentang 

Pengaruh Model Pembelajaran SAVI 

Berorientasi Keterampilan Proses Sains 

Terhadap Hasil belajar Siswa Kelas V 

Semester Genap Di SD Gugus V Kecamatan 

Tejakula Kabupaten Buleleng. Berdasarkan 

hasil penenlitiannya menunjukkan bahwa  hasil 

belajar IPA siswa yang dicapai dengan 

penggunaan model pembelajaran SAVI berbeda 

dengan siswa yang belajar menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Secara 

deskripti, kelompok yang belajar 

menggunakan model pembelajaran SAVI 

memperoleh skor rata-rata belajar sebesar 

26,35, sedangkan kelompok yang belajar 

menggunakan model pembelajaran 

konvensional memperoleh skor rata-rata hasil 

belajar sebesar 23,30. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar IPA siswa dapat meningkat 

dengan menggunakan model pembelajaran 

SAVI. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa 

perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan ini 

dapat dijelaskan karena pembelajaran dengan 

pendekatan SAVI memberikan peluang besar 

kepada siswa untuk berperilaku aktif terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran dengan pendekatan SAVI 

menggabungkan gerakan fisik ketika belajar 

dengan memanfaatkan alat indera, dan 

membuat seluruh tubuh dan pikiran terlibat 

dalam suatu proses pembelajaran. Sehingga 

pada saat proses pembelajaran, tercipta suasana 

yang efektif dan menyenangkan untuk dapat 

membantu siswa memahami materi pelajaran. 

Siswa berusaha menggunakan seluruh indera 

dan keterampilan yang dimiliki untuk mencari 

informasi sebanyak-banyaknya. Siswa 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

yang ada di lingkungan belajaranya, sehingga 

ketertarikan dan antusiasme siswa dalam 

memperoleh informasi guna memecahkan 

permasalahan yang diajukan sangat tinggi.  

Setelah memperoleh informasi yang dianggap 

cukup,  selanjutnya siswa diberikan 

kesempatan bekerja secara kelompok 

melakukan percobaan untuk memecahkan 

pemasalahan yang ada. Dengan bekerja secara 

berkelompok maka siswa akan dapat 

mengembangkan sikap sosialnya dengan 

sesama teman untuk dapat saling bertukar 

pikiran dan saling memberikan masukan untuk 

mendapatkan pemecahan yang diinginkan dari 

permasahan yang diberikan.  Kemudian, 

setelah berdiskusi dengan anggota kelompok, 

siswa diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan hasil kerjanya.  

  Berdasarkan uraian di atas, terlihat 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan SAVI memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berperan aktif untuk 

mencari informasi sebanyak-banyaknya. 

Dalam pembelajaran ini, guru hanya berfungsi 

menjadi fasilitator, mediator, dan motivator, 

sehingga siswalah yang harus aktif dalam 

membangun pengetahuannya. 

 Berbeda halnya dengan pembelajaran 

yang menggunakan pendekatan konvensional, 

proses pembelajaran di dominasi oleh guru. 

Guru berperan sebagai pemberi informasi 

kepada siswa, sedangkan siswa menjadi 
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individu pasif yang bertugas mendengarkan, 

mencatat, dan menghafalkan informasi yang 

diberikan guru. Pembelajaran yang demikian 

kurang memberikan pengalaman kepada siswa 

sehingga siswa cepat merasa bosan karena 

rendahnya ketertarikan siswa untuk belajar, 

dan daya serap siswa menjadi rendah dan cepat 

hilang karena pembelajaran bersifat hafalan. 

Pada akhirnya juga akan mengakibatkan hasil 

belajar siswa menjadi kurang maksimal. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran SAVI dan  

motivasi berprestasi berpengaruh postif 

terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Dasar. 

Motivasi berprestasi memberikan kontribusi 

sebesar 49% kepada hasil belajar siswa. Hasil 

penelitian ini sebaiknya dijadikan rujukan bagi 

guru-guru sekolah dasar dalam mengajar di 

kelas terutama meningkatkan motivasi 

berprestasi siswa. Dalam mengajar, guru bisa 

menggunakan model pembelajaran SAVI 

sebagai salah satu inovasi mengajar di kelas 

agar tidak membosankan dan siswa menjadi 

lebih aktif. Untuk meluaskan hasil penelitian 

ini, penelitian yang sejenis bisa dilakukan di 

tingkat pendidikan menengah dan perguruan 

tinggi. 
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ABSTRAK 

PERAN ADAT DAN TRADISI DALAM PROSES TRANSPARANSI DAN 

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PAKRAMAN 

(STUDI KASUS DESA PAKRAMAN BULELENG, KECAMATAN 

BULELENG, KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI) 

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha 

Email: putusukma1989@gmail.com  

As any other traditional communities in Indonesia, Balinese people also have a traditional community 

called desa pakraman. It’s existence is highly based on the ideology of Tri Hita Karana, local custom, and 

tradition. With social and economic autonomy, it is allowed to fully manage the financial aspect of desa 

pakraman. Thus, the financial managerial function, especially transparancy and accountability become 

interesting to be studied due to the influences of custom aspects and developing tradition in the village. The 

object of the study was the Desa Pakraman of Buleleng which is located in Buleleng subdistrict, and Buleleng 

regency of Bali. The sources of data were the head, the management, respected and religious men and some 

representatives of the traditional village (desa pakraman). The data were gathered through deep interview, 

observation, and documents analysis techniques. There were four stages in this study, namely: data collection, 

data reduction and triangulation, data display, and data analysis. The result of the study revealed that Tri Hita 

Karana is the basic concept used in desa pakraman and further result in spiritual based accountability and 

transparancy. While custom, tradition, and customary law created cultural accountability and transparancy. 

Keywords : custom, tradition, transparancy, accountability, desa pakraman 

Masyarakat Bali seperti layaknya masyarakat adat di Indonesia pada umumnya memiliki sebuah 

komunitas adat. Komunitas adat masyarakat Bali dapat disebut sebagai desa pakraman. Keberadaan desa 

pakraman di Bali berlandaskan ideologi Tri Hita Karana dan berpegang teguh pada adat dan tradisi setempat. 

Desa pakraman memiliki otonomi dalam bidang sosial kemasyarakan dan ekonomi. Desa pakraman berhak 

untuk mengelola keuangan desa pakraman secara penuh. Berdasarkan hal ini maka fungsi pengelolaan keuangan 

pada desa pakraman khususnya transparansi dan akuntabilitas sangat menarik untuk dicermati karena dalam 

fungsi tersebut dapat masuk unsur-unsur adat dan tradisi yang berkembang di desa pakraman. Objek penelitian 

ini adalah desa pakraman Buleleng yang berlokasi di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. 

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu klihan desa pakraman, prajuru (petugas) desa pakraman, pemuka adat 

dan agama, dan perwakilan masyarakat adat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara 

mendalam, teknik observasi, dan teknik analisis dokumen. Tahap-tahap dalam penelitian ini dilakukan dalam 

empat tahap garis besar, yaitu pengumpulan data, reduksi data dan triangulasi data, penyajian data, dan analisis 

data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Tri Hita Karana yang menjadi dasar konsep desa pakraman 

akan menghasilkan konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis spiritual sedangkan adat, tradisi, dan awig-

awig yang berkembang di lingkungan desa pakraman akan menghasilkan konsep transparansi dan akuntabilitas 

berbasis budaya. 

Kata kunci : adat, tradisi, transparansi, akuntabilitas, desa pakraman 
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 PENDAHULUAN 

Masyarakat Bali seperti layaknya 

masyarakat adat di Indonesia pada umumnya 

memiliki sebuah komunitas adat dalam sistem 

sosialnya. Komunitas adat masyarakat Bali 

yang berupa desa pakraman atau lazim pula 

disebut desa adat. Desa pakraman ini 

merupakan organisasi sosial tradisional yang 

memiliki beberapa ciri, yakni mempunyai 

wilayah dan lingkungan dengan batas-batas 

yang jelas, anggota (krama) dengan 

persyaratan tertentu, kahyangan tiga atau pura 

lain yang memiliki peranan dalam upacara 

keagamaan, otonomi baik ke luar maupun ke 

dalam, dan memiliki pemerintahan adat yang 

disertai dengan kepengurusannya (Atmadja, 

2006). Hubungan antar komponen dalam 

lingkup desa pakraman tersebut berlandaskan 

kepada peraturan adat (awig-awig) baik yang 

dibuat secara tertulis maupun yang tidak 

tertulis yang disepak ati oleh semua anggota 

masyarakat adat. Awig-awig dirumuskan 

secara bersama lewat paruman krama desa 

pakraman atau rapat dewan desa. 

Kehidupan sosial dari desa pakraman di 

Bali berlandaskan pada ideologi atau konsep 

Tri Hita Karana. Pitana (1994) dalam Atmadja 

(2006) mengatakan bahwa dalam rangka 

mewujudkan Tri Hita Karana (Parahyangan, 

Pawongan, dan Palemahan), desa pakraman 

memiliki beberapa hak otonomi diantaranya 

adalah “otonomi dalam bidang sosial-ekonomi, 

yang merupakan kekuasaan untuk mengatur 

hubungan antar anggota kelompok masyarakat, 

serta mengelola kekayaan desa pakraman.” 

Kekayaan tersebut dapat berupa “harta 

bergerak dan harta yang tidak bergerak.” Harta 

bergerak dan harta tidak bergerak ini dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat desa pakraman 

untuk dapat menghasilkan uang yang 

selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kas 

desa pakraman. Selain itu, desa pakraman 

juga dapat menarik iuran atau uang sumbangan 

dari masing-masing komunitas yang tercakup 

dalam desa pakraman tersebut.  

Kekayaan yang dimiliki oleh desa 

pakraman dapat dipergunakan untuk 

kepentingan masyarakat desa pakraman. Uang 

kas yang terdapat pada desa pakraman dapat 

dipergunakan untuk membiayai kegiatan sosial 

kemasyarakatan dan kegiatan upacara-upacara 

keagamaan. Mengingat pentingnya uang kas 

pada kegiatan desa pakraman, maka fungsi 

pengelolaan keuangan desa pakraman menjadi 

suatu hal yang menarik untuk dicermati. Desa 

pakraman sebagai sebuah lembaga tradisional 

dituntut melakukan perubahan agar sesuai 

dengan perkembangan zaman. Desai (1983) 

dalam Atmadja (2006) mengatakan bahwa 

dalam perspektif studi pembangunan, ada dua 

pandangan yang mengutub, pertama, 

pandangan kaum revolusioner yang menilai 

bahwa lembaga tradisional harus diganti, 

karena menghambat pembangunan. Kedua, 

pandangan kaum reformis yang menilai bahwa 

banyak lembaga tradisional atau bentukan 

masyarakat lokal yang bertumpu pada basis 

kebudayaan yang mereka miliki, bukannya 

menghambat pembangunan, melainkan 

berguna bagi percepatan pembangunan. Dalam 

hal ini, menurut pandangan kaum reformis, 

desa pakraman memiliki modal sosial berupa 

adat dan tradisi yang dapat dipakai sebagai 

dasar atau pedoman dalam membantu 

pengelolaan keuangan desa pakraman. Basis 

kebudayaan berupa modal sosial berupa 

ideologi Tri Hita Karana dan adat dan tradisi 

yang dimiliki oleh desa pakraman dapat 

dipergunakan untuk membantu memahami 

segala hal yang berkaitan dengan proses 

pengelolaan keuangan yang terjadi di desa 

pakraman. Bahkan penelitian Nugroho dan 

Dahuri (2004) dalam Atmadja (2006) 

mengatakan bahwa pembangunan akan lebih 

berhasil jika di dalamnya memasukkan modal 

sumber daya alam (SDA), modal bantuan 

manusia, modal sumber daya manusia (SDM), 

dan modal sosial. Berdasarkan hal ini, maka 

desa pakraman sebagai sebuah lembaga 

tradisional yang juga mengelola keuangan 

sebagai sumber dana kegiatan bagi 

komunitasnya merupakan suatu hal yang 

menarik untuk dikaji. Hal ini terkait dengan 

bagaimana komunitas desa pakraman 
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mengelola keuangan desa pakraman itu sendiri 

berdasarkan adat dan tradisi yang dimiliki. 

Desa Pakraman Buleleng merupakan salah 

satu desa pakraman yang terdapat di 

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa 

Pakraman Buleleng merupakan salah satu desa 

pakraman yang besar jika dilihat dari luas 

wilayah dan jumlah masyarakat adatnya. Desa 

Pakraman Buleleng yang biasa disebut dengan 

''Desa Adat Kota'' ini memiliki 14 banjar adat 

yang masing-masing memiliki wilayah yang 

luas. Jika dibandingkan dengan desa pakraman 

lainnya, luas masing-masing banjar adat itu 

bisa sama bahkan lebih luas dari satu wilayah 

desa pakraman di daerah lain. Empat belas 

banjar adat itu adalah Banjar Liligundi, 

Banjar Bale Agung, Banjar Paketan, Banjar 

Tegal, Banjar Kaliuntu, Banjar Kampung 

Anyar, Banjar Kampung Baru, Banjar Bali, 

Banjar Jawa, Banjar Tengah, Banjar 

Peguyangan, Banjar Petak, Banjar Penataran, 

dan Banjar Delod Peken. Secara umum 

kekayaan Desa Pakraman Buleleng berupa 

aset-aset yang dimiliki oleh Desa Pakraman 

Buleleng. Kekayaan tersebut berupa tanah 

yang dimiliki oleh desa pakraman dan tanah 

pelaba pura. Kekayaan lainnya seperti 

kekayaan yang ada di LPD (Lembaga 

Perkreditan Desa) milik warga desa pakraman. 

Desa Pakraman Buleleng juga memiliki aset 

berupa bangunan balai banjar yang dijadikan 

tempat pertemuan secara berkala oleh 

masyarakat adat. Desa Pakraman Buleleng 

juga mendapat dana bantuan baik dari 

pemerintah kabupaten maupun pemerintah 

propinsi sebagai dana bantuan untuk 

penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan di 

lingkungan desa pakraman. Tentu saja dengan 

semua kekayaan yang dimiliki, pengelolaan 

kekayaan atau keuangan desa pakraman 

menjadi suatu hal yang sangat penting. Tidak 

hanya sebagai sumber dana bagi kegiatan 

masyarakat adat, keuangan desa pakraman 

juga harus dikelola dengan baik sebagai bentuk 

pertanggungjawaban moral dan sosial kepada 

komunitas masyarakat adat. 

Saat ini terjadi perubahan paradigma dalam 

pengelolaan keuangan desa. Sebelum 

dikeluarkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang 

Desa, posisi desa hanyalah sebagai objek 

pembangunan yang bersifat top down. 

Kepentingan dan kebutuhan desa kerap tidak 

terakomodasi mengingat alur atau proses 

pembangunan di desa sering didominasi oleh 

muatan politis oleh pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan. Situasi desa kini pun berubah. 

Dalam kondisi saat ini Desa Pakraman 

Buleleng diberikan kewenangan yang seluas-

luasnya untuk mengatur segala kebutuhan yang 

benar-benar menjadi kebutuhan riil dan otentik 

yang salah satunya mengelola keuangan yang 

didapat dari pemerintah daerah setempat dan 

pendapatan-pendapatan lainnya. Dengan 

kondisi desa pakraman yang semakin otonom 

maka tantangan dan ancaman desa pakraman 

justru semakin besar. Peluang terjadinya 

penyimpangan terutama hal-hal yang bersifat 

keuangan pun menjadi hal yang tak 

terhindarkan di kemudian hari. 

Fenomena yang menarik yang terjadi dalam 

lingkungan Desa Pakraman Buleleng adalah 

pengesahan awig-awig yang baru. Awig-awig 

Desa Pakraman Buleleng yang baru disahkan 

pada tanggal 15 Oktober 2013. Pengesahan 

awig-awig desa pakraman yang baru ini 

menjadi menarik karena perlu dicermati 

apakah pengesahan awig-awig desa pakraman 

yang baru ini untuk mempersiapkan Desa 

Pakraman Buleleng menghadapi peraturan 

tentang desa yang terbaru atau tidak. 

Perubahan dan pengesahan awig-awig 

merupakan sebuah bentuk adaptasi desa 

pakraman untuk menghadapi perubahan-

perubahan yang terjadi dalam lingkungan desa 

pakraman. Selama ini awig-awig sangat 

berperan dalam mengatur kehidupan sosial dan 

keagamaan dari masyarakat yang tinggal di 

lingkungan desa pakraman. Penyelesaian 

segala bentuk penyimpangan di Desa 

Pakraman Buleleng sangat mengandalkan 

pada awig-awig desa pakraman. Namun awig-

awig yang ada hanya mengatur penyimpangan 

atau permasalahan yang berkutat di bidang 
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sosial dan keagamaan, sementara 

permasalahan seputar pengelolaan keuangan 

belum menjadi sesuatu yang diatur secara jelas 

dan tegas. Sekalipun terjadi penyimpangan 

keuangan seperti korupsi, maka desa 

pakraman akan menuntaskannya lewat 

pendekatan struktural yakni dengan 

mengedepankan tindakan tegas dari aparatur 

negara. Secara historis kehadiran awig-awig 

dalam masyarakat Bali lebih kepada sesuatu 

yang bersifat preventif atau pencegahan. 

Dengan kata lain upaya pencegahan lebih 

diprioritaskan ketimbang upaya penanganan 

atau penyelesaian permasalahan itu sendiri. 

Itulah mengapa Bali terkenal dengan 

masyarakat yang harmonis. Namun dengan 

terjadinya perubahan struktur kebudayaan 

yang secara drastis terjadi di setiap desa 

pakraman bukan tidak mungkin 

penyimpangan-penyimpangan yang ada akan 

menjadi lebih kompleks dan akan sulit 

tertangani terlebih masalah seputar korupsi 

yang dianggap sudah mengakar dan 

membudaya di negeri ini. Penelitian ini akan 

mencoba untuk menjelaskan bagaimana peran 

awig-awig dalam konteks transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam 

lingkungan Desa Pakraman Buleleng.          

Fenomena lain yang menarik di Desa 

Pakraman Buleleng adalah bahwa desa 

pakraman ini terletak di pusat kota Singaraja. 

Dengan kata lain dapat diasumsikan bahwa 

desa ini memiliki SDM yang sangat potensial 

untuk melakukan beberapa pengelolaan 

termasuk pengelolaan keuangan. Namun SDM 

yang sudah terkena kultur modern juga 

berpotensi untuk berubah menjadi masyarakat 

yang sangat konsumtif, sementara perilaku 

konsumtif adalah salah satu penyebab 

terjadinya tindak pidana korupsi atau 

penyalahgunaan keuangan. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi 

masyarakat Desa Pakraman Buleleng dalam 

proses transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa pakraman. 

Partisipasi masyarakat sangat penting karena 

merupakan salah satu alat kontrol dalam proses 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan. Inilah tantangan Desa Pakraman 

Buleleng yang harus sigap terhadap perubahan 

yang terjadi pada masyarakatnya. Dengan 

demikian, penguatan dan penerapan adat dan 

tradisi menjadi sesuatu yang penting untuk 

dilakukan terutama dalam hal pengelolaan 

keuangan Desa Pakraman Buleleng.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat 

bahwa Desa Pakraman Buleleng sebagai 

sebuah komunitas adat juga sebagai sebuah 

organisasi yang mengelola keuangannya 

sendiri. Hubungan antara ideologi Tri Hita 

Karana yang menjadi dasar dan pedoman dari 

Desa Pakraman Buleleng dan pemahaman 

adat dan tradisi yang berkembang dalam Desa 

Pakraman Buleleng tersebut mungkin dapat 

mempengaruhi konsep pengelolaan keuangan 

Desa Pakraman Buleleng. Dengan adanya 

pemahaman seperti ini maka terdapat beberapa 

permasalahan penelitian yang menarik untuk 

dikaji. Hal ini dapat dirumuskan dalam 

pertanyaan penelitian (main research question) 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran konsep Tri Hita 

Karana dalam proses transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Desa Pakraman Buleleng? 

2. Bagaimana peran adat, tradisi, dan 

awig-awig dalam proses transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Desa Pakraman Buleleng? 

Untuk mendukung pertanyaan 

penelitian (main research question) 

maka dapat ditambahkan beberapa 

pertanyaan penelitian tambahan (mini 

research question) agar nantinya 

didapatkan pemahaman yang lebih 

mendalam. Pertanyaan penelitian 

tambahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peran adat, tradisi, 

dan awig-awig khususnya 

dalam hal pengendalian internal 

(internal control) dalam proses 

pengelolaan keuangan Desa 

Pakraman Buleleng? 
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2. Sanksi adat apakah yang 

diberikan bila terdapat pihak-

pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap 

pengelolaan keuangan Desa 

Pakraman Buleleng? 

3. Bagaimana partisipasi dan 

kepedulian masyarakat Desa 

Pakraman Buleleng terhadap 

proses transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan Desa Pakraman 

Buleleng? 

 

 

 METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif atau 

non-positivis dengan paradigma interpretif. 

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena dalam konteks 

sosial dengan mengedepankan proses interaksi 

antara peneliti dengan objek fenomena yang 

diteliti. Paradigma interpretif merupakan 

paradigma yang melihat fenomena sesuai 

dengan realitas yang sesungguhnya. 

Kamayanti (2016) menyatakan bahwa 

paradigma interpretif merupakan paradigma 

yang bertujuan untuk memaknai dan 

memahami apa yang terjadi. Burrel dan 

Morgan (1979) berpendapat bahwa paradigma 

interpretif adalah paradigma yang bertujuan 

untuk mencari makna dari realitas sosial yang 

terjadi dan memahami dunia sosial serta bukan 

untuk mencari teori baru. Oleh karena itu, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan pemahaman (to interpret and to 

understand) mengenai realita sosial dan 

fenomena sosial yang terjadi. Paradigma 

interpretif lebih menekankan pada keterlibatan 

peneliti secara langsung dalam objek 

penelitiannya untuk menemukan dan 

memahami makna yang paling mendalam 

(Paranoan dan Totanan, 2016). Pemahaman 

yang dimaksud adalah mengenai peran adat 

dan tradisi yang berkembang di Desa 

Pakraman Buleleng dalam proses transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa 

Pakraman Buleleng. Hal ini mencakup konsep 

adat dan tradisi serta awig-awig yang terdapat 

pada Desa Pakraman Buleleng dan 

hubungannya dengan pengelolaan keuangan 

Desa Pakraman Buleleng. Pendekatan 

kualitatif dengan paradigma interpretif 

diperlukan untuk mendapatkan pemahaman 

yang mendalam mengenai hubungan antara 

konsep adat dan tradisi yang berkembang di 

masyarakat adat dengan proses pengelolaan 

keuangan Desa Pakraman Buleleng. Penelitian 

ini akan melihat interaksi antara konsep adat 

dan tradisi yang berkembang di masyarakat 

dengan konsep pengelolaan keuangan Desa 

Pakraman Buleleng yang telah dilakukan dan 

peran krama Desa Pakraman Buleleng dalam 

proses pengelolaan keuangan Desa Pakraman 

Buleleng. Penelitian ini akan melihat pendapat 

dan pemahaman narasumber mengenai konsep 

adat, konsep tradisi, dan konsep pengelolaan 

keuangan Desa Pakraman Buleleng. Penelitian 

ini dilakukan di Desa Pakraman Buleleng 

yang terdapat di Kecamatan Buleleng, 

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Informan 

yang dipergunakan dalam mencari data untuk 

penelitian ini ditentukan berdasarkan 

kriterianya. Kriteria dalam hal ini adalah 

sejauh mana informan memahami masalah 

yang dikaji dalam rumusan masalah penelitian 

dan juga mewakili pihak-pihak yang 

berkepentingan, misalnya kelian (ketua) desa 

pakraman, prajuru (petugas) desa pakraman, 

pemuka adat dan agama, dan perwakilan 

masyarakat adat. Informan lain bisa diambil 

dari pihak pemerintah kabupaten selaku 

pembina desa pakraman. Jumlah informan 

pada penelitian ini nantinya akan ditentukan 

berdasarkan tingkat kejenuhan data. 

Penunjukan informan pada penelitian ini 

diawali dengan informan kunci, yaitu kelian 

(ketua) Desa Pakraman Buleleng. Melalui 

informan kelian Desa Pakraman Buleleng 

periode ini, maka selanjutnya penunjukan 

informan akan dilakukan melalui teknik snow-

ball untuk mencari informan yang dianggap 

memahami masalah adat, tradisi, dan agama 
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yang berkembang di desa pakraman termasuk 

di dalamnya kelian banjar adat, ketua truna-

truni (karang taruna), ketua sekaha (kelompok 

organisasi tradisional), dan perwakilan 

masyarakat adat (krama desa pakraman). 

Dalam Bab III awig-awig Desa Pakraman 

Buleleng dijelaskan bahwa krama Desa 

Pakraman Buleleng adalah seorang laki-laki 

yang beragama Hindu, sudah kawin, dan 

menempati atau tidak menempati tanah ayahan 

Desa Pakraman Buleleng. Meskipun dalam 

awig-awig Desa Pakraman Buleleng 

dijelaskan bahwa krama Desa Pakraman 

Buleleng diartikan hanya seorang laki-laki, 

namun dalam penelitian ini krama Desa 

Pakraman Buleleng dianggap mencakup 

semua masyarakat yang tinggal di wilayah 

Desa Pakraman Buleleng. Dari informan 

kunci ini akan ditelusuri informan yang 

bertugas dalam pengelolaan keuangan desa 

pakraman. Sedangkan untuk pihak pemerintah, 

maka informan kunci akan dimulai dari pihak 

yang bertugas sebagai pembina desa 

pakraman, yaitu pemerintah kabupaten dan 

selanjutnya dengan menggunakan teknik snow-

ball akan dicari informan berikutnya yang 

memahami mengenai pengelolaan keuangan 

desa pakraman.  

Penelitian ini menggunakan paradigma 

interpretif sehingga tujuan utamanya adalah 

untuk mendapatkan makna dan memahami 

fenomena sosial yang terjadi. Cara yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti 

mendatangi langsung objek yang akan diteliti 

dalam setting yang alami. Peneliti melakukan 

interaksi dengan aktor-aktor sosial yang 

terdapat dalam realitas sosial tersebut. 

Interaksi dengan aktor-aktor sosial tersebut 

diharapkan akan menghasilkan suatu 

pemaknaan yang mendalam akan realitas sosial 

yang ada. Creswell (2012) berpendapat bahwa 

dalam penelitian lapangan maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

wawancara, pengamatan, dan penelitian 

dokumen. Kamayanti (2016) menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif menekankan pada 

aspek kualitas sehingga penelitian kualitatif 

memerlukan sebuah deskripsi yang mendalam 

(thick description). Deskripsi atau penjelasan 

yang mendalam inilah yang mengharuskan 

peneliti untuk mencari struktur makna yang 

lebih dalam di realitas sosial yang ada. Data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan cara menerapkan 

berbagai teknik pengumpulan data, yaitu: 

Informan yang sudah ditentukan 

sebelumnya akan diwawancarai dengan teknik 

wawancara mendalam. Agar wawancara dapat 

berlangsung dengan baik dan sesuai dengan 

permasalahan penelitian, maka wawancara 

dilakukan dengan wawancara terstruktur. 

Dibuat terlebih dahulu daftar pertanyaan yang 

nantinya akan ditanyakan kepada informan. 

Informasi atau data yang didapat tidak hanya 

pada apa yang disampaikan oleh informan, 

tetapi juga disertai dengan pemahaman yang 

mendalam mengenai apa hal yang terdapat 

dalam perbincangan wawancara tersebut. Jadi, 

jika informan mengucapkan suatu istilah atau 

ungkapan tertentu yang berkaitan dengan 

pertanyaan penelitian, maka pertanyaan 

berikutnya dalam wawancara akan dilakukan 

untuk mendapatkan makna dari ucapan 

informan tersebut. Pencatatan data wawancara 

menggunakan teknik secara manual dan 

disertai juga dengan perekaman.   

Pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan wawancara terhadap kelian desa 

pakraman, pemuka adat dan agama, prajuru 

desa pakraman, kelian banjar di lingkungan 

desa pakraman, wakil truna-truni dan sekaha, 

dan pemerintah kabupaten. Wawancara yang 

dilakukan terhadap pihak-pihak terkait tersebut 

bertujuan sebagai berikut: 

a. Kelian Desa Pakraman Buleleng: untuk 

mengetahui secara umum bagaimana 

kegiatan pengelolaan keuangan desa 

pakraman, mencakup apa saja bentuk aset 

yang dikelola oleh desa pakraman, siapa 

saja petugas yang berwenang untuk 

melakukan kegiatan pengelolaan 

keuangan, dan bagaimana kegiatan 

pengelolaan keuangannya. Juga akan 

ditanyakan mengenai awig-awig dan 
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sanksi yang diberikan bila ada 

pelanggaran.  

b. Pemuka adat dan agama: untuk 

mengetahui secara mendalam konsep adat 

dan tradisi mengenai Tri Hita Karana dan 

implementasinya terhadap kehidupan 

sosial masyarakat Desa Pakraman 

Buleleng. 

c. Prajuru desa pakraman: untuk mengetahui 

secara teknis bagaimana kegiatan 

pengelolaan keuangan desa pakraman, 

mulai dari bagaimana cara menarik iuran, 

mengelola uang kas, dan sistem internal 

control (pengendalian internal) yang ada.   

d. Kelian banjar di lingkungan desa 

pakraman: untuk mengetahui pengelolaan 

anggaran di banjar-banjar yang 

merupakan bagian kecil dari lingkungan 

desa pakraman. 

e. Wakil truna-truni dan sekaha: untuk 

mendapatkan pemahaman sejauh mana 

masyarakat adat memahami konsep adat 

dan tradisi serta implementasinya dan 

bagaimana kepedulian masyarakat adat 

terhadap proses transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

pakraman.  

f. Pemerintah kabupaten: untuk mendapatkan 

pemahaman bagaimana kegiatan 

pembinaan desa pakraman yang dilakukan 

oleh pemerintah kabupaten. 

Teknik observasi dilakukan dengan 

melihat kegiatan rutin mengenai pengelolaan 

keuangan Desa Pakraman Buleleng. Peneliti 

menggunakan observasi partisipasi aktif 

dengan mengunjungi semua objek yang 

berkaitan dengan penelitian. Observasi akan 

dilakukan dengan mengunjungi kantor desa 

pakraman seminggu dua kali dan melihat 

bagaimana prajuru desa pakraman melakukan 

kegiatan pengelolaan keuangan. Dari sini akan 

dilihat bagaiman transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh 

prajuru desa pakraman dan melihat apakah 

terdapat transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan anggaran dari prajuru desa 

pakraman kepada krama desa pakraman. 

Selain itu dilakukan pula observasi pada saat 

masyarakat adat melakukan paruman (rapat 

desa) mengenai pertanggungjawaban kelian 

desa pakraman mengenai pengelolaan 

keuangan desa pakraman. Untuk semua 

observasi ini, maka akan direncanakan 

melakukan teknik observasi partisipasi aktif. 

Semua kegiatan observasi ini akan 

didokumentasikan dan dapat juga sebagai 

petunjuk dalam melakukan wawancara dan 

analisis dokumen. 

Teknik pengumpulan data lain yang 

dilakukan adalah analisis dokumen. Dokumen 

yang dianalisis adalah laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

desa pakraman, dokumen mengenai sistem 

pengendalian internal pengelolaan keuangan 

desa pakraman, hasil paruman (rapat desa) 

mengenai pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan desa pakraman, awig-awig Desa 

Pakraman Buleleng, dan peraturan yang 

terkait dengan desa pakraman. Pada kegiatan 

pengumpulan data ini dilakukan proses 

triangulasi terhadap data-data yang didapat. 

Menurut Maxwell (2005), strategi triangulasi 

data mengurangi risiko bahwa kesimpulan 

nanti akan merefleksikan bias data yang 

sistematis atau batasan dari metode dan 

sumber yang spesifik. Sugiyono (2010) 

berpendapat bahwa bila peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka 

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

memeriksa kredibilitas data dengan berbagai 

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data.  

Reduksi data merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk melakukan pemilihan terhadap 

data yang akan dipakai untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Pada proses wawancara, 

mungkin saja konteks wawancara dapat keluar 

dari panduan wawancara yang telah disusun. 

Reduksi data pada kegiatan wawancara 

dilakukan dengan menghilangkan jawaban 

informan yang tidak sesuai dengan konteks 

pertanyaan wawancara. Pada tahap ini dicoba 

pula membangun narasi awal yang bersifat 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 496 

tentatif. Kegiatan yang dilakukan dalam proses 

reduksi data antara lain, yaitu 

a. Menghilangkan hasil wawancara yang 

keluar dari konteks pertanyaan dalam 

panduan wawancara; 

b. Meningkatkan validitas hasil wawancara 

dengan melakukan observasi dan 

komparasi dengan dokumen pendukung. 

Penyajian data dilakukan terhadap data-data 

yang diperoleh melalui teknik pengumpulan 

data baik melalui wawancara, observasi, 

maupun analisis dokumen. Data yang didapat 

melalui kegiatan wawancara dan observasi 

akan disajikan melalui penyusunan secara 

naratif dan disertai dengan penjelasan-

penjelasan. Data yang didapat melalui analisis 

dokumen akan disajikan melalui tabel, grafik, 

atau bagan dan disertai pula dengan 

penjelasan-penjelasan.   

Bungin (2012) berpendapat bahwa dilihat 

dari tujuan analisis maka ada dua hal yang 

ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, 

yaitu: (1) menganalisis proses berlangsungnya 

suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu 

gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; 

dan (2) menganalisis makna yang ada di balik 

informasi, data, dan proses suatu fenomena 

sosial itu. Dalam konteks penelitian ini, 

analisis data dilakukan dengan merujuk pada 

main research question dan mini research 

question yang telah dibuat sebelumnya. 

Setelanjutnya hasil analisis terhadap main 

research question dan mini research question 

ini dimanfaatkan dalam penarikan kesimpulan 

penelitan yang menguraikan hal-hal yang 

hakiki, makna subjektif, temuan konsep, dan 

proses universal atas permasalahan yang 

diteliti. Dengan mengikuti langkah-langkah 

penelitian, maka didapatlah data yang 

selanjutnya akan dianalisis. Data tersebut 

merupakan bahan dasar untuk membangun 

narasi dan disertai dengan analisis lengkap 

dengan pemaknaan secara emik maupun etik 

(Atmadja, 2006). Kesemuanya itu tidak bisa 

dilepaskan dari usaha untuk memberikan 

jawaban terhadap pertanyaan penelitian.  

Triangulasi dilakukan dengan melakukan 

proses wawancara terhadap beberapa informan 

lain, misalnya dengan pemuka adat dan agama, 

prajuru desa pakraman, wakil truna-truni dan 

wakil sekaha. Dari proses ini dapat kita 

yakinkan bahwa data yang diperoleh dari hasil 

wawancara sahih dan dapat dimanfaatkan 

dalam proses penelitian. Selain itu, untuk 

meningkatkan kesahihan data dilakukan pula 

proses obeservasi. Observasi dilakukan untuk 

mencocokkan hasil wawancara dengan 

aktivitas yang dilakukan, peraturan serta 

prosedur, serta catatan-catatan pendukung 

lainnya.  

Setelah melalui proses reduksi data dan 

triangulasi data, selanjutnya data dapat 

disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan 

penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan 

jawaban atas rumusan masalah dalam 

penelitian. Dalam proses penarikan kesimpulan 

ini, dipergunakan kerangka teoritis yang telah 

dibangun melalui kajian pustaka sehingga 

dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan 

penelitian yang holistik serta kaya makna 

(Atmadja, 2006). Dalam penelitian ini, strategi 

analisis data mempergunakan strategi analisis 

data kualitatif-verifikatif. Strategi ini 

merupakan sebuah upaya analisis induktif 

terhadap data penelitian yang dilakukan pada 

seluruh proses penelitian. Format penelitian 

kualitatif-verifikatif mengkonstruksi format 

penelitian dan strategi untuk lebih awal 

memperoleh data sebanyak-banyaknya di 

lapangan. Dalam hal ini maka peran data 

sangat penting dibandingkan teori-teori yang 

ada, namun teori tetap menjadi hal yang 

penting untuk dipergunakan dalam menjawab 

rumusan masalah penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

        Profil Desa Pakraman Buleleng 

Pendapat Covarrubias (1972) menyatakan 

bahwa desa pakraman di Bali dapat 

diibaratkan sebagai sebuah republik kecil yang 

memiliki pemerintahan sendiri. Desa 

pakraman merupakan bagian dari Bali dimana 

desa pakraman merupakan sebuah komunitas 
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masyarakat berbasis adat dan tradisi lokal. 

Desa pakraman memiliki pemerintahannya 

sendiri dan memiliki kewenangan untuk 

mengatur rumah tangganya. Keputusan 

tertinggi dalam desa pakraman adalah melalui 

paruman krama desa (rapat masyarakat desa) 

dimana hasil rapat yang telah disepakati harus 

dijalankan oleh prajuru desa pakraman 

(pengurus desa pakraman). Dalam pembukaan 

awig-awig Desa Pakraman Buleleng 

dinyatakan bahwa Desa Pakraman Buleleng 

adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang 

mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata 

krama pergaulan hidup masyarakat umat 

Hindu secara turun temurun dalam ikatan Pura 

Kahyangan Tiga Desa Pakraman Buleleng 

yang diemong atau diampu oleh krama tri 

datu, pengurus pengemong Desa Pakraman 

Buleleng dan krama Desa Pakraman Buleleng 

dan mempunyai wilayah tertentu dan harta 

kekayaan serta berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri. Dalam pembukaan awig-

awig disebutkan pula bahwa Desa Pakraman 

Buleleng di dalam melaksanakan kehidupan 

bermasyarakat dan beragama dilandasi oleh 

Agama Hindu dan Desa Pakraman Buleleng 

dinyatakan pula sebagai benteng adat dan 

budaya agar kearifan lokal masyarakat dapat 

terjaga.   

Desa Pakraman Buleleng terdiri dari 14 

banjar adat yang tersebar di lingkungan desa 

pakraman. Banjar-banjar tersebut adalah 

Banjar Liligundi, Banjar Bale Agung, Banjar 

Paketan, Banjar Tegal, Banjar Kaliuntu, 

Banjar Kampung Anyar, Banjar Kampung 

Baru, Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar 

Tengah, Banjar Peguyangan, Banjar Petak, 

Banjar Penataran, dan Banjar Delod Peken. 

Desa Pakraman Buleleng berada di 

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, 

Provinsi Bali. Desa Pakraman Buleleng 

berada tepat di tengah-tengah kota Singaraja 

yang juga merupakan ibukota Kabupaten 

Buleleng. Desa Pakraman Buleleng memiliki 

luas wilayah 476,60 Ha dan memiliki batas di 

sebelah timur dengan Desa Pakraman 

Banyuning, di sebelah barat dengan Desa 

Pakraman Bangkang dan Desa Pakraman 

Banyuasri, di sebelah selatan dengan Desa 

Pakraman Beratan, dan di sebelah utara 

dengan Laut Bali. Istilah “Desa Adat Kota” 

diberikan kepada Desa Pakraman Buleleng 

karena posisi strategis dari Desa Pakraman 

Buleleng yang dekat dengan pusat kekuasaan 

dan pusat pemerintahan. Ini memberikan corak 

baru dalam suatu desa pakraman dimana 

terdapat perpaduan antara adat dan tradisi yang 

dimiliki oleh desa pakraman dengan 

modernisasi yang dimiliki oleh ibukota 

kabupaten. Desa Pakraman Buleleng memiliki 

motto “Dharma Dhumaranang Desa” yang 

memiliki arti “Kebenaran Melindungi Desa”. 

Secara etimologi motto Desa Pakraman 

Buleleng diambil dari Bahasa Kawi, yaitu 

dharma, dharana, dan desa. Dharma berarti 

kebenaran, dharana yang berarti menahan, dan 

desa yang berarti wilayah sehingga jika 

diterjemahkan secara bebas dan keseluruhan 

maka berarti awig-awig dan tri hita karana 

(dharma) diimplementasikan oleh semua 

prajuru desa pakraman dan semua krama desa 

pakraman demi kebaikan desa pakraman agar 

tercapai mokshartham jagaddhiya ya ca iti 

dharma (kebahagiaan lahir dan batin). 

Desa Pakraman Buleleng memiliki 

sebuah kantor untuk menjalankan aktivitas 

operasional sehari-hari. Kantor dari Desa 

Pakraman Buleleng terletak di pusat kota 

Singaraja. Alamat dari kantor Desa Pakraman 

Buleleng adalah Jalan Veteran Nomor 2 

Singaraja dan berseberangan dengan Museum 

Gedong Krtya. Kantor Desa Pakraman 

Buleleng berfungsi sebagai pusat operasional 

kegiatan desa pakraman dan tempat 

menyimpan segala bentuk dokumen yang 

berkaitan dengan desa pakraman. Kantor Desa 

Pakraman Buleleng juga berfungsi untuk 

rapat-rapat yang dilaksanakan oleh prajuru 

Desa Pakraman Buleleng, khususnya rapat-

rapat yang berkaitan dengan masalah adat dan 

keagamaan dan pertanggungjawaban keuangan 

desa pakraman. Kantor Desa Pakraman 

Buleleng menempati gedung yang sama 
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dengan gedung LPD Desa Pakraman 

Buleleng. 

 

       Tri Hita Karana Sebagai Konsep Desa 

Pakraman Buleleng 

Semua konsep-konsep adat dan tradisi 

yang berkembang di desa pakraman 

bersumber dari konsep spiritual Tri Hita 

Karana. Istilah Tri Hita Karana berasal dari 

bahasa sanskerta yang berarti tri (tiga), hita 

(kebahagiaan), dan karana (penyebab) yang 

artinya adalah tiga penyebab kebahagiaan. 

Konsep Tri Hita Karana dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu konsep parahyangan (manusia 

harus menjalin hubungan baik dengan Tuhan), 

konsep pawongan (manusia harus menjalin 

hubungan baik dengan sesama manusia), dan 

konsep palemahan (manusia harus menjalin 

hubungan baik dengan alam dan lingkungan 

sekitar). Pemberlakuan ideologi dan konsep 

Tri Hita Karana dalam kehidupan desa 

pakraman diatur dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Desa Pakraman yang dinyatakan bahwa desa 

pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai susunan asli, hak asal usul 

yang bersifat istimewa bersumberkan pada 

ajaran Agama Hindu dan kebudayaan Bali, dan 

berdasarkan konsep Tri Hita Karana. Konsep 

Tri Hita Karana dalam lingkungan Desa 

Pakraman Buleleng diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari krama Desa Pakraman 

Buleleng. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

konsep Tri Hita Karana menjadi acuan bagi 

krama Desa Pakraman Buleleng menjalin 

hubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan 

dengan sesama krama (manusia), dan menjalin 

hubungan dengan alam lingkungan. 

 

       Tugas dan Wewenang Desa Pakraman 

Buleleng 

Secara umum keberadaan desa pakraman 

di Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Desa Pakraman. Desa Pakraman Buleleng 

pun dalam melakukan aktivitas adat dan 

keagamaannya harus berdasar peraturan daerah 

tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, maka 

Desa Pakraman Buleleng memiliki tugas, 

yaitu 

a. Membuat awig-awig desa 

pakraman; 

b. Mengatur krama desa pakraman 

dalam kegiatan adat; 

c. Mengatur pengelolaan dan 

penggunaan kekayaan desa 

pakraman; 

d. Bersama-sama pemerintah 

melaksanakan pembangunan di 

segala bidang terutama di bidang 

keagamaan, kebudayaan, dan 

kemasyarakatan; 

e. Membina dan mengembangkan 

nilai-nilai budaya Bali dalam 

rangka memperkaya, 

melestarikan, dan 

mengembangkan kebudayaan 

nasional pada umumnya dan 

kebudayaan daerah pada 

khususnya, berdasarkan “paras-

paros, sagilig sagulug salunglung 

sabyantaka” (musyawarah 

mufakat); 

f. Mengayomi krama desa 

pakraman. 

Desa Pakraman Buleleng pun memiliki 

wewenang yang harus dilaksanakan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali 

Nomor 3 Tahun 2001 wewenang desa 

pakraman, yaitu 

a. Menyelesaikan sengketa adat dan 

agama dalam lingkungan 

wilayahnya dengan tetap 

membina kerukunan dan toleransi 

antar krama desa pakraman 

sesuai dengan awig-awig dan adat 

kebiasaan setempat; 

b. Turut serta menentukan setiap 

keputusan dalam pelaksanaan 

pembangunan yang ada di 

wilayahnya terutama yang 

berkaitan dengan Tri Hita 

Karana; 
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c. Melakukan perbuatan hukum di 

dalam dan di luar desa pakraman. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Bali Nomor 3 Tahun 2001 tersebut maka 

secara umum tugas desa pakraman adalah 

pengembangan krama desa untuk kegiatan 

adat dan keagamaan dan membuat awig-awig 

baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 

Fungsi awig-awig dalam desa pakraman 

adalah untuk mengatur kehidupan sosial 

masyarakat desa pakraman sehingga tercapai 

suatu keteraturan yang harmonis dalam desa 

pakraman. Awig-awig desa pakraman 

berfungsi pula untuk mengayomi dan membina 

krama desa pakraman berlandaskan ideologi 

Tri Hita Karana. Awig-awig desa pakraman 

dalam konteks ini merupakan penjabaran dari 

konsep Tri Hita Karana. Masyarakat Bali saat 

ini masih menjunjung tinggi dan menghormati 

awig-awig desa pakraman dan mematuhi 

ketentuan-ketentuan dalam awig-awig desa 

pakraman (Sunu, et al., 2014). 

Desa pakraman juga memiliki tugas 

untuk mengamalkan konsep-konsep kearifan 

lokal yang sudah berkembang dalam struktur 

sosial masyarakat Bali. Selama ratusan tahun 

kearifan lokal ini terus dijaga dan berkembang 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. 

Setiap desa pakraman yang ada di Bali 

memiliki kearifan lokal yang berkembang 

secara khusus di desa pakraman tersebut. 

Kearifan lokal inilah yang menjadi pedoman 

aturan sosial dalam lingkup desa pakraman. 

Sebagai sebuah organisasi adat, desa 

pakraman juga memiliki kekayaan yang dapat 

dipakai sebagai sumber dana dalam aktivitas 

adat desa pakraman. Ketika desa pakraman 

memiliki kekayaan, maka secara langsung 

tugas desa pakraman berikutnya adalah untuk 

melakukan pengelolaan keuangan dengan baik 

khususnya dalam hal transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

pakraman.  

 

        Awig-Awig Desa Pakraman Buleleng 

Awig-awig merupakan aturan adat yang 

dipergunakan oleh prajuru desa pakraman 

dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di desa 

pakraman. Awig-awig dibuat dengan 

kesepakatan prajuru desa pakraman bersama-

sama dengan krama desa pakraman pada saat 

paruman desa pakraman. Secara umum awig-

awig desa pakraman dapat dipisahkan menjadi 

tiga bagian utama (yang sesuai dengan konsep 

Tri Hita Karana), yaitu sukerta tata 

parahyangan merupakan aturan-aturan yang 

mengatur keharmonisan krama desa pakraman 

dengan Tuhan, sukerta tata pawongan 

merupakan aturan-aturan yang mengatur 

hubungan sosial antar krama desa pakraman, 

dan sukerta tata palemahan yang merupakan 

aturan-aturan yang mengatur keharmonisan 

hubungan krama desa pakraman dengan alam 

dan lingkungan. 

Awig-awig Desa Pakraman Buleleng 

merupakan sebuah hukum adat. Awig-awig 

Desa Pakraman Buleleng yang terbaru 

disahkan pada tanggal 15 Oktober 2013. 

Alasan yang dikemukakan tentang adanya 

revisi mengenai awig-awig Desa Pakraman 

Buleleng adalah bahwa terdapat pengaruh 

global yang membawa dampak perubahan 

terhadap aspek kehidupan, khususnya bidang 

adat dan keagamaan dalam lingkup Desa 

Pakraman Buleleng. Pengaruh global atau 

pengaruh eksternal ini dirasa dapat mengubah 

struktu tatanan sosial dan hubungan sosial 

antar krama desa pakraman. Untuk dapat 

mengantisipasi pengaruh global tersebut, maka 

awig-awig sebagai dasar peraturan krama di 

dalam melakukan tata kehidupan 

bermasyarakat dan beragama di Desa 

Pakraman Buleleng perlu disempurnakan dan 

disesuaikan dengan kondisi yang sekarang 

sehingga dalam implementasinya dapat 

dilaksanakan dengan baik. Penyempurnaan 

atau revisi awig-awig desa pakraman ini 

merupakan salah satu bukti bahwa Desa 

Pakraman Buleleng melakukan adaptasi 

terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. 

Adaptasi ini diperlukan agar karakteristik khas 

yang dimiliki oleh desa pakraman dapat tetap 

bertahan dalam terjangan globalisasi. Dalam 

perubahan awig-awig yang baru dilakukan 
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revisi terhadap beberapa pasal yang terdapat 

dalam awig-awig dan disesuaikan dengan 

kondisi yang sekarang. Penyempurnaan awig-

awig Desa Pakraman Buleleng dilaksanakan 

melalui beberapa tahapan, yaitu 

a. Tahap perencanaan dimana pada 

tahap ini tim yang bertugas 

melakukan revisi awig-awig 

melakukan penyisiran pasal demi 

pasal serta menganalisis awig-

awig yang lama sampai nantinya 

disusun rancangan awig-awig 

yang baru; 

b. Tahap penyempurnaan 

merupakan tahap dimana tim 

perumus menerima masukan demi 

kesempurnaan awig-awig yang 

baru. Masukan yang diterima 

berasal dari anggota tri datu, 

prajuru desa pakraman, 

pengempon (pengurus) Pura 

Kahyangan Tiga, dan ketua 

majelis alit Desa Pakraman 

Kecamatan Buleleng. Semua 

saran dari pihak-pihak tersebut 

kemudian dianalisis dengan 

pendekatan intelektual, 

emosional, dan spiritual serta 

disesuaikan pula dengan kearifan 

lokal yang dimiliki oleh Desa 

Pakraman Buleleng. Sampai pada 

akhirnya disusunlah rancangan 

awig-awig yang baru; 

c. Tahap pengesahan merupakan 

tahap disahkannya awig-awig 

Desa Pakraman Buleleng yang 

baru. Setelah rancangan awig-

awig yang baru mendapat 

pembinaan oleh Kepala Bagian 

Hukum Pemerintah Kabupaten 

Buleleng, maka selanjutnya awig-

awig tersebut dibawa ke rapat 

paripurna Desa Pakraman 

Buleleng untuk mendapatkan 

masukan dan selanjutnya 

disahkan.  

Awig-awig Desa Pakraman Buleleng 

disusun berdasarkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, hak azasi manusia, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

dan Tri Hita Karana sesuai dengan sadacara 

(kebiasaan) Agama Hindu. Awig-awig Desa 

Pakraman Buleleng merupakan sebuah 

landasan yang bertujuan untuk (a) 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

krama desa pakraman dalam melaksanakan 

ajaran Agama Hindu, adat dan budaya Bali, (b) 

memperkokoh dan melestarikan ajaran Agama 

Hindu, adat dan budaya Bali dalam 

pelaksanaannya, dan (c) meningkatkan 

kesejahteraan dan ketertiban krama desa 

pakraman secara lahir dan batin. Dalam awig-

awig Desa Pakraman Buleleng sudah diatur 

mengenai pengelolaan keuangan desa 

pakraman dan sanksi adat yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan desa pakraman. 

 

        Prajuru Desa Pakraman Buleleng 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa 

Pakraman, setiap desa pakraman yang ada di 

Bali diharuskan untuk membentuk sebuah 

kepengurusan yang tetap. Kepengurusan desa 

pakraman ini bersifat kolektif. Pengurus di 

desa pakraman disebut dengan istilah prajuru 

desa pakraman. Secara umum prajuru desa 

pakraman ini terdiri dari bendesa atau kelian 

desa pakraman sebagai kepala atau ketua, 

petajuh yang berarti wakil ketua, penyarikan 

atau sekretaris, petengen sebagai bendahara, 

dan kasinoman yang bertugas bagian hubungan 

masyarakat yang menghubungkan antara 

pengurus desa pakraman dengan semua krama 

desa pakraman. Secara umum dalam 

lingkungan desa pakraman di Bali prajuru 

desa pakraman ini dipilih oleh semua krama 

desa pakraman yang tata cara pemilihannya 

diatur dalam awig-awig desa pakraman.  

Kepengurusan di tingkat Desa Pakraman 

Buleleng dipimpin oleh kelian adat Desa 

Pakraman Buleleng. Kepengurusan di tingkat 

Desa Pakraman Buleleng terdiri dari (a) 

pengurus harian yang terdiri dari kelian desa 
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pakraman, petajuh, penyarikan, dan petengen, 

(b) pengurus yang terdiri dari pengurus harian, 

kelian banjar adat, kasinoman atau pembantu 

umum, pesayan atau bagian, pemaridabdab, 

panureksa atau pemeriksa keuangan, nayaka 

atau tim ahli, kertha desa atau pemutus 

sengketa adat, dan koordinator pecalang atau 

koordinator pengamanan lingkungan, dan (c) 

pengurus paripurna atau pleno yang terdiri dari 

pengurus harian, pengurus, krama tri datu, jro 

mangku (pemuka agama) Pura Kahyangan 

Tiga, kelian pengemong Pura Kahyangan Tiga, 

kelian subak, ketua LPD, ketua dan 

koordinator pecalang, dan kelian adat dan 

sekretaris banjar adat di lingkungan Desa 

Pakraman Buleleng.  

Pemilihan kelian desa pakraman di Desa 

Pakraman Buleleng sangat unik karena kelian 

desa pakraman dipilih oleh krama tridatu. 

Krama tridatu ini berjumlah sebanyak 40 

orang dan merupakan perwakilan dari unsur-

unsur yang terdapat di lingkungan Desa 

Pakraman Buleleng. Kelian Desa Pakraman 

Buleleng dipilih oleh dan dari krama wed 

negak dan dikukuhkan melalui suatu upacara 

khusus. Setelah kelian Desa Pakraman 

Buleleng terpilih, maka selanjutnya 

dilaksanakan upacara secara sekala dan 

niskala. Upacara secara niskala dilakukan 

dengan pelaksanaan upacara mapiuning dan 

mejaya-jaya di Pura Desa dan upacara secara 

sekala dilakukan dengan bentuk upacara 

pengukuhan di kantor Kelian Desa Pakraman 

Buleleng. Masa jabatan kelian Desa Pakraman 

Buleleng adalah selama 5 tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa 

jabatan maksimal selama dua kali.  

Tugas dari prajuru desa pakraman diatur 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 

3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Tugas 

dari prajuru desa pakraman, yaitu 

a. Melaksanakan awig-awig desa 

pakraman; 

b. Mengatur penyelenggaraan 

upacara keagamaan, sesuai 

dengan sastra agama (ajaran 

agama) dan tradisi masing-masing 

desa pakraman; 

c. Mengusahakan perdamaian dan 

penyelesaian sengketa-sengketa 

adat; 

d. Mewakili desa pakraman dalam 

bertindak untuk melakukan 

perbuatan hukum baik di dalam 

maupun di luar peradilan atas 

persetujuan paruman desa; 

e. Mengurus dan mengatur 

pengelolaan harta kekayaan desa 

pakraman; 

f. Membina kerukunan umat 

beragama dalam wilayah desa 

pakraman. 

Mengingat prajuru desa pakraman ini 

didukung oleh semua krama desa pakraman 

maka prajuru desa pakraman memiliki 

legitimasi yang sangat kuat. Krama desa 

pakraman dalam mendukung prajuru desa 

pakraman mempertimbangkan modal yang 

dimiliki oleh seseorang agar dapat dipilih 

menjadi prajuru desa pakraman. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut misalnya 

modal kultural (pengetahuan tentang adat dan 

tradisi), modal akademik (tingkat pendidikan 

yang tinggi), modal sosial (adanya 

kepercayaan yang tinggi dari krama desa 

pakraman), dan modal finansial. Jika 

seseorang memiliki semua modal tersebut, 

maka ia memiliki kesempatan yang besar 

untuk dipilih menjadi prajuru desa pakraman. 

Umumnya prajuru desa pakraman sangat 

dihormati dalam lingkungan desa pakraman. 

 

Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman   

Buleleng 

Berdasarkan pendapat Hasbullah (2006) 

tentang berbagai kapital atau modal dalam 

suatu komunitas, maka kekayaan yang dimiliki 

oleh Desa Pakraman Buleleng dapat 

dibedakan menjadi beberapa kapital. Beberapa 

kapital yang dimiliki Desa Pakraman Buleleng 

adalah (1) kapital natural, (2) kapital sosial, (3) 

kapital finansial, dan (4) kapital sumber daya 

manusia. Kapital natural merupakan 
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lingkungan alam yang berada di wilayah desa 

pakraman yang dapat dipergunakan sebagai 

sarana aktivitas krama desa pakraman. Kapital 

sosial merupakan nilai-nilai atau awig-awig 

dan kerukunan sosial yang dimiliki antar 

krama desa pakraman. Kapital sosial 

merupakan modal yang dimiliki oleh semua 

krama desa pakraman dalam menjalin 

hubungan sosial dengan krama desa pakraman 

yang lain. Kapital finansial merupakan 

anggaran atau dana yang dimiliki oleh desa 

pakraman untuk menjalankan kegiatan adat 

dan keagamaan. Kapital sumber daya manusia 

merupakan semua krama desa pakraman yang 

secara integral merupakan bagian dari Desa 

Pakraman Buleleng. Kapital-kapital ini 

merupakan faktor-faktor yang dapat 

menentukan eksistensi atau keberadaan desa 

pakraman di masa yang akan datang. Desa 

pakraman jika dilihat dari sejarah dan 

eksistensinya maka dapat disimpulkan bahwa 

kapital terbesar yang dimiliki adalah kapital 

sosial. Kapital sosial yang dimiliki oleh desa 

pakraman adalah kebudayaan yang 

berkembang di desa pakraman dan hubungan 

sosial antar masyarakat di desa pakraman. 

Desa pakraman memiliki keuntungan dari 

hubungan sosial krama desa pakraman dimana 

hubungan sosial tersebut dikaitkan dengan 

nilai-nilai adat dan spiritualitas. 

Desa Pakraman Buleleng sebagai sebuah 

organisasi adat dan keagamaan memiliki 

kekayaan yang diatur dalam awig-awig Desa 

Pakraman Buleleng. Kekayaan atau milik 

Desa Pakraman Buleleng, yaitu 

a. Pura Kahyangan Tiga; 

b. Wantilan (balai) desa; 

c. Sawah dan atau tegal; 

d. Tanah ayahan desa baik yang 

berisi bangunan atau yang tidak 

berisi bangunan beserta dengan 

telajakannya di wilayah Desa 

Pakraman Buleleng;   

e. Tanah setra (kuburan) beserta 

telajakannya; 

f. Benda-benda sakral dan benda-

benda suci sesuai dengan yang 

tercatat pada surat atau ilikita. 

Benda-benda sakral mencakup 

pratima atau pralingga, keris, 

tombak, dan paica. Benda-benda 

suci mencakup gong gender 

telulas (kembang kirang, gong 

duwe dan barungan di Pura Desa, 

gong duwe di Pura Dalem, dan 

barungan di Pura Segara). 

g. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 

di Desa Pakraman Buleleng. LPD 

Desa Pakraman Buleleng di 

dalam melaksanakan kegiatannya 

menggunakan dasar hukum Perda 

Provinsi Bali No. 4 Tahun 2012. 

LPD Desa Pakraman Buleleng 

adalah milik Desa Pakraman 

Buleleng yang berada di wilayah 

Desa Pakraman Buleleng dan 

didirikan berdasarkan ketetapan 

Gubernur Provinsi Bali setelah 

mendapat rekomendasi dari 

Bupati Buleleng. 

Sebagai sebuah organisasi yang berbasis 

adat dan keagamaan, pemasukan kas Desa 

Pakraman Buleleng lebih banyak dari punia 

(sumbangan) krama desa pakraman dan 

bantuan dari pemerintah. Pemasukan kas desa 

pakraman juga berasal dari aset-aset yang 

dimiliki oleh desa pakraman yang sebagian 

besar berupa tanah. Pada awig-awig Desa 

Pakraman Buleleng dijelaskan bahwa krama 

wed, krama wed penanjung batu, dan krama 

tamyu memiliki kewajiban untuk memberikan 

sumbangan baik berupa uang atau material 

yang besarnya ditetapkan sesuai dengan 

keputusan rapat pengurus Desa Pakraman 

Buleleng dan membayar biaya administrasi 

pengesahan perkawinan atau perceraian yang 

besarnya ditentukan sesuai keputusan rapat 

pengurus Desa Pakraman Buleleng. Krama 

tamyu yang bertempat tinggal di Desa 

Pakraman Buleleng juga diwajibkan untuk 

membayar uang penanjung batu (uang 

pangkal) yang besarnya ditentukan sesuai 

keputusan rapat pengurus Desa Pakraman 

Buleleng. Sedangkan tamyu yang bertempat 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 503 

tinggal di Desa Pakraman Buleleng 

diwajibkan untuk membayar kontribusi atas 

usaha yang dimiliki yang besarnya sesuai 

dengan keputusan rapat pengurus Desa 

Pakraman Buleleng dan diwajibkan pula 

memberikan sumbangan baik berupa uang atau 

material yang besarnya sesuai dengan 

keputusan rapat pengurus Desa Pakraman 

Buleleng. Pemasukan kas Desa Pakraman 

Buleleng salah satunya juga berasal dari punia 

krama desa pakraman yang membuat kartu 

adat. Setiap krama desa pakraman yang 

membuat kartu adat dikenakan biaya sebesar 

Rp 20.000 dan uang tersebut masuk ke kas 

desa pakraman. Selain itu pemasukan kas 

lainnya berasal dari punia krama desa 

pakraman saat ada odalan (hari raya) di Pura 

Kahyangan Tiga dan saat hari raya Nyepi. 

Punia krama desa pakramaan saat ada odalan 

di Pura Kahyangan Tiga dan saat hari raya 

Nyepi disebut sesepen dan masuk ke kas desa 

pakraman. Untuk menambah dana masuk ke 

kas desa pakraman, Desa Pakraman Buleleng 

melakukan kerjasama kesepakatan 

(memorandum of understaning) dengan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Buleleng terkait dengan penyewaan 

tanah milik Desa Pakraman Buleleng untuk 

kegiatan operasional PDAM Kabupaten 

Buleleng. Berdasarkan kerjasama ini maka 

PDAM Kabupaten Buleleng harus 

menyerahkan dana sekitar Rp 75.000.000 per 

tahun kepada Desa Pakraman Buleleng. Tanah 

yang disewa oleh PDAM Kabupaten Buleleng 

ini terletak di wilayah Banjar Adat Banjar 

Jawa. Penandatanganan kerjasama kesepakatan 

ini dilakukan oleh Klian Desa Pakraman 

Buleleng Nyoman Sutrisna dengan Direktur 

Utama PDAM Kabupaten Buleleng Made 

Lestariana. Seluruh desa pakraman yang ada 

di Kabupaten Buleleng juga mendapat bantuan 

dana dari pemerintah. Dana yang diberikan 

oleh pemerintah kepada desa pakraman 

diserahkan dalam bentuk dana Bantuan 

Keuangan Khusus (BKK). Pada tahun 2016 ini 

dana BKK yang diserahkan oleh Pemerintah 

Provinsi Bali ke Kabupaten Buleleng sebesar 

Rp 33.800.000.000. Dana BKK tersebut 

selanjutnya akan diserahkan ke masing-masing 

desa pakraman yang ada di Kabupaten 

Buleleng. Dana yang diserahkan ke masing-

masing desa pakraman sebesar Rp 

200.000.000. Dana BKK ini selanjutnya akan 

dikelola oleh desa pakraman dan dipergunakan 

untuk menunjang kegiatan operasional desa 

pakraman dan utamanya untuk kegiatan adat 

dan keagamaan dalam lingkungan desa 

pakraman. Secara umum maka dapat diketahui 

bahwa pendapatan Desa Pakraman Buleleng 

terdiri dari, yaitu 

a. Hasil pelaba pura dan tanah desa 

yang disewakan; 

b. Dana punia (sumbangan) dari 

krama desa pakraman dan tamyu; 

c. Dana punia subak di wilayah 

desa pakraman; 

d. Bantuan dari pemerintah. Bantuan 

dari pemerintah kepada desa 

pakraman ini sesuai dengan 

Permendagri No. 3 Tahun 1997 

yang menyatakan bahwa 

Gubernur/Bupati/Walikota 

mempunyai kewajiban untuk 

membantu tersedianya sarana dan 

prasana yang memadai bagi 

terselenggaranya peranan dan 

fungsi lembaga adat serta 

berkewajiban pula untuk 

menganggarkan dana yang 

memadai dalam setiap tahun 

anggaran; 

e. Bantuan dari pihak ketiga yang 

tidak mengikat dan usaha-usaha 

lainnya yang sah. 

Pendapatan yang didapat oleh Desa 

Pakraman Buleleng dipergunakan utamanya 

dalam bidang sosial, adat, dan keagamaan. 

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam 

awig-awig Desa Pakraman Buleleng, 

pendapatan yang diperoleh oleh Desa 

Pakraman Buleleng dipergunakan untuk (a) 

biaya upacara-upacara keagamaan yang 

diselenggarakan oleh Desa Pakraman 

Buleleng, (b) biaya pembangunan, perbaikan, 
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dan pemeliharaan tempat-tempat suci, setra, 

dan bangunan-bangunan lain milik desa 

pakraman, (c) biaya pengukuhan pengurus 

desa pakraman melalui upacara mejaya-jaya di 

Pura Desa, dan (d) dana untuk kesejahteraan 

pemangku (pemuka agama) Pura Kahyangan 

Tiga, kelian desa pakraman, pengurus dan 

krama tri datu Pura Kahyangan Tiga Desa 

Pakraman Buleleng.  

Pencantuman atau penulisan kekayaan 

Desa Pakraman Buleleng (milik desa 

pakraman) dan pendapatan dan pengeluaran 

Desa Pakraman Buleleng secara rinci dalam 

awig-awig Desa Pakraman Buleleng 

merupakan bentuk transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 

Desa Pakraman Buleleng. Dalam awig-awig 

Desa Pakraman Buleleng yang telah direvisi 

telah disebutkan dengan jelas hal-hal yang 

menjadi kekayaan desa pakraman, pendapatan 

desa pakraman, dan pengeluaran desa 

pakraman. Pencantuman secara rinci segala 

kekayaan desa pakraman dan pendapatan dan 

pengeluaran desa pakraman merupakan bentuk 

penyampaian informasi yang lengkap kepada 

krama desa pakraman. Akibat dari 

penyampaian informasi yang lengkap ini maka 

krama desa pakraman memiliki akses yang 

luas untuk mengetahui kekayaan desa 

pakraman dan pengelolaan keuangan di desa 

pakraman. Hal ini sesuai dengan konsep 

transparansi dimana semua krama desa 

pakraman dapat mengetahui hal-hal yang 

berkaitan dengan kekayaan desa pakraman dan 

anggaran desa pakraman. Secara tidak 

langsung maka akan muncul pula kontrol yang 

dapat dilakukan oleh krama desa pakraman 

terhadap pengelolaan keuangan yang 

dilakukan oleh prajuru desa pakraman. 

Kontrol dalam bentuk sosial krama desa 

pakraman kepada prajuru desa pakraman 

muncul karena krama desa pakraman memiliki 

akses informasi yang luas untuk mengetahui 

pengelolaan keuangan di desa pakraman.  

Pelaporan keuangan desa pakraman 

dilakukan untuk melihat bagaimana 

pendapatan dan pengeluaran yang telah 

dilakukan. Unsur-unsur spiritual sangat terlihat 

dalam pelaporan keuangan Desa Pakraman 

Buleleng. Dalam laporan pertanggungjawaban 

keuangan Desa Pakraman Buleleng berisi 

mengenai beban terkait dengan kegiatan-

kegiatan spiritual, misalnya beban 

pemeliharaan pura, biaya untuk upacara-

upacara keagamaan, dan dana untuk 

kesejahteraan pemuka agama di Pura 

Kahyangan Tiga. Pengelolaan keuangan dalam 

konteks Desa Pakraman Buleleng dilakukan 

oleh prajuru Desa Pakraman Buleleng. 

Prajuru Desa Pakraman Buleleng 

bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

keuangan desa pakraman. Berdasarkan awig-

awig Desa Pakraman Buleleng, kelian Desa 

Pakraman Buleleng memiliki kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban keuangan 

pada rapat pertanggungjawaban. Terkait 

dengan pertanggungjawaban keuangan desa 

pakraman, kelian Desa Pakraman Buleleng 

Nyoman Sutrisna memberikan tanggapan, 

yaitu 

“Untuk pertanggungjawaban keuangan 

sudah kita lakukan. Itu dilakukan tiap 

bulan dan ada laporan tertulisnya. Ini 

dilakukan agar kita bisa melihat 

bagaimana pendapatan dan pengeluaran 

desa pakraman. Lebih dari itu 

pertanggungjawaban merupakan 

kewajiban pengurus desa kepada krama 

desa.” 

 

Berdasarkan pendapat dari kelian Desa 

Pakraman Buleleng, maka peneliti dapat 

memahami bahwa proses pertanggungjawaban 

keuangan di desa pakraman bukan hanya 

sekedar untuk mengetahui kondisi keuangan 

desa pakraman saja tetapi maknanya 

melampaui itu. Maknanya adalah sebuah 

pertanggungjawaban moral dan sosial kepada 

seluruh krama desa pakraman. Pengelolaan 

keuangan desa pakraman yang dilakukan oleh 

prajuru desa pakraman 

dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada 

panureksa (pemeriksa keuangan). Panureksa 
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sebagai pemeriksa keuangan berjumlah 

sebanyak dua orang. Kegiatan 

pertanggungjawaban keuangan Desa 

Pakraman Buleleng dilakukan oleh prajuru 

desa pakraman dan dilakukan setiap bulan. 

Rapat atau paruman mengenai 

pertanggungjawaban keuangan desa pakraman 

dilakukan di kantor desa pakraman setiap hari 

jumat minggu pertama pada bulan tersebut. 

Selain itu pula terdapat kegiatan sangkepan 

(sangkep berarti rapat) yang dilaksanakan oleh 

anggota krama tri datu Pura Kahyangan Tiga 

Desa Pakraman Buleleng yang dilakukan 

setiap hari Purnama atau hari-hari suci lainnya. 

Dalam kegiatan sangkepan ini dapat dibahas 

pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

pendapatan Desa Pakraman Buleleng. 

Pengelolaan keuangan LPD Desa Pakraman 

Buleleng juga masih menjadi kewajiban dari 

kelian Desa Pakraman Buleleng. Kelian Desa 

Pakraman Buleleng adalah pengawas internal 

LPD yang didampingi oleh panureksa atau 

badan pemeriksa. Pengurus LPD Desa 

Pakraman Buleleng memiliki kewajiban untuk 

(a) membuat rencana kerja dan rencana 

anggaran pendapatan dan belanja setiap tahun, 

(b) menyampaikan laporan tahunan disertai 

dengan laporan keuangan kepada prajuru Desa 

Pakraman Buleleng, (c) menyampaikan 

laporan tentang perkembangan keuangan dan 

kinerja LPD kepada kelian Desa Pakraman 

Buleleng dan lembaga pemberdayaan LPD 

secara teratur setiap bulan, setiap tiga bulan, 

dan setiap tahun, (d) mempersiapkan bahan-

bahan yang akan diaudit sekali dalam setahun, 

dan (e) membuat aturan tata tertib yang 

berkaitan dengan operasional LPD. Pengurus 

LPD Desa Pakraman Buleleng mempunyai 

hak memperoleh pembagian keuntungan bersih 

LPD pada akhir tahun pembukuan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku yaitu yang 

berupa jasa produksi sebesar 10%. 

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam 

awig-awig maka Desa Pakraman Buleleng 

berhak mendapatkan pembagian keuntungan 

dari LPD yang berupa dana pembangunan 

desa. Secara umum telah dijelaskan dalam 

awig-awig Desa Pakraman Buleleng bahwa 

segala penggunaan pendapatan Desa 

Pakraman Buleleng direncanakan oleh kelian 

Desa Pakraman Buleleng dan mendapat 

persetujuan serta pengesahan rapat dari seluruh 

prajuru desa pakraman dan pelaksanaan 

penggunaan pendapatan tersebut harus 

dipertanggungjawabkan dalam rapat pleno atau 

rapat paripurna Desa Pakraman Buleleng.  

Berdasarkan pemahaman yang didapat 

dari konsep pengelolaan keuangan yang 

dilakukan oleh prajuru Desa Pakraman 

Buleleng maka dapat diambil sebuah makna 

bahwa transparansi dan akuntabilitas yang 

dilakukan oleh prajuru desa pakraman 

merupakan transparansi dan akuntabilitas yang 

berbasis spiritual. Transparansi dan 

akuntabilitas berbasis spiritual merupakan 

konsep yang berlandaskan Tri Hita Karana. 

Transparansi dan akuntabilitas spiritual 

merupakan bentuk pertanggungjawaban 

seseorang (prajuru desa pakraman) kepada 

Tuhannya. Bentuk transparansi dan 

akuntabilitas prajuru desa pakraman dalam 

pengelolaan keuangan desa pakraman bersifat 

abstrak. Dikatakan bersifat abstrak karena 

bentuk transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa pakraman 

dimaknai sebagai bentuk keimanan (sraddha) 

dan ketakwaan (bhakti) kepada Tuhan. Hal ini 

dapat dipahami karena prajuru desa pakraman 

mengemban tugas untuk mengelola keuangan 

sebuah organisasi yang berbasis adat dan 

keagamaan. Selain itu prajuru desa pakraman 

sebelum mengemban tugasnya terlebih dahulu 

harus melalui upacara pelantikan secara 

spiritual dalam upacara mejaya-jaya. Upacara 

mejaya-jaya ini memiliki makna bahwa secara 

spiritual diri seseorang sudah sah dinyatakan 

menjadi prajuru desa pakraman. Makna 

upacara mejaya-jaya ini akan membuat konsep 

transparansi dan akuntabilitas keuangan desa 

pakraman lekat dengan unsur-unsur spiritual. 

Unsur-unsur spiritual inilah yang 

menyebabkan prajuru desa pakraman 

memiliki keyakinan bahwa ada kekuatan di 

luar kekuatan manusia yang selalu mengawasi 
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kegiatan mereka selama melakukan 

pengelolaan keuangan desa pakraman, yaitu 

kekuatan Tuhan, Bhatara (Dewa-Dewi) yang 

ada di Pura Kahyangan Tiga, dan leluhur. 

Berdasarkan hal ini maka dapat dipahami 

bahwa konsep transparansi dan akuntabilitas 

berbasis spiritual juga dilandasi adanya 

ketakutan akan hukuman dari Tuhan (hukuman 

niskala) apabila melakukan kecurangan dalam 

pengelolaan keuangan desa pakraman. 

Konsep transparansi dan akuntabilitas 

yang dilakukan oleh prajuru Desa Pakraman 

Buleleng dapat dikatakan juga sebagai sebuah 

transparansi dan akuntabilitas yang berbasis 

budaya. Transparansi dan akuntabilitas yang 

berbasis budaya dapat diartikan bahwa prajuru 

desa pakraman dalam melakukan pengelolaan 

keuangan desa pakraman berpegang teguh 

pada kebiasaan adat, awig-awig, dan nilai Tri 

Hita Karana yang menjadi pedoman desa 

pakraman. Nilai-nilai kearifan lokal dan 

budaya diimplementasikan dalam konsep 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa pakraman. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Elfianita et al. (2016) yang 

menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal 

akan lebih bermakna bagi kehidupan sosial 

apabilai nilai-nilai tersebut menjadi rujukan 

dan pedoman dalam menciptakan hubungan 

sosial yang harmonis. Adat, tradisi, dan awig-

awig menjadi rujukan dan pedoman bagi 

prajuru desa pakraman dalam melakukan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

desa pakraman kepada krama desa pakraman. 

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan 

terjadinya hubungan yang harmonis antara 

prajuru desa pakraman dengan krama desa 

pakraman.   

Prajuru Desa Pakraman Buleleng 

memiliki kewajiban untuk mengelola anggaran 

Desa Pakraman Buleleng. Berdasarkan awig-

awig Desa Pakraman Buleleng diketahui 

bahwa pengurus Desa Pakraman Buleleng 

bertanggung jawab terhadap semua hal yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa 

pakraman.  Made Wijaya (warga Banjar Delod 

Peken) memberikan pendapat terkait dengan 

pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh 

prajuru desa pakraman, yaitu 

“Harusne prajuru to beneh ngaba pis. Yen 

tiang ningalin prajuru dini nak suba 

cukup. Sing perlu buin bek ngalih pis. Yen 

kar ngalih bati gede de dadi prajuru. Nak 

dadi prajuru to ngayah ke desa.” 

 

Artinya, 

 

“Seharusnya prajuru itu benar membawa 

uang. Kalau saya melihat prajuru desa 

disini sudah cukup (mapan). Tidak perlu 

lagi berpikir mencari uang yang banyak. 

Kalau mau mencari untung (gaji) yang 

besar jangan jadi prajuru desa. Menjadi 

prajuru desa itu adalah mengabdi ke 

desa.” 

 

Dari pendapat Made Wijaya ini peneliti 

dapat mengambil sebuah makna bahwa pada 

dasarnya seseorang harus berhenti dengan 

keinginan dirinya sendiri sebelum menjadi 

prajuru desa pakraman. Dengan arti lain 

bahwa seseorang tidak boleh berharap 

mendapatkan kekayaan dengan menjadi 

prajuru desa pakraman. Prajuru desa 

pakraman mengelola uang desa pakraman 

yang pada dasarnya harus dimanfaatkan untuk 

kepentingan desa pakraman. Salah satu konsep 

yang melandasi prajuru Desa Pakraman 

Buleleng dalam mengelola keuangan desa 

pakraman adalah konsep ngayah. Konsep 

ngayah secara tradisi dimaknai sebagai 

mengabdi. Istilah ngayah umumnya dipakai 

krama desa pakraman saat ada upacara-

upacara keagamaan di pura dengan muncul 

kalimat “lakar ngayah ke pura” (mau 

mengabdi ke pura). Istilah ngayah di pura 

diterjemahkan dengan melakukan pembersihan 

di lingkungan pura, membuat sarana banten 

(sesajen), dan mempersiapkan keperluan 

upacara keagamaan di pura. Dalam konteks 

zaman yang lebih modern seperti sekarang, 

konsep ngayah memiliki makna yang lebih 

luas. Konsep ngayah dapat pula diartikan 

sebagai pengabdian kepada keluarga, 
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pengabdian saat bekerja, dan pengabdian 

kepada masyarakat. Dalam konteks prajuru 

desa pakraman, maka konsep ngayah 

dimaknai sebagai pengabdian kepada desa, 

utamanya kepada krama desa pakraman. 

Konsep ngayah dalam konteks prajuru desa 

pakraman adalah pengabdian tulus ikhlas 

tanpa mengharapkan imbalan dalam mengelola 

desa pakraman. Jika konsep ngayah dalam 

pengelolaan keuangan dan pendapat Bapak 

Made Wijaya ini dijelaskan secara lebih dalam 

maka dapat dipahami bahwa krama desa 

pakraman memberikan amanah kepada 

prajuru desa pakraman untuk mengelola 

keuangan desa pakraman. Amanah menurut 

Triyuwono (2012) adalah sesuatu yang 

dipercayakan kepada orang lain untuk 

digunakan sebagaimana mestinya sesuai 

dengan keinginan yang mengamanahkan. 

Dalam prinsip amanah pihak yang 

mendapatkan amanah (prajuru desa 

pakraman) tidak memiliki hak penguasaan 

atau hak pemilikan mutlak atas apa yang 

diamanahkan. Prajuru desa pakraman 

berkewajiban menjalankan amanah yang 

diberikan oleh krama desa pakraman dengan 

melakukan pengelolaan keuangan desa 

pakraman sesuai awig-awig yang berlaku. 

Prajuru desa pakraman harus mempergunakan 

semua sumber daya yang dimiliki untuk 

menjalankan amanah yang diberikan oleh 

krama desa pakraman. 

Transparansi dan akuntabilitas memiliki 

peran yang sangat penting dalam eksistensi 

sebuah organisasi. Gray et al. (2006) 

menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan 

hak masyarakat yang timbul karena adanya 

hubungan antara organisasi dan masyarakat. 

Dalam konsep transparansi dan akuntabilitas 

dikenal istilah agen dan prinsipal. Agen (dapat 

berupa individu atau organisasi) merupakan 

pihak yang menerima dan 

mempertanggungjawabkan apa yang 

diterimanya sedangkan prinsipal (dapat berupa 

individu atau organisasi) merupakan pihak 

yang berhak menuntut pertanggungjawaban 

atas tanggung jawab yang diberikan kepada 

agen. Jadi dalam konsep Gray et al. (2006) 

transparansi dan akuntabilitas tidak dimiliki 

oleh organisasi saja tetapi juga menjadi hak 

milik dari masyarakat yang mempunyai 

hubungan dengan organisasi tersebut. 

Transparansi dan akuntabilitas memiliki tujuan 

utama untuk meningkatkan kepercayaan 

seluruh stakeholders kepada organisasi.  

 Dalam konteks Desa Pakraman 

Buleleng, maka transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan anggaran dimaksudkan 

untuk meningkatkan kepercayaan krama desa 

pakraman terhadap prajuru desa pakraman. 

Dengan adanya konsep Tri Hita Karana dan 

awig-awig dalam melaksanakan transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

pakraman maka diharapkan dapat mengurangi 

sifat individualisme dan materialisme sehingga 

kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan 

anggaran desa pakraman dapat diminimalkan.  

Hosmer (1995) dalam Kholmi (2010) 

menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi 

dalam hubungan antara kepercayaan 

stakeholders (krama desa pakraman) terhadap 

organisasi (prajuru desa pakraman), yaitu  

1. Kepercayaan akan memberikan 

harapan secara optimis bahwa 

organisasi akan tetap berjalan 

dalam koridor tanggung jawab 

sosial. Dalam konteks ini maka 

transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan yang 

dilakukan prajuru desa pakraman 

akan memberikan harapan kepada 

seluruh krama desa pakraman 

bahwa organisasi desa pakraman 

dikelola sesuai dengan awig-awig 

dan masih sesuai fungsinya 

sebagai organisasi berbasis adat 

dan keagamaan; 

2. Kepercayaan akan meningkatkan 

pengungkapan atas kondisi yang 

mudah dan cenderung diinginkan 

dalam setiap kepentingan 

kelompok masyarakat. Proses 

transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa 
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pakraman akan membantu 

prajuru desa pakraman untuk 

melihat bagaimana kondisi 

keuangan desa pakraman. 

Nantinya prajuru desa pakraman 

dapat memberikan pemahaman 

yang baik kepada seluruh krama 

desa pakraman terkait dengan 

kondisi keuangan desa pakraman; 

3. Kepercayaan dengan harapan 

kerjasama stakeholders dengan 

organisasi akan saling 

menguntungkan bagi semua 

pihak. Proses transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa pakraman akan 

semakin mengharmoniskan 

hubungan antara desa pakraman 

sebagai sebuah organisasi dengan 

krama desa pakraman. Krama 

desa pakraman akan semakin 

yakin bahwa pengelolaan 

keuangan desa pakraman masih 

dilakukan dalam koridor yang 

benar dan sesuai awig-awig; 

4. Kepercayaan akan mencegah 

adanya penyalahgunaan 

kerjasama dari salah satu pihak. 

Proses transparansi dan 

akuntabilitas keuangan 

merupakan sebuah bentuk 

pertanggungjawaban moral 

prajuru desa pakraman. Jika 

prajuru desa pakraman sudah 

baik dalam mengelola keuangan 

desa pakraman maka tidak akan 

ada pihak-pihak yang akan 

dirugikan. Bagaimanapun juga 

prajuru desa pakraman harus 

memahami bahwa kekayaan desa 

pakraman adalah milik bersama 

dan harus dipergunakan untuk 

kesejahteraan desa pakraman. 

Jika konsep sederhana ini 

dipraktekkan maka prajuru desa 

pakraman akan melakukan 

pertanggungjawaban keuangan 

desa pakraman dengan baik; 

5. Kepercayaan dengan harapan 

organisasi akan lebih bermoral 

dalam melindungi haknya dan 

akan bersikap baik kepada 

stakeholders. Dalam konteks ini 

maka proses transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa pakraman 

bertujuan untuk memperjelas hak 

dan kewajiban organisasi (desa 

pakraman) dengan krama desa 

pakraman. Melakukan 

transparansi dan akuntabilitas 

akan membuat prajuru desa 

pakraman memahami bahwa 

krama desa pakraman merupakan 

penyokong utama dari desa 

pakraman. 

 

        Sanksi Adat Pelanggaran Pengelolaan 

Keuangan Desa Pakraman Buleleng 

Dalam awig-awig Desa Pakraman 

Buleleng telah pula dijelaskan mengenai sanksi 

adat. Dalam pasal 121 awig-awig Desa 

Pakraman Buleleng dijelaskan bahwa 

pelanggaran terhadap ketentuan awig-awig 

dapat dikenakan sanksi hukum adat. 

Penjatuhan sanksi hukum adat dilakukan oleh 

kelian desa pakraman berdasarkan keputusan 

rapat pengurus desa pakraman. Sanksi-sanksi 

adat yang berlaku di Desa Pakraman Buleleng 

dapat berupa sanksi sekala (sanksi nyata) dan 

sanksi niskala (sanksi tidak nyata). Sanksi 

sekala dapat berupa, yaitu 

a. Sanksi berupa ditegur atau diberi 

peringatan baik lisan maupun 

tertulis; 

b. Sanksi berupa denda yang terdiri 

dari: 

• Tridanda yaitu arta danda, 

sangaskara danda, jiwa danda 

atau atma danda. Arta danda 

adalah denda dalam wujud 

materi, misalnya beras, uang, 

atau berbagai benda lainnya 
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yang mempunyai nilai 

ekonomi. Sangaskara danda 

adalah sanksi denda berupa 

melaksanakan upacara 

tertentu. Denda ini dikenakan 

kepada krama yang melakukan 

perbuatan tertentu yang 

dianggap dapat mengotori 

lingkungan desa pakraman 

(membuat lingkungan desa 

pakraman tidak suci lagi). 

Jiwa danda atau atma danda 

adalah sanksi yang ada 

hubungannya dengan tekanan 

psikologis atau kejiwaan 

pelaku terhadap pelanggaran 

yang dilakukan. Sanksi ini 

dapat berupa menyampaikan 

permintaan maaf atau 

pangaksama kehadapan 

seluruh krama desa pakraman 

saat paruman atau rapat desa; 

• Danda pecamil. Danda 

pecamil adalah denda yang 

dikenakan kepada orang yang 

berbicara atau menyampaikan 

pendapat tidak sopan atau 

menghina serta mencaci maki 

khususnya dalam suatu rapat 

desa ataupun rapat banjar. 

Bentuk dendanya dapat berupa 

uang atau permohonan maaf; 

• Danda kataban. Danda 

kataban adalah denda yang 

berupa penahanan atau 

penawanan binatang 

peliharaan, tumbuh-tumbuhan, 

dan lain-lainnya yang 

merupakan milik dari 

seseorang yang terbukti 

melakukan pelanggaran. 

c. Sanksi berupa pencabutan hak-

hak sebagai krama Desa 

Pakraman Buleleng baik 

sementara maupun tetap. 

Sanksi yang tidak nyata atau sanksi 

niskala dapat berupa sapata ke hadapan Tuhan 

(Ida Sang Hyang Widhi Wasa). Sanksi sapata 

merupakan sanksi dalam bentuk melakukan 

upacara-upacara keagamaan. Upacara-upacara 

keagamaan ini dilakukan sebagai bentuk 

permohonan maaf atas kesalahan yang telah 

dilakukan. Umumnya sanksi niskala dikenakan 

untuk pelanggaran-pelanggaran berat yang 

dilakukan oleh krama desa pakraman. 

Pelanggaran berat yang sampai merusak citra 

dan nama baik desa pakraman. 

Sanksi-sanksi adat yang terdapat dalam 

awig-awig Desa Pakraman Buleleng berlaku 

untuk semua pelanggaran dalam bidang adat 

dan sosial termasuk pelanggaran yang terkait 

dengan pengelolaan keuangan desa pakraman. 

Pelanggaran dalam pengelolaan keuangan akan 

dimulai dengan sanksi yang lebih kecil. Jika 

terdapat krama-krama banjar yang belum 

membayar iuran maka kelian banjar akan 

mengingatkan krama tersebut untuk membayar 

iuran. Diusahakan agar krama sadar akan 

kewajibannya dan jangan sampai ada sanksi 

adat yang dikeluarkan. Penyelesaian 

permasalahan-permasalahan termasuk 

permasalahan keuangan di lingkungan desa 

pakraman dilakukan dengan cara 

kekeluargaan. Hal ini dapat dipahami 

mengingat modal sosial merupakan kekuatan 

utama dari desa pakraman. Bapak Nyoman 

Sutrisna selaku kelian Desa Pakraman 

Buleleng memberikan tanggapan terkait 

dengan sanksi adat dalam pengelolaan 

keuangan desa pakraman, yaitu 

“Sanksi adat sudah ada di awig-awig. 

Tapi memang sanksi adat itu lebih banyak 

untuk kehidupan bermasyarakat. Jika ada 

pelanggaran dalam pengelolaan 

keuangan kita juga berikan sanksi adat. 

Tapi selama ini belum ada pelanggaran 

dan diharapkan tidak ada. Kita upayakan 

tidak ada yang kena sanksi adat.” 

 

Dari pendapat kelian Desa Pakraman 

Buleleng, peneliti dapat memahami bahwa 

dalam kehidupan sosial di desa pakraman 

sangat dihindari dalam pemberian sanksi adat. 

Krama desa pakraman diharapkan untuk 
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mentaati awig-awig dalam segala aspek 

kehidupan sosial. Dalam pengelolaan 

keuangan juga sangat dihindari dalam 

pemberian sanksi adat. Prajuru desa pakraman 

mengikuti ketentuan yang ada dalam 

pengelolaan keuangan desa pakraman. Makna 

sanksi adat lebih dari makna hukuman akibat 

melakukan perbuatan yang salah. Semua jenis 

sanksi adat yang berlaku di Desa Pakraman 

Buleleng merupakan sanksi yang menghukum 

seseorang secara sosial. Jika seseorang 

dikenakan sanksi adat maka tidak hanya nama 

baik orang tersebut saja yang rusak tetapi nama 

baik keluargnya juga akan rusak. Hukuman 

secara sosial inilah yang menjadi alasan krama 

desa pakraman untuk mengikuti tatanan norma 

dan sosial yang berlaku di lingkungan desa 

pakraman. Beberapa krama desa pakraman 

berpendapat bahwa hukuman yang bermakna 

sosial akan lebih memberikan efek jera 

dibandingkan hukuman materi. Krama desa 

pakraman berpendapat bahwa kalau membayar 

hukuman dengan materi kedepannya materi itu 

bisa dicari lagi tetapi kalau sudah nama baik 

diri sendiri dan nama baik keluarga yang rusak 

maka itu tidak mudah untuk diperbaiki. Jadi 

sangat jelas untuk dipahami bahwa hukuman 

pelanggaran yang berbasis hukuman sosial 

sangat mungkin untuk memberikan dampak 

efek jera kepada seluruh krama desa 

pakraman. 

 

        Peran Adat dan Tradisi dalam Proses 

Transparansi dan Akuntabilitas Desa 

Pakraman Buleleng 

Pembahasan sebelumnya dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana peran adat dan tradisi 

dalam proses transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan Desa Pakraman 

Buleleng. Dari pembahasan tersebut dapat 

dipahami bahwa konsep Tri Hita Karana serta 

adat dan tradisi yang berkembang di Desa 

Pakraman Buleleng dapat mempengaruhi 

corak pengelolaan keuangan Desa Pakraman 

Buleleng. Berdasarkan pembahasan yang telah 

dilakukan maka dapat disusun model 

keterkaitan antara konsep Tri Hita Karana 

yang menjadi pedoman dalam lingkungan 

Desa Pakraman Buleleng, awig-awig, dan 

konsep transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan Desa Pakraman 

Buleleng. Model keterkaitan ini saling 

menghubungkan antara konsep Tri Hita 

Karana, awig-awig desa pakraman, dan 

konsep transparansi dan akuntabilitas yang 

dilaksanakan di Desa Pakraman Buleleng. 

Model keterkaitan konsep Tri Hita Karana, 

awig-awig desa pakraman, dan konsep 

transparansi dan akuntabilitas di Desa 

Pakraman Buleleng, yaitu 
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Gambar 1. Model hubungan konsep Tri Hita Karana, awig-awig, dan konsep transparansi dan 

akuntabilitas Desa Pakraman Buleleng 

(Sumber: Data Diolah (2016))

Berdasarkan model hubungan konsep Tri 

Hita Karana, awig-awig, dan transparansi dan 

akuntabilitas Desa Pakraman Buleleng dapat 

dipahami bahwa konsep Tri Hita Karana yang 

menjadi filosofi desa pakraman menjadi dasar 

dari awig-awig, adat, dan tradisi yang 

berkembang di Desa Pakraman Buleleng. Jika 

dilihat dari proses transparansi dan 

akuntabilitas yang dilakukan oleh prajuru 

Desa Pakraman Buleleng maka dapat diambil 

dua bentuk konsep transparansi dan 

akuntabilitas yang berlaku di Desa Pakraman 

Buleleng. Konsep transparansi dan 

akuntabilitas tersebut adalah konsep 

transparansi dan akuntabilitas berbasis spiritual 

dan konsep transparansi dan akuntabilitas 

berbasis budaya. Konsep Tri Hita Karana yang 

menjadi pedoman dan filosofi Desa Pakraman 

Buleleng akan membentuk konsep transparansi 

dan akuntabilitas berbasis spiritual sedangkan 

awig-awig, adat, dan tradisi serta termasuk 

sanksi adat yang berkembang di Desa 

Pakraman Buleleng akan membentuk konsep 

transparansi dan akuntabilitas berbasis budaya.  

Konsep transparansi dan akuntabilitas 

berbasis spiritual menekankan pada upaya 

manusia untuk mempertanggungjawabkan 

amanah atau tanggung jawab yang diberikan 

dengan berdasar nilai-nilai spiritual dan 

keagamaan yang diyakini. Dimensi hubungan 

prajuru desa pakraman dengan Tuhan (konsep 

parahyangan dalam Tri Hita Karana) 

diwujudkan dengan melakukan transparansi 

dan akuntabilitas dalam melakukan 

pengelolaan keuangan desa pakraman. Nilai-

nilai yang dianut oleh prajuru desa pakraman 

dalam melakukan pengelolaan keuangan desa 

pakraman mencerminkan kesadaran spiritual. 

Kesadaran spiritual adalah kesadaran yang 

menyebabkan seseorang menyadari 

keberadaan Tuhan Yang Maha Esa setiap saat 

sehingga manusia sadar untuk mengikuti 

hukum-hukum Tuhan (Elfianita et al., 2016). 

Berdasarkan konsep ini maka transparansi dan 

akuntabilitas yang dilakukan oleh prajuru 

Desa Pakraman Buleleng dapat dipahami 

sebagai wujud bakti dan pengabdian (ngayah) 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Model 

akuntabilitas berbasis Tri Hita Karana 

merupakan hasil inkulturasi nilai-nilai etika 

religius dan keagamaan ke dalam model 

akuntabilitas konvensional (Sujana, 2016). 
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Dalam konteks Desa Pakraman Buleleng 

maka bentuk konkret dari transparansi dan 

akuntabilitas berbasis spiritual adalah prajuru 

desa pakraman memiliki kesadaran ketuhanan 

dalam mengelola keuangan desa pakraman. 

Kesadaran ketuhanan yang dimaksud adalah 

bahwa prajuru desa pakraman menjalankan 

dan melaksanakan nilai-nilai agama dalam 

melakukan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa pakraman.  

Meminjam pendapat Elfianita et al. 

(2016) yang meyatakan bahwa akuntabilitas 

berbasis budaya adalah kemampuan 

perusahaan dalam mempertanggungjawabkan 

semua hal yang tujuan utamanya adalah untuk 

memelihara hubungan yang harmonis dengan 

sesama. Akuntabilitas berbasis budaya dalam 

Desa Pakraman Buleleng dibentuk melalui 

awig-awig, adat, dan tradisi yang berkembang. 

Awig-awig, adat, dan tradisi memegang 

peranan yang besar karena menjadi pedoman 

bagi prajuru desa pakraman dalam melakukan 

proses pengeloaan keuangan desa pakraman. 

Bentuk transparansi dan akuntabilitas berbasis 

budaya adalah adanya pencantuman segala 

kekayaan Desa Pakraman Buleleng dan 

pendapatan dan pengeluaran keuangan Desa 

Pakraman Buleleng pada awig-awig. 

Pencantuman secara rinci ini merupakan 

bentuk penyampaian informasi kepada seluruh 

krama desa pakraman mengenai kekayaan 

desa pakraman dan pendapatan serta 

pengeluaran desa pakraman. Dengan cara ini 

maka krama desa pakraman dapat mengetahui 

kondisi kekayaan desa pakraman dan 

pendapatan dan pengeluaran desa pakraman. 

Sehingga secara tidak langsung krama desa 

pakraman dapat melakukan pengawasan 

terhadap prajuru desa pakraman yang 

melakukan pengelolaan keuangan. Pada tahap 

ini juga maka peran awig-awig adalah sebagai 

pengendali sosial (social control) bagi prajuru 

desa pakraman dalam mengelola keuangan. 

Awig-awig berfungsi sebagai “aturan” yang 

mengikat prajuru desa pakraman dalam 

menjalankan tugas pengelolaan keuangan. 

Dalam konteks ini sanksi adat memainkan 

peran yang penting dalam pengelolaan 

keuangan. Sanksi adat dalam awig-awig 

dibentuk dari budaya (adat dan tradisi) yang 

berkembang di Desa Pakraman Buleleng 

sehingga penerapannya dapat sesuai dengan 

norma-norma sosial yang berlaku. Sanksi adat 

yang bersifat hukuman sosial dapat 

memberikan efek jera bagi pelanggar dalam 

pengelolaan keuangan di lingkungan desa 

pakraman. 

Dalam konteks Desa Pakraman Buleleng, 

maka transparansi dan akuntabilitas yang 

dilakukan oleh prajuru Desa Pakraman 

Buleleng merupakan bentuk 

pertanggungjawaban moral dan sosial atas 

amanah yang telah diberikan oleh krama Desa 

Pakraman Buleleng. Dari hal ini maka dapat 

dipahami bahwa konsep transparansi dan 

akuntabilitas yang berkembang di Desa 

Pakraman Buleleng memiliki makna bahwa 

segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pengelolaan keuangan desa pakraman harus 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

adat, tradisi, dan awig-awig yang ada. Hal ini 

diperlukan untuk menjaga hubungan antara 

krama desa pakraman dengan prajuru desa 

pakraman (konsep pawongan) dan perwujudan 

pengabdian (ngayah) kepada Tuhan Yang 

Maha Esa (konsep parahyangan). Berdasarkan 

pemahaman ini dan teori yang dikemukakan 

oleh Elfianita et al. (2016) maka dapat diambil 

pemaknaan bahwa tingkat kesadaran seseorang 

dalam mempertanggungjawabkan segala 

sesuatu yang dipercayakan atau diamanahkan 

harus disertai dengan rasa tanggung jawab 

kepada pihak lain, yaitu kepada Tuhan 

(parahyangan), kepada sesama manusia 

(pawongan), dan kepada lingkungan 

(palemahan) yang sesuai dengan konsep 

hubungan dalam Tri Hita Karana. Lebih lanjut 

Sujana (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas 

pada dasarnya tidak hanya melihat bagaimana 

proses pertanggungjawaban yang dilakukan 

oleh pihak agen (prajuru desa pakraman) 

kepada pihak prinsipal (krama desa pakraman) 

saja, tetapi lebih jauh dari itu yakni bagaimana 

seharusnya agen (prajuru desa pakraman) 
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diberikan kewenangan untuk bertanggung 

jawab melaksanakan akuntabilitas secara 

menyeluruh.  

Transparansi dan akuntabilitas berbasis 

budaya juga menunjukkan adanya kontrak 

sosial yang dibentuk oleh desa pakraman 

dengan krama desa pakraman. Seperti kita 

pahami bahwa pada dasarnya sebuah 

organisasi adalah “individu” yang memiliki 

banyak kontrak (nexus of contract). 

Kumpulan-kumpulan kontrak ini terjadi ketika 

sebuah organisasi menjalin hubungan dengan 

stakeholder baik di internal organisasi maupun 

di eksternal organisasi. Dalam konteks Desa 

Pakraman Buleleng, maka kumpulan kontrak 

ini adalah ketika desa pakraman menjalin 

hubungan dengan stakeholder, salah satunya 

adalah dengan krama desa pakraman. Kontrak 

sosial dalam konteks Desa Pakraman Buleleng 

muncul akibat krama desa pakraman 

memberikan legitimasi atau kepercayaan yang 

penuh kepada prajuru desa pakraman. 

Legitimasi yang diberikan adalah kepercayaan 

untuk melakukan pengelolaan keuangan desa 

pakraman. Dengan adanya legitimasi yang 

diberikan oleh krama desa pakraman ini, maka 

prajuru desa pakraman harus menjaga 

legitimasi tersebut. Salah satu caranya adalah 

dengan melakukan proses transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

pakraman. Soetedjo (2009) menjelaskan 

bahwa untuk dapat memuaskan stakeholder 

organisasi, maka dapat diterapkan prinsip 

pengungkapan penuh (full disclosure) dalam 

pengelolaan keuangan organisasi tersebut. 

Prinsip pengungkapan penuh memiliki makna 

bahwa dalam laporan keuangan sebuah 

organisasi tidak hanya berisi angka-angka saja 

tetapi juga berisi makna atau penjelasan 

dibalik angka-angka tersebut. Penambahan 

makna atau penjelasan dari angka-angka 

keuangan ini akan semakin meningkatkan 

proses transparansi dan akuntabilitas keuangan 

dan memudahkan pengguna laporan keuangan 

untuk memahami isi laporan keuangan. Jika 

prinsip pengungkapan penuh dibawa ke dalam 

konteks pengelolaan keuangan Desa 

Pakraman Buleleng, maka prajuru desa 

pakraman dalam melaporkan laporan 

pertanggungjawaban keuangan tidak hanya 

menuliskan angka-angka keuangan saja tetapi 

juga memberikan makna mengenai angka-

angka keuangan tersebut. Hal ini akan 

mengakibatkan laporan pertanggungjawaban 

keuangan desa pakraman akan lebih kaya 

makna dan secara langsung akan 

meningkatkan proses transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

pakraman. Prinsip pengungkapan juga akan 

meningkatkan kepercayaan krama desa 

pakraman bahwa prajuru desa pakraman telah 

melakukan pengelolaan keuangan desa 

pakraman dengan bertanggung jawab. 

 

  Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat 

Desa Pakraman Buleleng Terhadap 

Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman 

Buleleng 

Salah satu asas dalam pengelolaan 

keuangan sebuah organisasi adalah harus ada 

transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan 

keuangan yang dimiliki oleh organisasi 

tersebut. Transparansi dan akuntabilitas 

bermakna bahwa penggunaan anggaran 

organisasi tersebut harus jelas peruntukannya 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep 

transparansi dan akuntabilitas merupakan 

konsep yang tidak dapat terpisahkan. 

Transparansi dalam pengelolaan anggaran 

suatu organisasi tidak akan bermanfaat bila 

tidak dilengkapi dengan akuntabilitas 

(Paranoan dan Totanan, 2016). Konsep 

transparansi dan akuntabilitas bagi organisasi 

nirlaba dijelaskan melalui Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Tahun 

2011. Dalam pernyataan tersebut dijelaskan 

bahwa organisasi nirlaba diharuskan untuk 

membuat laporan keuangan dan 

melaporkannnya kepada pengguna laporan 

keuangan. Desa pakraman sebagai sebuah 

organisasi yang berbasis adat dan tradisi dapat 

dimasukkan sebagai sebuah organisasi nirlaba. 

Hal ini dapat dipahami karena fokus kegiatan 
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desa pakraman adalah dalam bidang adat dan 

sosial keagamaan dan tidak berorientasi 

terhadap laba atau profit. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam 

konteks desa pakraman dapat diartikan bahwa 

prajuru desa pakraman dapat bertanggung 

jawab terhadap penggunaan anggaran desa 

pakraman dan krama desa pakraman 

mengetahui penggunaan anggaran desa 

pakraman. Transparansi dan akuntabilitas 

dalam lingkup desa pakraman dapat juga 

diartikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial 

dan moral prajuru desa pakraman kepada 

semua krama desa pakraman. Hal ini penting 

mengingat prajuru desa pakraman 

mendapatkan legitimasi langsung dari krama 

desa pakraman. Legitimasi dari krama desa 

pakraman menandakan bahwa krama desa 

pakraman memberikan kepercayaan yang 

tinggi kepada prajuru desa pakraman dalam 

menjalankan tugasnya melakukan pengelolaan 

keuangan desa pakraman. Dalam konsep 

pengelolaan keuangan sebuah organisasi maka 

mutlak adanya partisipasi anggota organisasi 

dalam proses pengelolaan keuangan organisasi 

tersebut. Dalam konteks ini sangat menarik 

untuk mencermati bagaimana partisipasi 

krama Desa Pakraman Buleleng untuk ikut 

terlibat dalam proses pengelolaan keuangan di 

Desa Pakraman Buleleng. Melalui 

pemahaman ini maka nantinya akan dapat 

diketahui apakah krama Desa Pakraman 

Buleleng berpartisipasi aktif dalam proses 

pengelolaan keuangan di desa pakraman 

ataukah sama sekali tidak mengetahui 

bagaimana proses pengelolaan keuangan di 

desa pakraman. 

Partisipasi krama desa pakraman untuk 

mengetahui penggunaan anggaran dalam 

lingkungan Desa Pakraman Buleleng dapat 

diketahui dari pendapat yang diberikan oleh 

krama desa pakraman. Partisipasi krama desa 

pakraman dapat dinilai apakah semua krama 

desa pakraman mengetahui proses pengelolaan 

anggaran yang ada di Desa Pakraman 

Buleleng. Dalam melihat tingkat kepedulian 

krama desa pakraman terhadap proses 

pengelolaan anggaran di Desa Pakraman 

Buleleng, krama desa pakraman 

dikelompokkan menjadi golongan muda 

(golongan truna), golongan dewasa, dan 

golongan tua. Penggolongan ini dilakukan 

untuk mendapatkan pendapat yang objektif 

dari setiap golongan krama desa pakraman. 

Wayan Bagus (truna Banjar Peguyangan) 

berpendapat, yaitu 

“Rage sih sing nawang masalah pis desa 

pakraman to. Nak tua-tua gen ngurusang. 

Ne truna-truna lebihan ngurusang gae 

truna-truni banjar gen. Masi ane truna-

truna sing mayah iuran desa.” 

 

Artinya, 

 

“Saya sih tidak tahu masalah uang desa 

pakraman itu. Karena orang tua-tua saja 

yang mengurus. Yang muda-muda lebih 

banya mengurus kegiatan muda-mudi 

banjar saja. Juga yang muda-muda tidak 

ikut bayar iuran desa.” 

 

Hasil penuturan Wayan Bagus ini 

menunjukkan bahwa kepedulian krama desa 

pakraman, utamanya generasi muda, kurang 

terhadap proses transparansi dan akuntabilitas 

anggaran Desa Pakraman Buleleng. Hal ini 

mengakibatkan generasi muda di lingkungan 

desa pakraman tidak mengetahui bagaimana 

proses pengelolaan anggaran desa pakraman. 

Generasi muda lebih mempercayakan 

pengelolaan anggaran kepada yang lebih tua 

dengan alasan bahwa generasi muda belum 

waktunya mengurus hal yang seperti itu. 

Reaksi dari truna desa pakraman ini dapat 

dipahami mengingat mereka tidak membayar 

iuran desa pakraman. Ketika mereka tidak 

membayar iuran desa pakraman maka mereka 

tidak akan hirau terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan kewajiban mereka. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Bapak 

Made Juli (krama Banjar Peguyangan) yang 

berpendapat, yaitu 

“Yen tiang sih masalah anggaran to sing 

rungu. Ne penting prajuru nganggon pis 
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to jujur, sing korupsianga. Nak ada 

karma phala. Yen ye korupsi kan 

mehukum. Keto gen. Tiang nak nu bek ane 

len bakat kenehang.” 

 

Artinya, 

 

“Kalau saya masalah anggaran itu tidak 

tahu. Yang penting prajuru menggunakan 

dana itu secara jujur. Tidak dikorupsikan. 

Kan ada hukum karma phala. Kalau 

mereka korupsi kan dihukum. Itu saja. 

Saya masih banyak memikirkan hal yang 

lain (anak, keluarga, dan pekerjaan).” 

 

Pendapat Bapak Made Juli ini 

mengungkapkan suatu hal yang menarik. 

Krama desa pakraman merasa tidak perlu 

untuk mengetahui pengelolaan anggaran di 

desa pakraman dan menggunakan konsep 

spiritual yang mereka pahami untuk 

melakukan pembenaran terhadap hal yang 

mereka lakukan. Mereka beranggapan bahwa 

jika prajuru desa pakraman menyalahgunakan 

dana desa pakraman, maka perbuatan mereka 

akan mendapatkan hasilnya yaitu dihukum 

melalui hukum yang berlaku. Beberapa hal 

yang mengakibatkan krama desa pakraman 

berpendapat seperti ini, yaitu (1) legitimasi 

krama desa pakraman kepada prajuru desa 

pakraman sangat besar. Krama desa pakraman 

sangat mempercayai prajuru desa pakraman 

karena menganggap bahwa orang-orang yang 

duduk sebagai prajuru desa pakraman adalah 

orang-orang yang baik dan jujur, (2) krama 

desa pakraman mempercayai konsep spiritual 

karma phala yang berarti semua perbuatan 

(perbuatan baik maupun perbuatan buruk) akan 

memiliki hasilnya (karma berarti perbuatan, 

phala berarti hasil). Jika prajuru desa 

pakraman menyalahgunakan uang desa 

pakraman, maka prajuru desa pakraman akan 

mendapatkan hasil dari perbuatan yang mereka 

lakukan. Konsep dari karma phala 

mengajarkan bahwa segala perbuatan akan ada 

hasilnya. Perbuatan baik akan menghasilkan 

yang baik dan begitu juga sebaliknya, (3) desa 

pakraman merupakan sebuah organisasi yang 

berbasis adat, tradisi, dan spiritual sehingga 

sangat tabu bagi prajuru desa pakraman untuk 

menyalahgunakan anggaran desa pakraman. 

Krama desa pakraman sangat yakin bahwa 

prajuru desa pakraman tidak akan 

menyalahgunakan legitimasi yang mereka 

berikan. Keyakinan krama desa pakraman ini 

sangat beralasan mengingat pelantikan prajuru 

desa pakraman dan prajuru banjar adat 

menggunakan upacara-upacara keagamaan 

sehingga nilai-nilai spiritual dan nilai kejujuran 

akan dijunjung tinggi oleh prajuru desa 

pakraman. 

Untuk mengkonfirmasi hasil pendapat 

Bapak Made Juli maka peneliti melakukan 

wawancara terhadap Bapak Dharma 

(penasehat pengurus Banjar Peguyangan). 

Bapak Dharma menyampaikan sebagai berikut, 

yaitu 

“Yen konsep karma nak mula beneh. 

Tiang masi ngorain pengurus banjar pang 

melah ngaba pis. Nak bisa gen gegodan 

to ada. Pengurus masi ngae laporan 

anggaran. Nak krama banjar masi sing 

nyak rungu jak laporan anggaran. 

Mekejang percaya gen.” 

 

Artinya, 

 

“Kalau konsep karma memang benar. 

Saya juga selalu memberitahukan 

pengurus banjar agar baik-baik 

membawa uang. Yang namanya godaan 

uang itu selalu ada. Pengurus juga selalu 

membuat laporan anggaran. Karena 

memang krama banjar juga tidak ingin 

mengetahui laporan anggaran. Semua 

krama percaya-percaya saja.” 

 

Berdasarkan pendapat Bapak Dharma 

maka peneliti dapat memahami bahwa pada 

dasarnya pengurus banjar (dan juga prajuru 

desa pakraman) sudah berupaya untuk 

melakukan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan anggaran. Laporan 

keuangan dalam konteks banjar sangat 
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sederhana dan hanya memuat keterangan uang 

kas masuk dan uang kas keluar. 

Kesederhanaan laporan keuangan yang dibuat 

oleh pengurus banjar tidak melupakan unsur 

transparansi dan akuntabilitas. Dalam laporan 

keuangan tersebut sangat jelas rincian kegiatan 

yang mengakibatkan adanya uang masuk dan 

uang keluar. Sesuai dengan hasil wawancara 

maka dapat diketahui bahwa pada awalnya 

laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus 

banjar hanya dipergunakan untuk kalangan 

internal pengurus banjar saja. Tapi lambat laun 

pengurus banjar menyampaikan pula kondisi 

keuangan banjar kepada krama banjar. 

Caranya cukup sederhana dengan menempel 

laporan anggaran di papan pengumuman di 

balai banjar. Hal ini dilakukan dengan harapan 

bahwa krama banjar akan membaca laporan 

tersebut dan bertanya kepada pengurus banjar 

mengenai penggunaan anggaran banjar. 

Meskipun hal tersebut telah dilakukan namun 

sangat jarang krama banjar yang menanyakan 

penggunaan anggaran banjar kepada pengurus 

banjar. Hal inilah yang menyebabkan 

pengurus banjar mengambil kesimpulan 

bahwa krama banjar percaya dan yakin bahwa 

pengurus banjar mampu mengelola anggaran 

banjar dengan baik. 

Terkait dengan pendapat Bapak Made 

Juli, pendapat Bapak Dharma, dan mencermati 

hasil penelitian Paranoan dan Totanan (2016) 

maka akan muncul sebuah konsep 

akuntabilitas berbasis karma. Paranoan dan 

Totanan (2016) dalam hasil penelitiannya 

mengemukakan bahwa prinsip karma menjadi 

benteng utama dalam akuntabilitas organisasi 

keagamaan yang berlandaskan dengan prinsip 

mokshartam jagadhita yaitu kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Dari hasil penelitian 

Paranoan dan Totanan (2016) dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam 

organisasi keagamaan ditentukan oleh 

keyakinan anggota organisasi tersebut terhadap 

konsep karma. Para prajuru desa pakraman 

tidak akan mungkin melakukan tindakan-

tindakan kecurangan dalam pengelolaan 

keuangan desa pakraman dan krama desa 

pakraman juga tidak akan terlalu mengawasi 

prajuru desa pakraman dalam mengelola 

keuangan desa pakraman karena semua yakin 

dengan adanya konsep karma. Prajuru desa 

pakraman tidak akan berbuat curang karena 

mengetahui legitimasi besar yang diberikan 

krama desa pakraman kepada mereka dan 

takut dengan sumpah yang diucapkan saat 

dilantik menjadi prajuru desa pakraman. Pada 

tahap ini maka akuntabilitas dan transparansi 

dalam akuntansi tidak memerlukan sebuah 

laporan pertanggungjawaban yang rumit tetapi 

hanya berlandaskan sebuah konsep spiritual 

yang dipercayai kebenarannya.  

Pemahaman akan ajaran dan konsep 

karma phala oleh krama Desa Pakraman 

Buleleng adalah salah bukti bahwa krama desa 

pakraman telah melakukan sebuah kontrol 

transenden terhadap pengelolaan keuangan 

desa pakraman. Ini adalah kontrol tertinggi 

dari segala kontrol yang ada. Kontrol 

transenden ini lahir dari keyakinan bahwa 

Tuhan mengetahui segala yang kita kerjakan 

baik sembunyi-sembunyi maupun terang-

terangan, yang tersirat ataupun yang tersurat. 

Secara kultur masyarakat desa pakraman 

melihat norma agama sebagai norma yang 

sangat fundamental yang berlaku secara 

universal. Di sini letak bekerjanya ideologi Tri 

Hita Karana dalam kehidupan sosial krama 

desa pakraman. Masyarakat Bali pada 

umumnya menyadari bahwa karma memiliki 

sanksi yang tidak dapat dirasakan langsung 

tetapi sanksi tersebut akan diberikan kelak 

pada suatu saat nanti. Masyarakat yang 

menyakini dan mengimani konsep karma 

yakin dan percaya bahwa akan datang suatu 

pembalasan kepada dirinya untuk setiap 

tindakan-tindakan yang dilakukan baik itu 

tindakan yang baik maupun tindakan yang 

buruk. Setiap tindakan yang baik akan 

menghasilkan hasil yang baik dan setiap 

tindakan yang buruk akan menghasilkan hasil 

yang buruk. 

Meski demikian, dalam kaitannya dengan 

karma yang dijadikan landasan atas norma 

transenden, krama Desa Pakraman Buleleng 
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juga harus memperhatikan kontrol internal 

dalam diri pribadi para pengelola keuangan 

yang justru sangat diperlukan agar seseorang 

tidak melakukan penyelewengan dan 

penyalahgunaan keuangan. Kontrol internal 

yaitu kontrol dari dalam diri sendiri. Karena 

sulit untuk melakukan kontrol internal 

terhadap individu di luar diri individu itu 

sendiri, maka seharusnya banjar-banjar adat di 

lingkungan Desa Pakraman Buleleng 

memberikan sosialisasi terkait pengelolaan 

keuangan yang lebih bersifat kultural. Sebagai 

masyarakat yang bercorak religius dan 

kultural, banyak hal yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kontrol internal seperti 

memulai sesuatu dengan ritual atau berdoa, 

meningkatkan nilai-nilai spiritualitas, dan 

memahami sanksi adat jika melakukan 

pelanggaran keuangan. Perlu juga kiranya 

pemantauan pengelolaan keuangan desa 

pakraman dilakukan dari luar struktur 

pengelola keuangan (prajuru desa pakraman). 

Dengan kata lain, desa pakraman tetap 

memberikan akses bagi siapa saja yang ingin 

melakukan kontrol keuangan terhadap 

desanya. Memberikan akses yang sebesar-

besarnya untuk perolehan transparansi dan 

akuntabilitas informasi, termasuk informasi 

keuangan adalah cermin dari gerakan civil 

society yakni gerakan masyarakat yang bebas 

mandiri dan memiliki kepekaan terhadap 

masyarakat di sekitarnya. Dengan cara ini 

maka diharapkan partisipasi dan kepekaan 

krama Desa Pakraman Buleleng terhadap 

pengelolaan keuangan di Desa Pakraman 

Buleleng akan lebih meningkat lagi. 

 

        SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian 

yang telah dikemukakan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan, yaitu 

1. Desa Pakraman sebagai sebuah 

organisasi yang berbasis adat dan 

keagamaan memiliki hak dan 

kewajiban dalam mengatur rumah 

tangganya sendiri. Hal ini berlaku pula 

dalam pengelolaan dan penggunaan 

kekayaan yang dimiliki oleh desa 

pakraman. Prajuru desa pakraman 

harus melakukan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan desa pakraman. Konsep Tri 

Hita Karana akan memunculkan 

konsep transparansi dan akuntabilitas 

berbasis spiritual pada proses 

pengelolaan keuangan Desa Pakraman 

Buleleng. Konsep transparansi dan 

akuntabilitas berbasis spiritual 

dimaknai bahwa prajuru Desa 

Pakraman Buleleng dalam melakukan 

pengelolaan keuangan berpegang 

teguh pada nilai-nilai spiritual. Bentuk 

transparansi dan akuntabilitas secara 

spiritual merupakan juga wujud bakti 

dan pengabdian prajuru desa 

pakraman kepada Tuhan. 

2. Adat dan tradisi yang berkembang di 

Desa Pakraman Buleleng dan awig-

awig Desa Pakraman Buleleng akan 

memunculkan konsep transparansi dan 

akuntabilitas berbasis budaya. Dalam 

konsep transparansi dan akuntabilitas 

berbasis budaya, maka adat, tradisi, 

dan awig-awig berperan sebagai 

pengendali sosial (social control) bagi 

prajuru Desa Pakraman Buleleng. 

Revisi awig-awig Desa Pakraman 

Buleleng juga merupakan bentuk 

adaptasi dari desa pakraman terhadap 

pembaharuan lingkungan global yang 

berada di luar desa pakraman. 

Pembaharuan ini dapat menyebabkan 

dampak kepada desa pakraman 

sehingga dengan perubahan awig awig 

maka desa pakraman akan tetap eksis 

dengan adat dan tradisi yang dimiliki. 

Begitu pula peran dari sanksi adat 

yang dapat menimbulkan efek jera 

karena secara prinsip sanksi adat yang 

berlaku di Desa Pakraman Buleleng 

lebih banyak memberikan hukuman 

secara sosial. Krama desa pakraman 

berpendapat bahwa hukuman secara 

sosial akan memberikan dampak yang 
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lebih besar dibandingkan hukuman 

materi. 

3. Partisipasi krama Desa Pakraman 

Buleleng terhadap proses transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan di Desa Pakraman Buleleng 

dilandasi oleh kepercayaan bahwa 

prajuru Desa Pakraman Buleleng 

tidak akan melakukan kecurangan 

keuangan. Hal ini dikarenakan krama 

Desa Pakraman Buleleng sangat yakin 

dengan konsep karma phala. 

Pemahaman akan ajaran karma phala 

oleh krama Desa Pakraman Buleleng 

adalah salah bukti bahwa krama desa 

pakraman telah melakukan sebuah 

kontrol transenden terhadap 

pengelolaan keuangan desa pakraman 

yang dilakukan oleh prajuru desa 

pakraman. Kontrol transenden ini 

muncul karena krama Desa Pakraman 

Buleleng sangat yakin bahwa Tuhan 

dapat mengetahui segala perbuatan dan 

memberikan hasil dari perbuatan yang 

telah dilakukan.   

 

Beberapa saran yang dapat diberikan 

berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu 

1. Kepada prajuru Desa Pakraman 

Buleleng 

Proses transparansi dan akuntabilitas 

yang dilakukan oleh prajuru Desa 

Pakraman Buleleng dapat dimaknai 

sebagai sebuah pertanggungjawaban 

spiritual kepada Tuhan dan 

pertanggungjawaban moral dan sosial 

kepada krama Desa Pakraman 

Buleleng. Sebaiknya transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan Desa Pakraman Buleleng 

dapat melibatkan seluruh krama Desa 

Pakraman Buleleng. Penyampaian 

informasi pendapatan dan pengeluaran 

keuangan desa pakraman kepada 

seluruh krama desa pakraman akan 

semakin memperjelas pemahaman 

krama desa pakraman terhadap proses 

pengelolaan keuangan. Hal ini akan 

dapat pula meningkatkan kepercayaan 

krama desa pakraman kepada prajuru 

desa pakraman yang sekaligus akan 

meningkatkan legitimasi atau 

meningkatkan posisi prajuru desa 

pakraman. Bagaimanapun juga 

prajuru desa pakraman merupakan 

ujung tombak segala bentuk kegiatan 

dalam desa pakraman khususnya 

dalam hal transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa pakraman. Prajuru desa 

pakraman harus lebih aktif untuk 

meningkatkan partisipasi krama desa 

pakraman dalam proses pengelolaan 

keuangan di desa pakraman. 

Partisipasi aktif krama desa pakraman 

memiliki tujuan agar semua 

stakeholder dalam lingkungan desa 

pakraman diajak bersama-sama untuk 

melakukan pengelolaan keuangan desa 

pakraman.  

2. Kepada krama Desa Pakraman 

Buleleng 

Proses pengelolaan keuangan Desa 

Pakraman Buleleng yang dilakukan 

oleh prajuru desa pakraman harus 

dapat dikontrol atau diawasi oleh 

krama desa pakraman. Bentuk kontrol 

dan pengawasan ini dilakukan agar 

proses pengelolaan keuangan dapat 

dilakukan secara benar dan 

bertanggung jawab. Pengawasan atau 

kontrol yang dilakukan oleh prajuru 

desa pakraman dapat mengurangi 

kemungkinan kecurangan keuangan 

yang bisa dilakukan oleh prajuru desa 

pakraman. Salah satu bentuk kontrol 

atau pengawasan yang dapat dilakukan 

oleh krama desa pakraman adalah 

partisipasi aktif dalam proses 

pengelolaan keuangan desa pakraman. 

Partisipasi aktif krama desa pakraman 

dalam proses pengelolaan keuangan 

merupakan sebuah bentuk kontrol 

sosial (social control) terhadap prajuru 
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desa pakraman. Transparansi dan 

akuntabilitas yang dilakukan oleh 

prajuru desa pakraman tidak akan 

berarti bila krama desa pakraman 

tidak aktif untuk ikut mengawasi 

proses pengelolaan keuangan. Krama 

desa pakraman memiliki hak untuk 

mendapatkan informasi mengenai 

proses pengelolaan keuangan desa 

pakraman. Dalam konteks ini maka 

dapat dikatakan bahwa krama desa 

pakraman memiliki peran yang sangat 

besar dalam proses transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan di 

Desa Pakraman Buleleng. 
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 ABSTRACT  

ABSTRAK 

PREFACE 

      The study of language and gender for the 

Japanese are divided into three distinct but 

interlinked areas; (1) the historical study of 

nyooboo kotoba 'speech of court ladies' of the 

muromachi period (2) the treatment of women 

in language, and (3) the actual speech of 

women. The first area of study investigates the 

historical transformation of gender ideologies 

and roles in society, the second area concerns 

the reality of language as a symbolic system, 

and the third questions the very existence of 

shared cultural gender ideologies found in the 

speech of individual women (Abe, 1998 : 53). 

     In Japanese speaker community, danseigo 

(men language diversity) and joseigo (women 

language diversity) are known. The use of 

danseigo and joseigo clearly reflects the 

masculinity or femininity of speakers. 

Therefore, when a man speaks joseigo, it will 

sound feminine. 

     In a society dominated by men, women 

language diversity (joseigo) is used as the ideal 

form of communication used by women. 

Joseigo is often associated with tradition and 

culture seen as a form of uniqueness of 

Japanese (Okamoto, 2004:43). 

    Education and the old cultural values 

shifting increasingly make Japanese women try 

more to achieve their equivalence to the men. 

JAPANESE CAREER WOMEN’S LINGUISTIC REALITIES : 

CONVERSATIONS FROM UBUD, BALI 

Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Pendidikan Ganesha 

email: krishna.adnyani@undiksha.ac.id 

This study examines how Japanese career women who live outside Japan really speak in contrast to 

ideological Japanese women’s language. The research were conducted between March 2016  until July 2016. 

Qualitatively approach, this study will examine how five Japanese career women  who stay in Ubud, Bali, speak 

through an analysis of approximately 12,5 hours tape-recorded conversations focusing on gendered sentence-

final forms. Furthermore, this study also aim to show how Japanese women’s real language use relates to age 

factor. The results showed that (1) the use of the sentence-final forms of all the subjects are not much different. 

All of them show the use of a neutral diversity that is dominant and strongly masculine that is very rare. (2) The 

age differences have no significance effect on the use of sentence-final forms. 

Keywords : japanese career women, sentence-final forms, ubud 

Penelitian ini mencari tahu bagaimana sebenarnya wanita karier Jepang yang tinggal di luar Jepang 

berbicara, sebagai perbandingan dari bahasa wanita Jepang ideologis. Penelitian diadakan antara bulan Maret 

2016 sampai Juli 2016. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana lima 

wanita karier Jepang yang tinggal di Bali berbicara, dengan menganalisis kurang lebih 12,5 jam pembicaraan 

yang direkam, dikhususkan pada bentuk akhir kalimat sesuai gender. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan 

untuk menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa sesungguhnya oleh wanita Jepang, yang dikaitkan dengan 

faktor usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penggunaan bentuk akhir kalimat pada semua subjek 

penelitian tidak terlalu berbeda. Semuanya menunjukkan penggunaan ragam netral yang dominan dan ragam 

maskulin kuat yang jarang. (2) perbedaan usia tidak memiliki efek signifikan terhadap penggunaan bentuk akhir 

kalimat.  

Kata Kunci : wanita karier jepang, bentuk akhir kalimat, ubud 
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Not only struggling for being a housewife as 

their mother in the past, now there are more 

Japanese women go to the world of work and 

really focus on their career. 

     The cultural values shifting will also affect 

to language diversity shifting used by the 

speakers, where in general it is said that there 

is a difference in women language diversity 

(joseigo) spoken by Japanese older women and 

younger women.  

     This is in line with the condition of the 

present Japanese society where women are 

being increasingly aligned with men and how 

the women’s position increasingly aligned with 

men in the society will be linguistically 

reflected in their everyday conversation that is 

done in naturalistically. 

Literature review outlines studies that are 

still closely related to this research, either in 

the West or in the East. The used of primary 

reference literature is the one relevant and up 

to date with priority on research results in 

scientific journals. 

Mizokami (2003) has ever examined 

related literatures, especially those about the 

women language shifting of students at 

colleges. In this study, Mizokami conducted a 

survey on 82 female students and 62 male 

students who studied at K College in Aichi 

Prefecture, Japan. Questionnaires were 

distributed containing a variety of questions, 

one of them, "Do you speak the word of 

respect in daily life? If so, to whom do you 

speak it? ". 

 The research result is the language 

used by respondent of female and male 

students are not much different, and the limit 

of both is ambiguous. Although the existing 

discourse of dominance in society states that 

women speak differently and more polite than 

men do, but in reality, it is not in accordance 

with the existing ideology. The writings of 

Mizokami is quite innovative and deliver 

results that break down the existing discourse 

over this time that women and men speak 

differently, by following what is called by the 

"women's language" and "the men’s language". 

It also led to the writing of Mizokami to be 

relevant to the research, because both start 

from doubt that women's language and men’s 

language remain strictly used, although there 

has been a progression of the equality of 

Japanese women and the influence of 

modernization. 

      On the other hand, the lack of this writing 

is the respondents that consisted only of young 

people (female and male students), Mizokami 

already concluded the presence of ambiguity in 

women and men language. To get such a 

conclusion, it is good if the respondents being 

employed consist of people with various age 

and type of work. Alternatively, if it only 

employs respondents of female and male 

students, the title of such research can be 

slightly modified so that it only includes the 

ambiguity of women and men language in 

younger generation. 

       Inoue (2006) conducted a research on 

female office workers who work in 

pharmaceutical companies, May Japan 

Limited. The conclusion is the respondents 

consider that the joseigo is the language of 

their mothers, who have no other choice but to 

stay at home and take care of children. It is 

done knowingly by respondents for not using 

joseigo as a sign of the generational difference, 

between their mother and them. 

 Inoue’s writings presented very well 

and deeply about Japanese diversity according 

to gender, particularly joseigo, how joseigo 

appeared at the end of the nineteenth century, 

and slowly began to fade in the era of modern 

Japan. With quite large coverage of the 

material, this paper is an excellent reference 

source for readers who want to know more 

about joseigo and critical thinking of 

conditions and principles, which led to joseigo 

being made, repeated, or left. 

 Those various cases make research on 

the phenomenon of the language diversity use 

based on gender as topic of interest to be 

investigated. To limit the research, the 

elements of language diversity according to 

gender that will be discussed are only elements 

of the sentence-final forms.  

    Sentence-final particle is located at the end 

of the sentence and has a function similar to 

the tag question in English. It is strongly 

associated with gender and every adult speaker 

of Japanese shares knowledge of their function 
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and the images they produce and their 

connotations. 

    The function of such SFPs have been 

identified as: (1) indicating the speaker's 

emotions and attitudes such as doubt, caution, 

and confirmation; (2) encouraging rapport 

between speech participants; (3) achieving a 

close monitoring of the feelings between 

speech participants;  and (4) expressing one's 

own masculinity and/or femininity (Abe, 1998 

: 54). 

   Here in this study I also included verbal 

auxiliary expressions such as deshoo, darou, 

janai, and nominalization (e.g., koto) in the 

category of sentence final forms.  

    The subjects that will be employed later are 

career women, because by investigating career 

women, we can see how speech is generated 

when Japanese women in the public domain, as 

contrastive to Japanese women who acted 

more as housewives, but in the present there 

have been many Japanese women go to the 

world of work. 

 The research location that chosen is 

Ubud, Bali. This was due to two things. First, a 

desire to examine the use of sentence-final 

forms by Japanese career women outside of 

Japan, hence we can see how is the use outside 

the country. Second, Ubud was chosen as one 

of the places outside Japan, particularly in 

Bali, Indonesia, that was often chosen as a 

place to live and work by Japanese women. 

 

Problem Formulation 

1. How is the use of the sentence-final form by 

Japanese career woman in Ubud?  

2. How is the influence of the difference of age 

factor against the use of the sentence-final 

form of Japanese career women in Ubud? 

       

Research Specific Purpose 

1. Examine the use of the sentence-final form 

on Japanese career woman in Ubud?  

2. Analyse the influence of the difference of 

age factor against the use of the sentence-final 

form of Japanese career woman in Ubud? 

 

Research Urgency 

 Considering the limitations and 

weaknesses of previous studies, which often 

only emphasize on the use of Japanese 

diversity based on gender on a film or novel, 

which setting is determined first, urgency 

(principal) of the research is the importance of 

doing research directly in a field where 

researchers participate in the interaction of 

communication which takes place 

spontaneously and naturalistic. Thus, theories 

about language and gender, especially in 

Japanese, can be compared to the real 

condition in the field. The research results are 

also expected to be useful as a reference in the 

study of the relationship of Japanese and 

gender in the present. 

 

RESEARCH METHOD 

 This research was carried out in 

district of Ubud, Gianyar, Bali province by 

2015/2016 in accordance with the period of the 

doctoral dissertation completion that is being 

completed by the researcher. The relationship 

of the research and the doctoral dissertation 

being completed is presented in Figure 1.
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Figure 1. Research Design 

 

In this research, the primary data used was 

Japanese career women speech in Japanese. 

The method used were interview, participative 

observation method, and supported by 

questionnaire method. 

 Secondary data used in this research 

was obtained from the previous research in the 

form of literature, journals, books, the white 

paper issued by the government, and the online 

publication containing material related to 

research. 

 In data retrieval, in addition to the use 

of electronic tools to support the data 

collection such as camera, video recorder, and 

voice recorder, records, questionnaires, and 

interview guidelines were also used. 

Before taping was commenced, 

permission was received from the subjects. An 

explanation was given that a research was 

being undertaken and the researcher was 

interested in looking at features of speech. 

Assurance was also given that the names of the 

informants would not be used in any of the 

results.  

     The analysis used was qualitative analysis 

of data that was already compiled 

systematically, but to complement the 

qualitative analysis, a quantitative analysis in 

the form of tables and figures were also 

presented to further complete analysis by 

creating a correlation between the two. 

 Data analysis was performed after the 

written data had been collected and classified 

based on the problem. The research data 

processing was done with a Constant 

Comparative Analysis method that is 

commonly used in Grounded Theory. 

According to Bugin (2003:100) this analysis 

technique is the most extreme in implementing 

descriptive strategy analysis because it exactly 

applies inductive logic. The use of this method 

for the analysis purposes is in accordance with 

the Sense-Making approach stating that 

everyone (the informant) is seen as a theorist. 

 

Title 

Outcome 

Research 

Location 

Achieve

ment 

The phenomenon of the use of Joseigo in 

Japanese Career Women in Bali 

Scientific Articles, Textbook, 

Dissertation Drafts Approved by the 

Promoter 

District of Ubud, Gianyar Regency 

Draft of dissertation research report 

approved by the promoter is arranged 
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RESULT AND DISCUSSION 

Result 

Characteristic of Research Subjects 
Based on the results of the questionnaire and 

the interview, here are characteristics of the 

five subjects who were varied in age from 30s, 

40s, 50s, 60s, and 70s. All are Japanese career 

women who live in Ubud for more than one 

year. 

 

Akane 

 

Akane is a Japanese woman from Tokyo, 36 

years old who married a Balinese man. She 

knew the Balinese man when they were both 

studying arts in Bali. Now Akane had already 

had two daughters aged 4 years and 6 years, 

Tamiko and Gina. Akane lives in a rented 

house in Ubud area together with the two 

children. 

 

Aiko 

 

Aiko is a 45 years old Japanese woman from 

the city of Sapporo in Hokkaido. Aiko and her 

husband live separately. Her husband is 

Japanese man lives in Japan together with the 

daughters. Meanwhile, Aiko and her son live 

in Ubud, Bali. They both have restaurant 

business. Aiko opens two Japanese vegetarian 

café in Ubud that also provides bread and 

coffee. While her husband opens a vegetarian 

restaurant. 

 

Mayumi 

 

Mayumi is a 58 years old Japanese woman 

from Hyōgo Prefecture. Mayumi and her 

husband, Shigeru, had settled in Ubud for three 

years. Mayumi works as the chairperson of the 

architecture company founded by herself. In 

the company, Shigeru is her employee. Their 

two children have already married and stayed 

in Japan. 

 

Chieko 

       Chieko is a 60 years old Japanese woman 

from Tokyo. Chieko stays in Bali with her 

husband and her parent in laws after her 

husband, Masaru, retired from a company in 

Tokyo. Masaru and Chieko are the initiators of 

a community that cares of the clean 

environment in Ubud. Everyday, Chieko 

communicates with Masaru in Japanese. Both 

Chieko and Masaru do not speak Bahasa 

Indonesia. Up to the present, Chieko has been 

living in Bali for 11 years. 

 

Hitomi 

       Hitomi is 76 years old Japanese woman 

from Kobe. Up to the present, Hitomi has been 

settled in Ubud for 10 years, together with his 

husband, Tetsuya and a dog named Shiro. 

Everyday, Hitomi chats to Tetsuya in Japanese. 

Both Hitomi and Tetsuya do not speak Bahasa 

Indonesia.  Hitomi is a teacher of Japanese 

ceramics craft (Tougei). 

 

Japanese Diversity Characteristics 

According To Gender 

 

      The present Japanese women language is 

considered to consist approximately 5000 

words including words characteristics in 

women speech or that is more often used by 

women and also various terms that were 

originally developed as part of the Japanese 

women speech and later were also used by 

men. Many words in the present Japanese were 

unrealized by people that they are belong to the 

second category. For example, onaka 

(stomach), ohiya (cold water), oishii 

(delicious) and so on (Ngan, 1981:3).  

       The elements that make up the 

characteristic of Japanese diversity according 

to gender are the pronouns, final sentence 

particles, politeness, keigo (language diversity 

of respect), adverbs, imperative sentences, and 

interjection. This research was focused on 

investigating only the sentence final form, with 

the formulated categorization from various 

studies as shown in Table 1. 

 

 

Table 1. Sentence-final Forms 
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No Category Sentence-final Forms 

1 strongly feminine wa, wane, wayo, wayone, dawa, nano, nanone, nanoyo, nanoyone, 

noyo, kashira, none, noyone (after noun, na- adjective, or 

desu/masu), teyo, mon ne 

2 moderately feminine mono, mon, no (declarative, after plain form of a verb or i-

adjective), deshoo 

3 strongly masculine ze, zo, the plain imperative form of a verb alone or followed by yo, 

form ee (instead of ai dan oi, example : shiranee) 

4 moderately masculine yo (after a plain form of a verb or i-adjective), da, dane, dayo, 

dana, dayone, darou, oo ka (example : ikoo ka) 

 

5 neutral. ja nai, jan, ka na, ikoo to omotte, naa, ne, sa, no (interogative), 

plain form of a verb, yone, yo (after desu/masu). 

 

Recording Result 

 

Table 2. Research Results 

 

Na 

ma 

Jumlah Bentuk 

Akhir Kalimat 

   SF MF SM MM N 

Aka 

ne 

40 34 1 57 396 

Ai 

ko 

23 34 0 40 203 

Ma 

Yu 

mi 

45 73 1 51 228 

Chie

ko 

29 63 0 46 287 

Hito

mi 

64 94 0 25 349 

 

Ket : 

SF : strongly feminine  

MF : moderately feminine 

SM : strongly masculine 

MM : moderately masculine 

N : neutral.  

 

Recording data retrieval has been conducted in 

the district of Ubud to the three research 

subjects. To facilitate the data analysis, then 

the data was arranged systematically. Once the 

transcript of the data in Japanese was made, 

then the classification was done to the number 

of sentence-final forms that appeared based on 

the theory of the Japanese sentence final form 

according to gender: strongly feminine, 

moderately feminine, strongly masculine and 

moderately masculine, and neutral. 

 

Discussion 

 

Akane 

 

       On a recording of Akane’s speech, 

sentence final forms that are most often used 

are all included in the form of neutral i.e. the 

particle ne (248 times), followed by the 

particle of yo after desu/masu (41 times) and 
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plain forms (32 times). The most frequent 

category was the neutral category while the 

most rarely appeared was the strongly 

masculine. 

      The following is an example of Akane’s 

speech, which the sentence final form uses 

particles of – yo: 

 

はい、はい、いいですよ。 

Hai hai ii desuyo. 

Yes, Yes, You may 

 

      This speech came up with a setting of a 

cafe, when Akane said yes to his son's request 

to order the strawberry juice. The situation was 

informal.   

       Particle yo has eight different functions 

but they all have the same characteristics, i.e. 

that the partner of speech has no knowledge of 

what was conveyed by the speaker. Yo is used 

to attract the speech partner’s attention to the 

information. Yo can be used by men and 

women but the sentence structure and 

functions determine which gender is more 

appropriate to use it. Both men and women can 

use the sentence in the form of desu/masu and 

da/dearu. Meanwhile, the sentences with noun 

+ yo, no yo, te yo, koto yo, and wa yo are 

generally used only by women. When asking 

for something (in addition to the form of te) 

and provide information or attract attention, yo 

is used only by men (Vranic, 2013:57 – 61). 

      The following is the only Akane’s speech 

using plain imperative forms which included in 

strongly masculine : 

 

どっちに向かっていただきますしてる君は

。はい。座れ座れ座れ。 

Docchi ni  mukatte itadakimasu shiteru kimi 

wa. Hai. Suware suware  suware , 

You say "Have a nice meal" but where are you 

facing? Sit down! 

 

This speech appeared on an informal situation 

when Akane told her six years old daughter to 

eat while sitting. In addition to the plain form 

of imperative of the end of sentence, it could 

also be noted the use of the second person 

pronoun "kimi" which means you, which is a 

feature of Japanese men language diversity. It 

can be seen that by using the utterances with 

the nuance of masculine, Akane tried to show 

her power to her daughter. 

 

Aiko 

 

       The research results show that on a 

recording of Aiko’s speech, the sentence final 

forms that is most often used was the form of 

neutral i.e. the particle of ne (85 times), 

followed by the plain form  (44 times) and the 

words of deshoo that is included in the 

diversity of moderately feminine (25 times). 

From table 2, it can be seen that the most 

frequent category is the category of neutral, 

while one that did not appear at all was the 

strongly masculine. 

       The following is an example of Aiko’s 

speech, which the sentence final form used the 

suffix of deshoo: 

 

いいね、あのう、お給料もいいん 

でしょう。 

Ii ne, anou, o kyuuryou mo iin deshoo 

Nice huh. Hmm, the salary is also good, right? 

 

       This speech appeared in a formal situation, 

while Aiko and the researcher had a chat on 

monthly gathering of Japanese in Ubud. At that 

time, Aiko was selling bread made by her own 

and then became acquainted with the 

researcher. 

        Deshoo is more polite form of daroo. It is 

commonly used as a substitute for the copula 

of da/desu in asking something because 

making a question does not too dominate and 

speakers become less straightforward. Deshoo 

is also used as a form of sympathy (Vranic, 

2013:57 – 61). 

       The interesting thing is in addition to using 

deshoo, Aiko also used the word of daroo 

when talking with the researcher in informal 

situation, talked about the communication 

problem. This proves that formality differences 

cause the difference of option of final sentence 

form being used 
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コミニュケーションだろう？とか。女の

人は言わないよね,  

komyunikeeshon darou, toka. onna no hito wa 

iwanai yone 

An example may be the communication. 

Women do not say it, right? 

 

The function of daroo is used for confirmation 

in blunt masculine style (rising intonation) 

(Vranic, 2013 : 59).  

 

Mayumi 

 

 The research results show that on the 

recording of Mayumi’s speech, the sentence 

final form that was most often used was a form 

of neutral i.e. the particle of ne (100 times), 

followed by the plain form (43 times) and the 

words of deshoo that is included in the 

diversity of moderately feminine (41 times). 

From table 2, it can be seen that the most 

frequent category was the neutral category 

while the most rarely appear was strongly 

masculine. 

 

      The following is an example of Mayumi’s 

speech, which the sentence final form used the 

particle of – ne: 

 

ごめんね。ちょっとかぜ。 

Gomen ne, chotto kaze. 

I am sorry. (I) feel a little cold. 

 

 This speech appeared when Mayumi 

had a chat with the researcher in an informal 

situation at Mayumi’s house. 

       The particle of ne has many functions 

determined by the context. This particle is 

generally used to denote a feeling of 

impression, soft warning, gently emphasise, 

personal questions, and approval. Essentially, 

this particle softens a statement and invites the 

speech partner to confirm it. Ne is the neutral 

particle and is used by both men and women 

(Vranic, 2013:57 – 61) 

      On another occasion, Mayumi used a 

feature of final-sentence form included in the 

strongly masculine i.e 'zo" in a following 

speech when Mayumi and the researcher 

started to become familiar in chatting. The 

situation was informal at Mayumi’s house. 

 

そこおいてあるぞ、きかい 

Soko oite aru zo, kikai. 

It is there, the engine.  

Chieko 

 

      On a recording of Chieko’s speech, two 

kind of sentence-final forms that are most 

often used are included in the form of neutral 

i.e. the particle ne (140 times), followed by the 

plain forms (51 times) and the last is the words 

of deshoo that is included in the diversity of 

moderately feminine (38 times). The most 

frequent category was the neutral category 

while one that did not appear at all was the 

strongly masculine. 

      The following is an example of Chieko’s 

speech, which the sentence final form uses 

plain forms:  

 

そう、あのう、自分の国だけじゃなくて、

あのうほかの国もきれいにしたいっていう

意味ではね。あのう博愛も入ってると思

う。わかる。 

Sou, anou, jibun no kuni dake jyanakute, anou 

hoka no kuni mo kireini shitai tte iu imi dewa 

ne. Anou,  hakuai mo haitteru to omou. 

Wakaru? 

Yes, hmm, not only our own country, hmm, I 

want to make other countries clean. Hmm, 

hence I join philanthropic activities. Do you 

understand? 

       This speech appeared when Chieko had a 

chat with the researcher in an informal 

situation at Chieko’s house. 

      The use of plain forms, for example : 

taberu 'to eat' is an indication of non-

politeness, while the addition of the verb 

ending masu in tabemasu 'to eat', reflects 

higher politeness in speech. The former form is 

generally used among equals and/or from 

higher to lower position in social status, 

whereas the latter is used from lower to higher 

in social status.  

However, social status is not the only factor 

which affects the choice of the verb form. In 

fact, the use of the unmarked form 'direct style' 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 529 

as opposed to a verb plus polite ending, 

conveys the speaker's openness, directness, 

intimacy, or familiarity toward an addressee 

(Abe, 1998 : 55). 

       Among the features included in the 

strongly feminine, the most frequently form 

used by Chieko was nano, as in the following 

speech; 

 

あれ？同じなの？でも、どうなの..あのう

、じっさいこっちとこっちだとどっちがた

かい？ 

Are ? Onaji nano ? Demo, dou nano.. anou.. 

jissai kocchi to kocchi dato docchi ga takai ? 

Hah? Are they the same? But how? Well, 

actually which one is more expensive, this one, 

or that one? 

Hitomi 

       The research results show that on a 

recording of Hitomi’s speech, the sentence-

final forms that is most often used was the 

form of neutral i.e. the particle of ne (270 

times), followed by the plain form  (49 times) 

and the words of deshoo that is included in the 

diversity of moderately feminine (66 times). 

The most frequent category is the category of 

neutral, while one that did not appear at all was 

the strongly masculine. 

       Hitomi as the oldest research subject used 

a variation of the use of sentence-final forms 

that were most markedly. On the category of 

Strongly Feminine, only the form of wayo, 

wayone, nanoyone, and teyo do not exist in 

speeches, while on Moderately Feminine 

category, only the form of mono that does not 

exist in speeches. There is also final sentence 

form with a very strong nuance of feminine 

such as the wa and its variation, dawa. 

 

       The following is an example of Hitomi’s 

speech, which the sentence-final form used wa: 

 

お昼がいいわ.1時とか２ 

a, … ohiru ga iiwa. Ichi ji toka 2 

Ah! In the afternoon is OK. At about one or 

two  

 

While the following is an example of Hitomi’s 

speech in an informal situation , which the 

sentence-final form used dawa: 

 

え、それはそれはだめだわ。 

e, sore wa sore wa dame dawa 

eh? You cannot.  

       Wa has three functions: it is used (1) when 

listing miscellaneous actions/happenings, and 

the speaker is expressing her/his emotions with 

exaggeration, (2) as an indication of emotions, 

in which case it can be used equally by males 

and females, however, with different 

intonations (the feminine wa with a rising 

intonation – the masculine with a falling 

intonation), and (3) a marker of femininity, 

which is used to make statements softer and 

more feminine (Vranic, 2013 : 58). 

Bellow are the summary table from the 

discussion : 

Table 3. Most Frequent Sentence-final Forms 

Na 

me 

Most Frequent  

Sentence-final Forms 

 

  I II III 

Aka 

ne 

ne Yo (after desu 

/masu) 

plain forms 

Ai 

ko 

ne plain forms deshoo 

Ma 

Yu 

mi 

ne plain forms deshoo 

Chie

ko 

ne plain forms deshoo 
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Hito

mi 

ne plain forms deshoo 

We can conclude that women's language has 

become more neutral lately because women no 

longer use feminine speech forms such as wa, 

dawa, nano too often. With more women 

entering the previously male-dominated public 

area, where women have to compete with men, 

women might find it disadvantageous to act 

like women and useless to use women's 

language (Inoue, 2006 : 188).  

       That is the reason of tendency to use 

language diversity of neutral gender hence the 

difference in language diversity between 

Japanese men and women is not strikingly 

different. 

 

CONCLUSION 

1. If it is compared, then it could be concluded 

that the use of the sentence final forms of 

Akane, Aiko, Mayumi, Chieko, and Hitomi are 

not much different. All of them show the use 

of a neutral diversity that is dominant and 

strongly masculine that is very rare.  

      The use of the strongly feminine and 

moderately feminine still appear with a higher 

frequency than the strongly masculine and 

moderately masculine but lower than the 

neutral one. The most frequent sentence-final 

forms only a little bit different for Akane while 

for the other four subjects, the most frequent 

sentence-final forms are completely the same; 

ne, plain forms, and deshoo.  

2. By referring to the first conclusion, then it 

can be seen that the age differences between 

Akane who is 30s, Aiko 40s, and Mayumi 50s, 

Chieko 60s, and Hitomi 70s have no 

significance effect on the use of sentence-final 

form.  

       The opinions of previous research 

suggesting that Japanese women generally use 

the feminine form when talking can be argued 

with the current research result that shows 

there is a tendency of Japanese women use the 

neutral sentence final form. Further, this could 

be linked to gender equality in Japan that is 

getting more balanced; hence it has an impact 

against a language diversity used by Japanese 

women. 
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I Nyoman Sila 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Seni kriya merupakan budaya rakyat 

yang berkembang di dalam komunitas 

masyarakat tradisional, proses pengerjaan 

secara manual dan berlangsung secara turun-

temurun. Terciptanya berbagai jenis produk 

seni kriya berdasarkan kebutuhan masyarakat 

baik menyangkut kebutuhan praktis, religi, dan 

estetis (Kusnadi, 1983: 44). Adapun jenis-jenis 

seni kriya adalah: seni kriya kayu, seni kriya 

logam, seni kriya keramik, seni kriya anyam, 

seni kriya tekstil, dan lain-lain (Kusnadi, 1983: 

44). 

Seni kriya tradisional di Bali, dalam 

tataran ideal keberadaannya selalu 

dipartahankan karena perwujudannya dilandasi 

oleh keyakinan masyarakat melalui norma-

norma budaya berdasarkan agama Hindu. 

Dalam pembuatan seni kriya ada keterlibatan 

bathin yang mendalam dan memiliki 

kemampuan khusus atau kekuatan yang 

memungkinkan baginya menghasilkan karya 

dengan kualitas yang luar  biasa (Dibia, 2012: 

18). Di Tegallalang seni kriya tradisional yang 

dibuat oleh perajin, seperti  pratima, garuda, 

singa, dulang, saab, salang, perlengkapan 

upacara ritual dengan motif-motif pepatran, 

kekarangan, pewayangan, dan bentuk-bentuk 

lainnya untuk keperluan masyarakat Bali. . 

 Globalisasi menyebabkan seni kriya 

yang dibuat perajin di Tegallalang  mengalami 

perubahan, baik dalam penggunaan bahan dan 

alat, proses pembuatan, maupun jenis produk 

yang dihasilkan. Seni kriya mengalami 

industrialisasi, proses pembuatannya tidak 

sepenuhnya menggunakan keterampilan 

tangan, namun diadaptasi dengan mesin untuk 

membuat produk secara massal. Menurut 

Marcuse dalam Sachari (2002: 30) industri seni 

pada era posmodern diproduksi secara massal. 

Seni posmodern memunculkan idiom-idiom 

baru berbeda dengan seni tradisional dan 

modern, sehingga berbagai jenis produk seni 

kriya yang dihasilkan oleh perajin di 

Tegallalang saat ini.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka dapat dirumuskan masalahnya (1) 

mengapa muncul estetika posmodern seni 

kriya di Tegallalang, Gianyar Bali? (2) 

Bagaimana idiom-idiom estetika posmodern 

seni kriya di Tegallalang, Gianyar, Bali? dan 

KAJIAN ESTETIKA POSMODERN SENI KRIYA DI TEGALLALANG 

GIANYAR BALI 

Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni  

Universitas Pendidikan Ganesha 

e-mail: nyoman.sila99@gmail.com 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang (1) munculnya estetika posmodern seni kriya di 

Tegallalang, Gianyar, Bali, (2) idiom-idiom estetika posmodern seni kriya di Tegallalang, Gianyar, Bali, dan (3) 

jenis-jenis seni kriya yang ditampilkan oleh perajin di Tegallalang, Gianyar, Bali. Kerangka teoritik yang 

digunakan adalah teori kritis posmodern. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi 

dokumen, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan cara ini diharapkan terbentuk etnografi kritis, 

analitik, dan holistik mengenai estetika seni kriya posmodern yang diciptakan oleh perajin di Tegallalang. Hasil 

penelitian menunjukkan (1) munculnya seni kriya posmodern di Tegallalang terjadi alih budaya dari budaya 

rakyat menjadi budaya populer, seni kriya menjadi produk budaya dibuat secara massal untuk memnuhi 

kebutuhan konsumen, (2) idiom-idiom estetika posmodern seni kriya di Tegallalang tercipta produk seni kriya 

pastiche, parodi, kitsch, camp, dan skizoprenia, (3) jenis-jenis estetika seni kriya yang ditampilkan oleh perajin 

di Tegallalang sangat beragam, dan seni kriya berorientasi multikultur.   

Kata-kata kunci: estetika posmodern, seni kriya 
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(3) Bagaimana jenis-jenis produk seni kriya 

yang ditampilkan oleh perajin di Tegallalang, 

Gianyar, Bali?  

Piliang (1999: 2) menyatakan, 

munculnya gejala posmodernisme (estetika 

posmodern) dilatarbelakangi oleh terjadinya 

peralihan dari masyarakat industri menuju 

masyarakat posindustri dan dari kebudayaan 

modern menuju posmodern. Peralihan dari 

masyarakat industri menuju masyarakat 

posindustri telah memengaruhi pemahaman 

masyarakat atas makna-makna  yang dimuat 

dalam objek (seni). Dalam wacana posmodern 

ini gagasan mengenai objek sebagai salah satu 

bentuk representasi dan gagasan mengenai 

makna-makna ideologis objek itu sendiri, 

secara umum telah mengalami pergeseran. 

Objek masa lalu berdasarkan religi, magis, 

mitos dikaitkan dengan upaya kemajuan dan 

transformasi, kini pada masyarakat konsumer 

objek-objek didefinisikan kembali dengan 

kode-kode baru, dengan bahasa estetik yang 

baru, dan makna-makna yang baru pula 

(Santoso, 2012: 322).   

Dalam wacana estetika posmodern 

tidak terjadi lagi sekat-sekat budaya Global-

Lokal, sehingga dapat menyatu dan secara 

visual muncul menjadi Glokalisasi. Glokalisasi 

sebagai proses munculnya suatu kebudayaan 

dimana kebudayaan global dan lokal saling 

membangun. Robertson (1992) dalam Barker 

(2004: 120) mengatakan banyak hal yang 

dipandang bersifat lokal, dan disepadankan 

dengan global, sebagai hasil dari proses 

translokal. Kecenderungan kapitalisme 

konsumen global masa kini mendorong 

ketiadaan batas kebutuhan/keinginan di mana 

celah pasar, standarisasi, dan kenikmatan dari 

transformasi identitas secara konstan 

memunculkan heterogenitas.  

Munculnya budaya global dan lokal 

menjadi bentuk estetika baru pada karya seni 

kriya yang berkembang dalam masyarakat.  

Dalam wacana estetika seni  modern, sebuah 

karya disebut autentik bila menyiratkan adanya 

kemunculan sesuatu yang baru dan 

keterputusannya dengan yang lama (Piliang, 

2003: 195). Kehendak untuk selalu baru, 

tampil menawan dan berbeda dalam wacana 

budaya massa mendapatkan jawabannya 

dengan mekanisme daur-ulang fesyen 

(Hidayat, 2012: 120). Pandangan Adorno 

dalam Srinati (2009: 6), seni modern kini 

tengah terseret dalam mekanisme fesyen. 

Dengan model daur-ulang fesyen, maka seni 

dapat diproduksi secara massal dan kontinyu 

sesuai kehendak produsen. Segala bentuk seni, 

bahkan budaya, menjadi komoditas industri.  

 Kecenderungan khas yang biasa 

diasosiasikan  posmodernisme (Suyanto, dan 

M. Khusna Amal 2010: 448; Sugiharto, 1996: 

25-26) seni posmodern memiliki ciri-ciri yang 

berbeda dari seni modernisme, yakni: 

hilangnya batas antara seni dan kehidupan 

sehari-hari, runtuhnya distingsi antara budaya 

tinggi dan budaya massa/populer, maraknya 

gaya eklektis dan campur aduk, munculnya 

kitsch, parodi, pastiche, camp dan ironi, 

merosotnya kedudukan pencipta seni, serta 

adanya asumsi seni sebagai pengulangan.  

METODE 

 Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

teori kritis posmodern dan etnografi. Lokasi 

penelitian di Tegallalang, Gianyar, Bali. 

Sumber informan dalam penelitian ini adalah 

perajin, Camat Tegallalang, kelian adat, kepala 

desa Tegallalang, dan Kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Gianyar. Penentuan informan dilakukan secara 

purposive sample dan dilanjutkan dengan 

snowball. Pengumpulan data dilakukan melalui 

teknik observasi, wawancara mendalam, dan 

studi dokumen. Analisis data yang digunakan 

analisis data kualitatif yang dilakukan oleh 

Miles dan Huberman (Patilima, 2013: 100-

101). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alih Budaya Dari Budaya Rakyat Menjadi 

Budaya Populer  
Seni kriya sebagai budaya rakyat 

diciptakan oleh masyarakat perajin karena 

adanya kebutuhan peralatan atau produk-

produk yang digunakan untuk menunjang 

aktivitasnya. Menurut Strinati (2009), seni 

rakyat lahir dari bawah,  merupakan suatu 

ekspresi sepontan dan asli dari rakyat 

kebanyakan, dibentuk oleh mereka sendiri, 

nyaris tanpa memanfaatkan Budaya Tinggi, 

untuk memenuhi kebutuhan mereka (Strinati, 

2009: 35). Seni kriya yang diciptakan oleh 

masyarakat ada yang bersifat praktis dan 

estetis, untuk memenuhi kebutuhan jasmani 

dan rohani.  



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 534 

Di Bali, seni kriya sebagai budaya 

rakyat keberadaannya selalu dipertahankan 

karena seni kriya memiliki peranan yang 

sangat penting, disamping digunakan untuk 

kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-

hari, juga sebagai kebutuhan yang bersifat 

spiritual yang digunakan sebagai perlengkapan 

upacara ritual agama Hindu (Purnata,1977: 8). 

Seni kriya juga bersifat konstruktif yang 

memiliki nilai estetis sebagai bagian dari 

arsitektur tradisional Bali, baik dalam 

fungsinya sebagai penghias bangunan rumah 

tinggal atau unian, maupun yang ditempatkan 

pada bangunan pura sebagai tempat pemujaan. 

Seni kriya yang bersifat konstruktif seperti 

ukiran sanggawang pada tiang, patung singa 

atau garuda pada tugeh (penyangga langit-

langit), ukiran kencut pada kepala tiang 

bangunan tradisional Bali (Gelebet, 1982: 88-

90). Seni rakyat muncul dan bertahan karena 

kehendak rakyat (dengan tradisinya), seni 

kerakyatan karena kehendak bangsa (dengan 

ideologi kerakyatannya) (Strinati, 2009: 13). 

Dampak perkembangan pariwisata dan 

berkembangnya era posmodern, di Bali 

(Tegallalang) seni kriya bukan saja digunakan 

sebagai kebutuhan masyarakat sendiri, namun 

banyak berubah menjadi seni kriya populer 

untuk memenuhi kebutuhan pasar pariwisata 

(Murdowo, 1977: 18). Produk-produk seni 

kriya yang diciptakan oleh perajin bersifat 

massal untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Perubahan seni kriya menjadi budaya populer 

(pop). Budaya pop adalah budaya berbasis 

komoditas yang tidak autentik, manipulatif dan 

tidak memuaskan (Barker, 2004: 46-47). Seni 

populer lahir dan bertahan karena kehendak 

media (dengan ideologi kapitalisme) dan 

konsumsi (Strinati, 2009: 13).  

Alih budaya rakyat menjadi budaya 

populer dapat berlangsung dari rakyat sendiri 

untuk mengembangkan budayanya menjadi 

budaya populer yang bersifat massal dengan 

bantuan alat-alat produksi. Hal tersebut 

berdampak pada munculnya estetika pada 

karya seni, seperti estetika pramodern, estetika 

modern, dan estetika posmodern. Pada zaman 

Pramodern, terdapat upaya praksis dalam 

berkesenian melalui penggalian makna 

ideologis yang telah ada di alam, sedangkan di 

zaman Modern terdapat upaya praksis untuk 

mengedepankan fungsi dalam berbagai 

kegiatan desain maupun berkesenian berupa 

pencapaian fungsional yang dapat diberikan 

oleh karya estetik tersebut. Pada era 

Posmodern terdapat upaya praksis untuk 

mengedepankan aspek-aspek “gelitikan” dalam 

berekspresi, baik komedi, parodi, plesetan 

maupun keironisan makna, semuanya berupaya 

melakukan permainan-permainan yang bebas 

dalam memberi tanda-tanda estetis (Sachari,  

2002: 66). 

 Dari berbagai periode yang 

mengedepankan praksis berkesenian 

khususnya seni kriya yang dibuat oleh perajin 

di Tegallalang melahirkan diversifikasi atau 

berdasarkan nilai-nilai estetikanya, yaitu 

estetika pramodern, estetika modern, dan 

estetika posmodern.   

 Idiom-idiom Estetika Posmodern Seni Kriya 

di Tegallalang 
Seni kriya posmodern diwarnai oleh 

idiom-idiom estetik sebagai wujud praktik 

kebudayaan yang dilakukan oleh perajin di 

Tegallalang melalui penggalian-penggalian 

idiom-idiom estetika budaya masa lalu yang 

dieksplorasi  dengan ideom-ideom estetika 

masa kini, sehingga menjadi suatu 

penjelajahan estetika yang lebih kaya. Idiom-

idiom estetika posmodern yang dominan dalam 

praktik-praktik penciptaan karya seni kriya 

dewasa ini antara lain: pastiche, parodi, kitch, 

camp, dan skizofrenia (Piliang, 1999: 249).  

(1) Pastiche 
 Pastiche sebagai karya yang 

mengandung unsur-unsur pinjaman, pastiche 

mempunyai konotasi negatif sebagai karya seni 

yang miskin kreativitas, orisinilitas, 

keoutentikan dan kebebasan (Piliang, 1999: 

149). Pastiche mirip dengan interteks, 

memiliki citra nostalgia, diperoleh dengan cara 

meniru teks masa lalu dalam rangka 

memberikan apresiasi (Ratna, 2011: 287). 

Eksistensi karya seni yang tergolong ke dalam 

pastiche, dalam hal ini, sangat tergantung pada 

eksistensi kebudayaan masa lampau dan karya-

karya serta idiom-idiom estetik yang ada pada 

masa sebelumnya. Hal ini dianggap 

bertentangan dengan seni modern pada 

umumnya yang dikatakan dapat membangun 

‘landasan’ atau kriteria-kriteria dari dan untuk 

dirinya sendiri, yang ‘ada bagi dirinya sendiri’. 

Pastiche disinyalir justru meminjam landasan 

dari karya, ideom atau kebudayaan.  

 Pada seni kriya di Tegallalang cukup 

banyak karya-karya yang mengambil bentuk-
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bentuk masa lalu yang dibuat massal, seperti 

binatang cicak dimodifikasi dengan permainan 

bentuk, hiasan dan finishing sesuai dengan 

perkembangan material saat ini dan mengikuti 

selera dari para konsumennya. Berdasarkan 

pertumbuhan seni kriya, bahwa munculnya 

seni masa lalu merupakan cara dari perajin 

untuk menggali potensi-potensi seni yang 

sudah dimiliki oleh masyarakat perajin, dan 

sudah menjadi suatu perjalanan kesenian, 

bahwa apa yang sudah pernah ada akan 

kembali menjadi seni yang baru dalam 

perkembangan masa sekarang atau masa 

posmodernisme. Seni kriya pastiche lihat 

gambar 4. 

 (2) Parodi  
 Parodi adalah sebuah seni yang di 

dalamnya gagasan, gaya, atau ungkapan khas 

seorang seniman dipermainkan sedemikian 

rupa, sehingga membuatnya tampak absurd 

(Piliang, 2012: 18). Efek-efek kelucuan atau 

absurditas biasanya dihasilkan dari distorsi 

atau plesetan ungkapan yang ada. Peniruan ini 

bersifat ironis dan kritis, bahkan bermuatan 

politis dan ideologis (Hidayat, 2012: 130). 

Parodi hampir sama dengan pastiche. 

Perbedaannya, apabila pastiche mementingkan 

persamaan, sedangkan parodi pada perbedaan, 

penyimpangan, sehingga parodi juga berfungsi 

sebagai kritik, kecaman, dan sindiran (Ratna, 

2011: 287). 

 Dilihat dari berbagai jenis seni kriya 

yang diciptakan oleh perajin di Tegallalang, 

parodi tampak pada pahatan garuda yang 

sangat berbeda dengan karya-karya yang ada 

pada umumnya. Seperti pahatan garuda yang 

dibuat dengan mulut besar dan sayapnya 

sangat kecil seperti tampak pada gambar 3. 

Selain itu ada juga wujud garuda yang dibuat 

kedua sayapnya terbuka sebagai bentuk 

penyimpangan dari  wujud garuda tradisional 

pada umumnya. Pada era posmodern perajin 

bebas menciptakan produk seni kriya untuk 

menarik minat konsumen untuk membelinya. 

Karya parodi lihat gambar 5.  

(3) Kitsch 
 Kitsch difinisikan oleh Piliang segala 

bentuk seni yang berkaitan dengan selera 

rendah, yaitu rendahnya bakuan estetik yang 

dimilikinya (Piliang, 2003: 16). Oleh karena 

itu, istilah kitsch sering ditafsirkan sebagai 

sampah artistik (Hidayat: 2012: 131). Jean 

Baudrillard mendefinisikan kitsch sebagai 

pseudo-objek, yaitu sebagai simulasi, kopi, 

facsimile, atau stereotip; sebagai pemiskinan 

kualitas pertandaan (signification) yang 

sesungguhnya; sebagai proses melimpah 

ruahnya tanda-tanda, referensi alegorik, atau 

konotasi-konotasi perbedaan; sebagai bentuk 

pemujaan detail, dan sebagai bombardir 

melalui detail (Piliang, 2012: 187). Definisi 

kitsch dari Baudrillard, menyiratkan miskinnya 

orisinalitas, keotentikan, kreativitas, dan 

kriteria estetik dari kitsch. Disebabkan oleh 

kelemahan internal ini, eksistensi kitsch sangat 

bergantung pada keberadaan objek, konsep, 

atau kriteria yang bersifat eksternal, seperti 

seni tinggi, objek sehari-hari, mitos, agama, 

tokoh, dan sebagainya. Terdapat berbagai cara 

untuk membuat karya-karya menjadi kitschs, 

seperti (1) pengalihan satu elemen atau 

totalitas elemen dalam karya seni dari status 

dan konteks asalnya, (2) peminjaman elemen-

elemen tertentu dari barang konsumer, (3) 

imitasi bahan, yaitu penggunaan bahan-bahan 

tiruan untuk memberikan efek dan kesan bahan 

alamiah, (4) transformasi dan idolisasi ikon, 

simbol, atau lambang dari objek-objek 

subkultur menjadi objek-objek seni dan barang 

consumer, dan (5) objektivikasi mitos, yaitu 

pengabdian objek-objek atau tokoh-tokoh 

mitos atau yang telah menjadi mitos dalam 

bentuk objek-objek seni atau barang konsumer 

(Piliang, 2012: 190). 

 Produk seni kriya kitsch dibuat pada 

era posmodern oleh perajin di Tegallalang 

mengambil wujud: gajah, kepala patung 

Budha, dan bentuk-bentuk kelamin pria yang 

dibuat dari kayu kemudian ditempeli kaca 

warna warni untuk memberi nilai berbeda 

sebagai kreasinya. Produk-produk tersebut 

dibuat secara massal untuk memenuhi 

kebutuhan para konsumen atau wisatawan. 

Produk kitsch lihat gambar 6. 

(4) Camp  
 Camp adalah komposisi di dalam 

sebuah karya seni atau desain yang dicirikan 

oleh sifat estetisasi, pengindahan atau 

pengayaan yang sangat berlebihan, distortif, 

artifisial, dan teatrikal (Piliang, 2012: 14). 

Camp menjunjung selera massa sekaligus 

menolak budaya tinggi (Ratna, 2011: 388). 

Camp merupakan salah satu idiom estetik, 

yang masih menimbulkan pengertian yang 

kontradiktif. Di satu pihak sering diasosiasikan 
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dengan pembentukan makna; di pihak lain, 

justru diasosiasikan dengan kemiskinan 

makna. Bentuk-bentuk produksi karya seni dari 

pengikut camp membuat distorsi melaui 

penggambaran bentuk-bentuk objek yang 

diperpanjang, sehingga tampak lebih kurus 

atau lebih panjang. Seni kriya yang dibuat oleh 

perajin di Tegallalang dengan mendistorsi  

belalai gajah yang  sangat panjang sebagai 

bentuk kreativitas dari perajin, sehingga 

tampak berlebihan, namun mempunyai daya 

tarik bagi penikmatnya atau konsumen. Seni 

kriya camp tampak pada gambar 7. 

 (5) Skizofrenia 
 Skizofrenia merupakan istilah 

psikologis yang secara metaforis digunakan 

untuk menjelaskan keterputusan rantai 

penghubung antara penanda  (signifier) dengan 

petanda (signified), makna tidak dihasilkan 

melalui hubungan logis penanda petanda 

(Ratna, 2011: 288). Skizofrenia sebuah istilah 

psikoanalisis, pada awalnya digunakan untuk 

menjelaskan fenomena psikis dalam diri 

manusia. Kini secara metaforik digunakan 

untuk menjelaskan fenomena yang lebih luas, 

termasuk di antaranya fenomena estetik. 

 Dalam konteks masyarakat 

posindustri, perkembangan bahasa skizofrenia, 

menurut Baudrillard adalah sebagai akibat dari 

munculnya keacakan dan interkoneksi 

informasi dan jaringan-jaringan komunikasi 

yang tanpa batas dan bersifat imanen (Piliang, 

2012: 199). Di dalam diskursus seni 

posmodern, bahasa estetik skizofrenia 

merupakan salah satu bahasa yang dominan, 

meskipun bahasa tersebut sudah ada pada era 

sebelumnya. Bahasa skizofrenia posmodern 

adalah bahasa yang dihasilkan dari 

kesimpangsiuran penanda, gaya, dan ungkapan 

dalam satu karya, yang menghasilkan makna-

makna kontradiktif, ambigu, terpecah, atau 

samar-samar.           

Globalisasi yang terjadi saat ini 

membuka peluang yang sangat besar terhadap 

perubahan seni kriya. Berbagai produk seni 

kriya yang diciptakan oleh para perajin di 

Tegallalang yang berlatarbelakang budaya Bali 

(budaya rakyat) yang sangat kental dengan 

nilai-nilai tradisional dan unsur-unsur 

kekriyaannya, mengalami perubahan menjadi 

budaya populer (pop). Seni kriya diproduksi 

secara massal oleh perajin Bali/Tegallalang 

untuk memenuhi selera wisatawan atau pasar. 

Perubahan ini berimplikasi terhadap aura seni 

kriya, tidak lagi mengikuti kehendak 

penciptanya, tetapi tunduk kepada mekanisme 

pasar. Akibatnya, seni terlepas dari 

pengalaman estetis dan terkena fetisisme 

komoditi, sehingga nilai gunanya dilepaskan, 

diganti dengan nilai tukar (Budiarto, 2001: 51). 

Gejala ini berkaitan dengan motif mencari 

keuntungan dengan memanfaatkan seni kriya 

sebagai modal budaya menjadi modal ekonomi 

(Bourdieu dalam Jenkins, 2013: 125).  

Diversifikasi Produk Seni Kriya 

Keragaman seni kriya di Tegallalang 

dapat dilihat dari bahan yang digunakan, 

proses pembuatan, dan jenis produknya. 

Terlebih lagi era globalisasi ketika produk-

produk seni kriya beruhubungan dengan 

industri telah mengalami perubahan, proses 

penggarapannya berpadu dengan teknologi 

menjadikan lingkungan seni kriya menjadi 

beragam (Susanto, 2003: 100). Beberapa 

produk seni kriya ada yang berubah dari 

pakem-pakem yang mengikatnya sebagai 

produk tradisional fungsional untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan 

spiritual.  

Keragaman jenis dan fungsi seni kriya 

saat ini karena adanya beragam permintaan 

dari konsumen. Perajin dalam menghasilkan 

seni kriya tidak sepenuhnya mengikuti nilai-

nilai yang menjadi keyakinan masyarakat 

tradisional, akan tetapi mereka dapat 

mengeksplor nilai-nilai lama dengan nilai-nilai 

baru atau masa kini. Demikian pula dalam 

proses pembuatan produk seni kriya dipadukan 

dengan teknologi, sehingga perajin tidak 

melakukan proses pembuatan dari awal sampai 

akhir (difinishing), yang lebih banyak 

dikerjakan sendiri, akan tetapi prosesnya dapat 

dilakukan secara bergantian (spesialisasi 

kerja). Melalui spesialisasi kerja tidak semua 

produk seni kriya menuntut menguasaan 

keterampilan  yang tinggi sesuai dengan 

konsep dasar dari seni kriya tersebut. Kondisi 

ini didukung oleh penggunaan teknologi mesin 

sehingga proses pembuatan produk seni kriya 

bisa lebih cepat dan produksi lebih banyak  

atau massal. 

Wujud seni kriya ada yang dua 

dimensi dan tiga dimensi, fungsional dan non 

fungsional (benda seni/estetis). Spesialisasi 

penggunaan bahan satu produk seni kriya tidak 

terbatas pada satu jenis bahan saja, akan tetapi 
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banyak pula dikombinasi dengan bahan yang 

lain, sehingga menghasilkan produk seni kriya 

yang sangat beragam yang mengarah pada seni 

kontemporer. Bahan-bahan yang digunakan 

adalah: kayu, logam, rotan, batok kelapa, fiber, 

kerang, dan lain-lain. Produk-produk seni kriya 

yang dihasilkan oleh perajin di Tegallalang 

sangat beragam, seperti jerapah, kuda, tiruan 

bentuk Budha, kucing, kap lampu, gajah, singa 

dan lainnya diproduksi secara massal. 

 

Berorientasi Multikultur 

Multikulturalisme pada dasarnya 

merupakan gerakan memperjuangkan 

kehidupan bersama yang harmonis dan saling 

menghargai dalam satu tatanan masyarakat 

berbangsa dan bernegara. Dalam konteks 

kebudayaan, multikulturalisme bisa berarti 

“berlakunya lebih dari satu identitas budaya 

dalam sebuah tatanan masyarakat” (Hardjana, 

2003: 2 dalam Putra, 2008: 17). Meski 

demikian, perlu segera ditegaskan bahwa 

pengertian ‘lebih dari satu’ yang bersumber 

dari kata ‘multi’ tidak boleh diartikan bahwa 

multikulturalisme bersifat kuantitatif. 

Sebaliknya multi-kulturalisme lebih 

menekankan aspek kuantitatif dalam hubungan 

antar-etnik dan budaya. Disini penekanannya 

bukan pada keunikan tiap-tiap tradisi, akan 

tetapi lebih ditekankan pada interaksi antar-

kelompok yang berbeda secara dinamis, 

membangun sikap saling menghormati satu 

sama lain terhadap perbedaan-perbedaan dan 

kemajemukan yang ada agar tercipta 

perdamaian dan kesejahteraan seluruh umat 

manusia (Ujan, dkk., 2011: 15).  

 Terkait dengan hal tersebut, dalam 

kebudayaan Bali terdapat nilai-nilai yang 

mengakui adanya perbedaan atau pluraritas. 

Nilai-nilai tersebut terefleksi dalam konsep 

rwa bhineda (dua hal yang berbeda atau 

oposisi biner). Perbedaan dalam kebudayaan 

Bali diakui karena adanya faktor desa 

(tempat), kala (waktu) dan patra 

(keadaan/kondisi). Konsep desa, kala dan 

patra ini sering dijadikan pembenar oleh 

masyarakat Bali mengenai adanya perbedaan 

adat-istiadat atau kebudayaan antara daerah 

yang satu dengan daerah lain di Bali (Ardika, 

2008: 50). 

 Keragaman budaya yang ada di Bali 

karena budaya Bali mengalami kontak dengan 

etnik dan budaya lain. Bagaimana 

multikultural berkembang dalam budaya Bali 

(karya seni rupa) seperti pada ragam hias 

tradisional yang diperkirakan mendapat 

pengaruh dari budaya Cina, Belanda, dan 

Mesir. Dalam ragam hias Bali pengaruh dari 

berbagai negara tersebut digubah atau distilir 

menjadi ragam hias  pepatran  seperti: patra 

cina, patra olanda, dan patra mesir (Purnata, 

1977: 13). Dalam perkembangannya ragam 

hias tersebut diwujudkan dalam berbagai jenis 

karya seni kriya dalam bentuk ukiran yang 

ditempatkan pada bangunan tradisional Bali 

(bangunan suci dan perumahan), dan karya-

karya seni kriya yang ditampilkan melalui 

berbagai media seperti: kayu, batu padas, 

keramik yang digunakan sebagai barang-

barang cinderamata untuk kepentingan 

pariwisata. 

 Multikulturalisme atau 

keanekaragaman budaya dalam industrialisasi 

seni kriya yang terjadi di Tegallalang, karena 

adanya karya-karya budaya (seni kriya) dari 

berbagai daerah di Indonesia yang diproduksi 

oleh orang luar (bukan dari Tegallalang) yang 

dipasarkan di Tegallalang. Hal itu terjadi 

karena Tegallalang sebagai salah satu sentra 

produksi dan penjualan produk-produk seni 

kriya di kabupaten Gianyar. Dalam 

keberagaman tersebut dibutuhkan sikap 

toleransi, saling menghargai dan sikap saling 

menerima dilakukan untuk mencapai 

kesejahteraan bersama. Namun dalam 

keberagaman juga menyebabkan terjadinya 

persaingan yang semakin ketat untuk mencari 

peluang pasar. Perajin Tegallalang semakin 

terdesak oleh kapitalis yang berasal dari luar 

dengan modal ekonomi yang cukup besar, 

mereka mengajak tenaga dari luar untuk 

memproduksi produk-produk seni kriya. Untuk 

menghadapi persaingan tersebut, perajin di 

Tegallalang dapat memperkuat modal budaya 

dengan meningkatkan pengetahuan,  

keterampilan, dan kreativitas dalam membuat 

seni kriya.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan penelitian ini adalah (1) 

Munculnya estetika posmodern seni kriya pada 

era globalisasi di Tegallalang Gianyar Bali 

karena adanya alih budaya dari budaya rakyat 

menjadi budaya populer. Alih budaya tersebut 

menampilkan nilai-nilai estetika yang terdapat 

pada karya seni kriya yang dibuat oleh perajin 

di Tegallalang seperti estetika pramodern 
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(tradisional), estetika modern, dan estetika 

posmodern. (2) Idiom-idiom estetika 

posmodern seni kriya pada era globalisasi di 

Tegallalang Gianyar Bali yang dominan dalam 

praktik-praktik penciptaan seni kriya antara 

lain: pastiche, parodi, kitch, camp, dan 

skizofrenia. Berdasarkan ideom-ideom tersebut 

perajin mengeksplorasi nilai-nilai masa lalu 

kepada seni kriya masa kini dengan makna 

yang berbeda. (3) jenis-jenis produk seni kriya 

yang dihasilkan oleh perajin di Tegallalang 

Gianyar Bali berupa diversifikasi seni kriya 

baik menyangkut masalah bahan, proses 

pengerjaan, serta jenis-jenis produk yang 

dihasilkan oleh perajin. Keragaman tersebut 

berorientasi multikultur adanya keragaman 

budaya dari berbagai daerah dan negara yang 

tampil dalam karya seni kriya.        

 Saran disampaikan kepada peneliti 

lain, setelah penelitian ini, dapat juga 

dilakukan penelitian lanjut tahap berikutnya 

tentang seni kriya di Tegallalang dalam kajian 

yang berbeda dan lebih mendalam. 
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ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN  

Penelitian ini merupakan  kelanjutan 

dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

tentang implementasi model pengukuran soft 

skills  mahasiswa, suatu studi pada mahasiswa 

di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung 

(Polman Bandung).  Pada penelitian 

sebelumnya telah didapatkan suatu model 

pengukuran soft skills mahasiswa yang cocok 

dikembangkan sebagai salah satu model 

pengukuran soft skill yang bermanfaat sebagai 

data dan bahan evaluasi dalam pembinaan 

karakter mahasiswa yang jujur, cerdas, 

tangguh, dan peduli di Polman Bandung. Hasil 

akhir penelitian tahun sebelumnya yaitu dari 

pengembangan model pengukuran berdasarkan 

value driven, selain dari enam dimensi soft 

competency yang pernah diukur yaitu 

motivation, flexibility, willingness to learn, 

PENGEMBANGAN MODEL PENGUKURAN SOFT SKILLS 

MAHASISWA POLITEKNIK DI INDONESIA 

123Unit Sosio Manufaktur, Politeknik Manufaktur Negeri Bandung   

Email: emma@polman-bandung.ac.id 

This research aims to develop a measurement soft skills model in students that have been developed in the 

previous year. Based on the purpose of research, this study included in the category of research and 

development. Development undertaken to develop a measurement tool used to measure the index value soft skills 

polytechnic students in Indonesia. There are 12 dimensions that are developed based on qualitative analysis by 

grounded research method, i.e. communication skills, commitment, detail orientation, entrepreuner skill, 

flexibility, integrity, leadership, lifelong learning, motivaton, relationship building, self confidence and thinking 

skills. Of each dimension and then lowered into a few indicators. Testing the validity and reliability using SPSS 

software version 20. Results of testing the validity of measuring instruments with the number of respondents N = 

100 and a significance level of 5%, r table = 0.195, indicating the question of 35 items, 33 items declared valid 

and 2 items found less valid or not valid. The test results demonstrate the reliability of measuring instruments on 

the alpha value of 0.866 this means measuring instrument developed reliable way to measure soft skills 

polytechnic students. For the next measurement tool developed was named Soft Skills Questionnaire for Students 

(SSQ). 

Keywords: model, measurement, soft skills, students, soft skills questionnaire for students 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengukuran soft skills pada mahasiswa yang telah 

dikembangkan pada tahun sebelumnya.  Berdasarkan tujuan dari penelitian  maka penelitian ini termasuk dalam 

kategori penelitian dan pengembangan. Pengembangan yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah alat ukur 

yang digunakan untuk mengukur nilai indeks soft skills mahasiswa politeknik di Indonesia. Terdapat 12 dimensi 

yang dikembangkan berdasarkan analisis kualitatif dengan metode grounded research yaitu communication skill, 

commitment, detail orientation, entrepreuner skill, flexibility, integrity, leadership, lifelong learning, motivaton, 

relationship building, self confidence dan thinking skill. Dari masing-masing dimensi kemudian diturunkan ke 

dalam beberapa indikator. Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS versi 20. Hasil 

pengujian validitas alat ukur dengan jumlah responden N=100 dan taraf signifikansi 5% maka r tabel = 0,195, 

menunjukkan dari 35 item pertanyaan, 33 item dinyatakan valid dan 2 item dinyatakan tidak valid. Hasil 

pengujian reliabilitas alat ukur menunjukkan pada nilai alpha 0,866 hal ini berarti alat ukur yang dikembangkan 

dapat diandalkan untuk mengukur soft skills mahasiswa politeknik. Untuk selanjutnya alat ukur yang 

dikembangkan tersebut diberi nama Soft Skills Questionnaire for Students (SSQ). 

Kata kunci: model, pengukuran, soft skills, mahasiswa, soft skills questionnaire for students 
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integrity, relationship building dan teamwork 

& cooperation, terdapat dua dimensi tambahan 

yang perlu diukur yaitu dimensi leadership dan 

comunication skill.  Masing-masing dimensi 

diukur melalui 3 indikator. Hasil perhitungan 

uji validitas untuk  tingkat validitas alat ukur 

dengan nilai N=100 dan tingkat signifikansi 

5% (r tabel = 0.195) dan uji reliabilitas 

menunjukkan hasil  bahwa tingkat reliabilitas 

0.954, yang berarti alat ukur soft competency 

scale-self adaministrated questionnarie (SCS-

SAQ) dapat digunakan untuk mengukur nilai 

indeks soft skills mahasiswa di Polman 

Bandung (Ariyani, dkk., 2015 dalam 

Muhammad, et.al., 2016: 157-158). 

Implementasi pengukuran soft skills 

dengan menggunakan model SCS-SAQ 

menunjukkan hasil nilai indeks soft skills 

mahasiswa Polman Bandung dengan jumlah 

responden sebanyak 576 orang mahasiswa 

berada pada nilai median 3,11 dari skala 4. Hal 

ini dapat diartikan bahwa mahasiswa Polman 

Bandung memiliki soft skills yang tinggi dalam 

menunjang keberhasilan studi mereka, bahkan 

untuk bekal pada pekerjaan mereka di masa 

yang akan datang (Sadikin, dkk., 2016: 436-

443) 

Berdasarkan rekomendasi hasil 

penelitian tahun sebelumnya, penelitian tahun 

lanjutan ini bertujuan untuk mendapatkan 

model pengukuran soft skills mahasiswa 

politeknik tidak hanya untuk mahasiswa di 

Polman Bandung namun juga di Indonesia.  

Target penelitian tahun ini adalah 

pengembangan model berdasarkan analisisi 

kualitatif dengan  metode grounded research 

untuk menentukan dimensi-dimensi soft skills 

sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNI 

mahasiswa politeknik. Uji coba model dengan 

implementasi pengukuran soft skills pada 

sampel mahasiswa di beberapa politeknik 

Indonesia. Diharapkan luaran penelitian yang 

dilakukan adalah mendapatkan model 

pengembangan pengukuran soft skills yang 

dapat dipergunakan untuk mengukur soft skills 

mahasiswa politeknik di Indonesia. 

METODE  

Berdasarkan tujuan penelitian maka 

penelitian ini termasuk dalam kategori 

penelitian dan pengembangan (research and 

development). Adapun pengembangan yang 

dilakukan adalah mengembangkan model alat 

ukur untuk pengukuran soft skills mahasiswa 

politeknik di Indonesia. 

Metode pengembangan alat ukur soft 

skills berdasarkan analisis kualitatif dengan 

metode  grounded research untuk menentukan 

dimensi-dimensi soft skills sesuai dengan 

jenjang kualifikasi KKNI mahasiswa 

politeknik. Metode analisis Grounded 

Research  (Moleong, 2010) merupakan metode 

perbandingan tetap, yaitu  secara tetap 

membandingkan satu data dengan data yang 

lain, dan kemudian secara tetap 

membandingkan kategori dengan kategori 

lainnya. 

Alat ukur yang dikembangkan dalam 

penelitian ini diberi nama Soft Skills 

Questionnaire for Students (SSQ). Dimensi 

yang akan diukur terdiri dari 12 aspek yaitu 

communication skill, commitment, detail 

orientation, entrepreuner skill, flexibility, 

integrity, leadership, lifelong learning, 

motivaton, relationship building, self 

confidence dan thinking skill. 

Definisi konseptual dalam penelitian ini 

masih mengacu pada definisi konseptual yang 

digali melalui metode eklektik pada tahun 

sebelumnya (Ariyani, dkk., 2015: 168-169). 

Sedangkan definisi operasional dari setiap 

dimensi soft skills adalah sebagai berikut: 

• Communication skill 

Merupakan kemampuan untuk menerima, 

memahami dan menyampaikan informasi, 

mampu melakukan negosiasi serta mampu 

berbicara di depan umum, mampu 

berkomunikasi secara tulisan dan mampu 

berkomunikasi secara non-verbal. 

• Commitment 

Merupakan keterikatan untuk melakukan 

sesuatu, dan mampu memahami pengetahuan 
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terkini serta komitmen terhadap kualitas, 

aktualitas dan pengembangan berkelanjutan 

• Detail Orientation 

Merupakan kemampuan untuk fokus pada 

segala hal yang penting dari hasil belajar, 

jadwal dan sumber daya yang ada 

• Entrepreuner skill 

Merupakan kemampuan untuk 

menjalankan kreativitas dan inovasi untuk 

memecahkan masalah dalam rangka 

menangkap peluang dalam setiap kehidupan 

manusia, dan memiliki pemahaman bisnis 

• Flexibility 

Merupakan kemampuan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan (adaptability), belajar 

dengan efektif dalam situasi yang berbeda baik 

dengan individu maupun kelompok. 

• Integrity 

Merupakan tindakan yang konsisten  

untuk melakukan tindakan kejujuran yang 

sesuai dengan nilai moral dan kode etik 

(ethics), kemampuan untuk memahami aspek-

aspek lingkungan dan budaya sosial secara 

profesional (profesionalism) 

• Leadership 

Merupakan kemampuan untuk berperan 

sebagai pemimpin, dapat memberikan 

dorongan dan mempengaruhi orang lain., serta 

mampu mengelola waktu secara efektif & 

efisien 

• Lifelong Learning 

Merupakan kemauan dan kemampuan 

untuk selalu ingin belajar (willingness to 

learn), kebutuhan untuk mengembangkan diri, 

melakukan instrospeksi diri akan kelebihan 

dan kelemahan diri., mampu mengelola 

informasi (information management) dari 

berbagai sumber dan mampu menerima ide-ide 

baru 

• Motivation 

Merupakan energi/dorongan untuk 

bekerja keras, belajar semaksimal mungkin 

bila perlu melampaui target prestasi dan 

menetapkan target yang menantang meskipun 

tingkat keberhasilan sangat kecil. 

• Relationship building 

Merupakan kegiatan membangun dan 

memelihara jaringan, kontak dengan orang 

lain, peduli terhadap sesama, dapat berkerja 

sama dalam tim (team work), serta mampu 

untuk memahami, menghargai dan 

menghormati perilaku, pemahaman dan 

keyakinan orang lain (cooperation) 

• Self confidence 

Merupakan kemampuan untuk percaya 

diri dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan 

yang sulit, termasuk juga menampilkan 

keyakinan diri dalam semua hubungan dengan 

orang lain,  membela keyakinan, pendapat dan 

kebutuhan di lingkungan dimana dia berada 

• Thinking skill 

Merupakan kemampuan untuk 

memecahkan masalah (probelm solving), 

mengambil keputusan (decision making), 

bertindak disiplin (discipline), dan mampu 

mengelola sumber daya organisasi 

(organizational skill) 

 

Daftar pertanyaan atau kuesioner 

diartikan sebagai suatu daftar tertulis yang 

berisikan rangkaian pertanyaan mengenai 

sesuatu hal tertentu untuk dijawab (Sumarsono, 

2004: 81-82). Pertanyaan dalam kuesioner ini 

bersifat langsung yaitu mengenai keadaan 

responden itu sendiri. Tipe kuesioner yang 

digunakan adalah self administrated 

questionnaire, yaitu kuesioner yang diisi 

sendiri oleh responden penelitian. 

Responden penelitian adalah  mahasiswa 

pada beberapa politeknik di Indonesia 

sebanyak 100 orang, dengan menggunakan 

metode simple random sampling dimana 

pemilihan responden yang ada mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih 

(Sumarsono, 2004: 50). Hasil data dari 

responden selanjutnya diolah untuk melihat 

nilai validitas dan reliabilitas alat ukur yang 

dikembangkan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengujian alat ukur dilakukan untuk 

mendapatkan alat ukur yang valid dan reliabel. 
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Pengujian ini perlu dilakukan untuk 

menentukan item-item mana saja yang 

tergolong valid dan reliabel. Alat ukur yang 

baik adalah alat ukur yang memenuhi 

karakteristik sebagai berikut yaitu dapat 

diandalkan atau memiliki reliabilitas yang 

tinggi dan memiliki validitas yang tinggi atau 

dapat dikatakan benar-benar dapat mengukur 

hal yang akan diukur.  Istilah validitas 

memiliki beberapa arti, yang paling dasar 

mengacu pada kekuatan metodologi atau 

kelayakan. Oleh karena itu, pengukuran yang 

valid akan mengukur apa yang akan diukur 

(Graziano & Raulin, 2000: 186-189). 

Untuk menguji validitas alat ukur yang 

dikembangkan dalam penelitian ini digunakan 

software SPSS versi 20, dimana teknik korelasi 

yang digunakan adalah teknik korelasi product 

moment atau dikenal dengan korelasi Pearson. 

Kriteria validitas ditentukan dengan 

membandingkan nilai korelasi Pearson dengan 

Sig. (2-tailed). Jika nilai korelasi pearson > 

nilai pembanding berupa r-kritis yang didapat 

dari tabel r atau uji t maka item tersebut 

dinyatakan valid dan berlaku sebaliknya. 

Adapun hasil perhitungan validitas untuk 

setiap butir item dengan jumlah responden 

N=100, signifikansi 5% maka nilai r tabel= 

0,195 dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 1. Hasil uji validitas dengan teknik 

korelasi Pearson. 

Dimensi No Item r Ket. 

Communication 

Skill 

Item_1 0,414 Valid 

Item_2 0,587 Valid 

Item_3 0,407 Valid 

Item_4 0,152 Tdk 

valid 

Thinking Skill Item_5 0,421 Valid 

Item_6 0,439 Valid 

Item_7 0,199 Kurang 

valid 

Item_8 0,523 Valid 

Lifelong 

Learning 

Iem_9 0,494 Valid 

Item_10 0,532 Valid 

Item_11 0,375 Valid 

Item_12 0,283 Valid 

Entrepreneur 

Skill 

Item_13 0,546 Valid 

Item_14 0,505 Valid 

Item_15 0,536 Valid 

Integrity Item_16 0,345 Valid 

Item_17 0,378 Valid 

Leadership Item_18 0,584 Valid 

Item_19 0,564 Valid 

Item_20 0,439 Valid 

Flexibility Item_21 0,542 Valid 

Item_22 0,363 Valid 

Motivation Item_23 0,384 Valid 

Item_24 0,468 Valid 

Item_25 0,459 Valid 

Relationship 

Building 

Item_26 0,505 Valid 

Item_27 0,289 Valid 

Item_28 0,284 Valid 

Item_29 0,506 Valid 

Self  

Confidence 

Item_30 0,443 Valid 

Item_31 0,323 Valid 

Commitment Item_32 0,453 Valid 

Item_33 0,279 Valid 

Item_34 0,498 Valid 

Detail 

Orientation 

Item_35 0,213 Valid 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat 

bahwa dari 35 item pertanyaan yang diukur 

menunjukkan 33 item dinyatakan valid dan 2 

item dinyatakan tidak valid atau memiliki 

validitas yang rendah. Untuk item-item yang 

sudah valid akan langsung dipergunakan, 

sedangkan item yang kurang dan tidak valid 

akan diperbaiki lagi sampai mendapatkan nilai 

yang valid. 

Pengujian reliabilitas alat ukur perlu 

dilakukan untuk menentukan apakah alat ukur 

tersebut memiliki tingkat konsistensi yang 

tinggi atau tidak. Menurut Crocker & Algina 

(1986: 105-106), konsistensi yang diinginkan 

dari nilai tes disebut reliabilitas. Pada 

penelitian ini perhitungan reliabilitas alat ukur 

dilakukan dengan menggunakan metode alpha 

koefisien Cronbach yang dihitung melalui 

software SPSS 20. Angka koefisien tersebut 

kemudian dibandingkan dengan kriteria 

tertentu.  
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Kriteria yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah kriteria dari Brown & 

Thomson, yaitu: 

• Nilai α > 0,70 artinya dapat diandalkan 

• Nilai α < 0,70 artinya tidak dapat 

diandalkan 

Berdasarkan uji reliabilitas yang 

dilakukan terhadap alat ukur yang 

dikembangkan hasil menunjukkan angka 

koefisien α sebesar 0,866. Apabila 

dibandngkan dengan kriteria yang digunakan, 

angka koefisien tersebut > 0,70 hal ini berarti 

bahwa alat ukur tersebut dapat diandalkan 

untuk mengukur soft skills mahasiswa 

politeknik. 

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan dan analisa dii 

atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

telah berhasil mengembangan alat ukur dengan 

mengembangkan dimensi 12 soft skills yang 

akan diukur yaitu communication skill, 

commitment, detail orientation, entrepreuner 

skill, flexibility, integrity, leadership, lifelong 

learning, motivaton, relationship building, self 

confidence dan thinking skill. 

Hasil pengujian validitas alat ukur 

menunjukkan dari 35 item pertanyaan, 33 item 

pertanyaan dinyatakan valid dan 2 item 

dinyatakan tidak valid. Adapun hasil pengujian 

reliabilitas alat ukur menunjukkan koefisien α 

sebesar 0,866 hal ini dapat diartikan bahwa 

konsistensi alat ukur tersebut dapat diandalkan 

sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur 

soft skills mahasiswa politeknik di Indonesia. 

Untuk selanjutnya alat ukur yang 

dikembangkan tersebut diberi nama Soft Skills 

Questionnaire for Students (SSQ). 

Saran pengembangan untuk penelitian 

lebih lanjut antara lain menilai peringkat dari 

ke-12 dimensi Soft Skills tersebut, dengan  

tingkat kepentingan dari masing-masing 

dimensi, sehingga diperoleh kelompok dimensi 

soft skills yang harus dimiliki (must have) dan 

minimal dimiliki (have) oleh mahasiswa 

politeknik, misalnya dengan menggunakan 

metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

yaitu  metode untuk memecahkan suatu situasi 

yang komplek tidak terstruktur kedalam 

beberapa komponen dalam susunan yang 

hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang 

pentingnya setiap variabel secara relatif, dan 

menetapkan variabel mana yang memiliki 

prioritas paling tinggi guna mempengaruhi 

hasil pada situasi tersebut (Wisanggeni, 2010).. 

Selain itu dapat dilakukan kembali penyusunan 

instrumen pengukuran berupa daftar 

pertanyaan/kuesioner dengan memperbaiki 

kembali isi dan penulisan item (wording) 

sehingga dapat meningkatkan nilai validitas 

dan reliabilitas alat ukur yang dikembangkan. 
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ABSTRACT 

PENGEMBANGAN PRODUK WISATA BERBAHAN BAKU LIDI DAN 

DAUN LONTAR SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF 

PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT 

MUNTIGUNUNG DAN PEDAHAN KECAMATAN KUBU KABUPATEN 

KARANGASEM 

1,2 Dosen Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA Undiksha 
3 Dosen Jurusan Senirupa FBS Undiksha 

 Muntigunung village and Pedahan village is a village located in the district of Karangasem with a 

stigma is not good in the community as beggars. Begging is culture that has been done by the local community 

has been like a tradition that is very difficult to overcome. Various activities in the form of devotion has 

undertaken both by the academia, local government and the collaboration between the two parties to resolve the 

issue. The achievements of service activities is good enough that the number of people begging began to 

diminish by choosing the alternative of jobs. Although a variety of service activities have been conducted by the 

academia and the local governments, but there are still people who beg. It is necessary for a new breakthrough 

that is capable of changing the mindset of the people from begging into productive society, creative and 

independent. 

Tourism as an industry is still revered by the Balinese people because actually provide a business 

opportunity for anyone who engage in it with various forms of competition. Research conducted MP3EI aims to 

help improve the economy of the people in the village Muntigunung and Pedahan. The activities carried out in 

this research is to develop and diversify agricultural dry land that originally had been processed into various 

types of products that can be accepted by the general public, will now be directed to process raw materials from 

palm, especially sticks and palm leaves into products travel in order to accelerate economic growth. In addition 

to their economic benefits, also expected can give the social benefits to the people in Muntigunung village and 

Pedahan, and in the long term hope the people in both of village become creative and independent society 

towards civil society. 

Tourism products developed are in this research the form of craft unique and interesting for foreign 

tourists and domestic travelers such as ingka with various shapes, wall hangings, towels, spoon, placemats and 

glasses on a dining table, a container parcels, and lampshade. 

Key words: tourism products, stick, palm leaf, Muntigunung village, Pedahan village, community 
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ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Wilayah Muntigunung dan Pedahan yang 

terletak di kecamatan Kubu kabupaten 

Karangasem sejak dahulu hingga sekarang 

dikenal masyarakat Bali, nasional, dan bahkan 

internasional sebagai daerah asal dari 

gelandangan dan pengemis (gepeng) yang 

tersebar di berbagai pelosok di Bali. 

Permasalahan gepeng merupakan 

permasalahan yang sangat serius bagi 

pemerintah daerah kabunpaten Karangasem 

dan pemerintah daerah provinsi Bali. Hasil 

pemantauan Dinas Sosial provinsi Bali tahun 

1994, jumlah gepeng asalah wilayah 

Muntigung dan Pedahan adalah 26 keluarga 

(11 keluarga asal Muntigunung dan 15 

keluarga asal Pedahan. Sejak itu jumlah 

gepeng terus meningkat, dan pada tahun 2009 

jumlah keluarga gepeng asal desa Muntigung 

menjadi sekitar 53 keluarga dan yang berasal 

dari desa Pedahan menjadi 72 keluarga. Alasan 

utama mereka melakukan pekerjaan 

menggepeng adalah karena dengan 

menggepeng mudah mendapatkan uang dan di 

desa mereka sangat sulit memperoleh 

pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

mengapa sejumlah warga masyarakat 

Muntigunung dan Pedahan melakukan 

pekerjaan menggepeng yaitu: 

1. Rendahnya sikap mental dan kesadaran  

masyarakat untuk membangun diri, 

masyarakat dan lingkungannya. Sikap 

mental dan kesadaran yang dimaksud 

tidak saja masalah mereka terjun 

menggepeng, tetapi juga masalah 

kesadaran akan pendidikan, kesehatan 

dan lingkungan. Kondisi tersebut 

diakibatkan oleh kurangnya pembinaan 

masyarakat secara menyeluruh dan 

berkesinambungan, serta kurangnya 

partisipasi aktif masyarakat dengan 

melibatkan tokoh-tokoh masyarakat 

dan orang-orang terpelajar secara 

optimal dalam membangun desanya. 

2. Keadaan geografis yang kurang 

menguntungkan, dan sumber daya alam 

yang ada dibalik keadaan geografis itu 

Desa Muntigunung dan Pedahan merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem 

dengan memiliki stigma tidak baik di masyarakat yakni sebagai gepeng atau pengemis. Budaya mengemis yang 

telah dilakukan oleh masyarakat setempat sudah bagai sebuah tradisi yang sangat sulit untuk diatasi. Berbagai 

aktivitas berbentuk pengabdian telah beberapa kali dilakukan baik oleh pihak akademisi, pemerintah daerah 

maupun kolaborasi antara kedua pihak tersebut untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil yang telah dicapai dari 

kegiatan pengabdian tersebut cukup baik yakni jumlah masyarakat pengemis mulai berkurang seiring dengan 

tersedianya lapangan kerja. Meskipun berbagai aktivitas pengabdian telah dilakukan oleh pihak akademisi 

maupun pemerintah daerah namun masih ada masyarakat yang mengemis. Untuk itu perlu dilakukan suatu 

terobosan baru yang mampu mengubah pola pikir masyarakat dari mengemis menjadi masyarakat yang 

produktif, kreatif dan mandiri. 

 Pariwisata sebagai sebuah indutri yang hingga saat ini masih diagungkan oleh masyarakat Bali 

sesungguhnya memberi peluang bisnis bagi siapapun yang mau terlibat di dalamnya dengan berbagai bentuk 

persaingan. Penelitian MP3EI yang dilakukan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian  

masyarakat di Desa Muntigunung dan Pedahan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melakukan pengembangan serta diversifikasi hasil pertanian lahan kering yang awalnya telah diolah menjadi 

berbagai jenis produk yang dapat diterima oleh masyarakat umum, kini akan lebih diarahkan untuk mengolah 

bahan baku dari lontar, khususnya lidi dan daun lontar tersebut menjadi produk wisata guna mempercepat 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain manfaat ekonomi juga diharapkan adanya manfaat sosial yakni 

budaya mengemis masyarakat di Desa Muntigunung dan Pedahan akan menurun bahkan hilang, dan dalam 

jangka panjang menjadi masyarakat yang kreatif dan mandiri menuju masyarakat madani.  

 Produk wisata yang  dikembangkan adalah berupa kerajinan lontar yang unik dan menarik bagi 

wisatawan manca negara maupun wisatawan domestic seperti ingka dengan berbagai bentuk, hiasan dinding, 

tempat tisu, tempat sendok, alas piring dan gelas pada meja makan, wadah parsel, dan kap lampu.   

Kata kunci: produk wisata, lidi, daun lontar,Desa Muntigunung, Desa Pedahan, Masyarakat. 
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belum diolah dan dikelola dengan baik. 

Sesungguhnya, dibalik keadaan 

geografis yang kering dan berbatu, 

tersimpan berbagai potensi alam seperti 

pohon lontar, mente, dan ketela pohon 

yang bisa dikelola dan diolah dengan 

bantuan teknologi sehingga warga 

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

3. Rendahnya keterampilan bekal hidup 

yang dimiliki masyarakat yang mampu 

menjamin kehidupan dan 

mengembangkan kesejahteraan 

berbasis sumber daya alam yang 

terdapat di daerah bersangkutan. Hal ini 

merupakan penyebab utama mengapa  

sebagian warga masyarakat melakukan 

pekerjaan menggepeng. Sebagian 

masyarakat yang memiliki kualitas 

pendidikan yang lebih tinggi dan 

memiliki keterampilan bekal hidup 

yang memadai dan memiliki kesadaran 

moral yang lebih baik bermata 

pencaharian sebagai petani lahan 

kering, beternak dan aneka usaha 

kerajinan. Berbagai usaha kerajinan 

dengan memanfaatkan sumber daya 

alam lahan kering seperti kerajinan 

janur dengan bahan baku daun lontar, 

ingka dengan bahan baku lidi lontar, 

gula merah berbahan baku tuak dari 

pohon lontar, merupakan potensi yang 

cukup besar untuk dikembangkan 

dengan asupan IPTEK dan 

kewirausahaan.  

4. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembangunan wilayah belum 

terintegrasi secara sistemik, 

memberdayakan masyarakat dan 

berkelanjutan. Siklus pembangunan 

yang sifatnya partisivatif belum 

berjalan sebagaimana mestinya, 

sehingga sebagian warga masyarakat 

tidak mampu bertahan hidup, dan 

akhirnya mereka lari kepekerjaan 

menggepeng.  

Desa Muntigunung yang terletak di 

perbatasan antara Kabupaten Buleleng dan 

Kabupaten Karangasem sesungguhnya 

memiliki potensi pertanian yang spesifik 

karena  jenis pertanian tersebut hanya 

ditemukan di daerah-daerah tertentu sebagai 

akibat dari kondisi tanah dan cuaca. Jenis 

pertanian tersebut adalah pohon lontar. Pohon 

lontar tersebut dapat digunakan baik buahnya 

maupun daunnya. Buahnya menghasilkan nira 

yang dapat digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan gula cetak maupun gula kristal. 

Sementara daunnya dapat diolah menjadi 

berbagai produk kerajinan tangan. Pada tahun 

2012, tim pengabdian Universitas Pendidikan 

Ganesha telah berhasil mengajarkan beberapa 

anggota masyarakat untuk memanfaatkan 

potensi pohon lontar menjadi berbagai produk 

(Sadia, dkk: 2012). Meskipun tidak banyak 

yang mau menekuni kegiatan yang telah 

diajarkan, tim pengabdian tersebut senantiasa 

berusaha untuk terus menanamkan pola pikir 

untuk mengubah budaya mengemis yang 

ditekuni oleh sebagian besar masyarakat di 

desa Muntigunung. 

Memahami kondisi masyarakat yang 

juga memiliki gaya hidup untuk tampil 

istimewa di ruang publik misalnya 

menggunakan telepon seluler dalam keseharian 

mereka, maka perlu adanya suatu pekerjaan 

tetap yang dapat memberikan pendapatan jauh 

lebih besar dibandingkan dengan mengemis. 

Pada konteks ini, perlu penelitian yang lebih 

mendalam pada potensi utama di Desa 

Muntigunung dan Pedahan yakni pohon 

lontarnya. Pohon lontar yang tumbuh subur di 

desa ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara 

optimal guna meningkatkan perekonomian 

masyarakat setempat. Pada penelitian ini akan 

dilakukan kajian lebih dalam lagi terhadap 

pontensi pertanian pada desa Muntigunung 

serta strategi pengolahan dan pengelolaannya 

sebagai produk wisata. Produk yang telah 

dihasilkan pada kegiatan pengabdian yang 

telah dilakukan kini akan diarahkan menjadi 

produk wisata, sehingga jumlah konsumen 

tidak saja masyarakat umum tetapi juga 

wisatawan. Selain itu, dengan 

dikembangkannya pelabuhan Amuk sebagai 

pintu masuk langsung bagi wisatawan dari luar 

yang berkunjung ke Bali dengan menggunakan 

kapal laut khusus untuk wisata, maka 

pengembangan desa Muntigunung sebagai 

salah satu desa yang memproduksi produk 

wisata perlu dilaksanakan.  

Kegiatan ini sangat penting mengingat 

jika produk wisata di suplai oleh masyarakat 

lokal maka secara langsung akan berdampak 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu 

sendiri. Terlebih lagi pengembangan 

pariwisata di Bali yang menekankan pada 

kebudayaan, maka pertanian sebagai 
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kebudayaan Bali (Pitana, 2004: 7) perlu 

mendapat perhatian khusus dalam 

pembangunan serta pengembangan 

kepariwisataan. Dalam hal ini diharapkan 

melalui pertanian, masyarakat bisa 

mendapatkan manfaat positip, salah satunya 

dengan mengemas hasil pertanian sebagai 

produk wisata.  

 Menyikapi isu strategis yang 

dikembangkan pada program penelitian MP3EI 

ini yang dipaparkan pada matrik pemetaan 

untuk wilayah koridor V (Bali dan Nusa 

Tenggara) yakni penekanan pada (1) Analisis 

pangsa pasar wisatawan, (2) Pengembangan 

diversifikasi dan kualitas produk pariwisata, 

(3) Pengembangan model promosi produk 

pariwisata, dan (4) Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, maka penelitian yang 

bertujuan untuk mengembangkan masyarakat 

desa sebagai produsen produk wisata menjadi 

penting untuk dilaksanakan. Pariwisata sebagai 

solusi untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat Bali sesungguhnya telah 

dilaksanakan sejak dulu. Bahkan ketika 

beberapa seniman luar masuk ke Bali pada 

tahun 1930-an telah mengajarkan masyarakat 

Bali guna mendapatkan manfaat ekonomis dari 

potensi-potensi alam dan budaya yang 

dimilikinya (Covarrubias: 2013).  

 Desa Muntigunung yang namanya 

telah mendapatkan label negatif karena 

sebagian besar masyarakatnya berprofesi 

sebagai pengemis yang merupakan patologi 

masyarakat perkotaan di tempat mereka 

beraktifitas, sesungguhnya memiliki potensi 

yang besar khususnya pada bidang pertanian. 

Pohon lontar yang buah dan daunnya dapat 

diolah dan dikemas menjadi berbagai produk 

wisata, semestinya dapat menjadi salah satu 

lahan untuk mencari penghasilan guna 

memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup 

mereka yang beraneka ragam. Di dukung 

dengan lokasi desa yang merupakan salah satu 

bagian dari wilayah Kabupaten Karangasem 

yang saat ini telah memiliki akses langsung 

dengan wisatawan setelah dibukanya 

pelabuhan Amuk sebagai pintu masuk 

pariwisata, maka pengembangan desa –desa di 

Kabupaten Karangasem guna mendukung 

pengembangan kepariwisata di Kabupaten 

Karangasem menjadi hal penting yang perlu 

diperhatikan. Begitu pula dengan desa 

Muntigunung yang memiliki potensi pertanian, 

perlu mendapatkan perhatian khusus baik 

pemerintah tingkat kabupaten maupun provinsi 

serta dari pihak akademisi. Diharapkan dengan 

mengembangan desa Muntigunung dan 

Pedahan sebagai salah satu penghasil produk 

wisata dengan memanfaatkan potensi pertanian 

yang dimilikinya, maka kesejahteraan 

masyarakat di bidang ekonomi akan 

meningkat. Sehingga melalui penelitian 

MP3EI ini diharapkan budaya mengemis 

masyarakat akan memudar bahkan punah dan  

perekonomian masyarakat desa Muntigunung 

dan Pedahan  akan meningkat.  

 Kajian tentang masyarakat pengemis 

serta masyarakat yang berada di Desa 

Muntigunung pernah dilakukan oleh beberapa 

akademisi baik berupa penelitian maupun 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Sadia, dkk (2013) telah mencoba menerapkan 

metode PALS (participatory action and 

learning system) dalam memberikan pelatihan 

kepada masyarakat di Desa Muntigunung. 

Metode PALS merupakan sebuah metode yang 

menerapkan proses dan evaluasi secara 

partisipatif. Hasil yang diperoleh melalui 

metode ini adalah beberapa masyarakat mau 

meninggalkan profesinya sebagai peminta-

minta dengan memproduksi berbagai kerajinan 

untuk keperluan upakara. Penerapan metode 

PALS dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ternyata telah mampu 

meningkatkan kesadaran potensi diri dan 

potensi masyarakat di wilayah Muntigunung 

dan Pedahan yaitu telah terjadi perubahan 

paradigm manusia pasif menjadi manusia aktif 

dan kreatif. Melalui kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh Sadia, 

dkk. (2013) dengan menggunakan pendekatan 

sosiologis antropologis serta  pendekatan 

religi, ternyata juga telah terjadi perubahan 

mindset dari insan pasif dan pesimistik menjadi 

insane yang  optimistik dan tangguh sebagai 

pelaku usaha. Pada penelitian ini metode 

PALS tetap digunakan,  namun produk yang 

dihasilkan mengkhusus pada produk wisata 

sehingga pasar yang disasar lebih besar yakni 

wisatawan asing, wisatawan domestik dan 

masyarakat umum.  

 

Masyarakat sebagai salah satu unsur 

penting dalam pilar kepariwisataan merupakan 

unsur yang paling sensitif karena mereka yang 

tinggal dan hidup di lingkungan yang 

dikembangkan menjadi tempat tujuan wisata 

namun sering kali sebagian dari mereka 
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memiliki kualitas pendidikan yang relatif 

rendah. Kondisi tersebut dapat menjadi suatu 

masalah jika tidak ditangani dengan baik, 

karena seringkali justru masyarakat tersingkir 

akibat pengembangan pariwisata di daerahnya. 

Untuk itu, perlu berbagai pendekatan agar 

masyarakat mampu turut berpartisipasi aktif 

dalam pengembangan kepariwisataan di 

daerahnya. Guna memberikan manfaat 

ekonomi atas pembangunan pariwisata kepada 

masyarakat, perlu adanya peranan pihak-pihak 

yang memahami cara memberi pelayanan yang 

baik kepada wisatawan untuk memberikan 

pemahaman sekaligus pelatihan kepada 

masyarakat guna menciptakan individu yang 

siap sebagai pelaku layanan langsung di bidang 

kepariwisataan. Dalam memberikan 

pemahaman tersebut, ada metode-metode 

khusus yang dapat digunakan. Adi (2012:166-

167) menjelaskan ada dua metode pendekatan 

yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan masyarakat yakni pendekatan 

direktif (instruktif) dan pendekatan nondirektif 

(partisipatif). 

 “(1) Pendekatan direktif dilakukan 

berlandasrkan asumsi bahwa 

community worker tahu apa yang 

dibutuhkan dan apa yang baik untuk 

masyarakat. Dalam pendekatan ini, 

peranan community worker bersifat 

lebih dominan karena prakarsa 

kegiatan dan sumber daya yang 

dibutuhkan lebih banyak berasal dari 

community worker.; (2) Pendekatan 

nondirektif (partisipatif) dilakukan 

berlandaskan asumsi bahwa 

masyarakat tahu apa yang sebenarnya 

mereka butuhkan dan apa yang baik 

untuk mereka. Pada pendekatan ini, 

community worker pemeran utama 

dalam perubahan masyarakat adalah 

masyarakat itu sendiri, community 

worker lebih bersifat menggali dan 

mengembangkan potensi masyarakat. 

Masyarakat diberikan kesempatan 

untuk membuat analisis dan 

mengambil keputusan yang berguna 

bagi mereka sendiri untuk tujuan yang 

mereka inginkan (Adi, 2012: 166-

167)”. 

 

Meminjam gagasan yang dikemukakan 

oleh Adi (2012:166-167) dapat dipahami 

bahwa pendekatan yang dilakukan untuk 

mengembangkan masyarakat dilakukan dengan 

melihat kondisi dan situasi yang ada di 

lapangan. Kedua jenis pendekatan tersebut ada 

sisi baik dan sisi buruknya. Namun, dengan 

menganalisa dan memahami kondisi 

masyarakat maka akan diketahui jenis 

pendekatan yang paling efektif untuk 

diterapkan kepada masyarakat. Bagi 

masyarakat yang kurang bahkan tidak 

memahami sesuatu yang akan diberikan, maka 

pendekatan direktif akan lebih efektif. 

Sebaliknya jika masyarakat yang akan 

diberikan sesuatu sudah memiliki pengetahuan 

bahkan kemampuan, maka pendekatan 

nondirektif yang lebih bersifat partisipatif 

merupakan pendekatan yang tepat untuk 

diterapkan dalam mengatasi permasalah 

gepeng di desa Muntigunung dan Pedahan.  

Produk wisata merupakan unsur yang 

wajib ada dalam pengembangan 

kepariwisataan. Meminjam gagasan Muljadi 

dan Warman (2014:55) dijelaskan bahwa 

produk wisata adalah suatu bentukan nyata dan 

tidak nyata dalam satu kesatuan rangkaian 

perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila 

seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat 

memberikan pengalaman yang baik dan 

memuaskan kepada wisatawan. Pada konteks 

ini produk wisata yang dimaksud bisa berupa 

barang maupun jasa. Makanan, minuman 

maupun kerajinan yang dihasilkan oleh 

masyarakat Bali dapat juga dikategorikan 

sebagai produk wisata. Memahami keinginan 

wisatawan untuk mendapatkan layanan yang 

memuaskan , kini telah banyak produk wisata 

berupa makanan, minuman dan kerajinan yang 

diproduksi secara terbuka. Dalam hal ini, 

pengusaha produk wisata memberikan 

kesempatan kepada wisatawan untuk datang ke 

tempat produksi guna melihat proses 

pembuatan produk wisata tersebut. Hal inilah 

yang menjadi nilai tambah bagi produk wisata 

tersebut. 

 Produk wisata sebagai segala sesuatu 

yang dapat dijual dan diproduksi dengan 

menggabungkan faktor produksi (Burns and 

Holden, 1989:172)dan sebagai sesuatu yang 

ditawarkan kepada konsumen termasuk di 

dalam terdapat suatu inovasi baru (Kotler dan 

Amstrong, 1989:463)memberikan pandangan 

bahwa hasil pertanian yang diproduksi oleh 

masyarakat sangat potensial untuk 
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dikembangkan sebagai produk wisata. Dalam 

hal ini hasil pertanian pohon lontar yang diolah 

menjadi brown sugar (gula kristal) atau 

berbagai kerajinan anyaman lontar dapat 

dikemas menjadi produk wisata dengan 

melakukan berbagai penyesuaian terhadap 

standarisasi produk wisata internasional seperti 

mudah dibawa (easy to carry), bersih dan sehat 

(hygiene), dan aman.  

 MP3EI yang dilakukan ini bertujuan 

untuk membantu meningkatkan perekonomian  

masyarakat di Desa Muntigunung dan 

Pedahan. Adapun kegiatan yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah melakukan 

pengembangan serta diversifikasi hasil 

pertanian lahan kering yang awalnya telah 

diolah menjadi berbagai jenis produk yang 

dapat diterima oleh masyarakat umum, kini 

akan lebih diarahkan untuk mengolah bahan 

baku dari lontar tersebut menjadi produk 

wisata sehingga peluang pasar dan keunggulan 

ekonomisnya lebih tinggi. 

 

1. Metode 

Kegiatan penelitian yang dilakukan,  

indicator capaian dan luaran yang dihasilkan 

pada penelitian ini disajikan pada Tabel 0.1 

berikut. 

 

Tabel 01 Kegiatan Utama, Subjek dan Luaran Penelitian 

 
Data dikumpulkan dengan cara 

melakukan survey dan studi pengembangan 

disain produk terhadap hasil produksi 

pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat 

desa Muntigunungdan Pedahan, sehingga 

menghasilkan berbagai produk wisata yang 

kreatif dan inovatif. Selain itu metode PALS 

(participatory action and learning system) juga 

diterapkan pada penelitian ini guna mengajak 

masyarakat ikut langsung dalam proses dan 

evaluasi secara partisipatif. Tahapan penelitian 

serta pengumpulan datanya dapat dilihat pada 

bagan berikut.  

 
Bagan 1. Tahapan Penelitian dan Pengumpulan Data  

Data yang terkumpul dalam penelitian 

ini berwujud data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data ini dianalisis dengan 

melakukan berbagai kegiatan, yakni reduksi 

data, penyajian data, penafsiran data, dan 

menarik kesimpulan. Selanjutnya data yang 

dihasilkan akan dipaparkan secara deskriptif –

naratif.  

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berdasarkan statistik desa, luas 

wilayah desa Tianyar Barat (Muntigunung) 

adalah 2.130.400 hektar dengan jumlah kepala 

keluarga (KK) adalah 3.687. dan jumlah 

penduduk seluruhnya adalah 13.941 orang 

(6.963 orang laki-laki dan 6978 orang 

perempuan). Sedangkan luas wilayah desa 

Tianyar Tengah (Pedahan) adalah 1.605.180 

hektar dengan jumlah kepala keluarga (KK) 

adalah 2.298 dan jumlah penduduk seluruhnya 

adalah 8.410 orang (4.267 orang laki-laki dan 

4.203 orang perempuan).   

Berdasarkan deskripsi SDM yang 

dimiliki, baik dilihat dari aspek pendidikannya 
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maupun dari aspek jumlah pengrajin lontar 

semestinya masyarakat Muntigunung dan 

Pedahan mampu mengelola dan mengolah 

SDA (SDA utama pohon lontar) untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya jika mereka 

diberi sentuhan IPTEK dan sentuhan 

managemen pengelolaan SDA dan managemen 

pemasaran secara memadai.  

 Sumbner daya alam yang menonjol di 

wilayah Muntigunung dan Pedahan adalah 

pohon lontar, pohon mente, dan ubi kayu. 

Pohon lontar adalah merupakan sumber 

kehidupan masyarakat yang paling utama 

karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

kehidupan masyarakat Muntigung dan Pedahan 

sepanjang masa. Daunnya, lidinya, dan 

tuaknya (nira lontar) dapat diproduksi 

sepanjang tahun. Sedangkan mente hanya 

berproduksi atau berbuah setahun sekali. 

Demikian juga ubi kayu hanya menghasilkan 

umbi atau berproduksi setahun sekali. Oleh 

karena itu, masyarakat Muntigunung dan 

Pedahan sangat menggantungkan diri pada 

pohon lontar sebagai sumber mata 

pencaharian. Daun lontar dimanfaatkan 

sebagai bahan baku jejahitan yang selama ini 

lebih banyak digunakan untuk keperluan local 

yaitu untuk berbagai keperluan upakara (tamas, 

serobong daksina, tipat, dan sebagainya), 

hiasan penjor, dan janur. Lidi lontar 

dimanfaatkan menjadi ingka, tempat buah, 

sapu lidi yang pemasarannya masih terbatas 

(local) dan nilai jualnya juga relatif rendah. 

Tuak atau nira lontar dimanfaatkan sebagai 

minuman, minuman keras (arak) dan sebagai 

bahan baku pembuatan gula. Mente yang 

hasilnya dipanen setahun sekali, tidak diolah 

tetapi bijinya dijual langsung. Sedangkan ubi 

kayu, dimanfaatkan sebagai bahan makanan 

pengganti beras, dan juga dimanfaatkan 

sebagai bahan baku pembuatan kue local.  

 Untuk  meningkatkan nilai jual dan 

perluasan pasar produk-produk kerajinan 

berbahan baku daun lontar dan lidi lontar, 

maka dalam penelitian ini dikembangkan dan 

dilakukan diversifikasi produk yang dapat 

diterima oleh para wisatawan domestik dan 

manca Negara maupun oleh para pelaku 

pariwisata. Produk-produk tersebut dipasarkan 

ke daerah-daerah tujuan wisata di Bali. 

Prototipe-prototipe atau disain-disain produk 

berbahan baku daun lontar dan berbahan baku 

lidi lontar yang dikembangkan adalah sebagai 

berikut. 

                                                                      

 

Penganekaragaman Kerajinan Ingka di 

Desa Munti Gunung dan Desa 

Pedahan,Kabupaten Karangasem. 

 

Desa Munti Gunung, Karangasem, 

merupakan tempat tumbuh suburnya pohon 

lontar. Sementara ini masyarakat 

memanfaatkan pohon lontar dari air niranya 

untuk dijual atau dijadikan gula merah. Daun 

lontar yang cukup melimpah selain dijual 

mentahan, juga dimanfaatkan lidinya sebagai 

bahan membuat ingka, namun belum secara 

maksimal. Daun lontar dimanfaatkan sebagai 

bahan kerajinan sokasi. Itu pun hanya 

dilakukan oleh beberapa orang saja.  Ingka 

yang diproduksi oleh pengerajin di desa Munti 

Gunung dan Pedahan  

 
Gambar 1. Ingka berbentuk bundar sebelum 

dikembangkan menjadi produk wisata 

 

Ingka Hasil Pengembangan Disain Produk 

Pada penelitian ini dilakukan pengembangan 

ingka dengan menyesuaikan kebutuhan pasar, 

khususnya sebagai produk wisata. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa produk 

wisata sangat menekankan pada bentuk yang 

unik. Adapun pengembangan yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut.  

 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 552 

Gambar 2. Tempat Guest Supplies di 

Bathroom 

 
 

Gambar. 3. Tempat Buah 

 
Gambar 4: Tempat Roti 

Pada mulanya jenis produksi ingka desa Munti 

Gunung hanya terbatas ingka sebagai wadah 

sajen. Konsumennya sangat terbatas yaitu umat 

Hindu saja. Pada penelitian ini dicoba 

mengembangkan ingka yang bisa 

dimanfaatkan oleh hotel, maka dikembangkan 

ingke berfungsi sebagai tempat buah maupun 

kue. Bentuk ingke dikembangkan tidak hanya 

lingkaran saja, tetapi dibuat dengan bentuk 

segi enam, segi empat, dan oval yang 

digunakan sebagai tempat buah dan 

makanankecil di hotel  dan restoran. Ada ingke 

yang diberi warna agar kelihatn lebih menarik 

dan ada pula tanpa diberi warna agar tampak 

lebih alami. Baik ingka yang berwarna maupun 

yang tidak berwarna hanyalah merupakan 

alternatif untuk memenuhi selera konsumen.  

 

Kerajinan Anyaman Daun Lontar   (Hasil 

Pengembangan Produk)                          

 Selain perbaikan desain pada lidi 

lontar, pengembangan pemanfaatn daun lontar 

agar menjadi produk wisata pun dilakukan 

pada penelitian ini. Adapun pemanfaatan daun 

lontar dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

Gambar 5. Tempat Tisu 

 
Gambar 6. Alas Piring/Mangkuk 

Kerajinan anyaman daun lontar penegrajin 

Munti Gunung menghasilkan sokasi yang 

digunakan sebagai wadah sajen ketika upacara 

agama Hindu. Produk sokasi dari desa Munti 

Gunung tampaknya belum diterima pasar. Hal 

itu dapat dilihat dari pemasarannya yang 

sangat terbatas yakni dibeli oleh masyarakat 

desa Muntigunung dan sekitarnya. Terbatasnya 

wilayah pemasaran sokasi desa Muntigunung 

bisa pula disebabkan oleh daya saing yang 

lemah terhadap produk sokasi dari bahan 

bambu yang diproduksi oleh desa Tigawasa, 

Buleleng maupun sokasi yang diproduksi oleh 

pengerajin dari kabupaten Bangli. Lemahnya 

pemasaran kerajinan sokasi produksi desa 

Muntigunung dicoba untuk dipecahkan dengan 

memberi pemahaman pengerajin terhadap 

permintaan pasar. Pengetahuan tentang pasar 

merupakan hal yang sangat penting mengingat 

apa pun produk yang dihasilkan tanpa 

mempertimbangkan pasar akan sia-sia. Selera 

pasar juga menyangkut desain produk yang 

dihasilkan, karena itu pemahaman desain 

merupakan hal yang cukup penting dalam 

berproduksi. Dalam penelitian ini dilaksanakan 

pelatihan tentang penganekaragaman desain 

sokasi dengan membuat tempat tisu dan 

tatakan piring dan gelas. Hal ini dilakukan 

dengan memanfaatkan keterampilan 

menganyam yang telah dimiliki pengerajin 

sebagai modal budaya.    
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KESIMPULAN DAN SARAN 

           Berdasarkan hasil penelitian yang 

dicapai, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Desa Muntigunung dan Pedahan memiliki 

potensi SDM yang cukup memadai, namun 

masih sangat membutuhkan sentuhan 

IPTEK agar warga Muntigunung dan 

Pedahan mampu mengelola dan mengolah 

SDA yang dimilikinya dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan perekonomian dan 

daya belinya dan mereka memiliki daya 

saing pada era global ini.  

2. Desa Muntigunung dan Pedahan memiliki 

potensi SDA yang cukup memadai 

meskipun berada pada daerah geografis 

yang kering. Pohon lontar, pohon mente, 

dan kebun ubi kayu (singkong) yang 

jumlahnya cukup memadai akan mampu 

memberi sumber kehidupan bagi seluruh 

warga Muntigunung dan Pedahan, asalkan 

hasil pertanian lahan kering itu dikelola 

dengan bantukan IPTEK. Dengan bantuan 

IPTEK dan kecakapan hidup masyarakat 

Muntigunung dan Pedahan, diyakini bahwa 

akan terjadi peningkatan perekonomian 

secara signifikan. 

3. Berbagai desain produk hasil pertanian 

lahan kering menjadi produk wisata yang 

dirancang peneliti akan terjadi diversifikasi 

produk dan perluasan pasar. Hal ini akan 

memberi efek yang positif bagi peningkatan 

perekonomian warga masyarakat 

Muntigunung dan Pedahan. 

 

 Berdasarkan tujuan dan hasil 

penelitian yang telah dicapai, maka dapat 

diajukan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Sumber daya alam yang terdapat di 

wilayah Muntigung dan Pedahan perlu 

dijaga kelestariannya agar dapat 

menjadi sumber penghidupan secara 

berkelanjutan bagi masyarakat 

Muntigunung dan Pedahan. 

Pemerintah daerah bersama 

masyarakat Muntigung dan Pedahan 

disarankan agar melakukan 

peremajaan melalui penanaman pohon 

lontar.  

2. Pemerintah daerah dan masyarakat 

intektual (Perguruan Tinggi) 

disarankan untuk melakukan berbagai 

pembinaan dan pelatihan-pelatihan 

pemanfaatan dan  pengelolaan  sumber 

daya alam (pohon lontar, mente, dan 

ubi kayu) yang terdapat di wilayah 

Muntigung dan Pedahan melalui 

sentuhan IPTEK khususnya teknologi 

tepat guna, agar terjadi peningkatan 

perekonomian masyarakat. Dengan 

demikian, maka warga masyarakat 

Muntigunung dan Pedahan yang masih 

menggepeng mau berubah menjadi 

petani dan pengrajin yang mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara 

layak. 

3.  Kepada warga masyarakat 

Muntigunung dan Pedahan yang telah 

memiliki kecakapan hidup sebagai 

pengrajin berbahan baku daun lontar, 

lidi lontar, nira (tuak) lontar, yang 

telah memperoleh pelatihan 

pengembangan dan diversifikasi hasil 

pertanian lahan kering menuju produk 

wisata dan telah professional agar 

bersedia menularkan keterampilannya 

kepada warga lainnya dan membentuk 

kelompok-kelompok pengrajin. 
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ABSTRACT 

 

WANITA DAN BANTEN PERGULATAN STATUS DI 

TENGAH ABRASI SIMBOLISME KEAGAMAAN PADA 

MASYARAKAT BALI 

Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Pendidikan Ganesha 

e- mail : dsk_parmiti@yahoo.co.id 

The specific objective of this study is to develop a national mental inheritance model 

generation among women, especially among people in Bali in an effort to transform religious 

values and responsibility-sharing, implementation and religious development. This study will be 

conducted in the province of Bali. The study sample consisted of: Balinese women. The research 

instrument used: observation sheet, interview guides, questionnaires, study the documentation and 

dissemination vidio four pillars of nationality. This research is a model of development that 

combines Borg and Gall with models Miles and Huberman. Overall the research data will be 

analyzed using cross-site technical analysis, a detailed description, explanation participatory 

appraisal (EPA), and SMART. This study will be conducted over two years (2016-2017), in which 

the product for each year can be described as follows: Year I (2016), the product consisted of: (1) 

profiles insight and religious values, (2) a draft model of the role of women and offerings, (3) 

social engineering draft religious values among women, (4) scientific articles, and (5) research 

report. The second year (2017), the product consisted of: (1) model of empowering the role of 

women and the offerings in an effort to transform religious values and responsibility-sharing, 

implementation and development of religious valid, practical and ready to use, (2) model of social 

engineering empowering the role of women's empowerment and offerings in an effort to transform 

religious values, (3) scientific articles, and (4) research report. 

Keywords: women, offerings, religious values. 
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ABSTRAK 

I. PENDAHULUAN 

Saat ini, telah terjadi abrasi 

pemaknaan terhadap eksistensi banten dalam 

sebuah ritual Hindu. Kondisi ini 

mengakibatkan munculnya phenomena 

bahwa upacara telah menjadi semacam retret 

buta, sekadar lewat, panggilan beryajna 

semata dihantui rasa takut, takut kena 

pongor, kena kutuk leluhur. Ketakutan 

macam ini membuat orang berhenti pada 

alat, berhenti pada sarana. Dan upacara pun 

menjadi semacam tujuan, tidak lagi 

dipandang sebagai sebagai jalan 

memerdekakan diri.  

Bagi masyarakat Hindu Bali, 

wanita diberikan seperangkat posisi yang 

teramat agung dalam kaitannya dengan ritual 

keagamaan, seperti: pengharum keluarga, 

penyelemat suami di hadapan sang pencipta, 

dan ahlinya ritual keagamaan. Bilamana 

tidak ada wanita dalam senuah keluarga, 

diyakini bahwa pelaksanaan ritual 

keagamaan akan megalami kemadegan 

secara total. Kenapa demikian?, karena 

selama ini pelaksanaan (mempersiapkan, 

melaksanakan, dan menindaklanjuti) ritual 

keagamaan dalam keluarga identik dengan 

wanita. Wanitalah yang memainkan peran 

untuk keseluruhan ritual tersebut.  

Di dalam rumah tangga, perempuan 

yang paling lazim menghaturkan banten di 

setiap bangunan dari tempat-tempat suci, 

seperti di sanggah, merajan dan plangkiran. 

Di pura, mulai dari tingkat pura banjar, pura 

desa, hingga pura kahyangan jagat, kaum 

perempuan inilah yang menjunjung banten, 

lanjut menghaturkan di bangunan-bangunan 

yang disucikan tersebut (Sarad, 2008). 

Kaum perempuan kembali menjunjung 

banten pulang, seusai ritual digelar, hingga 

akhirnya di-lebar (dinikmati oleh keluarga). 

Hulu hilir rangkaian banten dalam 

peradaban manusia Bali ditopang 

sepenuhnya oleh kaum perempuan.  

Peran lelaki praktis sangat kecil, 

paling sebatas menyediakan bahan baku 

berupa janur dan alokasi anggaran untuk 

membeli buah atau perlengkapan banten 

lainnya (Surpha, 2003). Merupakan sebuah 

kebenaran, bilamana ada yang mengatakan 

bahwa: banten itu merupakan peradaban 

perempuan Bali, karena perempuanlah yang 

sebenarnya menjadi tiang peradaban 

manusia Bali itu (Bagus, 2001). 

Ada, memang, lelaki Bali mampu 

membuat banten, tapi jumlah mereka tidak 

terlalu banyak. Ada pula lelaki Bali yang 

fasih berbicara perihal banten, lihai 

menuturkan makna falsafah bebantenan, 

namun kebanyakan hanya jago bertutur kata, 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengembangkan model pewarisan jiwa 

kebangsaan dikalangan generasi wanita, khususnya kalangan masyarakat di Provinsi Bali dalam 

upaya transformasi nilai-nilai keagamaan dan pembagian tanggungjawab pelaksanaan dan 

pembangunan keagamaan. Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Bali. Sampel penelitian 

terdiri dari: para wanita masyarakat Bali. Instrumen penelitian menggunakan: lembar observasi, 

pedoman wawancara, kuisioner, studi dokumentasi, dan vidio sosialisasi 4 pilar kebangsaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang memadukan model Borg dan Gall 

dengan model Miles dan Huberman. Keseluruhan data penelitian akan dianalisis dengan 

menggunakan teknis analisis lintas situs, deskripsi rinci, explanation participatory appraisal 

(EPA), dan SMART. Penelitian ini akan dilakukan selama 2 Tahun (2016 – 2017), dimana produk 

untuk setiap tahunnya dapat dijabarkan sebagai berikut: Tahun I (2016), produk penelitian terdiri 

dari: (1) profil wawasan dan nilai keagamaan, (2) draft model peran wanita dan banten, (3) draft 

rekayasa sosial nilai-nilai keagamaan dikalangan wanita, (4) artikel ilmiah, dan (5) laporan 

penelitian. Tahun ke II (2017), produk penelitian terdiri dari: (1) model pemberdayaan peranan 

wanita  dan banten dalam upaya transformasi nilai-nilai keagamaan dan pembagian 

tanggungjawab pelaksanaan dan pembangunan keagamaan yang valid, praktis, dan siap pakai, 

(2) model rekayasa sosial pemberdayaan pemberdayaan peranan wanita  dan banten dalam upaya 

transformasi nilai-nilai keagamaan, (3) artikel ilmiah, dan (4) laporan penelitian.  

Kata kunci: wanita, banten, nilai keagamaan. 
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tidak bisa meringgit janur menjadi jejahitan, 

(memotong dan merangkai janur dan daun 

sehingga menjadi banten) tak kuasa nanding 

banten. Pendeta-pendeta pria Bali, 

pemangku, rata-rata hafal menyebut 

beragam jenis banten, tapi hanya satu-dua 

sanggup nanding banten—meskipun sangat 

pintar nganteb hingga muput berbagai 

jenjang dan jenis upacara. Tak berlebihan 

bila kalangan pendukung fanatik tradisi Bali 

gundah manakala generasi-generasi baru 

perempuan Bali kini, kian sedikit yang 

menekuni seluk-beluk banten. 

 Dalam tayangan televisi lokal di 

Bali, seorang pendharmawacana bahkan 

berucap, “Peradaban Bali bakal hilang, pun 

banten hilang.” Kalangan ini cemas 

mengira-ngira gejala laten yang kian nyata, 

yaitu: mejejahitan dan nanding banten 

menjadi momok bagi sebagian putri-putri 

Bali. Tinimbang membuat langsung, lebih 

mudah membeli saja banten. Meskipun 

mahal, tapi praktis, mudah, dan cepat. Tapi, 

benarkah peradaban Bali bakal punah 

berbanding lurus dengan kian berkurangnya 

keterampilan dan jumlah wanita Bali 

menekuni bebantenan?. Jawaban atas 

pertanyaan ini sama saja kaburnya dengan 

pertanyaan, semakin kukuh-tangguhkah 

peradaban Bali dengan semakin semaraknya 

pergelaran upacara dengan bebantenan yang 

megah ?. Spekulasi ini bisa jadi terlalu 

berlebihan bila banten dimaknai sebatas 

simbol benda, bukan pertumbuhan kesatuan 

rohani di dalam diri.  

Sebagai sarana, banten niscaya 

bukan tunggal atau satu-satunya. Banten 

juga bukan sesuatu yang bersifat final. Pada 

perjalanannya, tentu ada beberapa kesalahan 

atau kealpaan dengan banten, sepanjang 

disadani bahwa hal itu bukan sebagai tujuan 

puncak kulmitiasi pencapaian pendakian 

dari makna kerohanian. Layaknya insan 

pembelajar di sekolah, pria maupun 

penempuan, sepatutnya semua mengalami 

naik kelas. Seperti pohon, terus bertumbuh: 

makin lama akar-akarnya menjadi semakin 

kuat menghujam ke Bumi, sosok pohon 

yang tinggi, dan cecabang pun kian luas dan 

tinggi meraih puncak pbah langit, sekaligus 

mengaydmi, merindangi. Dengan begitu. 

bunga dan buah kian ranum. Tanpa 

pertumbuhan, berarti pohon kian meranggas.  

Adakah pohon peradaban Bali kini 

telah kian meranggas manakala ãkar 

Kesadaran, kecerahan pilcin dan pemikiran 

generasi barn kini takjua tumbuh mekar 

dengan tetap digunakan ukuran-ukuran 

tradisi lama?. Atau justru sedang berupaya 

mencela, mencari celah sinar fajar kesadaran 

baru, lewat penyikapan kritis kaum putri-

putri Bali terhadap tradisi yang abadi 

disadari generasi tua?. Adakah ia tetap 

memakai banten, menggelar upacara Eka 

Dasa Rudra nan megah di kaki Gunung 

Agung? Benarkah temali peradaban spiritual 

Bali itu cuma banten? Apakah tanpa banten 

Hindu Bali ditakdirkan menuai badai 

sandyakala?. Ataukah ia akan menjadi 

agama yang diperbarui terus menerus sesuai 

semangat zaman?. Pertanyaan ini kerap 

menggoda, manakala melihat generasi baru 

Bali tidak lagi mengerti banten yang rumit 

dan jelimet itu. Berhadapan dengan banten, 

orang Bali pun ditakdirkan menjadi juri di 

rumah sendiri, hanya sebagai penonton. 

Nyatanya, bagi generasi kini, banten indah 

dilihat, namun susah dipahami.  

Tidak gampang menemukan 

jawaban atas sejumlah pertanyaan tadi. 

Fakta lapangan malah kian menyodorkan 

fenomena buram, beringsut, dan keteter. Toh 

tidak banyak generasi Bali kini sangkil 

membuat banten, apalagi hendak dihayati 

dalam praktek. Cobalah bertanya pada ibu 

muda Bali, usia empat puluhan! Apakah 

mereka memahami banten secara utuh? 

Jawaban mereka cuma pendek: tidak 

mengerti.  

Ketidak mengertian itu 

dikondisikan sejumlah hal, yaitu:. Pertama, 

banyak dari ibu-ibu mudã itu tidak lagi 

dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang 

kerap membuat banten. Membeli adalah cara 

yang ditempuh saban ada upacara. Kedua, 

rata-rata ibu-ibu muda kini dibesarkan dalam 

kultur dunia modern, di didik dalam 

pendidikan modern yang jarang bersentuhan 

dengan banten,  dengan begitu pola pikir 

mereka dikondisikan jadi pragmatis. Ketiga, 

tidak banyak keluarga di Bali kini sempat 

melakukan edukasi dasar tentang arti 

penting banten, alasannya: tidak dimengerti 

dan sulit. Kendati demikian, banten toh bisa 

dibeli, jadi tidak perlu susah-susah. 

Pemahaman dan keterampilan membuat 

banten pun dimonopoli jagoan-jagoan 

perorangan yang diwariskan turun-temurun, 

dikuasai secara tradisi. Kondisi ini 
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memunculkan sejumlah masalah, kian 

sedikit orang Bali mengerti banten. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilakukan di 

Provinsi Bali, pada tahun 2015 – 2016. Secara 

metodis, penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan (R & D) yang menggunakan 

pendekatan Borg dan Gall (1989), yang 

dipadukan dengan model studi sosial ala Milles 

dan Huberman (1992), sampai ditemukannya 

produk yang sesuai dengan fokus masalah 

penelitian yaitu model pewarisan nilai-nilai 

keagamaan dikalangan pergulatan status di 

tengah abrasi simbolisme keagamaan pada 

masyarakat Bali.  

Objek dalam penelitian ini adalah: a) 

Kitab suci weda (sumber dari segala sumber 

ritual Hindu), b) Kitab Yajnya Prakerti (sumber 

bentuk dan macam banten/sarana upacara), c) 

Kitab Buana Kosa (sumber peranan wanita dalam 

konteks upacara) d) Kitab Kuturan Tatwa 

(sumber bebantenan/tata krama upacara Hindu), 

e) Kitab Kusuma Dewa (sumber upacara Dewa 

Yadnya dan prosesinya), f) Kitab Siwagama 

(sumber ajaran siwa dalam kontkes Hindu), g) 

Kitab Wrhaspati Tattwa (sumber tentang peranan 

wanita dan upacara), h) Lontar Wratiãsana 

(sumber kewajiban dan rutinitas wanita dalam 

yadnya), i) Aktivitas sosial – agama masyarakat 

Hindu Bali, j) Awig-awig desa adat dan desa 

pekraman, k) Prosesi ritual di lingkungan 

keluarga, desa adat, dan desa pekraman, l) 

Perlengkapan ritual masyarakat Hindu Bali, m) 

Lontar Sundarigama (lontar yang membahas 

secara khusus ”wanita hindu” dalam segala 

aktivitas dan fungsinya), n) Bentuk dan jumlah 

sesajen (perlengkapan ritual) dalam satu upacara 

di lingkungan keluarga, desa adat, dan pujawali 

krama. o) Pendapat para sulinggih (pemimpin 

upacara), tokoh agama (pedanda, sri empu, 

pemangku), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, 

wanita bali, dan masyarakat umum tentang 

wanita dan banten dalam rutinitas kehidupan 

keluarga. Besaran jumlah subjek penelitian akan 

berkembang sejalan dengan kebutuhan data 

penelitian, namun untuk tahap pengembangan 

model akan ditetapkan 4 desa adat sebagai 

sampel penelitian, yang tersebar di Provinsi Bali. 

Berdasarkan kajian teoritis dan telaah 

mendasar terkait dengan beberapa fakta, 

generalisasi, preposisi, dan phenomena terkait 

dengan kedudukan, hak, tangungjawab, dan 

sosok idela wanita dalam struktur masyarakat 

Bali pada khususnya, maka dapat diformulasikan 

kerangka jalannya penelitian yang akan 

dikembangkan disajikan pada gambar 2.1 berikut. 

 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Banten sebagai sarana upakara 

yadnya dalam bentuk yang paling kecil dan 

paling mudah dibuat adalah canang. 

Setidaknya seorang anak kecil dalam 

keluarga Hindu yang pertama dikenal 

sebagai sarana upakara yadnya adalah 

canang. Selanjutnya penulis akan membatasi 

jenis banten yang dimaksud dalam tulisan 

ini, dalam bentuk paling sederhana yaitu 

‘canang’ Setiap Purnama dan Tilem anak 

anak dari sekolah dasar hingga sekolah 

menengah atas diharuskan membawa sebuah 

canang ke sekolah dengan harapan selain 

untuk yadnya juga dapat menegakkan ajaran 

Hindu di Bali serta mempertebal rasa 

keimanan dalam diri siswa. Namun 

tanyakanlah pada mereka berapa anak yang 

membuat sendiri canang yang dibawanya. 

Hanya segelintir saja, sedangkan sisanya 

membeli. 

Tidak salah memang, karena 

dengan membeli atau membuat sendiri 

persembahyangan akan tetap berlangsung. 

Tapi bagaimana dengan kwalitas keimanan 

mereka terhadap Tuhan apakah sama antara 

anak yang membeli ‘canang’ dan anak yang 

membuat ‘canang’? Bagaimana dengan rasa 

memiliki mereka terhadap agamanya 

sendiri? dan bagaimana dengan kelestarian 

budaya Bali? Seperti disebutkan sebelumnya 

dalam pembuatan sebuah ‘banten’ 

diperlukan syarat syarat khusus seperti 

membersihkan badan, berpakaian rapi, 

mengikat rambut dan hal lain saat seseorang 

membuat ‘banten’ atau menyiapkan sarana 

upakara yadnya. Hal ini mempunyai makna 

yang sangat dalam, bahwa ketika kita sudah 

meniatkan hati dan pikiran untuk 

mengadakan upakara yadnya bahkan dalam 

membuat sarananya hati dan pikiran sudah 
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disucikan dan sudah terfokus dengan tujuan 

dari yadnya yang akan diselenggarakan. 

Dengan kata lain “rasa” yang ditimbulkan 

dari membuat ‘banten’ sendiri lalu 

menjadikannya persembahan kepada Tuhan 

akan berbeda dari pada saat seseorangnya 

membeli ‘banten’ dari seorang tukang 

banten. “Rasa” itulah yang kemudian 

membuat iman seseorang terhadap Tuhan 

nya akan semakin kuat. 

Naya (2005) menyatakan bahwa 

dalam konsep kemasyarakat Hindu Bali, 

wanita merupakan ajang penyimpanan 

kekuatan Tuhan itu sama sekali tidak lebih 

rendah (daripada pria). Hal ini disebabkan 

karena betapa saratnya sifat wanita itu 

dengan ketabahan, kesabaran, dan kasih 

yang murni, dan kemampuan mereka untuk 

mengendalikan diri jarang dapat disamai 

oleh pria. Pada konsep ideal ke-Hinduan, 

wanita merupakan teladan dan pembimbing 

dalam mcnempuh kehidupan rohani, karena 

kasih yang murni dan tidak mementingkan 

diri sendiri rnerupakan sifat bawaan dalam 

diri wanita, sehingga ia dapat menghadirkan 

kenyamanan hidup bagi laki-laki.  

Menurut Bawa (2005), pada 

masyarakat Bali, wanita yang 

berpengetahuan, berbudaya, diikat dengan 

kasih, dan selalu waspada 

mempertimbangkan apakah perkataan dan 

perbuatannya sudah selaras dengan dharma, 

dan wanita semacam itu merupakan Dewi 

Laksmi, Dewi Kekayaan, yang membawa 

kegembiraan dan keberuntungan bagi rumah 

tangganya, yakni rumah tempat suami dan 

istri terikat satu sama lain oleh cinta yang 

suci, tempat keduanya asyik membaca buku-

buku santapan rohani, tempat nama Tuhan 

selalu dinyanyikan dan kemuliaan-Nya 

selalu dikenang, rumah tangga semacan itu 

benar-benar merupakan persemayaman 

Tuhan.  

Dalam ajaran agama Hindu banyak 

kita jumpai istilah seperti Dewa Dewi, 

Semara Ratih,  Purusa  Pradana, Lingga 

Yoni yang menggambarkan pria dan wanita. 

Hal ini menunjukkan bukti bahwa kaum pria 

dan wanita atau suami dan istri sebagai 

“loroning atunggal ” yaitu dua unsur yang 

berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan 

yang utuh dalam kehidupan keluarga atau 

masyarakat Hindu. 

Dalam kitab suci Manawa Dharma 

Sastra diterapkan bahwa :  

“Pantra dan hitrayar lalu na wiccso, 

stidharmatah, tayarhimata pitaran 

sambutan tasya Dehitah “ 

Artinya : 

Tidak ada perbedaan antara  putra anak 

laki dengan anak perempuan yang diangkat 

statusnya. Baik yang berhubungan dengan 

masalah duniawi ataupun masalah 

kewajiban suci, karena bagi ayah dan ibu 

mereka lahir dari badan yang sama (Pudja 

dan Sudharta ,1973). 

Kutipan tersebut diatas 

memberikan penjelasan bahwa kedudukan 

wanita dan pria sama di dalam masyarakat 

Hindu ,terlebih lebih di dalam  kegiatan 

yadnya (korban suci) sebagian besar 

pelaksanaannya dilakukan oleh kaum 

wanita. 

Selanjutnya dalam menentukan 

maju mundurnya suatu kehidupan keluarga, 

masyarakat dan negara, kedudukan wanita 

sering dipakai takaran atau tolok ukur. 

Sebagaimana dicantumkan dalam 

Bhagawadgita, bab I sloka 41 dan 42 

sebagai berikut: 

Adharmabhibhatwat Krisna, 

pradusyanti kulastriyah, strisu dustasu 

warsneya, yayale varnasamkarah. 

Artinya: 

Bila adharma berkecamuk oh 

Krisna, wanita-wanita jadi tidak suci dan 

bila wanita-wanita sudah tidak suci lagi 

aturan tentang warna jadi tidak tentu (moral 

kasta jadi campur aduk) 

Memperhatikan ayat-ayat tersebut 

di atas tampak jelas bahwa kedudukan 

wanita sangat menentukan maju mundurnya 

kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. 

Wanita juga berperan dalam menentukan 

tegaknya hukum kebenaran (dharma) dan 

adat istiadat (dresta) suatu masyarakat dan 

bangsa. Dapat pula dikatakan bahwa agama 

Hindu memandang kaum wanita dengan 

kaum pria mempunyai kedudukan yang 

sama  baik dalam iman dan awal maupun 

dalam pekerjaan, kecuali dalam pembagian 

warisan mengikuti sistem kekerabatan 

patrilinasi yang berlaku yaitu hanya melihat 

dari garis keturunan purusha (laki-laki) 

(Ariani, 1986). 

Wanita Bali tidak berhak mendapat 

warisan dalam harta kekayaan seperti tanah 

(tanah pertanian dan tanah perkarangan 

untuk tempat tinggal), barang pusaka, dan 

sebagainya dari orang tua kecuali wanita 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 560 

yang berstatus sentana rajeg artinya jika 

suatu keluarga hanya mempunyai anak 

wanita (satu atau lebih), maka anak wanita 

atau salah satu dari anak wanita itu diangkat 

status yuridisnya dilangsungkan dengan 

perkawinan Nyeburin. Artinya pengantin 

wanita inilah yang disebut dengan Sentana 

Rajeg, sedang pengantin pria disebut dengan 

Sentana Nyeburin (Astiti, 1981). 

Dalam perkawinan pria dan wanita 

Bali sebagai suami wajib dalam 

mengemudikan keluarga atau rumah tangga. 

Suami berkedudukan sebagai kepala rumah 

tangga, bertanggung jawab dan 

berkewajiban mengatur dan menata 

pemannfaatan kekayaan material untuk 

kepentingan kehidupan rumah tangganya. 

Disamping itu istri juga berkewajiban 

melakukan tugas-tugas rumah tangga, 

membantu suami mencari nafkah dalam 

menunjang ekonomi rumah tangga mereka, 

karena bekerja merupakan dharma (susila) 

dan kewajiban. Wck (1978) dalam Sudarta 

(1987) mengemukakan, bahwa dharma 

sajapun kita berjumpa dengan orang-orang 

dipasar maupun di tempat-tempat lain 

wanita selalu sibuk melakukan pekerjaan. 

Keuletan wanita Bali di dalam 

bekerja disamping didasarkan atas Dharma, 

juga dipengaruhi oleh kedudukan dan 

perlakuan dari sistem kekerabatan patrilineal 

yang menguntungkan pihak pria, dan 

peluang bekerja pada jasa pariwisata, 

apabila wanita Bali yang sudah menikah 

kemudian oleh suatus ebab akhirnya cerai 

maka akan lebih petaka lagi karena hak di 

rumah asal hilang, kecuali harta yang 

diperoleh bersama selama perkawinan. 

Akibat dari sistem kekerabatan inilah wanita 

Bali bekerja terus untuk bisa mendapatkan 

tempat di pihak keluargaa laki-laki. 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan keseluruhan proses 

penelitian, maka diperoleh beberapa hal 

penting berkaitan dengan wanita dan banten 

pergulatan status di tengah abrasi 

simbolisme keagamaan pada masyarakat 

Bali sebagai simpulan dari penelitian ini, 

yaitu: 

Pertama, peranan wanita dalam 

upaya transformasi nilai-nilai keagamaan 

dan pembagian tanggungjawab pelaksanaan 

dan pembangunan keagamaan adalah 

bersifat berkesinambungan yaitu: a. Peran 

pokok seorang wanita (anak perempuan) 

pada masa Brahmacari ialah mencari 

pengetahuan dan ketrampilan serta 

memupuk kematangan jiwa dengan 

mendalami ajaran suci agama. b. Peranan 

wanita setelah menginjak tingkat grehasta 

(setelah berumah tangga) disini lebih 

kompleks dan beragam. Wanita Bali juga 

mengenal lima tugas tersebut yang disebut 

dengan Panca Dharma Wanita.  

Kedua, iklim dan pola komunikasi 

kehidupan keluarga, desa adat, desa dinas, 

dan sekolah tidak mendukung proses 

pendidikan politik bagi kaum perempuan 

bali asli untuk mencapai peningkatan. 

Dalam konteks ini, kaum perempuan 

senantiasa termarginalkan baik secara fisik 

maupun psikologi. Namun di tengah-tengah 

dilema tersebut, dapat diketahui, bahwa 

kaum wanita bali asli menerima 

marginalisasi tersebut secara sadar dan 

alamiah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari 

sistem nilai budaya masyarakat bali asli 

yang berorientasi religio-kosmos sehingga 

menempatkan orientasi nilai politis 

perempuan paling rendah setelah nilai-nilai 

religius, sosial-ekonomis, dan otonomisasi 

sebagai sebuah republik. 

Ketiga, desa adat sebagai 

simbolisme tertinggi dalam tataran 

masyarakat bali asli, secara struktural belum 

melakukan aktivitas nyata dalam kaitannya 

dengan pendidikan politik pada kaum 

wanitanya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari 

adanya sebuah dogma patriarkhi yang 

memang telah melekat pada kedirian desa 

adat bali asli. Pada sisi lain, dalam 

kehidupan masyarakat bali asli, sudah mulai 

adanya keterbukaan, khususnya pada kaum 

mudanya, dimana kaum wanita telah mulai 

berani keluar dari patron patriarkhi, seperti 

dalam penentuan pilihan saat pemilu atau 

pemilihan kepala desa. 

Keempat, proses pembentukkan 

masyarakat madani Indonesia, dalam 

hubungannya dengan  tujuan dan 

karakteristik masyarakat Desa Adat bali asli 

ternyata cukup relevan dalam menciptakan 

iklim kesetaraan gender. Dasar yang di 

gunakan adalah cita-cita masyarakat bali asli 

dalam bidang politik adalah dengan tetap 

bersandar pada Tri Hita Karana, dimana hal 

ini dapat diciptakan dalam iklim masyarakat 

bali asli yang terbuka terhadap pembaharuan 

melalui pengejawantahan pilar-pilar 
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masyarakat madani seperti kemandirian 

masyarakat bali asli, baik secara politis, 

hukum,sosial ekonomi dan keamanan, 

penghargaan terhadap prinsip role of law, 

hak-hak asasi manusia  dan demokrasi. 

Seiring dengan proses masyarakat madani 

tersebut maka wanita bali asli mengharapkan 

perubahan dalam proses dan peran dalam 

pendidikan politik dari kondisi yang 

tersubordinasi menuju model pendidikan 

politik mengaktualisasikan peran ganda 

perempuan hingga akhirnya kepada model 

kesetaraan gender. Untuk mencapai ini 

memang diakui akan menemukan banyak 

kendala terutama karena hegemoni budaya 

patriarki. 
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ABSTRACT 

ADAPTASI  ETNIK  BUGIS MEMPERTAHANKAN  EKSISTENSINYA  

DALAM  ERA GLOBALISASI   DI  KAMPUNG  ISLAM  KEPAON,  

DENPASAR SELATAN 

Kampung Bugis Kepaon now better known by the name of Islam Kepaon village, south of Denpasar save 

their own uniqueness. In society are mostly Hindus and indigenous villages gathered in the container, it found 

the existence of citizens who are Muslim Bugis harmonious and peaceful life until now. The purpose of this 

research is in addition to knowing about the existence of ethnic Bugis Village Petang and adaptation is done, 

also understand multiculturalism practices between ethnic Bugis and Ethnic Bali so manifest social integration 

among them. Analysis of the data in this study was done qualitatively through certain steps, namely, data 

mining, categorization of data, data preparation and continued with data interpretation through qualitative 

descriptive approach. While data collection techniques used include, participant observation, in-depth 

interviews, and documentation. The results showed that the existence of ethnic Bugis in Kampung Islam Kepaon 

can not be separated from the form of cultural adaptation is done as in the form of relationship kaula-gusti 

between the kingdom with residents Bugis who still wakes up to now, the adoption of elements of the local 

culture of Bali as the use of nicknames throughout the day -day. The use of the term ngejot to share food for 

others, megibung for a common meal and metulungan or ngayah as a form of exertion without reward. These 

forms of cultural bnetuk until now still applied to life in society. In the era of globalization generates change, 

people in Kampung Islam Kepaon also react by adapting to that happened like shape of the building they occupy 

is no longer as it used in the form of houses on stilts, but already shaped residential houses in general. The 

condition is considered to be more economical in addition, it is also easier to maintain. 

Keywords; Adaptation, ethnic Bugis, existence, globalization. 
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ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

 Bali selain dikenal sebagai salah satu 

destinasi pariwisata yang dikenal luas di 

nusantara maupun mancanegara dengan 

keragaman budaya yang dimilikinya, juga 

menyimpan fenomena yang unik. Di tengah 

penduduknya yang mayoritas  menganut 

Agama Hindu, terdapat komunitas  Bugis  

beragama Islam yang masih dapat  ditemukan 

keberadaannya di beberapa  desa adat di Bali 

termasuk yang dijumpai di Kampung Islam 

Kepaon, Desa Pemogan, Denpasar selatan. 

Komunitas tersebut secara historis sudah lama 

ada ketika Bali masih berada dalam sistem 

pemerintahan kerajaan. Eksistensi  dari etnik 

Bugis  di daerah tersebut  hingga kini masih 

tetap menunjukkan identitasnya sendiri 

meskipun ada sedikit perubahan sesuai dengan 

dinamika  masyarakat yang terus berkembang. 

Diterimanya etnik Bugis di tengah kehidupan 

masyarakat Hindu di beberapa desa adat di 

Bali tidak dapat dilepaskan dari  pola adaptasi 

melalui implementasi  terhadap kearifan lokal 

setempat  yang diterapkan dalam berbagai 

aspek kehidupan. 

 Bertolak dari kajian konseptual dan 

empiris  sebagaimana yang dikemukakan 

tersebut, maka permasalahan yang hendak 

dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah                          

1) Bagaimanakah latar belakang keberadaan 

dari  komunitas  Bugis yang dijumpai di 

Kampung Bugis Kepaon, Denpasar Selatan?, 

dan 2) Bagaimana bentuk adaptasi yang 

dilakukan oleh warga Bugis Kepaon dalam 

memepertahankan eksistensinya di tengah arus 

globalisasi yang terjadi saat ini ? 

METODE 

 Penelitian ini merupakan penelitian 

etnografi yang menggunakan metode 

eksploratif untuk mengungkapkan berbagai 

fenomena secara mendasar (grounded) terkait 

dengan fokus masalah atau objek kajian 

(Moleong,2009:281). Instrumen pengumpulan 

data yang digunakan terdiri dari: (1) pedoman 

wawancara,  (2) angket terbuka, (3) studi 

dokumentasi, dan (4) handycamp untuk 

merekam peristiwa atau latar alamiah 

penelitian. Keseluruhan data dalam penelitian 

ini akan dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif dalam paradigma 

penelitian etnografi kritis. Secara rinci, 

prosedur analisis data  adalah: (1) 

pengumpulan, kodifikasi, dan katagorisasi 

data, (2) penafsiran (interpretasi) kelompok 

data, (3) reduksi data, (4) penarikan 

kesimpulan, dan (5) verifikasi dan justifikasi 

temuan penelitian. Untuk mempertegas 

validitas temuan penelitian, maka akan 

Kampung Bugis Kepaon yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kampung Islam Kepaon, Denpasar 

selatan menyimpan keunikan sendiri. Di dalam masyarakatnya yang sebagian besar beragama Hindu dan 

terhimpun dalam wadah desa adat, ternyata  dijumpai adanya  warga Bugis yang beragama Islam yang hidup 

rukun dan damai hingga sekarang. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah selain untuk mengetahui tentang 

keberadaan dari etnik Bugis di Desa Petang dan adapatasi yang dilakukan, juga memahami praktik 

multikulturalisme antara Etnik Bugis dan Etnik  Bali  sehingga terwujud integrasi sosial  diantara mereka. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif  melalui beberapa langkah tertentu yaitu, 

penggalian data, katagorisasi data, penyusunan data dan dilanjutkan dengan interpretasi data melalui pendekatan 

diskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup, observasi partisipatif, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi etnik Bugis di 

Kampung Islam Kepaon tidak dapat dilepaskan  dari bentuk adaptasi budaya yang dilakukan seperti dalam 

bentuk hubungan kaula-gusti antara kerajaan dengan warga Bugis yang masih terbangun hingga kini, adopsi 

unsur budaya lokal Bali seperti dalam penggunaan nama panggilan se hari-hari. Penggunaan istilah ngejot untuk 

berbagi makanan pada sesama, megibung untuk acara makan bersama dan metulungan atau ngayah sebagai 

bentuk  pengerahan tenaga tanpa imbalan. Bentuk-bnetuk budaya tersebut hingga sekarang masih diterapkan 

dalam kehidupan di masyarakat. Dalam era globalisasi yang memicu terjadinya perubahan, masyarakat 

Kampung Islam Kepaon juga menyikapinya dengan cara menyesuaikan dengan yang terjadi seperti bentuk 

bangunan yang mereka tempati  tidak lagi seperti dahulu dalam bentuk rumah panggung, akan tetapi sudah 

berbentuk rumah  hunian pada umumnya. Kondisi tersebut selain dianggap lebih ekonomis, juga lebih mudah 

dalam perawatan. 

Kata kunci; Adaptasi, etnik Bugis, eksistensi, globalisasi. 
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dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: triangulasi 

data, analisis data, dan thick description   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keberadaan  Kampung  Bugis  Kepaon 
Kampung Bugis kepaon yang sekarang 

dikenal dengan nama kampung  Islam Kepaon,  

secara administratif terletak di Desa 

Pemogan,Denpasar selatan. Dibandingkan 

dengan kampung Bugis lainnya, Kampung 

Bugis Kepaon dianggap yang paling muda 

usianya (Suwitha,2014). Keberadaan kampung 

ini secara historis berhubungan dengan bekas 

laskar perang kerajaan Badung  yang berjasa 

mengalahkan Kerajaan Mengwi setelah Th. 

1800. Dalam penyerangan tersebut, laskar 

Bugis dibantu oleh rombongan dari Raden 

Sostroningrat seorang  mubaliq Islam yang 

berasal dari Madura yang kapalnya kandas di 

perairan dekat Tuban. Ketika itu untuk pertama 

kalinya laskar Bugis berhubungan dengan  

dengan orang-orang Madura. Laskar Bugis 

dimaksud  umumnya berasal dari daerah 

Serangan. 

Setelah peperangan selesai, Raden 

Sosroningrat dikawinkan dengan salah satu 

putri Raja Pemecutan yang bernama I Gusti 

Ayu Rai sesuai dengan kesepakatan yang 

mereka lakukan karena telah berhasil 

membantu raja Badung dalam perang melawan 

Kerajaan Mengwi. Selanjutnya, Raden 

Sostroningrat bersama orang Bali dan laskar 

Bugis Serangan kemudian membangun daerah 

baru yang bernama Kepaon. Dalam 

perkembangan selanjutnya, karena Rombongan 

Raden Sostroningrat dipindahkan oleh pihak 

kerajaan ke Ubung untuk menjaga perbatasan, 

menyebabkan daerah Kepaon di huni oleh 

Orang-orang Bugis dan beberapa orang Bali 

yang sudah masuk Islam. 

Ada beberapa versi yang mengemukakan 

tentang nama Kepaon sebagaimana 

dikemukakan oleh Moh. Asmara,S.H kepala 

kampung Islam (Wawancara, 07 Okt. 2016). 

Versi pertama mengatakan  Kepaon berasal 

dari kata Kebon karena bermula dari sebuah 

kebun yang terletak di pinggir aliran Tukad 

Badung sehingga kondisinya relatif subur dan 

cocok dijadikan permukiman pendiuduk. 

Sedangkan versi lain, mengatakan bahwa 

Kepaon berasal dari kata kafaun (bhs Arab) 

yang berarti cukup, karena ketika pendirian 

daerah tersebut, jumlah penduduk yang ada 

telah cukup memenuhi syarat untuk 

mendirikan mesjid dan membangun 

masyarakat. Jadi dari kampung kafaun 

kemudian berubah menjadi Kepaon.  

Akan tetapi, dari informasi masyarakat 

sekitar dan penduduk lokal yang dijumpai, 

berkembang cerita bahwa kata kepaon berasal 

dari kata pon atau paon yang berarti dapur. 

Jadi paon dapat diartikan sebagai tempat 

pengolahan makanan atau dapat pula diartikan 

sebagai penyimpanan logistik untuk keperluan 

laskar Badung dalam peperangan pada waktu 

melawan Kerajaan Mengwi. 

Dalam perkembangan selanjutnya, sejak 

tahun 1970-an, masyarakat Islam Bugis kepaon 

mengalami peningkatan yang pesat karena 

letaknya di perkotaan sehingga menarik  para 

migran untuk bermukim di tempat itu.  Para 

pendatang kemudian kawin-mawin dengan 

mayarakat lokal yang beragama Islam dan 

bermukim disitu karena tempat yang tersedia 

ketika itu masih cukup luas. Dalam 

hubungannya dengan fenomena tersebut, 

berkembang di masyarakat adanya budaya 

lokal yang dikenal dengan istilah segendong 

dan sepikul (Suwitha, 2014). Budaya dimaksud 

memberikan pesan, bahwa jika seorang laki-

laki Islam  kawin dengan orang luar dan 

bermukin di Kepaon  maka ia akan 

mendapatkan warisan sepikul. Sedangkan  

sebaliknya kalau yang terjadi wanita Kepaon 

kawin dengan pendatang muslim  ia akan 

mendapat bagian yang lebih sedikit atau 

diistilahkan dengan segendong. Demikianlah 

daerah ini lama kelamaan jumlahnya semakin 

bertambah banyak, bukan saja Bugis yang 

berasal dari daerah setempat akan tetapi 

sekarang dihuni oleh keberagaman etnik lain 

seperti dari jawa, Sumatra dan daerah lain di 

Indonesia yang beragama islam. Seiring 

dengan kondisi tersebut menyebabkan pula 

Kampung Bugis Kepaon berubah menjadi 

Kampung Islam Kepaon.  

Adaptasi  Bugis  dalam Mempertahankan 
Eksistensinya dalam Era global    

a. Perkembangan  Etnik Bugis dalam era 

Globalisasi 

 Penggunaan istilah globalisasi saat ini 

sangat populer di semua kalangan masyarakat, 
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tidak saja di ruang khusus dalam tatanan 

ilmiah, tetapi sudah mencapai ruang publik 

sebagai topik pembicaraan yang sifatnya 

umum. Banyak ahli dengan kapasitasnya 

masing-masing mengupas pengertian 

globalisasi. Giddens (1990:64)  mengatakan 

bahwa globalisasi merupakan intensifikasi 

relasi-relasi sosial seluas dunia yang 

menghubungkan lokalitas-lokalitas sedemikin 

rupa sehingga peristiwa di satu tempat  akan  

ditentukan oleh peristiwa lain yang terjadi 

bermil-mil jaraknya dari situ, demikian 

sebaliknya. Sementara itu, Piliang (2006:19) 

menyatakan globalisasi sebagai proses 

terintegrasinya berbagai elemen dunia 

kehidupan ke dalam sebuah sistem tunggal 

berskala dunia. Berdasarkan pandangan-

pandangan tersebut dapat dijelaskan bahwa 

dalam proses globalisasi akan terjadi hubungan 

yang saling bergantung antara umat manusia 

yang ada di seluruh dunia yang menjurus pada 

homogenisasi atau bentuk penyeragaman yang 

dimungkinkan atas dukungan kecepatan 

informasi yang terjadi. 

 Dalam era globalisasi, proses saling 

mempengaruhi antara satu kebudayaan dengan 

kebudayaan lain akan mengakibatkan adanya 

perubahan kebudayaan yang tidak dapat 

dihindari. Globalisasi sebagai fenomena 

perubahan di masyarakat  saat ini memang 

telah melanda seluruh bangsa yang ada di 

dunia. Hal tersebut diakibatkan oleh kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar 

biasa sehingga tidak ada sekat pemisah  antara 

negara yang satu dengan negara lainnya atau 

dapat dikatakan bahwa manusia saat ini berada 

dalam suatu kampung dunia. Dampak dari 

globalisasi akan berpengaruh terhadap 

berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti 

politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek-

aspek lainnya lainnya. 

 Globalisasi dalam konteks tersebut 

dapat dikatakan sebagai proses penyebaran 

budaya yang terjadi secara cepat sehingga 

sifatnya tidak hanya sekadar bilateral atau 

bipolar yang melibatkan dua pihak, tetapi 

sudah bersifat multilateral yang melibatkan 

beberapa pihak. Globalisasi benar-benar sudah 

bersifat mondial, dalam arti sudah  melingkupi 

semua pihak di pelosok bumi (Supriadi, 1994 

:73). Dalam kontak bilateral maupun 

multilateral, umumnya dapat ditelusuri dan 

dibedakan secara jelas yang menjadi sumber 

dan sasaran pengaruh, sedangkan yang bersifat 

mondial atau global, sumber dan sasaran 

pengaruh dapat diibaratkan sebagai tangan-

tangan gurita yang mencengkram ke mana-

mana. 

 Berdasarkan kenyataan tersebut, 

Ardika (1999:7) meramalkan  pada era 

gobalisasi ini akan muncul sejumlah isu, 

seperti kebudayaan, agama, etnik, gender, dan 

life syle yang justru lebih penting dibandingkan  

konflik ekonomi  yang terjadi pada masa 

industri. Kecenderungan lain yang terjadi 

adalah adanya semacam penolakan terhadap 

keseragaman (counter trend) yang ditimbulkan 

oleh kebudayaan global atau kebudayaan asing 

sehingga muncul hasrat untuk  menegaskan 

keunikan kultur dan bahasa sendiri. 

 Penggambaran tentang globalisasi 

secara umum erat kaitannya dengan pandangan 

Appadurai (dalam Putra, 2002:4-6) yang 

membicarakan konsep scape, yaitu yang 

menyangkut 1) etno-scape, (2) techno-scape, 

(3) finance-scape, (4) media-scape, (5) leisure-

scape , (6) idea-scape, dan (7) sacri- scape. 

1) Etno-scape disebabkan oleh adanya 

perpindahan penduduk dari satu negara ke 

negara lain, dalam hal ini adanya 

wisatawan, tenaga kerja, imigran, dan 

pengungsi yang membawa budayanya 

masing-masing dan akhirnya menjadikan 

kebudayaan global. Bali sebagai destinasi 

pariwisata internasional secara nyata telah 

menerima arus aliran wisatawan 

mancanegara. Pola hubungan antara warga 

lokal dengan wisatawan tidak jarang 

diakhiri dengan adanya perkawinan di 

antara mereka. 

2) Techno-scape diakibatkan oleh distribusi 

yang memasuki pelosok dunia karena 

kecanggihan teknologi komunikasi dan 

teknologi tingkat tinggi. Adanya arus 

teknologi yang mengalir dengan sangat 

deras dan tidak mengenal batas negara, 

menyebabkan orang dengan mudah dapat 

menjelajah dunia dalam sekejap melalui 

siaran televisi dengan peralatan parabola. 

Demikian juga akses internet  mendukung 

dan mempermudah mendapatkan informasi 

dari mana saja. 

3) Finance-scape atau econo-space akan 

ditandai dengan mengalirnya distribusi 

modal (capital) ke berbagai belahan 

negara. Penyebaran modal dapat 
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berlangsung dari negara maju ke negara 

yang sedang berkembang  atau sesama 

negara maju.  Proses globalisasai dalam 

konteks tersebut menyebabkan aspek 

finansial atau uang akan sulit diprediksi . 

4)  Media-scape akan berkaitan dengan 

pembagian informasi karena kemajuan 

dan kemampuan teknologi komunikasi. 

Media dimaksud adalah mengacu  pada 

media yang dapat menyebarkan informasi 

secara cepat ke seluruh belahan dunia. 

Kondisi tersebut tampak sebagai distribusi 

global dari informasi dan citra yang 

ditayangkan  oleh berbagai media 

elektronik dan cetak. 

5) Leisure-scape terlihat dari adanya turisme 

atau wisatawan universal. Maksudnya 

adalah kamajuan ini nantinya akan 

menyebabkan hilangnya turisme, karena 

ada kemungkinan orang akan melakukan 

wisata melalui layar televisi di rumah. 

Melalui layar kaca akan dapat diketahui 

objek wisata yang ada di seluruh dunia 

sehingga tidak perlu melihat langsung ke 

tempat aslinya. 

6) Idea-scape  dilakukan melalui  

penyebaran ide politik atau komponen 

yang terkait, seperti demokrasi, hak asasi, 

kebebasan, kedaulatan,  dan ideologi  

lainnya yang dapat  dipahami secara lebih 

dekat lagi. 

7) Sacri-scape akan menyangkut ide dan 

nilai-nilai keagamaan, misalnya 

fundamentalisme, baik Kristen, Hindu, 

Islam, maupun Yahudi. Dalam tipe ini 

akan terjadi deteritorialisasi terhadap hal-

hal yang berbau keagamaan. Pusat-pusat 

kepercayaan tidak lagi dianggap milik 

suatu negara, tetapi milik semua umat 

manusia. Sehubungan dengan hal itu, 

dewasa ini lahirlah revitalisasi 

kepercayaan, di samping 

fundamentalisme sebagai paradoks dari 

proses tersebut. 

  Globalisasi sebagai proses budaya yang 

bersifat dinamis penyebarannya tidak bisa 

dihindari karena keberadaannya dapat 

menembus sekat atau pembatas fisik suatu 

negara sebagaimanapun kokohnya. Ibarat 

sebuah pisau bermata dua, globalisasi menurut 

Nugroho (2001:28) di satu sisi telah 

menciptakan pertumbuhan ekonomi dan 

kelimpahruahan material, sedangkan di sisi 

lain globalisasi akan memunculkan 

kompleksitas permasalahan yang dapat 

mengancam kelangsungan peradaban umat  

manusia. Globalisasi dalam konteks tersebut 

akan ditandai dengan berbagai bentuk 

perluasan dan integrasi pasar, baik di negara-

negara sedang berkembang maupun negara 

maju di antaranya dalam bentuk pasar-pasar 

regional antarnegara. Sebagai akibatnya, 

daerah-daerah tersebut yang sebelumnya  

bersifat subsiten berubah menjadi berorientasi 

pasar yang ditandai oleh munculnya perilaku 

konsumtif dari masyarakatnya. 

 Melihat fenomena seperti itu, maka 

masyarakat di Kampung Islam Kepaon yang 

letaknya strategis dilihat dari segi geografis 

dan bersentuhan dengan  destinasi pariwisata 

domestik ataupun internasional seperti 

Serangan dan Sanur, juga tidak dapat lepas dari 

pengaruh globalisasi. Modernisasi yang 

merupakan bagian dari infiltrasi kognitif pada 

masa globalisasi saat ini mengakibatkan pula 

ada beberapa orang dari kelompok masyarakat 

larut dalam gaya hidup modern dan terkadang 

merendahkan budaya yang mereka miliki 

sebelumnya. Fenomena tersebut senada dengan 

pandangan Giddens (2003:67) bahwa 

globalisasi membawa prinsip-prinsip budaya 

modernitas sehingga memunculkan 

permasalahan sosial dan mengancam 

peradaban manusia. Melalui ideologi kultural 

konsumerisme, globalisasi telah banyak 

menimbulkan konflik, kesenjangan, dan 

bentuk-bentuk stratifikasi baru. Globalisasi 

yang terjadi dalam konteks tersebut telah 

membersihkan hampir semua jenis tatanan 

sosial tradisional dan menggiring kehidupan 

manusia ke pola homogenitas. 

Saat ini masyarakat Bali termasuk yang 

tinggal di daerah Kepaon disadari atau tidak, 

ada di antara mereka yang telah terperangkap 

ke dalam lingkaran masyarakat konsumtif yang 

menjadi ciri  kapitalisme global. Secara 

konsep, kapitalisme global adalah sebuah 

sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan 

sebuah keyakinan laissez faire, yang 

memberikan kepercayaan penuh pada 

mekanisme pasar dalam menentukan arah 

pertumbuhan sebagaimana tercermin dalam 

prinsip pasar bebas (Piliang, 2006:276)   

Salah satu bentuk dari mekanisme pasar 

menyatakan bahwa agar pertumbuhan tetap 

berlangsung, maka di satu pihak industri harus 

tetap berproduksi dan di lain pihak manusia 

harus tetap mengonsumsi. Dengan perkataan 
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lain, agar tetap hidup, maka kapitalisme global 

harus memproduksi konsumsi itu sendiri. 

Artinya, menciptakan kebutuhan-kebutuhan 

artifisial, luks, atau semu yang sebenarnya 

tidak esensial. Masyarakat akan dikelilingi 

oleh barang-barang mewah untuk memenuhi 

segala bentuk hasratnya. Selanjutnya, sikap 

yang akan berkembang di masyarakat adalah 

sikap hedonisme yaitu suatu sikap yang 

memperioritaskan kesenangan dan 

kenyamanan diri sendiri, tanpa perlu 

pemahaman mengenai tujuan sosial dan tujuan 

hidup bersama dengan orang lain. 

Terkait dengan kondisi masyarakat yang 

demikian, menurut Lull (1993:23), hal yang 

mendorong perilaku seperti itu adalah adanya 

hasrat akan barang (materi) yang tersedia 

secara melimpah di pasar. Hasrat dari manusia 

tersebut akan semakin  bertambah karena 

mereka terjerat oleh politik citra, politik 

konsumsi, dan politik tontonan. Politik citra 

atau pencitraan mengandung arti apa pun yang 

dikonsumsi penekanannya pada pencitraan, 

penampilan agar terkesan trendi dan modern, 

seperti yang dipertontonkan oleh bintang iklan 

di televisi. Politik konsumsi berarti masyarakat 

memakai konsumsi sebagai ideologi atau 

bagaimana nilai dan makna kehidupan, 

aktualisasi diri, dan eksistensinya diperoleh 

melalui tindakan konsumsi. Politik tontonan 

maksudnya, kenikmatan hidup manusia tidak 

bergantung pada kebiasaan menonton, akan 

tetapi yang lebih penting adalah mereka ingin 

pula ditonton oleh orang lain. 

Berkenaan dengan hal itu, dalam budaya 

konsumerisme, perlakuan manusia terhadap 

barang yang diperlukan bukan lagi sebagai 

pengguna (user) yang  mengonsumsi sesuatu 

berdasarkan nilai gunanya, akan tetapi sebagai 

konsumer yang menkonsumsi sesuatu karena 

adanya muatan simbolik, pencitraan diri, atau 

agar penampilannya enak ditonton oleh pihak 

lain. Fenomena tersebut diakibatkan karena 

masyarakat tidak lagi dapat membedakan 

antara kebutuhan dan keinginan. Secara prinsip 

menurut Budiman (1997:34). Dalam konteks 

tersebut terdapat perbedaan yang mendasar 

antara keinginan dengan kebutuhan. Keinginan 

adalah suatu bentuk dorongan yang lebih 

banyak berdimensi psikologis, sedangkan 

kebutuhan lebih mengacu pada pada dorongan-

dorongan biologis. Saat manusia lapar ia akan 

membutuhkan makan. Sehubungan dengan itu 

makan adalah sebuah kebutuhan. Demikian 

pula saat manusia ingin melindungi diri dari 

cuaca panas dan dingin diperlukan adanya 

pakaian. Jadi, baik makan maupun pakaian 

dalam konteks tersebut merupakan suatu 

kebutuhan. Sebaliknya jika makan dan pakaian 

dilihat sebagai suatu gaya hidup yang dapat 

meningkatkan status dan gengsinya, maka ia 

akan menjadi keinginan.  

 Ada perbedaan yang mendasar antara 

konsumsi dengan konsumerisme. Berdasarkan 

pandangan Widiastini (2006:73), konsumsi 

diartikan sebagai  sebuah usaha pemenuhan 

kebutuhan akan barang dan jasa dalam 

mempertahankan hidup. Dengan demikian 

dalam konsumsi,  proses pembelian terhadap 

suatu objek disesuaikan dengan kebutuhan 

yang memang diperlukan. Namun 

konsumerisme merupakan tindakan konsumsi 

yang dilakukan secara mengada-ada atau 

berlebihan mengingat di dalam pengertian 

tersebut akan melekat  gaya hidup dan 

pencitraan. 

Dalam kehidupan di masyarakat dapat 

disaksikan merebaknya berbagai barang dan 

gaya hidup yang sebelumnya asing baginya. 

Berkenaan dengan gaya hidup (life style) 

generasi muda di Kampung Kepaon, tidak 

dapat dipungkiri dijumpai adanya budaya 

hedonisme juga tampak dalam pembelian 

barang-barang tertentu untuk pemenuhan gaya 

hidup. Pemakaian hand phone dari segala 

kalangan juga sudah dilakukan oleh  

masyarakat dalam berbagai kegiatan meskipun 

adakalanya hanya untuk menunjukkan 

eksistensinya sehingga terkesan trendi atau 

mengikuti perkembangan zaman. Gambaran 

tersebut sesuai dengan pandangan Capra 

(2003:145), yang berpendapat bahwa 

globalisasi telah banyak menimbulknan 

disintegrasi sosial, kemacetan demokrasi, 

makin pesat dan luasnya kerusakan 

lingkungan, penyebaran penyakit-penyakit 

baru, dan meningkatnya kemiskinan serta 

keterasingan. Proses globalisasi yang 

menyebar ke seluruh pelosok dunia melalui 

modernisme telah banyak menimbulkan krisis 

ekologi, carut marut ekonomi, imprialisme 

budaya, dan pengaruh lainnya.  

Selain itu yang  kelihatan menonjol dalam 

perubahan fisik yang terjadi dalam era 

globalisasi pada masyarakat d Kampung Islam 

Kepaon adalah hilangnya bangunan khas Bugis 

berupa rumah panggung yang menjadi ciri 

yang menbedakan dengan masyarakat lain. 
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Tempat tinggal dari masyarakat saat ini adalah 

rumah- rumah  biasa seperti  yang dimiliki oleh 

masyarakat kebanyakan karena dianggap 

pembangunannya lebih efisien dan mudah 

dalam perawatannya. 

b.  Adaptasi  Budaya  Berbasis   Kearifan 

Lokal  

 Setiap masyarakat dalam 

kehidupannya niscaya akan memiliki kearifan 

sendiri yang dipergunakan sebagai pedoman 

untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain 

ataupun dalam merespon lingkungannya. 

Dalam pandangan Suja (2010:2) kearifan lokal  

juga dikenal dengan istilah  kearifan tradisional 

karena keberadaannya  sering dikaitkan dengan 

daerah atau etnik tertentu. Secara substantif 

menurutnya, kearifan lokal merupakan bagian 

dari suatu kebudayan yang sudah mentradisi 

dan menjadi milik kolektif serta bersifat 

fungsional untuk memecahkan masalah, 

setelah melewati pengalaman dan dimensi 

dalam ruang dan waktu secara berkelanjutan. 

 Dalam pandangan lain, kearifan lokal 

akan mengacu pada berbagai kekayaan budaya 

yang bertumbuh dan berkembang dalam suatu 

masyarakat, dikenal, dipercayai dan dakui 

sebagai elemen-elemen penting yang mampu 

mempertebal hubungan atau kohesi sosial 

diantara warga masyarakat (Amirrachman, 

2007:11). Bertolak dari pandangan tersebut, 

kearifan lokal dapat dikatakan sebagai norma 

atau nilai yang telah disepakati  yang sudah 

terbukti dapat mempererat hubungan antar 

anggota masyarakat. Kearifan sosial tersebut 

selanjutnya akan berperan sebagai modal sosial 

bagi masyarakat  untuk menumbuhkan saling 

percaya di antara mereka. 

 Fukuyama dalam Duija (2005:210) 

mengartikan modal sosial sebagai sebuah 

konsepsi nilai dimana orang memiliki 

hubungan sosial dengan saling mengharapkan 

yang dilandasi oleh nilai kejujuran kesopanan, 

kesetiaan dan sebagainya. Secara sederhana 

modal sosial dapat diartikan sebagai 

seperangkat nilai atau norma informal yang 

dimiliki bersama oleh anggota suatu kelompok 

yang memungkinkan mereka dapat bekerja 

sama satu dengan yang lainnya. Sehubungan 

dengan itu, dalam modal sosial terkandung 

nilai kejujuran yang hakiki untuk akhirnya 

dapat saling percaya dalam praktek 

berkehidupan. 

 Kearifan lokal sebagai modal sosial 

dapat dilihat dari dimensi pranata atau nilai 

dan dimensi jaringan sosial. Kearifan sosial 

dalam tatanan pranata umumnya dinyatakan 

dalam hubungan relasi yang terjadi antar 

masyarakat tanpa memandang agama maupun 

etnis seperti yang tercermin dalam pandangan 

tat twam asi. Demikian juga terkait dengan 

konsep nilai yang mengatur hubungan 

harmonis antara manusia dengan tuhan, 

manusia dengan manusia maupun manusia 

dengan alam sebagaimana terkandung dalam 

filsafat tri hita karana. 

 Dalam dimensi jaringan sosial kearifan 

lokal dinyatakan dalam bentuk hubungan-

hubungan sosial yang terjadi di masyarakat 

yang diwujudkan melalui tindakan tolong 

menolong antar sesama sehingga akan 

terbentuk kebersamaan untuk merasa senasib 

sepenanggungan. Sifat saling percaya yang 

dibalut dengan rasa kebersamaan akan menjadi 

modal sosial yang kuat untuk terciptanya 

kerukunan dan kedamaian di antara 

masyarakat. 

 Masyarakat  Bugis Kepaon atau 

sekarang dikenal dengan Kampung Islam 

Kepaon yang terletak di Desa Pemogan, 

Denpasar Selatan memiliki kearifan lokal yang 

hingga sekarang masih terpelihara dengan baik 

dalam bentuk nilai-nilai sosial yang 

dipraktikkan sebagai pedoman dalam 

kehidupan sehari-hari antara etnik Bugis dan 

Etnik Bali. Implementasi kearifan tersebut  

merupakan pola adaptasi yang dilakukan oleh 

minoritas Bugis dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya berada di tengah 

kehidupan warga Hindu. 

 Bentuk adaptasi budaya yang 

dilakukan warga Bugis dimaksud di antaranya 

terkait dengan hal-hal berikut.  

1) Hubungan Kaula-Gusti 

 Sebagaimana dikemukakan 

sebelumnya bahwa keberadaan etnik Bugis 

yang beragama Islam di Desa Pemogan, 

Denpasar Selatan  tidak dapat dilepaskan dari 

Kerajaan Badung ketika itu. Atas bantuan yang 

diberikan warga Bugis terhadap raja dalam 

peranannya saat perang melawan Kerajaan 

Mengwi akhirnya diberikan tempat untuk 

berdiam di Kepaon hingga sekarang. 

Hubungan yang dilandasi faktor historis 

tersebut hingga kini masih berlanjut, artinya 

kalau pihak Puri memiliki hajatan dalam 

upacara yadnya misalnya, warga Bugis dengan 

senang hati akan ikut ngayah atau 

menyumbangkan tenaganya secara sukarela 
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untuk membantu dalam mensukseskan acara 

tersebut.  

 Sebaliknya ketika warga Bugis 

memperingati acara penting seperti idul Fitri, 

pihak Puri turut pula diundang sebagai bentuk 

silaturahmi yang bermakna tetap utuhnya 

persatuan di antara mereka yang tidak pernah 

terlupakan. Hubungan kaula - gusti (Patron–

Client) yang diperankan antara Raja dan warga 

Bugis begitu sangat kentalnya sehingga 

mereka seperti bersaudara sedarah 

(Pageh:2013). Kondisi tersebut dibuktikan oleh 

warga Kepaon meskipun hidup berdampingan, 

kedua etnik berbeda agama tersebut tidak 

pernah terjadi gesekan yang berarti di antara 

keduanya. 

2) Perkawinan antar warga 

Adanya perkawinan antar warga Bugis 

dengan warga Bali (Hindu) telah terjadi 

semenjak lama dan melahirkan generasi yang 

hidup secara damai hingga kini. Masyarakat di 

Kepaon sebenarnya masih saling terkait 

hubungan saudara antara satu dengan lainnya. 

Banyak pemuda muslim yang menikahi 

perempuan Bali, demikian sebaliknya banyak 

pula pemuda Bali yang menikahi perempuan 

Bugis. Sebagai akibatnya keluarga-keluarga 

tersebut telah berkembang hingga saat ini dan 

terjalin hubungan kekerabatan yang sangat 

erat. Begitu eratnya hubungan di antara 

keduanya sehingga dikenal adanya sebutan 

nyama (saudara) selam yang diberikan sebagai 

sebutan oleh umat Bali pada warga Bugis. 

Sebaliknya warga Bugis menganggap warga 

Bali dengan sebutan nyama (saudara) Bali. 

Keakraban  yang dibangun melalui  

persaudaraan  antara etnik Bugis dengan etnik 

Bali dan  tumbuh dari kesatuan individu-

individu yang saling berhubungan dan saling 

membutuhkan antara satu dengan yang lainnya  

akan  menciptakan adanya persatuan di antara 

mereka. Dalam konteks tersebut, setiap warga 

akan menganggap warga yang lain sebagai 

nyama (saudara) akan   memunculkan ikatan 

sosial yang kuat sehingga tercipta kerukunan 

bersama yang akhirnya mendukung 

ketentraman di masyarakat. Keterlibatan 

masyarakat secara bersama, selain merupakan 

tuntutan sosial juga sekaligus menunjukkan 

adanya pengakuan terhadap keberadaan dari 

individu lainnya sebagaimana tercermin dalam 

konsep multikulturalisme.  

3) Keterlibatan dalam Organisasi sosial 

Masyarakat Kampung Bugis Kepaon 

yang beragama Islam dalam kehidupannya 

tidaklah bersifat eksklusif akan tetapi selalu 

bergabung dengan saudaranya yang beragama 

Hindu. Hal tersebut ditunjukkan dari 

keterlibatannya dalam organisasi yang ada di 

desa seperti keterlibatan pemudanya dalam 

wadah Seka Teruna Teruni (STT), 

keanggotaan posyandu, PKK dan organisasi 

lainnya.. Keanggotaan organisasi tersebut 

dalam prakteknya tidak diskriminatif, akan 

tetapi telah melibatkan kedua etnik sebagai 

upaya bersama dalam membangun desa. Selain 

itu penunjukan personal yang menduki posisi 

secara formal di banjar dinas sering dilakukan 

secara bergantian antara etnik Bugis dan Bali. 

Bentuk keterlibatan anggota 

masyarakat tanpa memandang  agama maupun 

etnik  dalam organisisi sosial sebagaiamna 

yang dimplementasikan tersebut, apapun 

bentuknya akan mendukung terjadinya 

integrasi atau pembauran di antara warga 

masyarakat.  

4) Adopsi  Unsur Budaya 

 Masyarakat Bugis yang dijumpai di 

Kampung Islam Kepaon, Pemogan umumnya 

menggunakan bahasa Bali dalam 

berkomunikasi dengan sesama warganya 

maupun dengan etnik Bali. Bahasa Indonesia 

sebagai bahasa komunikasi biasanya hanya 

dipergunakan pada saat acara formal seperti 

pertemuan atau rapat di Kantor desa. 

Penamaan nama Setra Bugis (bhs Bali) juga 

digunakan untuk menamai kuburan untuk 

warga Bugis. Keberadaan Setra atau 

pemakaman Bugis yang dijumpai, lokasinya 

ada yang menyatu dengan Setra Bali terutama 

untuk anak-anak dalam satu areal pemakaman. 

 Penggunaan nama atau sebutan untuk 

pemanggilan terhadap orang atau penduduk 

yang bermukim di Kampung Kepaon yang 

mengadopsi pemakaian nama depan Bali 

seperti Wayan, Made, Komang atau Ketut 

bukanlah hal yang asing kalau kita berkunjung 

ke daerah ini. Tidak heran kalau kita 

mendengar sebutan bapak Ketut Mohamad 

Asmara atau Made Fatimah dilontarkan dalam 

pembicaraan antara satu dengan lainnya. 
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Penyebutan  nama tersebut sebagai wujud 

persatuan di antara warga Bugis dengan warga 

Bali yang sudah terbangun semenjak jaman 

kerajaan berlaku di Bali. Begitu akrabnya 

hubungan diantra mereka sehingga terkadang 

kita sulit membedakan mana yang merupakan 

warga muslim dan mana yang Hindu. 

 Konsep lain yang berkembang adalah 

menyama braya yang menjadi landasan dalam 

berinteraksi antar etnik Bali dan Bugis. Konsep 

ini berasal dari kata menyama dan braya. 

Menyama  dalam arti sempit memiliki arti  

ikatan yang bisa terjadi karena hubungan darah 

atau  hubungan perkawinan. Dalam artian luas 

menyama lebih ditekankan pada komunitas 

seperti  banjar misalnya. Sedangkan braya 

lebih ditekankan pada hubungan pertemanan 

yang sangat akrab (Kabayantini,2014).  

Berkenaan dengan itu, nyama braya akan 

mengacu pada pengertian adanya hubungan 

yang sangat akrab, bahkan  karena saking  

eratnya dapat diibaratkan  seperti hubungan 

yang dianggap dengan saudara sendiri. 

 Hubungan menyama braya di 

Kampung Islam Kepaon kelihatan begitu 

eratnya antara anggota masyarakat satu dengan 

lainnya  yang tidak memperhitungkan asal 

keturunan. Kondisi tersebut terlihat jelas dalam 

praktek sosial yang dikenal dengan istilah-

istilah setempat seperti  majenukan, metetulung 

dan ngayah (Haryanto:2010). 

Metetulung sebagai bentuk interaksi 

sosial antara etnik Bali dan Bugis adalah 

bentuk aktivitas saling membantu yang terjadi 

ketika warga kampung atau warga desa adat 

memiliki pekerjaan yang memerlukan bantuan 

tenaga (Parimartha, 2012:77). Kegiatan 

metetulung tersebut biasanya dilakukan baik 

dengan cara diminta (mesuaka) atau tidak 

diminta. Akan tetapi dalam konteks tertentu, 

walaupun tidak diminta warga biasanya akan 

memberikan bantuan secara sukarela karena 

mereka merasa bersaudara (menyama) antar 

satu dengan lainnya. 

Dalam peristiwa kematian dikenal 

istilah majenukan yaitu suatu bentuk 

kunjungan yang dilakoni oleh keluarga  atau 

tetangga lain kepada mereka yang memiliki 

halangan kematian yang berfungsi sebagai 

ungkapan perasaan ikut berdukacita atau ikut 

menghibur supaya tidak larut dalam kesedihan. 

Umumnya pada saat majenukan, mereka juga 

akan membawa aba-abaan (barang bawaan) 

sebagai tanda ikut berduka. 

Hal yang senada juga tampak dalam 

istilah budaya ngejot yang sering dilakoni oleh 

kedua etnik yang  ada di Kepaon. Dalam 

konsep tersebut warga akan berbagi dalam 

bentuk saling memberi atau mengirimkan 

makanan  pada saat mereka melakukan hajatan 

sebagai wujud ungkapan rasa syukur. Ketika 

ada salah satu warga kampung yang 

mengadakan acara pernikahan, kelahiran atau 

perayaan lainnya, umumnya ia akan 

mengantarkan makanan kepada warga lainnya. 

Contoh lain adalah pada saat hari raya Idul 

Adha, warga Bugis (Muslim) akan melakukan 

potong kambing sebagai kurban. Pada itu 

mereka juga akan melakukan kegiatan ngejot 

kepada warga lain yang berbeda keyakinan 

yaitu warga Hindu yang sudah dianggap 

sebagai saudara atau nyama Bali. Kegiatan ini 

juga ada timbal baliknya, artinya saat hari raya 

Galungan, warga Bali juga akan melakukan hal 

yang sama yakni ngejot berupa pemberian 

makanan kepada warga beragama Islam 

sebagai tanda mereka adalah bersaudara.  

5) Kegiatan Gotong Royong 

Pembauran warga Bugis dan Bali 

masih kental terjadi di beberapa daerah 

termasuk di Kmapung Islam Kepaon. Kegiatan 

ini biasanya diwujudkan dalam bentuk saling 

bantu dalam persiapan upacara perkawinan, 

kematian dan upacara besar keagamaan kedua 

etnik seperti dalam menyongsong hari Nyepi 

dan Idul Fitri. Dalam rangka persiapan kedua 

hari besar tersebut, masing masing etnik 

terlibat secara intensif  misalnya dalam 

menjaga prosesi upacara masing –masing. 

Pada saat hari pengerupukan misalnya, warga 

Bugis biasanya akan ikut mengamankan acara 

pengrupukan dalam arak-arakan ogoh-ogoh 

keliling desa. Ketika hari nyepi tiba, dimana 

warga Hindu melaksanakan brata penyepian 

dengan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh 

bekerja, tidak boleh melakukan hiburan dan 

tidak boleh menghidupkan api, warga Bugis 

(islam) juga turut membantu dalam 
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pengamanannya. Demikian juga sebaliknya, 

pada saat umat islam melaksanakan sholat Idul 

Fitri, ataupun Idul Adha dimana jemaah 

meluber di mesjid setempat, maka pecalang 

dari banjar adat Kepaon juga ikut membantu  

mengamankan lokasi sehingga tidak 

menganggu kekhusukannya dalam melakukan 

sembahyang. 

Selain itu, kegiatan  gotong royong  

juga tampak dalam bentuk kerja bakti 

membersihkan desa yang dilakukan secara 

rutin oleh warga masyarakat  dan saat 

menyongsong perayaan hari besar kenegaraan. 

Kegiatan ini secara langsung atau tidak 

langsung akan mendekatkan di antara mereka 

sebagai usaha untuk membangun integrasi 

sosial yang langgeng tanpa diliputi suasana 

saling curiga.  

SIMPULAN 

 Bertolak dari pemaparan sebelumnya, 

maka secara umum dapat diberikan 

kesimpulan sebagai  berikut. 

 Pertama, keberadaan etnik Bugis yang 

sekarang tergabung dalam Kampung Islam 

Kepaon  di Desa Pemogan, Denpasar selatan 

tidak dapat dilepaskan dari penghargaan yang 

diberikan oleh Raja Badung dalam bentuk 

daerah permukiman pada warga Bugis atas 

bantuan yang diberikann ketika ikut berperang 

melawan Kerajaan Mengwi. 

Kedua, Dalam era globalisasi yang 

dipicu oleh kemajuan Ilmu pengetahuan dan 

teknologi terutama informasi dan tranfortasi 

menyebabkan terjadinya perubahan dalam 

beberapa aspek kehidupan. Tempatnya yang 

strategis di kota Denpasar, menyebabkan pula 

banyak pendatang yang berdiam di Kepaon 

terutama dari etnik lainnya beragama islam 

seperti dari Jawa, Madura, Lombok dan daerah 

lainnya di Indonesia. Kompleksitas penduduk 

dari berbagai etnik beragama islam yang 

berdiam ditempat itu, berpengaruh juga 

terhadap perubahan nama dari Kampung Bugis 

Kepaon menjadi Kampung Islam Kepaon. 

Ketiga, Guna tetap dapat 

mempertahankan eksistensinya warga Bugis 

melakukan adaptasi budaya dalam 

pembaurannya dengan warga Hindu 

diantaranya melalui adopsi unsur budaya Bali, 

perkawinan dengan masyarakat lokal, 

keterlibatan dalam kegiatan desa,  keterlibatan 

dalam organisasi sosial setempat dan bentuk 

lainnya. 
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Ni Kadek Sinarwati 

 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Bagi perusahaan yang go public, nilai 

perusahaan tercermin pada harga sahamnya. 

Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi 

pula nilai perusahaan tersebut (Husnan, 2002). Nilai 

perusahaan dapat dilihat dari kinerja perusahaan. 

Penilaian kinerja perusahaan dapat dinilai dari segi 

analisis laporan keuangan berupa rasio keuangan dan 

dari segi perubahan harga saham. Nilai perusahaan 

pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah 

satunya adalah harga pasar saham perusahaan karena 

dapat mencerminkan penilaian investor atas 

keseluruhan ekuitas yang dimiliki perusahaan 

tersebut (Wahyudi dan Pawesti, 2006). 

Beberapa penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan telah dilakukan, 

namun masih terdapat inkonsistensi hasil. Hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh 

pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian 

empiris awal dilakukan Spicer (1978) yang 

menemukan adanya asosiasi signifikan antara 

investment value saham dengan kinerja sosial 

perusahaan. Spicer menemukan adanya asosiasi 

signifikan antara kedua hal tersebut meskipun tingkat 

asosiasi menurun dari tahun ke tahun. Hasil 

penelitian Suratno dkk (2006) juga menyatakan 

bahwa environmental performance berpengaruh 

positif terhadap environmental disclosure dan 

economic performance.  

Hasil ini didukung Siegel dan Paul (2006) 

yang menunjukkan bahwa aktivitas CSR 

berpengaruh signifikan terhadap efisiensi, perubahan 

teknikal, dan skala ekonomi perusahaan. Hasil 

penelitian Harjoto dan Jo (2007) menemukan bahwa 

pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Dahlia dan Sylvia (2008) juga 

menemukan bahwa aktivitas CSR terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan tapi tidak berpengaruh pada kinerja pasar 

perusahaan. Hasil ini bertentangan dengan penelitian 

Turdivant dan Ginter (1977) yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang melakukan tanggung jawab 

sosial dengan baik akan memperoleh kinerja pasar 

yang lebih baik. 

Hasil penelitian berbeda ditemukan Alexander dan 

Buchloz (1978), Lutfi (2001), Indah dan Rasmiati 

(2002), Zuhroh dkk (2003) yang tidak menemukan 

pengaruh signifikan antara CSR dan kinerja stock 

market. Penelitian Sayekti dan Wondabio (2007) 

LUAS PENGUNGKAPAN CSR DAN KINERJA KEUANGAN DALAM 

NILAI PERUSAHAAN 

Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Jl.Udayana  

No. 12 Singaraja Bali. Kadeksinar20@gmail.com. 

This study aimed to examine the effect of disclosure of CSR and financial performance that consisted of 

profitability, size of the Vendor to the Company's value, the companies listed on the Stock Exchange in 2011-2015. 

The data used is secondary data accessed from www.idx.co.id. The sampling method used purposive sampling. The 

number of samples was 54 companies observed for 5 years so that the number of observations is 270 observations. 

The analysis technique used is multiple linear regression analysis with SPSS version 19.0. The results showed that 

the area of CSR Disclosure, Financial Performance consisting of Profitability and Size effect on the Company's 

Corporate Value. 

Keywords: CSR, Financial Performance, Corporate Values. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh luas pengungkapan CSR dan  Kinerja Keuangan yang 

terdiri dari Profitabilitas, Ukuran Peusahaan terhadap Nilai Perusahaan, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2011-2015. Data yang digunakan adalah data skunder yang diakses dari www.idx.co.id. Metode 

penentuan sampel yang digunakan purposive sampling. Jumlah sampel adalah  54 perusahaan yang diamati selama 

5 tahun sehingga jumlah amatan adalah  270 amatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linier 

Berganda dengan bantuan program SPSS Versi 19.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Luas Pengungkapan 

CSR, Kinerja Keuangan yang terdiri dari Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan 

Kata Kunci: CSR, Kinerja Keuangan, Nilai  Perusahaan 
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menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif 

terhadap ERC. Nurlela dan Islahuddin (2008) juga 

tidak menemukan pengaruh CSR dengan nilai 

perusahaan. 

 Kinerja keuangan mengukur kinerja 

perusahaan dalam memperoleh laba dan nilai pasar. 

Kinerja keuangan umumnya terdiri dari profitabilitas 

dan ukuran perusahaan. Profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. 

Terdapat beberapa cara dalam mengukur 

Profitabilitas perusahaan diantaranya dengan 

menggunakan ROA (Return on Assets), REO 

(Return on Equity), NPM (Net Profit Margin) dan 

yang lainnya. Sedangkan ukuran perusahaan 

merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat 

dilihat dari jumlah assets, modal, penjualan dan yang 

lainnnya.  

 Profitabiltas merupakan gambaran kinerja 

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

merupakan ukuran penting untuk menilai sehat 

tidaknya perusahaan yang akhirnya akan 

mempengaruhi investor membuat keputusan 

penanaman modal atau tidak. Ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki assets yang 

besar, berarti manajemen memiliki keleluasaan untuk 

menggelola assets yang ada di perusahaan tersebut. 

Jumlah assets yang besar akan menurunkan nilai 

perusahaan jika dilihat dari aspek pemilik 

perusahaan, akan tetapi jika dilihat dari sisi 

manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam 

mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai 

perusahaan (Grier, 2004).  

 Signaling Theory membahas bagaimana 

sebaiknya sinyal-sinyal keberhasilan harus 

disampaikan. Teori ini menjelaskan mengapa 

perusahaan mempunyai inisiatif dan motivasi untuk 

memberikan informasi kepada pihak eksternal 

(Tearney, 2000). Motivasi perusahaan untuk 

memberikan informasi tersebut disebabkan adanya 

asimetri informasi antara manajemen dan pihak 

eksternal. Asimetri informasi terjadi apabila 

manajemen mengetahui lebih banyak informasi serta 

prospek perusahaan di masa mendatang 

dibandingkan pihak eksternal (Wolk et al, 2001). 

Kurangnya informasi perusahaan yang dimiliki pihak 

eksternal menyebabkan menurunnya reputasi 

perusahaan sehingga memberikan nilai yang rendah 

untuk perusahaan. Untuk memperkecil asimetri 

informasi, perusahaan harus mengungkapkan 

informasi kepada pihak eksternal baik berupa 

informasi keuangan maupun non keuangan sehingga 

dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek 

perusahaan di masa akan datang.  

 Salah satu informasi yang wajib untuk 

diungkapkan oleh perusahaan saat ini adalah 

informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan 

atau Corporate Social Responsibility baik yang 

dimuat dalam laporan tahunan perusahaan (annual 

report) atau laporan sosial terpisah (sustainability 

report). Dengan demikian, perusahaan melakukan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility 

untuk meningkatkan nilai perusahaan (Utomo, 

2000). 

  

METODE 

Penelitian ini merupakan tipe penelitaan 

penjelas atau ekplanatory research, karena penelitian 

ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel. Penelitian ini merupakan 

penelitian dengan pendekatan kuantitatif karena data 

yang digunakan berbentuk angka-angka. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa luas pengungkapan CSR, laba, 

aktiva, equity dan harga pasar saham pada saat 

penutupan (closing price). Data diperoleh dengan 

mengakses situs resmi BEI yakni www.idx.co.id. 

Populasi penelitian adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2015. Alasan   peneliti   menggunakan   

perusahaan   manufaktur,   karena perusahaan 

manufaktur lebih banyak mempunyai dampak 

terhadap lingkungan sekitarnya (Kamil dan 

Antonius: 2012). Selain itu alasan lain peneliti 

menggunakan perusahaan manufaktur adalah 

mayoritas perusahaan-perusahaan yang go public di 

BEI merupakan jenis perusahaan manufaktur, jenis 

perusahaan perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya biasanya telah diatur dengan regulasi 

tertentu.  

Sampel penelitian ditentukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling dengan 

kriteria: 1). Perusahaan manufaktur terdaftar 

berturut-turut selama periode pengamatan, 2) 

Perusahaan memperoleh laba selama periode 

pengamatan, 3) Perusahaan menggunakan satuan 

mata uang rupiah dalam pelaporan dan 4) Peneliti 

dapat menemukan semua data yang diperlukan 

dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut 

terdapat  53 perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian ini.  

 

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan Tobin’s Q yang dikembangkan oleh 

Chung dan Pruitt (1994) dan disesuaikan dengan 

kondisi transaksi keuangan perusahaan di Indonesia. 

Rumus perhitungan nilai perusahaan dengan Tobin’s 

Q disajikan pada persamaan 1: 

TA

DEBTMVE
Q


   .....................................................................................(1) 

Notasi : 

Q  : Nilai perusahaan 

DEBT   : Nilai total kewajiban perusahaan 

TA  : Nilai buku dari total aktiva perusahaan 
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MVE  : Nilai pasar ekuitas (Equity Market Value), merupakan hasil perkalian dari harga saham penutupan 

(closing price) akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. 

 

Variabel independen penelitian ini adalah 

luas pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR).Variabel pengungkapan sosial 

perusahaan diukur dengan  metode  content  analysis.  

Content  analysis  dapat  dilakukan  salah  satunya  

dengan  cara checklist, yang dilakukan dengan 

melihat pengungkapan sosial perusahaan dalam 7 

kategori (Fahrizqi, 2010). Menurut Sembiring  

(2005),  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  

terhadap  masyarakat  terdiri  dari  tujuh kategori 

dengan total 78 item pengungkapan yaitu 

lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan 

tenaga kerja, lain–lain tentang tenaga kerja, produk, 

keterlibatan masyarakat, umum. Item pengungkapan 

dalam penelitian ini kemudian dinyatakan dalam 

bentuk indeks pengungkapan sosial. 

Penghitungan luas pengungkapan CSR  dilakukan   

dengan  cara  checklist. Checklist dilakukan dengan 

cara menyusun daftar item pengungkapan CSR 

sesuai dengan tiap kategori, kemudian memberi 

tanda (√) apabila perusahaan yang menjadi sampel 

melakukan item pengungkapan yang 

bersangkutan. Pada perusahaan manufaktur 

terdapat 78 item 

pengungkapan CSR, sehingga penghitungan luas 

pengungkapan CSR disajikan pada persamaan 2. 

 

 

             Jumlah skor yang dipenuhi 

Luas Pengungkapan CSR=     -----------------------------------------                                                            2 

                                                Jumlah skor yang diharapkan 

 

Variabel independen kinerja keuangan dalam 

penelitian ini terdiri dari Profitabilitas dan ukuran 

perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan rasio Return On Total 

Equity (ROE). Rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba bersih 
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               Laba bersih 

ROE =   ----------------------------------------------------------------------------------------                                 3 

                 Total equity 

 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala 

dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya 

perusahaan. Menurut Heckston dan Milne (1996) 

dari beberapa penelitian, ukuran perusahaan dapat 

diukur dengan jumlah karyawan, total nilai aset, 

volume penjualan, atau peringkat indeks. Size 

perusahaan yang diukur dengan total aset akan 

ditransformasikan dalam logaritma untuk 

menyamakan dengan variabel lain karena total 

aset perusahaan nilainya relatif besar 

dibandingkan variabel-variabel lain dalam 

penelitian ini. Metode pengukuran ini berdasarkan 

pengukuran yang telah dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya yaitu, Machmud dan Djakman (2008).   

 

SIZE= log ( total asset) ---------------------------------------------------------------------------                       4 

 

Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda dengan program 

SPSS versi 19.0.  Sebelum melakukan uji linier 

berganda, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji 

heteroskedastisitas. 

  

Analisis Regresi Linear Berganda adalah 

hubungan secara linier antara dua atau lebih 

variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan 

variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah 

masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Hubungan antar variabel disajikan pada 

persamaan: 

 

Y = α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3................................................................................  5 

Keterangan: 

Y  = Nilai Perusahaan 

X1  = Luas Pengungkapan CSR  

X2  = Profitablitas 

X3   = Ukuran Perusahaan 

  α  = Konstanta β1, β2 dan β3 Koefision Regresi 

 

Uji T-Test. 

Uji signifikansi t digunakan seberapa jauh 

pengaruh suatu variabel independen secara 

individu menjelaskan variabel dependen, Untuk 

memutuskan menerima atau menolak suatu 

hipotesis pada uji t,  yaitu apabila nilai t hitung 

(residual value) > t table, dimana angka tingkat 

kepercayaan a=5% maka Ho ditolak begitu juga 

sebaliknya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis regresi  

Tabel 1 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,082a ,707 ,704 2,92275 

a. Predictors: (Constant), Size, PROFIT, CSR 

Data Tabel 1 menunjukkan bahwa besarnya adjusted R2 adalah 0,704, hal ini berarti 70,7% variasi  

Nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu luas pengungkapan CSR, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya 29,3% dijelaskan oleh sebab yang lain di luar 

model.  

Tabel 2 

                 ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1554,646 3 518,215 106,607 ,000a 

Residual 227230,321 266 854,249   
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Total 228784,967 269    

a. Predictors: (Constant), Size, PROFIT, CSR 

b. Dependent Variable: NILAI 

 

Data tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 106,607 dengan probabilitas 0,000. 

Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi Nilai Perusahaan atau dapat dikatakan bahwa luas pengungkapan CSR, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh  terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Tabel 3 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,775 32,317  3,799 ,000 

CSR ,139 ,121 ,072 1,147 ,002 

PROFIT ,006 ,014 ,024 ,393 ,005 

SIZE ,007 ,017 ,023 ,368 ,003 

a. Dependent Variable: Nilai  Perusahaan 

 

Data tabel 3 menunjukkan dari ketiga 

variabel independen yang dimasukkan 

ke dalam model regresi yang terdiri dari 

luas pengungkapan CSR, Profitabilitas 

dan Ukuran Perusahaan, semua variabel 

signifikan pada 0,05. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai sig semua variabel 

bebas berada dibawah 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa variabel Nilai 

Perusahaan di pengaruhi oleh Luas 

pengungkapan CSR, Profitabilitas dan 

Ukuran Perusahaan dengan persamaan 

matematis: 

Nilai Perusahaan = 2,775 + 0,139 CSR + 0,006 

Profit + 0,007 Size ............................................  6 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Luas Pengungkapan CSR Terhadap 

Nilai Perusahaan 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

luas pengungkapan CSR berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin 

luas pengungkapan CSR, maka semakin tinggi 

nilai perusahaan.  Semakin banyak kegiatan CSR 

yang diungkapkan, maka semakin tinggi nilai 

pasar saham perusahaan. Teori keagenan 

menyatakan bahwa manajemen perusahaan 

berusaha untuk memberikan sinyal yang positif 

kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya 

(Ambarwati dan Hikmah, 2013). Sinyal positif ini 

diwujudkan dengan memperluas pengungkapan 

CSR nya. Meningkatnya pengungkapan kegiatan 

CSR merupakan salah satu sinyal bahwa 

perusahaan sedang memiliki pendanaan yang 

optimal sehingga memotivasi calon investor 

membeli saham suatu perusahaan. Meningkatnya 

permintaan atas saham akan mendorong 

peningkatan harga pasar saham atau nilai 

perusahaan. Hasil ini mendukung teori sinyal 

yang menyatakan bahwa perusahaan akan 

termotivasi untuk memberikan informasi kepada 

pihak eksternal sebagai salah satu upaya 

meningkatkan nilai perusahaannya (Tearny, 

2000), selain itu hasil penelitian ini sejalan 
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dengan temuan Utomo (2000) yang menemukan 

bahwa perusahaan melakukan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini berarti semakin tinggi profitabilitas, maka 

semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan nilai pasar dari ekuitas yakni 

merupakan hasil perkalian antara harfa pasar 

saham saat penutupan dengan jumlah lembar 

saham yang beredar. Jadi dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi laba perusahaan maka semakin 

tinggi pula harga saham dan jumlah lembar saham 

yang terjual. Tingginya profitabilitas 

menunjukkan kinerja manajemen yang bagus, 

sehingga mendorong minat investor untuk 

menginvestasikan dananya. 

  

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaa berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi ukuran 

perusahaan, maka semakin tinggi nilai 

perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar 

kecilnya jumlah assets yang dimiliki perusahaan. 

Jumlah assets yang besar menunjukkan 

kemudahan manajemen dalam mengendalikan 

perusahaan sehingga mampu meningkatkan nilai 

perusahaan (Gray, 2005) 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa luas 

pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan berhasil didukung oleh data yang 

artinya bahwa semakin luas pengungkapan CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di 

BEI, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan 

tersebut. 

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan berhasil didukung oleh data, ini berarti 

bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan 

memperoleh laba, maka semakin tinggi juga nilai 

perusahaannya. 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, juga didukung oleh data. Artinya 

semakin besar ukuran perusahaan atau semakin 

tinggi nilai assets perusahaan maka semakin 

tinggi pula nilai perusahaan tersebut. 

 

SARAN 

Berdasarkan temuan penelitian bahwa 

luas pengungkapan CSR, Profitabilitas dan 

Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan, maka disarankan kepada perusahaan 

manufaktur untuk memberikan perhatian kepada 

ketiga hal tersebut, agar nilai perusahaan 

meningkat. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Potensi sumber daya alam bagi 

masing-masing daerah dapat memberikan 

manfaat bagi pembangunan ekonomi di 

wilayah tersebut. Potensi sumber daya lokal 

pada umumnya dikembangkan oleh para 

pelaku usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM)  yang tidak dapat dipungkiri bahwa 

keberadaannya memiliki peran strategis 

dalam perekonomian nasional, terutama 

dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan 

pendapatan masyarakat serta menumbuhkan 

aktivitas perekonomian di daerah. Penelitian 

ini dilakukan di Kabupaten Malang yang 

mempunyai beberapa produk unggulan lokal  

KAJIAN TENTANG FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG 

MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA PRODUK UNGGULAN 

LOKAL SULAM DAN BORDIR KABUPATEN MALANG 

Program Studi Manajemen STIE ASIA Malang 
1) Email : tien.agustin_k@yahoo.com 

The purpose of this research is to know the influence of internal and external factors in the 

development of local featured products-based SMEs, especially on the group of embroidery artisans 

(PERSADIR) in Malang. The research method is by survey approach, quantitative analysis, qualitative 

descriptive and the collection of data is done through questionnaires, open-ended interviews and also 

completed with a Focus Group Discussion (FGD). The research found that internal factors which include 

enterprise capital, business networks, quality of human resources, technology and equipment, promotion of 

products, marketing online, access to information, financial management, product innovation, brand and 

packaging as well as raw materials have  significant. effect to the business development of embroidery 

artisans in Malang .The external factors which include licensing procedures, licensing fees, the policy of 

empowerment, founding of government, strategic location support,  facility and business equipment support 

and loan submission procedures have significant effect to the business development of embroidery artisans in 

Malang. FGD’s result  found that the common problems in the development of the embroidery artisans 

enterprise are the lack of capital, human resources quality, lack of access to information and markets, as 

well as the lack of managerial knowledge in business management. 

Keywords : local featured products, internal factors, external factors, enterprise development 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pengembangan 

usaha UMKM berbasis produk unggulan lokal khususnya pada kelompok perajin sulam dan bordir 

(PERSADIR) di Kabupaten Malang. Metode penelitian dengan pendekatan survei, analisis kuantitatif, 

deskriptif  kualitatif dan pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara terbuka serta dilengkapi Focus 

Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menemukan bahwa faktor internal yang meliputi modal usaha, 

jaringan usaha, kualitas SDM, teknologi dan peralatan, promosi produk, marketing online, akses informasi, 

pengelolaan keuangan, inovasi produk, merek dan kemasan serta bahan baku ditemukan berpengaruh 

signifikan terhadap pengembangan usaha perajin sulam dan border di Kabupaten Malang. Faktor eksternal 

yang meliputi prosedur perijinan, biaya perijinan, kebijakan pemberdayaan, pembinaan dari pemerintah, 

dukungan sarana lokasi strategis, bantuan fasilitas dan peralatan usaha, serta prosedur pengajuan pinjaman 

berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha perajin sulam dan bordir di Kabupaten Malang. Dari 

hasil FGD diketahui permasalahan umum dalam pengembangan usaha diantaranya adalah kurangnya modal 

usaha, kualitas SDM, kurangnya akses informasi dan pemasaran, serta rendahnya pengetahuan manajerial 

dalam pengelolaan usaha. 

Kata Kunci : produk unggulan lokal, faktor internal, faktor eksternal, pengembangan usaha. 
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dan diperlukan suatu strategi pengembangan 

usaha yang mencakup keseluruhan aspek  

baik faktor internal maupun eksternal, yang 

menjadi penentu keberhasilan ataupun 

sebaliknya menjadi kendala usaha.  

Beberapa penelitian dan studi 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 

ini dapat dijadikan acuan atau rujukan untuk 

dikembangkan dalam penelitian ini. Hidayati 

(2008) menyatakan bahwa survey dari BPS 

mengidentifikasikan berbagai kelemahan dan 

permasalahan yang dihadapi UMKM 

berdasarkan prioritasnya, yaitu meliputi (a) 

kurangnya permodalan (b) kesulitan dalam 

pemasaran (c) persaingan usaha yang ketat 

(d) kesulitan bahan baku (e) kurangnya teknis 

produksi dan keahlian (f) kurang 

keterampilan manajerial (SDM) dan (g) 

kurang pengetahuan dalam masalah 

manajemen khususnya bidang keuangan dan 

akuntansi (Hidayati, 2009 : 184). 

Purwaningsih dan Kusuma (2015: 

12) menemukan bahwa faktor eksternal yang 

meliputi aspek kebijakan pemerintah, aspek 

sosial budaya dan ekonomi, aspek peranan 

lembaga terkait dan faktor internal yang 

meliputi aspek SDM, aspek keuangan, aspek 

teknis produksi dan operasi, aspek pasar dan 

pemasaran dapat memberi pengaruh yang 

cukup besar pada peningkatan kinerja yang 

diukur dengan volume penjualan, 

pertumbuhaan tenaga kerja dan pemasaran 

pada UKM.  Faktor eksternal dapat 

memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan UKM melalui program-

program pelatihan maupun akses informasi 

yang lebih memberi kemudahan pengelolaan 

terutama dalam mendapatkan permodalan. 

Dan pada faktor internal kualitas SDM yang 

terampil serta proses produksi yang berfokus 

pada target akan meningkatkan kinerja UKM 

berbasis industri kreatif kota Semarang. 

Taufik dan Hartono (2011:12) 

menemukan bahwa Model sentra klastering 

dengan pola pembinaan yang tepat dan 

komprehensif bagi UKM adalah dengan 

pembinaan  terpadu atau kolaboratif antara 

UKM, pemerintah, pasar tradisional dan 

pasar modern  yang mampu meningkatkan 

daya saing dan produktivitas UKM  untuk 

menjadi leading sector pengentasan 

kemiskinan di Lumajang. 

Munizu (2010:40) menemukan 

bahwa faktor-faktor eksternal yang terdiri 

atas aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial 

budaya dan ekonomi, dan aspek peranan 

lembaga terkait mempunyai pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap kinerja usaha 

mikro dan kecil (UMK). Faktor-faktor 

internal yang terdiri atas aspek sumber daya 

manusia, aspek keuangan, aspek  teknik 

produksi/operasional, dan aspek pasar dan 

pemasaran mempunyai pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap kinerja usaha 

mikro dan kecil (UMK). 

Penelitian Sumatri dkk. (2013 : 252) 

menemukan bahwa pendidikan, pelatihan, 

usia, asal etnis, dan latar belakang keluarga 

berhubungan dengan pendapatan; sedangkan 

pengalaman bisnis berhubungan dengan 

volume penjualan; dan pendidikan, pelatihan, 

usia, dan pengalaman bisnis berhubungan 

dengan perluasan wilayah pemasaran. Selain 

itu, penelitian ini menemukan bahwa kinerja 

usaha dipengaruhi oleh karakteristik 

personal, kewirausahaan, lingkungan 

internal, dan lingkungan eksternal, di mana 

karakteristik personal wirausaha wanita pada 

industri pangan rumahan di Bogor adalah 

variabel yang paling penting yang 

mempengaruhi kinerja usaha wirausaha 

wanita.  

Rukmantara (2011:6) menemukan 

bahwa lingkungan internal usaha kecil yang 

terdiri dari modal, pemasaran, SDM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja usaha kecil. Lingkungan eksternal 

usaha kecil yang terdiri dari akses modal dan 

kebijakan pemerintah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil di 

kota Medan.   

Purwidianti dan Rahayu (2015: 156-

158) menemukan bahwa faktor internal yang 

meliputi nilai kewirausahaan dan aspek 

teknis dan operasi  tidak berpengaruh, 

sedangkan strategi bisnis berpengaruh 

terhadap kinerja usaha IKM di kecamatan 

Purwokerto Utara. Faktor eksternal yang 

meliputi aspek perekonomian, aspek 

kebijakan pemerintah dan aspek peranan 

lembaga terkait tidak berpengaruh terhadap 

kinerja usaha IKM di kecamatan Purwokerto 

Utara. 

Menurut Haeruman (dalamTaufik 

Mukhamad dan Hartono, 2011:5) tantangan 

bagi dunia usaha, terutama pengembangan 

UKM mencakup aspek yang luas antara lain 

(a) Peningkatan kualitas SDM dalam hal 

manajemen, (b) organisasi dan teknologi, (c) 

komptensi kewirausahaan, (d) Akses yang 
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lebih luas terhadap permodalan, (e) Informasi 

pasar yang transparan, (f) Faktor input 

produksi lainnya, dan (g) Iklim usaha yang 

sehat yang mendukung inovasi, 

kewirausahaan dan praktek bisnis serta 

persaingan yang sehat.  

Berbagai hasil penelitian yang 

terdahulu dapat menjadi dasar pembanding 

dalam penelitian ini yang bertujuan : (1) 

bagaimana karakteristik dan profil usaha 

perajin sulam dan bordir anggota Persadir di 

Kabupaten Malang (2) mengetahui 

bagaimana pengaruh faktor internal dan 

eksternal dalam pengembangan usaha produk 

unggulan lokal sulam dan bordir di 

Kabupaten Malang. (3) Permasalahan apa 

saja yang menjadi kendala dalam 

pengembangan usaha para perajin sulam dan 

bordir Kabupaten Malang.  

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. 

Penelitian ini menggunakan desain riset 

kausal mengarah pada terjadinya hubungan 

sebab akibat antara faktor internal dan faktor 

eksternal terhadap pengembangan usaha para 

pengrajin sulam dan bordir (Persadir) di 

Kabupaten Malang. Jenis data kuantitatif 

diperoleh dengan menganalisis hasil 

penyebaran kuesioner kepada 30 orang 

responden  pengrajin  sulam dan bordir 

anggota Persadir pada batasan waktu 

penelitian dilakukan. Pengukuran variable 

penelitian  berdasarkan pada persepsi atau 

tanggapan responden terhadap seluruh 

indikator variable yang telah dikonstruksi 

pada model (Sugiyono,2003). Jawaban 

responden terhadap setiap pernyataan diberi 

skoring menurut Skala Likert, yakni dengan 

skor 1 untuk nilai paling rendah dan skor 5 

untuk nilai paling tinggi. Skala yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah skala likert 

dengan sebuah pernyataan yang diberikan 

jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju.  

Variabel dalam penelitian ini 

meliputi faktor internal yang terdiri dari 11 

indikator yaitu  modal usaha, jaringan usaha, 

kualitas SDM, teknologi dan peralatan, 

promosi produk, marketing online, akses 

informasi, pengelolaan keuangan, inovasi 

produk, merek dan kemasan serta bahan 

baku. Faktor eksternal diukur dengan 7 

indikator yaitu  prosedur perijinan, biaya 

perijinan, kebijakan pemberdayaan, 

pembinaan dari pemerintah, dukungan sarana 

lokasi strategis, bantuan fasilitas dan 

peralatan usaha serta prosedur pengajuan 

pinjaman. Sedangkan  pengembangan usaha 

dapat diukur dengan 4 indikator yaitu 

peningkatan pendapatan usaha, peningkatan 

jumlah pelanggan, peningkatan kualitas 

produk dan peningkatan kualitas SDM. 

Pengujian validitas digunakan untuk 

mengetahui tingkat kehandalan dan 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid dan 

dapat mengukur apa yang seharusnya diukur  

(Sugiyono, 2012:255). 

Hasil pengujian validitas dapat 

dibandingkan dengan nilai r table nya yaitu  

0,3610. Nilai r table diperoleh dari table r 

statistic dengan acuan nilai n = 30 , df = n-2 

= 28 dengan nilai α = 0,05. Uji validitas 

dapat disajikan pada Tabel berikut: 

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas Faktor 

Eksternal  

 
No. Indikator    r hitung                Keterangan 

  

1.  X1.1  0,846  Valid 

2.  X1.2  0,563  Valid 

3. X1.3  0,383  Valid 

4. X1.4  0,475  Valid 

5. X1.5  0,393  Valid 

6. X1.6  0,816  Valid 

7. X1.7  0,545  Valid 

 

Sumber : data primer diolah, 2016 

Dari paparan table 1 menunjukkan bahwa 

semua item atau indikator dalam faktor 

eksternal memiliki nilai > 0,3610 sehingga 

dapat dinyatakan semua instrumen pengukur 

faktor eksternal adalah valid.  

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas Faktor 

Internal  

 
No. Indikator    r hitung                Keterangan 

  

1.  X2.1  0,434  Valid 

2.  X2.2  0,485  Valid 

3.  X2.3  0,515  Valid 

4.  X2.4  0,671  Valid 

5.  X2.5  0,390  Valid 

6.  X2.6  0,471  Valid 

7.  X2.7  0,629  Valid 

8.  X2.8  0,636  Valid 

9.  X2.9  0,629  Valid 

10.X2.10 0,602  Valid 
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11.X2.11 0,671  Valid 

 

Sumber : data primer diolah, 2016 

Dari paparan table 2 menunjukkan bahwa 

semua item atau indikator dalam faktor 

internal memiliki nilai r hitung > r table, dimana, 

r table = 0,3610 sehingga dapat dinyatakan 

bahwa semua instrumen pengukur faktor 

internal adalah valid. 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas 

Pengembangan usaha 

 
No. Indikator    r hitung                Keterangan 

  

1. Y1.1 0,845  Valid 

2. Y1.2 0,757  Valid 

3. Y1.3 0,461  Valid 

4. Y1.4 0,814  Valid 

Sumber : data primer diolah, 2016 

Dari paparan table 3 menunjukkan bahwa 

semua item atau indikator dalam variable 

pengembangan usaha memiliki nilai > 0,3610 

sehingga dapat dinyatakan semua instrumen 

pengukurnya adalah valid.  

Pengujian reliabilitas menggunakan 

menggunakan indeks yang menunjukkan 

sejauh mana alat pengukuran dapat dipercaya 

atau diandalkan dapat dilakukan dengan 

acuan  model alpha cronbach ≥0,6 

(Arikunto, 2006:109).   
 

Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Instrumen Penelitian 

 
No. Instrumen      Alpha         Ket. 

             Cronbach             

  

1.  Faktor Eksternal 0,676          Reliabel 

2.  Faktor Internal 0,775          Reliabel 

3.  Pengembangan 0,696          Reliabel      

Usaha 

 

Sumber : data primer diolah, 2016 

Berdasarkan table 4 dapat diketahui 

bahwa dari instrument-instrumen penelitian 

didapatkan nilai cronbach alpha pada semua 

variable lebih besar dari 0,60 maka dapat 

disimpulkan bahwa instrument penelitian 

variable faktor eksternal, faktor internal dan 

pengembangan usaha dapat dikatakan handal 

(reliable) untuk digunakan sebagai alat ukur. 

Pada gambar 1 berikut dapat 

diperjelas mengenai kerangka konseptual 

model penelitian, dengan menggunakan 2 

(dua) variable independen yaitu Faktor 

Eksternal (X1) dan Faktor Internal (X2) serta 

1 (satu) variable Y Pengembangan Usaha. 
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Gambar 1 : Kerangka  Model Konseptual Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa responden sejumlah 30 orang 

semuanya berjenis kelamin perempuan, hal 

ini dapat dipahami karena sebagian besar 

responden juga berstatus sebagai ibu rumah 

tangga yang menjalankan usaha ini sebagai 

usaha pendukung untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi keluarganya namun 

ada juga yang hanya sebagai hobi dan pengisi 

waktu luangnya. Tingkat pendidikan 

responden dominan berada pada tingkat SMP  

yakni sebanyak 10 orang (33%), sisanya 

berada pada tingkat SMA sebanyak 8 orang 

(27%), Diploma sebanyak 6 orang (20%), 

Sarjana/S1 sebanyak 5 orang ( 17%) dan SD 

sebanyak 1 orang ( 3%).  

Kemudian dilihat dari segi usia, 

responden penelitian ini dominan berada 

dalam kategori usia produktif, yaitu >30-40 

tahun (40%) dan >40-50 tahun (33%), 

sisanya berada pada usia >50-60 tahun 

(17%), ≤ 20 tahun ( 7%) dan    >20-30 tahun 

(3%). Selanjutnya diketahui pula bahwa 

umumnya responden belum cukup lama 

menggeluti usaha yang sekarang dikelolanya 

dengan  kisaran  pengalaman usaha > 2-4 

tahun  sebanyak 15 orang (50%) dan 1-2 

tahun sebanyak 8 orang (27%). Sedangkan 

sisanya adalah responden yang menggeluti 

usahanya lebih dari 4-6 tahun sebanyak 4 

orang (13%) dan kurang dari 1 tahun 

sebanyak 3 orang (10%). 

Deskripsi profil usaha responden 

dapat ditunjukkan bahwa responden 

penelitian yakni para perajin sulam dan 

bordir yang tergabung dalam Persadir ini 

terdapat 19 orang (63,3%) menjalankan jenis 

usaha bordir dan sisanya 11orang (36,7%) 

melakukakan usaha pada produk sulam. 

Namun pada kenyataannya produk sulam dan 

bordir ini seringkali dimodifikasi antara 

keduanya bahkan juga dikombinasi dengan  

sentuhan rajut di bagian tepinya, misal pada 

produk  jilbab yang dikombinasi antara sulam 

dan rajut, atau bordir dan rajut, mukena, 

souvenir dan lain-lain. Dari perijinan usaha 

Pengembangan Usaha 

(Y): 

- Peningkatan 

pendapatan 

- Peningkatan jumlah 

pelanggan 

- Peningkatan kualitas 

produk 

- Peningkatan kualitas 

SDM 

 

Faktor Eksternal (X1) : 

- Prosedur perijinan 

- Biaya perijinan 

- Kebijakan 

pemberdayaan 

- Pembinaan dari 

pemerintah 

- Sarana lokasi strategis 

- Bantuan fasilitas dan 

Peralatan usaha 

- Prosedur pengajuan 

pinjaman 

 

Faktor Internal (X2): 

- Modal usaha 

- Jaringan usaha/relasi 

- Kualitas SDM 

- Teknologi dan 

peralatan 

- Promosi produk 

- Marketing online 

- Akses informasi 

- Pengelolaan keuangan 

- Inovasi produk 

- Merek dan kemasan 

- Bahan Baku  
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mayoritas perajin dalam penelitian ini belum 

memiliki ijin formal mengingat usaha ini 

masih berskala mikro, namun beberapa 

responden sudah memiliki surat ijin usaha 

seperti SKU (Surat keterangan usaha) atau 

SKDU (Surat keterangan domisili usaha) dari 

tingkat desa atau kelurahan, dengan  

mengurus  melalui RT dan RW setempat dan 

kelurahan yang dirasa lebih mudah,karena di 

satu sisi mereka juga masih belum memiliki 

pendapatan usaha yang stabil atau cukup 

banyak karena produknya lebih cenderung 

memenuhi pesanan atau hanya mengandalkan 

pemasaran melalui beberapa event dan 

pameran produk karya unggulan daerah.  

Penelitian ini menggunakan metode 

analisis statistik dengan analisis regresi linier 

berganda untuk menguji hipotesis. Sebelum 

melakukan analisis regresi berganda, metode 

ini mensyaratkan untuk dilakukannya uji 

asumsi klasik. Dengan pengujian ini 

diharapkan agar model regresi yang diperoleh 

bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bias 

disebut BLUE (Best, Linier, Unbiased, 

Estimator). Hasil uji asumsi klasik 

menunjukkan bahwa data yang digunakan 

dalam penelitian ini berdistribusi normal 

yakni ditunjukkan pada uji normalitas dengan 

Kosmologorof  Smirnof  nilai sign. 0,200 

lebih besar dari nilai α = 0,05. Begitu juga 

hasil uji asumsi klasik menunjukkan tidak 

terjadi gejala multikolinieritas karena nilai 

VIF   < 10 dan nilai tolerance > 0,10.  VIF = 

0,516 dan Tolerance = 0,660. Pada grafik 

scatter plots  menunjukkan bahwa titik-titik 

tidak membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur dan titik-titik menyebar tidak 

beraturan maka dapat disimpulkan tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Setelah uji asumsi klasik dilakukan, 

maka langkah selanjutnya adalah pengujian 

hipotesis dengan regresi berganda yang dapat 

ditunjukkan pada Tabel 5 berikut : 

Tabel 5. Hasil Pengujian Regresi 

Berganda 

 
No. Variabel β     t         Sign. 

Constant  0,051 

1.  Faktor 0,542 2,898          0,007          

Eksternal 

2.  Faktor  0,453 2,441            0,021 

 Internal 

 

Sumber:data primer diolah, 2016 

 Dari hasil pengolahan data 

ditemukan koefisien regresi pada tabel 5 yang 

dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

Koefisien regresi variable bebas 

faktor eksternal 0,542 dengan nilai t hitung 

2,898 (sign. 0,007) menunjukkan bahwa 

faktor eksternal  berpengaruh signifikan 

terhadap pengembangan usaha. Hal ini 

dijelaskan dengan nilai t hitung > t tabel dan 

sign. > 0,05. Dari tabel t dapat diketahui 

bahwa nilai t tabel = 2,05183 ( pada df= n-k, 

30-3= 27). Sedangkan pada koefisien regresi 

faktor internal 0,453 dengan nilai t hitung = 

2,441 (sign. 0,021) menunjukkan bahwa 

faktor internal berpengaruh terhadap 

pengembangan usaha , yang dapat dijelaskan 

dengan nilai t hitung > t tabel .  

Faktor eksternal dalam penelitian ini 

meliputi prosedur perijinan, biaya perijinan, 

kebijakan pemberdayaan, pembinaan dari 

pemerintah, dukungan sarana lokasi strategis, 

bantuan fasilitas dan peralatan, serta prosedur 

pengajuan pinjaman. Dalam upaya 

mempercepat pertumbuhan  usaha bagi 

pengusaha skala mikro kecil dan menengah 

tentunya sangat diperlukan adanya 

kemudahan-kemudahan dalam menjalankan 

bisnisnya bagi pelaku UMKM tersebut. Salah 

satu peraturan dalam persyaratan pengajuan 

pinjaman atau kredit di Perbankan adalah 

adanya surat keterangan usaha. Perlu adanya 

prosedur yang mudah dan biaya yang murah 

dalam pengurusan perijinan ini, sehingga 

para pelaku usaha khususnya perajin sulam 

dan bordir tidak terkendala dalam 

kelengkapan syarat pinjaman. Saat penelitian 

dilakukan  mayoritas  responden menyatakan 

belum mempunyai ijin usaha (70%) namun 

sebagian kecil sudah (30%). Surat ijin usaha 

yang dimaksud adalah SKU (Surat 

Keterangan Usaha) dan SKDU (Surat 

Keterangan Domisili Usaha) yang sangat 

mudah didaftarkan ke tingkat desa. Prosesnya 

juga mudah melalui RT dan RW setempat 

dilanjutkan ke kantor kelurahan untuk 

mendapatkan surat tersebut. Perijinan yang 

mudah dan biaya yang murah ini sangat 

mempengaruhi pengembangan usaha perajin 

karena dengan adanya perijinan maka mereka 

dapat melakukan pinjaman untuk menambah 

modal usaha. Para perajin yang belum 

mengurus ijinnya kemungkinan masih belum 

mengetahui mengenai perijinan tersebut. 

Menurut Peraturan Presiden RI No.98 Tahun 

2014 mengenai Perizinan untuk Usaha Mikro 
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dan Kecil dinyatakan bahwa untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 

dibutuhkan pemberdayaan bagi pelaku 

UMKM. Pemberdayaan tersebut dilakukan 

dengan memberikan izin kepada  pelaku 

UMK secara sederhana. IUMK (Izin usaha 

mikro dan kecil adalah tanda legalitas bagi 

pelaku usaha yang pada bulan Februari 2015  

pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk 

mempermudah pengurusan IUMK melalui 

lurah atau camat. Proses pengurusan yang 

mudah dengan melampirkan dokumen seperti 

surat pengantar RT dan RW,  KTP, KK, pas 

foto, informasi jenis dan lokasi usaha serta 

mengisi kelengkapan formulir. Pengurusan 

ini dalam waktu cepat dan  gratis tanpa biaya.  

Kebijakan pemberdayaan juga 

merupakan penentu keberhasilan UMKM 

dalam mengembangkan usahanya. Berbagai 

bentuk pemberdayaan dan dukungan 

pemerintah pada berbagai program 

pemberdayaan memang ditujukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan UMKM 

terutama program-program yang dapat 

memberi value added dalam pengembangan 

bisnis sehingga menjadi lebih established.  

Berbagai program pemberdayaan telah 

banyak dilakukan di Kabupaten Malang 

seperti PNPM (program nasional 

pemberdayaan masyarakat) mandiri 

pedesaan, Posdaya, P2MPP (program 

pemberdayaan  masyarakat pesisir dan 

pantai) maupun program lintas sector oleh 

pemerintah, swasta maupun LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat).  Program 

pemberdayaan ini dapat mengedukasi 

masyarakat agar dapat berperan membangun 

ekonomi desa dengan potensi masing-

masing. Kebijakan pemberdayaan di 

Kabupaten Malang dalam bentuk pelatihan-

pelatihan telah banyak diberikan 

kesempatannya pada perajin, seperti hasil 

penelusuran wawancara yang dilakukan 

peneliti menemukan bahwa para perajin 

sebanyak 17 orang (57%) pernah mengikuti 

pelatihan bordir dalam Bimbingan Teknis 

dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

pasar (Disperindag) terutama pada trend 

desain, bordir, teknik pembuatan pola, cara 

membordir, teknik pemilihan dan padu warna 

benang yang lebih berorientasi pada 

produksi. Sebanyak 12orang (40%) pernah 

mengikuti pelatihan menjahit,  4 orang (13%) 

dan selain itu ada pelatihan membatik, 

painting, rajut dan hantaran pernah diikuti 

oleh 7 orang perajin (23%) dan pelatihan 

marketing dan kemasan diikuti oleh 3 orang 

(1%) namun ada juga 5 orang (17%) yang 

belum pernah sama sekali ikut pelatihan. 

Dalam menjalankan kegiatan 

pemasarannya para perajin ini sangat 

memerlukan suatu tempat yang dapat dengan 

mudah mengenalkan ke masyarakat agar 

dapat meningkatkan jaringan usahanya serta 

ralasional  lebih luas. Strategi pemasaran 

yang saat ini dilakukan hanyalah melalui 

pameran atau event. Salah satu usaha yang 

saat ini sedang diupayakan untuk menempati 

satu lokasi  di Galery Pusat Kerajinan 

Kendedes  Kabupaten Malang yang terletak 

di Kecamatan Singosari. Bantuan dan 

dukungan untuk sarana tempat memajang 

produk hasil para perajin ini diberikan oleh 

pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Pasar (Disperindag) Kabupaten Malang.    

Bantuan Fasilitas dan Peralatan usaha juga 

sangat mempengaruhi pengembangan usaha 

para perajin, beberapa perajin pernah 

mendapat bantuan peralatan seperti mesin 

jahit, alat-alat produksi seperti soldir untuk 

pelubang saat finishing, pemidangan (ram), 

jarum, dan gunting bordir. Prosedur 

pengajuan pinjaman atau kredit yang mudah 

dan tidak berbelit juga merupakan salah satu 

faktor yang membantu pengembangan usaha. 

Dari hasil diskusi pada saat FGD juga 

ditemukan bahwa mayoritas responden belum 

mamahami bagaimana prosedur dalam 

mengajukan pinjaman untuk tambahan 

modal, terutama mereka belum mengetahui 

persyaratan dokumen untuk kelengkapannya 

serta bagaimana proposal yang harus dibuat 

agar proses pengajuan kredit di Bank seperti 

untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank 

BRI atau BLUD (Badan Layanan Umum 

Daerah) dapat terlaksana dengan lancar. 

Faktor Internal dalam penelitian ini 

terdiri dari modal usaha, jaringan usaha, 

kualitas SDM, teknologi dan peralatan, 

promosi produk, marketing online, akses 

informasi, pengelolaan keuangan, inovasi 

produk, merk dan kemasan serta bahan baku.  

Masalah permodalan seringkali 

menjadi kendala dalam pengembangan  usaha  

bagi pelaku UMKM. Hal ini dapat terjadi 

karena pada umumnya usaha mikro, kecil dan 

menengah merupakan usaha perorangan yang 

lebih mengandalkan pada modal pribadi yang 

terbatas. Pada penelitian ini ditemukan bahwa 

perajin anggota Persadir memperoleh modal 
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usaha dari modal pribadi sebanyak 16 orang  

(53%) sisanya   8 orang (27%) menggunakan 

dana pinjaman, dan 6 orang (20%) 

memperoleh modal dari gabungan antara 

modal pribadi dan pinjaman. Modal yang 

berasal dari dana pinjaman ini ada yang dari 

kredit bank dan juga lembaga keuangan lain. 

Modal dan pendanaan ini dapat 

mempengaruhi usaha perajin terutama dalam 

peningkatan kapasitas usahanya, bahkan 

untuk mengembangkan produknya agar lebih 

mampu bersaing. Sebagian responden yang 

belum tersentuh pelayanan lembaga 

keuangan formal seperti bank, dan mereka 

lebih banyak memanfaatkan jasa lembaga 

keuangan mikro yang tradisional dengan 

beban dan resiko yang cukup berat demi 

mempertahankan usahanya.  

Jaringan usaha pada UMKM 

biasanya sangat terbatas karena usaha 

seringkali merupakan  usaha keluarga dengan 

produk hasil yang terbatas dan terkadang 

kualitas masih belum terstandar. Kualitas 

SDM juga merupakan salah satu faktor 

internal yang mendukung pengembangan 

usaha UMKM. Kualitas SDM dapat 

ditentukan oleh pendidikan dan pengetahuan 

serta keterampilannya yang sangat 

mempengaruhi kemampuan kerja dari SDM 

tersebut. Produk sulam dan bordir adalah 

produk kerajinan yang memerlukan 

ketelatenan dan daya kreasi yang tinggi untuk 

menghasilkan produk yang inovatif 

menyesuaikan perkembangan design up to 

date. Teknologi dan peralatan dalam 

memproduksi sulam dan bordir juga menjadi 

penentu hasil produk perajin. Promosi dan 

pengenalan produk kepada masyarakat 

konsumen  dengan menggunakan metode 

online saat ini bukan merupakan hal yang 

sulit dilakukan. Media social seperti facebook 

dan instagram yang dapat menjadi sarana 

promosi yang efektif. Untuk menlakukan 

akses informasi  diperlukan kemampuan 

dalam teknologi informasi terutama dalam 

mempromosikan  produknya. Saat ini perajin 

lebih banyak menggunakan event-event atau 

pameran-pameran yang diikuti sesuai 

informasi dari disperindag atau dinkop 

UMKM dalam rangka pameran produk 

unggulan. Pengelolaan keuangan usaha juga 

merupakan salah satu permasalahan UMKM 

seringkali masih terjadi pencampuradukan 

antara keuangan pribadi dengan usaha. 

Sehingga masih diperlukan pengetahuan 

manajerial untuk berwirausaha. Serta 

pemberian aplikasi yang “user friendly” 

dalam membantu perajin untuk melakukan 

pencatatan dan pengelolaan keuangannya. 

Perlunya merek, kemasan dan juga 

tersedianya bahan baku yang mudah serta 

terjangkau untuk menjalankan usaha dengan 

lancar dan terus menerus.  

Hasil pengujian dengan koefisien 

determinasi berganda (R2) yang menunjukkan 

kemampuan faktor eksternal dan internal 

secara bersama-sama mampu menjelaskan 

variasi dari variable pengembangan usaha 

sebesar 55,9% sedangkan 44,1 % dapat 

dijelaskan oleh variable lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini.  

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa 

responden dalam penelitian ini semua 

berjenis kelamin perempuan, dengan tingkat 

pendidikan SMP dan SMA sebanyak 60% , 

dengan usia yang masuk kategori usia 

produktif antara 30 sampai 50 tahun sebesar 

73%, dan telah menjalankan usahanya selama 

kurang lebih 2-4 tahun sebanyak 50%.  

Faktor Eksternal yang meliputi 

prosedur perijinan,biaya perijinan, kebijakan 

pemberdayaan, pembinaan dari pemerintah, 

dukungan sarana lokasi strategis, bantuan 

fasilitas dan peralatan, serta prosedur 

pengajuan pinjaman  mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap pengembangan 

usaha. 

Faktor Internal yang terdiri dari 

modal usaha, jaringan usaha, kualitas SDM, 

teknologi dan peralatan, promosi produk, 

marketing online, akses informasi, 

pengelolaan keuangan, inovasi produk, merk 

dan kemasan serta bahan baku mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

pengembangan usaha.  

Hasil penggalian informasi dengan 

diskusi melalui FGD ditemukan bahwa 

permasalahan umum yang banyak ditemui 

oleh para perajin sulam dan bordir (Persadir) 

di Kabupaten Malang adalah kurangnya 

modal usaha, kualitas SDM, kurangnya akses 

informasi dan pemasaran, serta rendahnya 

pengetahuan manajerial dalam pengelolaan 

usaha. 
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Made Kerta Adhi 

ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN  

       Kawasan wisata pegunungan Kintamani 

merupakan salah satu tujuan wisata provinsi 

Bali, dan objek wisata dunia yang sangat 

terkenal dengan panorama alam dan budayanya, 

yakni keindahan kaldera dan Gunung Batur, 

serta budaya penguburan mayat, dimana 

mayatnya diletakkan tanpa dikubur di bawah 

pohon Taru Menyan. Sebagai kawasan wisata 

biasanya ditandai dengan “gemerincing dolar”, 

namun realitanya masih ada sekelompok 

masyarakat di kawasan wisata Kintamani hidup 

dalam zona kemiskinan,  yakni sebesar 6.80% 

atau 6.293 jiwa (Bappeda Kabupaten Bangli, 

2011; Data Pendataan Program Perlindungan 

Sosial/PPLS Provinsi Bali, 2011).  

TAT TWAM ASI: ADAPTASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM 

PENGENTASAN KEMISKINAN KULTURAL 
  

IKIP  Saraswati 

Email: kadhi358@gmail.com 

Poverty is a national issue that still remains actual. Especially if the problem occurred in tourist areas of 

the world, such as in the mountainous tourist area Kintamani, Bangli, Bali. Residents as "owner" of the region 

should not be poor, in reality the number of poor people is relatively large (6.80%) above the provincial poverty 

of Bali (3.95%). This study aims to determine the factors leading causes of cultural poverty, and to develop 

cultural model of poverty alleviation by adapting the values of local wisdom, Tat Tvam Asi. This study uses 

Prototipycal type of development research paradigm Studies combined with Reflective Analysis. Data were 

collected by using participant observation, interviews, questionnaires, document studies in which the researcher 

as the main instrument. It was found that the main factors causing poverty were the cultural values which led 

them difficult to reduce the poverty, such as the cultural habit of begging,lack of motivation, resigned to fate,  

family situation which has been poor hereditary, and low education level. Poverty alleviation models were done 

by adapting the values of Tat Tvam Asi through  functionalization  of  local socio-cultural traditional institutions 

in  synergy. 

Keywords: alleviation, cultural poverty, and tat tvam asi 

Kemiskinan merupakan isu nasional yang masih tetap aktual. Apalagi kalau masalah tersebut terjadi di 

kawasan wisata dunia, seperti di kawasan wisata pegunungan Kintamani, Bangli, Bali. Penduduk sebagai 

“pemilik” kawasan  semestinya tidak miskin, realitanya jumlah penduduk yang miskin relatif banyak (6,80%) di 

atas kemiskinan provinsi Bali (3,95%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab utama 

timbulnya kemiskinan kultural, serta mengembangkan model pengentasan kemiskinan kultural dengan 

mengadaptasi nilai-nilai kearifan lokal, Tat twam asi. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian 

pengembangan tipe Prototipycal Studies yang dipadukan dengan Analisis Reflektif. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara,  penyebaran kuesioner, studi dokumen dimana peneliti 

sebagai instrumen utama. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor penyebab utama kemiskinan adalah 

adanya nilai-nilai kultural yang menyebabkan mereka sulit terentaskan dari kemiskinan, seperti perilaku 

meminta-minta, kurang memiliki motivasi, dan pasrah menerima takdir, keadaan keluarga yang memang dari 

mulanya sudah miskin secara turun menurun dan tingkat pendidikan rendah. Model pengentasan kemiskinan 

dilakukan dengan mengadaptasi nilai-nilai Tat Twam Asi melalui fungsionalisasi lembaga-lembaga sosial 

budaya (adat) lokal secara sinergi. 

Kata kunci: kemiskinan kultural, pengentasan, dan tat twam asi  

mailto:kadhi358@gmail.com
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       Kawasan wisata pegunungan Kintamani 

yang “dinikmati kawasannya”, namun mereka 

relatif tidak menikmati hasil dari keindahan 

panorama alamnya yang terjual dalam paket 

industri wisata. Terdapat 27 desa adat yang 

mendiami kawasan wisata pegunungan 

Kintamani, namun yang menikmati imbas dan 

dampak dari pengembangan industri  pariwisata 

tersebut hanya 5 desa, sementara 22 desa hanya 

sebatas pendukung dan daerah lintasan 

pariwisata yang relatif belum merasakan 

dampak dari pengembangan pariwisata di 

kawasannya.  

       Masyarakat di kawasan wisata Kintamani, 

Bangli sebagai sebuah fenomena sosial, 

ternyata mewakili sebagian besar fenomena 

pengembangan kawasan dan tujuan wisata yang 

saat ini terjadi di Indonesia. Pengembangan 

industri pariwisata dengan berbagai zona dan 

infrastruktur pendukungnya, ternyata belum 

mampu menyentuh aras dasar persoalan 

kemiskinan masyarakat, seperti yang terjadi di 

kawasan Tengger dan Lereng Merapi 

Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Remi, 2002 ; Sudjarwo, 2009; 

Hastuti, 2013).  

       Desa-desa yang terkategori kedalam 

destinasi wisata Kintamani merupakan desa 

agraris dengan tipologi lahan kering dan 

merupakan perbukitan dengan sebagiannya 

adalah lembah-lembah yang sangat cocok untuk 

pengembangan pertanian sayur mayur dan 

palawija serta perkebunan, yang tampak seperti 

gambar berikut. 

 

 

Gambar 1 Petani Sayur di Lereng G. Batur 

(kertaadhi,doc) 

       Berbagai kebijakan secara struktur telah 

dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bangli, dan pemerintah provinsi Bali. Namun, 

realitanya masyarakat miskin sulit terentaskan, 

karena ada faktor-faktor budaya tertentu yang 

turut bermain.  Karakter masyarakat setempat 

dengan kebiasaan dan budaya yang telah 

dianutnya, perlu diperhatikan dalam upaya 

pengentasan kemiskinan masyarakat di 

kawasan wisata Kintamani dengan 

mengadaptasi nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai 

penganut Hindu yang loyal dan budaya yang 

telah terwariskan secara turun temurun, 

menyebabkan kebijakan pemerintah daerah 

setempat “mentok” dan kontra produktif dengan 

persoalan kemiskinan yang membelit 

masyarakat setempat. Menurut Lasmawan 

(2009b), terdapat beberapa faktor penyebab, 

tidak produktifnya sebuah kebijakan formal di 

era otonomi, yaitu (1) bertentangan dengan 

kebiasaan masyarakat setempat, (2) bertolak 

belakang dengan budaya yang dianut, (3) tidak 

berdampak ekonomis langsung, dan (4) 

arogansi kewilayahan dan/atau kedirian 

masyarakat.  

      Masyarakat kawasan pegunungan 

Kintamani, adalah penganut agama Hindu yang 

taat. Oleh sebab itu, tampaknya ada nilai dasar 

yang bisa diadaptasi dan dielaborasi kedalam 

program atau model pengentasan kemiskinan 

bagi masyarakat di kawasan wisata pegunungan 

Kintamani, nilai Tat twam asi.  

       Tat Twam Asi adalah ajaran moral dari 

Agama Hindu, yang identik dengan 
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perikemanusiaan dalam Pancasila. Tat 

Twam Asi mempunyai arti engkau adalah 

aku dan aku adalah engkau, yang 

mengandung asas: suka duka, paras paros, 

salunglung sabayantaka , saling asih, saling 

asah, dan saling asuh. Filosofi yang termuat 

dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa 

berempati, merasakan apa yang tengah 

dirasakan oleh orang miskin yang ada di dekat 

kita. Pentingnya solidaritas dalam kehidupan 

bermasyarakat sehingga terbentuk kehidupan 

masyarakat sejahtera (Hendra, 2013). Ajaran 

Tat twam asi yang diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat secara 

menyeluruh dan sungguh-sungguh, dalam sifat 

dan prilaku hidup bermasyarakat, maka 

kehidupan ini akan menjadi sangat harmonis, 

saling isi dan melindungi, yang pada akhirnya 

akan tercapai kesejahteraan hidup dalam 

kebersamaan. Tatwamasi mengajarkan agar 

manusia senantiasa mengasihi orang lain atau 

menyayangi makhluk lainnya. Bila diri kita 

sendiri tidak merasa senang disakiti apa 

bedanya dengan orang lain. Maka dari itu 

janganlah sekali-kali menyakiti hati orang lain, 

kalau kita tidak ingin disakiti atau tersakiti oleh 

manusia lainnya. Dengan memahami dan 

mengamalkan ajaran Tat Twam Asi, manusia 

akan dapat merasakan berat dan ringan hidup 

dan kehidupan di kawasan tempat tinggalnya. 

Semua diantara kita ini tahu bahwa berat dan 

ringan (rwabhineda) itu ada dan selalu 

berdampingan adanya, serta sulit dipisahkan 

keberadaanya dalam konteks kehidupan di 

masyarakat. 

       Pokok-pokok ajaran Tat Twam Asi terdiri 

atas: (1) saling ketergantungan antar sesama, 

(2) penghormatan terhadap perbedaan, (3) 

perasaaan kepemilikan komunal, (4) kau adalah 

aku, dan aku adalah kamu, dan (5) 

tanggungjawab sosial bersama. Dalam 

aplikasinya, ajaran Tat Twam Asi lebih 

dimaknai sebagai sebuah pola berkehidupan 

yang mengedepankan pada kebersamaan atas 

dasar keterikatan nasib dan tanggungjawab 

kemanusiaan, sehingga benar-benar terbangun 

sebuah moralitas sosial antar sesama anggota 

masyarakat dalam segala aspek kehidupannya. 

Pada konteks peletakan tanggungjawab moral 

sosial ajaran Tat Twam Asi, muncul hegemoni 

komunalitas setiap komponen masyarakat 

dalam penyelesaian berbagai persoalan atau 

konflik yang disandarkan pada kepentingan 

masyarakat secara bersama, yaitu hidup yang 

mapan secara sosial dan ekonomi. Konsep Tat 

Twam Asi  pada tataran kehidupan masyarakat 

lebih dimaknai sebagai sebuah pola 

berkehidupan yang bersinergi melalui integrasi 

potensi antar anggota masyarakat untuk keluar 

dari sebuah persoalan kemiskinan. Konsep Tat 

Twam Asi, antara lain menjadi acuan dari setiap 

gerakan masyarakat desa adat untuk menjaga 

dan mempertahankan integritas dan keagungan 

desa adat sebagai simbolisme masyarakat 

Hindu Bali. Apabila konsep Tat Twam Asi ini 

diletakkan pada program pengentasan 

masyarakat miskin, maka akan menjadi motor 

dan sekaligus inti dari program tersebut, 

sehingga secara langsung akan berpengaruh 

terhadap keberlanjutan dan keberhasilan 

program itu sendiri (Lasmawan, 2009a). 

       World Bank (2008) membedakan 

kemiskinan menjadi tiga, yaitu kemiskinan 

absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan 

kultural. Seseorang termasuk golongan 

miskin absolut apabila hasil pendapatannya 

berada di bawah garis kemiskinan, tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimum, baik pangan, sandang, 

kesehatan, papan, dan pendidikan. 

Sementara kemiskinan relatif (relative 

poverty) adalah suatu tingkat kemiskinan 

dalam hubungannya dengan suatu rasio 

garis kemiskinan absolut atau proporsi 

distribusi pendapatan (kesejahteraan) yang 

timpang atau tidak merata. Lewis (1966) 

menyatakan, kemiskinan kultural muncul 

sebagai akibat adanya nilai-nilai atau 

kebudayaan yang dianut oleh orang-orang 

miskin, yakni malas, mudah menyerah pada 

nasib, kurang memiliki etos kerja dan 
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sebagainya. Kemiskinan kultural merupakan 

efek domino dari belenggu kemiskinan 

struktural yang menghinggap masyarakat 

terlalu lama, atau secara tidak langsung 

menunjukkan adanya keterkaitan antara 

kemiskinan struktural dengan kemiskinan 

kultural sehingga membuat masyarakat apatis, 

pasrah, dan berpandangan jika sesuatu yang 

terjadi adalah takdir (Rahmatullah, 2013), 

       Berangkat dari katagori kemiskinan 

tersebut, tampaknya kemiskinan yang 

terjadi pada masyarakat yang tinggal di 

kawasan wisata Kintamani termasuk 

kemiskinan kultural. Hal ini disebabkan 

secara politis dan ekonomis, bahwa pemerintah 

Kabupaten Bangli telah melakukan beberapa 

kebijakan, namun realitanya terjadi penolakan 

keluar dari kemiskinan oleh sekelompok 

masyarakat dengan alasan budaya atau 

kebiasaan. Kehidupan yang papa, merupakan 

representasi masyarakat di kawasan wisata 

pegunungan Kintamani (gunung Batur) yang 

tampak seperti gambar berikut. 

 

 

      

 Gambar 2 Penduduk miskin di lereng G.Batur 

(kertaadhi,doc) 

       Fenomena kemiskinan kultural yang terjadi 

di kawasan wisata Kintamani, perlu dikaji 

secara mendalam, meliputi faktor-faktor 

penyebab utama masyarakat  kawasan wisata 

Kintamani, Bangli  menjadi miskin, dan 

mengembangkan model pengentasan 

kemiskinan dengan mengadaptasi nilai-nilai Tat 

Twam Asi, penguatan lembaga-lembaga sosial 

dan budaya masyarakat dengan bersandar pada 

keluhuran nilai-nilai agama dan budaya 

setempat. Pengembangan model ini dipandang 

sebagai sebuah pendekatan baru bagi 

masyarakat yang dapat membangun karakter 

(character building), karena selama ini 

pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah lebih dominan berbentuk bantuan yang 

bersifat materi dan sporadis atau  insidental, 

sehingga relatif kurang efektif membawa 

masyarakat setempat keluar dari zona 

kemiskinan. Penelitian-penelitian mutakhir 

yang ada hubungannya dengan penelitian ini, 

yaitu tentang agrowisata dan pengentasan 

kemiskininan di kawasan wisata pegunungan 

Kintamani, antara lain studi yang dilakukan 

oleh Suardika (2009); Arganta (2009); Erawan 

(2010); Inten (2010); serta Lasmawan (2008; 

2009a; dan 2009b).  

        

METODE  

      Lokasi penelitian ini adalah di kecamatan 

Kintamani, Bangli, Bali. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan paradigma 

penelitian pengembangan tipe Prototipycal 

Studies yang dipadukan dengan metode Analisis 

Reflektif: rapid rural appraisal dan 

participatory rural appraisal (Akker, 1999; 

Nieveen,  1999; Plomp. 2007). Analisis 

dilakukan selama pengumpulan data dengan 

teknik deskriptif kualitatif. Peneliti sebagai 

instrumen utama, sehingga diperoleh sebuah 

inovasi terstruktur terkait dengan model 

pengentasan masyarakat dari kemiskinan 

dengan mengadaptasi nilai-nilai Tat Twam Asi 

melalui fungsionalisasi lembaga-lembaga sosial 

dan budaya lokal. Penelitian ini menggunakan 

metode observasi partisipatif, wawancara,  

penyebaran kuesioner, studi dokumen,  dan 

focus groups discussion (FGD). FGD dilakukan 

dengan mengundang unsur-unsur dari institusi 

pemerintah dan lembaga sosial budaya yang 

berada di lingkungan kecamatan Kintamani dan 

kabupaten Bangli. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

       Perda Provinsi Bali No.16/2009 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali 

pasal 82, bahwa Kintamani merupakan objek 

daya tarik wisata khusus (ODTWK) yang 

terletak di Kabupaten Bangli. Kintamani 

merupakan salah satu tujuan wisata di provinsi 

Bali, yang mengandalkan keindahan kaldera 

gunung Batur, danau Batur, air panas dan 

budaya masyarakat setempat. Salah satu objek 

wisata yang selama ini “terjual” dan menikmati 

imbas dari pengelolaan industri pariwisata 

pegunungan Kintamani adalah objek 

wisataToya Bungkah, seperti gambar berikut. 

 

 

Gambar 3 Objek Wisata Toya Bungkah 

(kertaadhi,doc) 

       Kintamani sebagai ODTWK ramai 

dikunjungi oleh wisatawan yang jumlah 

kunjungan wisatawan relatif mengalami 

peningkatan setiap tahun. Hal ini tampak pada 

jumlah kunjungan wisatawan ke Kintamani  

lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) rata-rata 

11% ( Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2015 ).  

       Pengembangan industri  pariwisata di 

kawasan wisata Kintamani, hanya dinikmati 

oleh beberapa desa, yakni lima desa yang  

terkenal dengan istilah “bintang danu”, yaitu 

Desa Kedisan, Desa Buahan, Desa Songan, 

Desa Trunyan, dan Desa Batur. Sementara desa 

lainnya hanya sebatas “pendukung” dan 

“daerah lintasan pariwisata” yang relatif belum 

merasakan dampak dari pengembangan 

pariwisata di kawasannya, seperti Desa Abang 

Songan. Desa ini memiliki jumlah penduduk 

1.251 jiwa dengan luas wilayah 4.250 km2,  dan 

jumlah rumah tangga 351 RT. Desa Abang 

Songan merupakan salah satu desa pendukung 

kawasan wisata Kintamani, tetapi belum 

menikmati kontribusi yang layak dari 

produktivitas pariwisata Kintamani, sehingga 

jumlah penduduk miskin di desa tersebut relatif 

tinggi yang mencapai angka 105 RTS-PM 

(Data Kantor Kesra Camat Kintamani, 2016 ).  

       Lembaga sosial-budaya yang terdapat di 

kawasan pariwisata Kintamani, pada umumnya 

adalah sekehe teruna teruni, kelompok tani, 

gabungan kelompok tani, sekehe joged, sekehe 

santi, sekehe tabuh, sekehe payus, sekehe 

rejang, sekehe manyi, sekehe baris, sekehe 

pruguh, sekehe gong, sekehe gambuh, lembaga 

perkreditan desa, desa adat, prajuru desa adat, 

koperasi unit desa, kelompok penyakap, dan 

kelompok peternak. Semua lembaga sosial 

budaya tersebut memiliki anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga yang struktur 

organisasinya pada umumnya mengacu pada 

pola manajemen sederhana, yaitu ketua, wakil, 

sekretaris, bendahara, dan anggota.  

       Untuk kelompok tani, keberadaannya 

hampir menyerupai organisasi subak. 

Mengingat wilayah Kintamani merupakan 

daerah kering dan jarang ada sungai yang 

berair, maka sebutan subak bagi organisasi 

petani tersebut jarang digunakan, dan mereka 

lebih senang menggunakan istilah kelompok 

tani. Di satu desa, biasanya terdapat lebih dari 

satu kelompok tani yang anggotanya terdiri atas 

20 orang, sehingga kesatuan organisasi ini 

untuk satuan wilayah desa lebih sering 

menggunakan istilah gabungan kelompok tani 

atau Gapoktan. Kendala-kendala yang dihadapi 

oleh masyarakat desa kawasan agrowisata pada 

umumnya dan petani pada khususnya, dapat 

dilihat dari berbagai aspek khusus, seperti 

aturan desa dan pengelolaan lembaga sosial dan 

budaya desa, luas dan kepemilikan lahan, 

sistem permodalan, pemanfaatan sumber daya, 

dan sistem penjualan. Sistem penjualan hasil 
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panen dilakukan dengan sistem 

pajegang/borong (sistem ijon) dan petik 

berkala, sehingga lebih menguntungkan para 

tengkulak. Hal ini tidak lepas karena 

ketidakberdayaan petani atau masyarakat dalam 

melakukan negosiasi harga.  

       Persoalan yang sangat besar adalah 

masyarakat setempat kurang memiliki 

kemampuan dan keahlian dalam bidang 

pariwisata, seperti kemampuan berbahasa asing, 

inovasi produk lokal dan kemampuan menjual 

(marketing) yang disebabkan oleh tingkat 

pendidikannya yang masih rendah (pendidikan 

dasar). Perhatian pemerintah dan dinas terkait 

saat ini juga masih sangat minim, dalam 

melibatkan pedagang acung mengelola dan 

mengembangkan objek wisata. Ratusan 

masyarakat lokal berprofesi sebagai pedagang 

acung, mereka menjual atau menjajakan  barang 

dagangannya, seperti pernak-pernik, patung, 

baju dan buah-buahan seadanya, seperti tampak 

pada gambar berikut. 

 

 

       Gambar 4 Pedagang acung menjajakan 

pernak- pernik (kertaadhi,doc) 

       Kintamani merupakan suatu kawasan yang 

dihuni oleh masyarakat yang secara historis 

memiliki persamaan nasib dan latar belakang 

kebudayaan. Mereka terikat dalam suatu 

tatanan sosial kemasyarakatan yang disebut 

dengan desa adat. Desa adat dipimpin oleh 

prajuru desa adat. Kepengurusan desa adat yang 

dilaksanakan masyarakat Kintamani secara 

fundamental tidak jauh berbeda dengan desa-

desa adat di daerah lain di Bali. Hal ini 

disebabkan pengaruh dari kemajuan masyarakat 

itu sendiri maupun pengaruh dari dunia luar 

(pariwisata).  

       Tipe pemerintahan desa adat yang berlaku 

pada masyarakat Kintamani mengikuti pola 

"lulu apad" (struktur desa adat) yang didasarkan 

dari waktu pelaksanaan upacara parebuan 

(perkawinan). Sistem kepimpinan desa adat 

bersifat kembar, dimana pimpinan desa adat 

dipegang oleh dua orang jero kubayan, yaitu 

jero kubayan mucuk dan jero kubayan nyoman. 

Kedua orang pemimpin desa adat ini dibantu 

oleh saih nembelas dalam menjalankan tata 

kehidupan adat (Lasmawan, 2009b).  

       Secara umum terdapat beberapa faktor 

yang menstimuli munculnya kemiskinan pada 

masyarakat yang tinggal di kawasan wisata 

pegunungan Kintamani, seperti faktor-faktor 

kondisi alam dan geografis, ketidakadilan 

ekonomi, sosial ataupun politik yang mereka 

alami baik pada tatanan pemerintahan formal, 

maupun pada konstelasi kemasyarakatan lokal. 

Pemerintah daerah baik kabupaten maupun 

provinsi Bali, telah berupaya melakukan 

berbagai program dan kebijakan untuk 

menanggulangi kemiskinan, seperti program 

Gerbangdesigot (gerakan pembangunan desa 

dengan sistem gotong royong), program GGS 

(Gerbang Gita Santi), bedah rumah, bantuan 

langsung tunai (BLT), dan bantuan modal 

melalui gerbangsadu (gerakan pembangunan 

desa terpadu). Namun, realitanya masyarakat 

miskin di kawasan wisata kecamatan Kintamani 

belum mampu secara optimal melepaskan diri 

dari balutan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat 

dari data kantor Kesra Camat Kintamani 

(2016), bahwa data rumah tangga sasaran 

menerima Raskin masih relatif tinggi yang 

mencapai angka 4.754 RTS-PM (Rumah 

Tangga Sasaran-Penduduk Miskin).  

             Hal ini, karena terjadi kontradiktif dengan 

budaya atau kebiasaan masyarakat setempat. 

Kondisi ini semakin diperkuat dengan tidak 

meratanya pembagian “kue industri wisata” 

sehingga semakin memperparah daya beli dan 

tingkat pendapatan masyarakatnya. 

Ketimpangan pembagian kue industri 

pariwisata ini, sebagai dampak dari lemahnya 

posisi tawar dan akses politik ke pemerintah 

daerah (Lasmawan, 2009a). 

             Berdasarkan analisis data, ternyata faktor-

faktor utama yang menyebabkan kemiskinan 

kultural pada masyarakat di kawasan wisata 
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pegunungan Kintamani adalah nilai-nilai 

kultural yang menyebabkan mereka sulit 

terentaskan dari kemiskinan, seperti  perilaku 

atau mengemis yang disebabkan oleh sifat 

malas, pesimis, mudah menyerah, kurang 

memiliki motivasi, dan pasrah menerima takdir, 

keadaan keluarga yang memang dari mulanya 

sudah miskin secara turun menurun. Budaya 

idih-idih ini, disebabkan oleh faktor-faktor alam 

dan ekonomi, seperti  keterbatasan sandang, 

pangan dan papan sebagai akibat dari minimnya 

tingkat pendapatan masyarakat; faktor sosial, 

seperti rendahnya tingkat pendidikan, 

kesehatan, judi sabungan ayam dan lingkungan 

sosial; serta faktor politik, seperti adanya 

perbedaan gender, keterbatasan akses, serta 

keterbatasan kontribusi investor dan orang kaya 

kepada masyarakat miskin. 

       Budaya idih-idih, menurut mitos  I Ratu Ayu 

Mas Membah, terjadi karena adanya kutukan 

dari Bhatari Batur yang bergelar  I  Ratu  

Ayu Mas  Membah .  Disebutkan, bahwa 

beliau menyamar sebagai orang tua yang 

menjual air ke daerah pegunungan Bali Utara 

sampai d i  daerah  Munt i  Gunung 

Karangasem.  Ket ika  be l iau  tiba di 

daerah tersebut, beliau diejek, dan  ejekan itu 

sangat menyinggung perasaannya.Kemudian 

orang tua itu berkata, “wahai orang Munti 

Gunung, engkau menghina aku, tidak tahu 

engkau kalau aku adalah Bhatari Batur,  mulai 

saat ini semoga engkau menjadi peminta-

minta dan menjadi cemohan orang lain, 

serta kehidupanmu serba kekurangan”. 

Demikian kutukan Bhatari Batur yang 

merasa tersinggung. Logika mitos ini, bahwa 

daerah Munti Gunung tidak dikaruniai anugrah 

Tuhan berupa air yang menjadi titik tolak  

subur-tidaknya suatu daerah. Kekeringan 

adalah salah satu faktor pembentuk 

karakter orang menjadi “keras dan sedikit 

pemalas”, karena apapun yang dilakukan selalu 

dihantui oleh kegagalan hasil yang 

diperolehnya. Dengan demikian, lebih baik 

mereka menjadi pengemis daripada berusaha 

tanpa hasil apa-apa. Mereka mengemis sampai 

ke perbatasan desa, yakni ke desa Trunyan dan 

Desa Soongan. Kemalasan cara berpikir dan 

berbuat ini telah laten dan terus membudaya 

dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. 

Mi tos  in i   menunjukkan adanya “penguasa 

air” yang memberikan anugrah maupun 

kutukan pada pada daerah-daerah tertentu 

menjadi berair atau kering/tandus. Di sinilah 

sosio-kultural secara stereotype terbentuk 

bahkan seakan mendapat legitimasi kosmis  

(Duija,2006; Hardiman, 2003). 

       Untuk menanggulangi kemiskinan kultural 

di daerah kawasan wisata Kintamani, 

diupayakan pengembangan model pengentasan 

kemiskinan kultural dengan mengadaptasi nilai-

nilai kearifan lokal,yakni Tat twam asi. Sasaran 

model program adalah masyarakat miskin 

kawasan wisata Kintamani dengan 

memberdayakan atau penguatan lembaga-

lembaga sosial-budaya yang dijiwai nilai-nilai 

Tat Twam Asi, seperti desa Adat dan Dinas 

dengan jajarannya, Bappeda Kabupaten, 

lembaga karang taruna, Lembaga Perkreditan 

Desa (LPD), Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Kabupaten, Kantor Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, tokoh masyarakat, dan kelompok sosial 

dan budaya lokal lainnya. Keterlibatan mereka 

dalam  pelaksanaan model disesuaikan dengan 

tugas, wewenang dan fungsi dari masing-

masing institusi/pranata tersebut. 

       Pelibatan masyarakat sekitar dan dukungan 

lembaga-lembaga sosial-budaya masyarakat 

setempat adalah sesuatu yang harus dan bersifat 

mendesak untuk dilakukan, sehingga terbentuk 

karakter (character building) baik secara 

individu dari masyarakat miskin, maupun 

institusi atau pranata sosial budaya untuk 

mengentaskan kemiskinan. Selama ini, berbagai 

program pengentasan kemiskinan yang 

dilakukan, lebih bersifat sporadis dan lebih 

terfokus pada program yang langsung mengarah 

pada sasaran (masyarakat miskin), namun 

mengabaikan potensi dan modalitas sosial 

masyarakat sekitar, sehingga program tersebut 

lebih sering gagal dan tidak bertahan lama 

(berkelanjutan). Bersandar pada fakta ini, maka 

diupayakan pengembangan sebuah model 

pengentasan kemiskinan yang mengedepankan 

pada integrasi dan akomodasi modalitas sosial 

dan budaya masyarakat setempat dengan 

mengadaptasi nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat Hindu Bali, yakni ajaran Tat Twam 

Asi. 
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       Di dalam kitab Candayoga Upanisad, dan 

filsafat Hindu dijelaskan bahwa Tat Twam Asi 

adalah ajaran kesusilaan tanpa batas, yang 

identik dengan perikemanusiaan dalam 

Pancasila. Konsepsi sila perikemanusiaan 

dalam Pancasila, bila kita cermati secara 

sungguh-sungguh merupakan realisasi dari 

ajaran Tat Twam Asi yang terdapat dalam kitab 

suci weda. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa ajaran Tat Twam Asi merupakan sebuah 

konsep berkehidupan dengan dasar nilai-nilai 

pokok kemanusiaan, sehingga akan memicu 

munculnya daya rekat sosial dan 

ketergantungan personal di masyarakat. 

Maksud yang terkandung didalam ajaran Tat 

Twam Asi adalah “ia adalah kamu, saya adalah 

kamu, dan semua makhluk adalah sama” 

sehingga bila kita menolong orang lain berarti 

juga menolong diri kita sendiri. 

       Tat twam asi adalah ajaran moral yang 

bernafaskan ajaran agama Hindu. Wujud 

nyata/riil dari ajaran ini dapat dicermati dalam 

kehidupan dan perilaku keseharian dari umat 

manusia yang bersangkutan. Manusia dalam 

hidupnya memiliki berbagai macam kebutuhan 

hidup yang dimotivasi oleh keinginan (kama) 

manusia itu sendiri. Dengan predikat yang 

dilekatkan pada kedirian manusia, baik dari sisi 

sifat, dan ragamnya, yakni sebagai makhluk 

individu, makhluk sosial, makhluk spiritual, 

makhluk ekonomis, makhluk budaya, dan 

lainnya, maka manusia harus mampu membawa 

diri dan orang lain disekitarnya menuju arah 

yang sama, yaitu alam kebebasan dari 

kemiskinan lahirian dan bathiniah. Pada 

konteks inilah, manusia perlu mengenal dan 

melaksanakan rasa kebersamaan, sehingga 

seberapa berat masalah yang dihadapinya akan 

terasa ringan (selulunglung sebayantaka), 

apapun yang terjadi, kebersamaan adalah 

segalanya.  

      Dengan demikian jika konsep Tat Twam Asi 

diterapkan dalam program pengentasan 

kemiskinan, niscaya berbagai tahapan program 

yang dirancang akan dapat terlaksana dengan 

baik dan sesuai dengan harapan. Hal ini 

disebabkan karena diantara mereka (penduduk 

miskin) akan terpola sebuah rasa 

ketergantungan alamiah dan moral, untuk 

secara bersama-sama keluar dari zona 

kemiskinan. Dengan memahami dan 

mengamalkan Tat Twam Asi yang 

direpresentasikan dalam aktivitas 

menyamebraye, manusia akan dapat merasakan 

berat dan ringan hidup dan kehidupan di 

kawasan tempat tinggalnya. Semua diantara 

kita ini tahu bahwa berat dan ringan 

(rwabhineda) itu ada dan selalu berdampingan 

adanya, serta sulit dipisahkan keberadaanya 

dalam konteks kehidupan beragama dan beradat 

istiadat/berbudaya, bermasyarakat, dan 

berbangsa. 

       Model pengentasannya diformulasikan ke 

dalam bentuk program-program yang dijiwai 

oleh nilai-nilai Tat Twam Asi. Melalui 

pemberdayaan atau penguatan lembaga sosial 

budaya agar lebih berempati untuk membantu 

masyarakat miskin sebagai milik bersama, 

sehingga kemiskinan budaya (malas, pesimis, 

kurang memiliki motivasi, dan pasrah 

menerima takdir,  lemahnya akses serta budaya 

mengemis dan pendidikan rendah) dapat 

tereliminasi. Model pengentasan kemiskinan 

dengan mengadaptasi nilai-nilai Tat Twam Asi 

bertujuan, antara lain (1) merevitalisasi nilai-

nilai moral masyarakat lokal menjadi common 

values; (2) membantu pemerintah dalam 

percepatan pengentasan masyarakat miskin di 

kawasan wisata pegunungan Kintamani, Bangli,  

Bali; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat 

sekitar sebagai “pemilik wilayah” dalam 

mengentaskan kemiskin kawasan wisata 

pegunungan Kintamani, Bangli, Bali; (4) 

percepatan program pengentasan kemiskinan 

kawasan wisata pegunungan Kintamani dengan 

mengadaptasi nilai-nilai Tat twam asi yang 

terrepresentasi dalam aktivitas menyamebraye; 

(5) meningkatkan produktivitas program-

program pengentasan kemiskinan kawasan 

wisata pegunungan Kintamani, bangli, Bali  

yang bersumber dari pendanaan pemerintah 

maupun swadaya masyarakat; (6) membentuk 

dana solidaritas masyarakat untuk penghapusan 

kemiskinan kawasan wisata pegunungan 

Kintamani, Bangli, Bali; (7) mengembangkan 
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program bagi pembangunan berkelanjutan dan 

pengembangan masyarakat daerah lokal dalam 

lingkup strategi pengurangan kemiskin kawasan 

wisata pegunungan Kintamani, Bangli, Bali,  

serta meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan 

masyarakat miskin kawasan wisata pegunungan 

Kintamani  serta organisasi kelompok 

masyarakat desa adat; (8) memajukan akses 

yang sama dan partisipasi penuh kaum 

perempuan, berdasarkan prinsip kesetaraan 

dengan pria, dalam pengambilan keputusan 

pada semua tingkatan, mengarus-utamakan 

perspektif gender dalam semua kebijakan dan 

strategi pembangunan, serta penghapusan 

semua bentuk kekerasan dan diskriminasi; (9) 

mengembangkan kebijakan, cara-cara dan 

sarana untuk meningkatkan akses masyarakat 

adat/penduduk asli dan komunitas mereka 

terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan 

memperhatikan hakekat ketergantungan mereka 

selama ini pada ekosistem alami; (10) 

menyediakan pelayanan kesehatan dasar untuk 

semua kelompok masyarakat dan mengurangi 

ancaman terhadap kesehatan yang berasal dari 

lingkungan; (11) membangun prasarana dasar 

kawasan wisata pegunungan Kintamani, 

diversifikasi ekonomi dan perbaikan  

transportasi, serta akses pada pasar, kemudahan 

informasi pasar dan kredit bagi masyarakat 

miskin kawasan wisata pegunungan Kintamani, 

untuk mendukung pembangunan secara 

berkelanjutan; (12) melaksanakan alih 

pengetahuan dan teknik dasar pertanian 

berkelanjutan, pariwisata, termasuk pengelolaan 

sumber daya alam secara lestari, untuk petani 

dan nelayan skala kecil dan menengah, serta 

masyarakat miskin kawasan wisata pegunungan 

Kintamani, Bali  , melalui pendekatan 

partisipatif yang melibatkan para pemangku 

kepentingan terkait; (13) meningkatkan 

ketersediaan dan keterjangkauan pangan, 

dengan memajukan pola kemitraan produksi 

pangan berbasis Tat twam asi (menyamebraya) 

; (14) meningkatkan akses pada sanitasi untuk 

memperbaiki kesehatan masyarakat miskin 

kawasan wisata pegunungan Kintamani dalam 

bingkai kearifan nilai-nilai lokal.  

       Target dan sasaran model program adalah 

(a) masyarakat miskin kawasan wisata 

pegunungan Kintamani; (b) masyarakat desa 

adat di wilayah kawasan wisata pegunungan 

kintamani; serta (3) lembaga-lembaga sosial 

dan adat di daerah kawasan wisata pegunungan 

Kintamani. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam 

pelaksanaan model pengentasan kemiskinan 

dengan mengadaptasi nilai-nilai Tat Twam Asi 

adalah Desa Adat, Bappeda Kabupaten, 

lembaga karang taruna,lembaga perkreditan 

desa (LPD), Parisada Hindu Dharma Indonesia 

kabupaten, kantor pemberdayaan masyarakat 

desa, tokoh masyarakat desa adat, kelompok 

pemerhati masyarakat miskin.  

       Peran, tugas dan fungsi pokok mereka 

disesuaikan dengan eksistensi dari masing-

masing institusi, sebagai berikut  

1. Desa Adat 

a. Membina dan mengidentifikasi 

masyarakat miskin kawasan 

wisata pegunungan Kintamani 

atau di wilayahnya 

b. Mengawasi pelaksanaan 

program 

c. Membangun komunikasi antar 

warga secara berkelanjutan 

d. Menyediakan lokasi pembinaan 

dan pelatihan keterampilan 

e. Memberikan hukuman atau 

sanksi adat kepada warga 

pelanggar 

2. Kantor Bappeda Kabupaten 

a. Mengalokasikan dana kegiatan 

b. Mengkoordinasikan program ke 

SKPD terkait 

c. Melakukan pembinaan secara 

periodik dan berkelanjutan 

d. Memfasilitasi koordinasi antar 

instansi dan lembaga 

3. Lembaga Karang Taruna 

a. Melaksanakan program 

pembinaan dan pendampingan 

b. Mengidentifikasi masyarakat 

miskin kawasan wisata 

pegunungan Kintamani atau di 

wilayahnya 

c. Mengawasi pelaksanaan 

program/kegiatan 
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d. Menggali dana dari warga 

masyarakat bagi terlaksananya 

program 

e. Mendampingi SKPD dalam 

pembinaan kepada warga 

binaan 

4. Lembaga perkreditan desa (LPD) 

a. Menyediakan dana pinjaman 

bagi warga binaan yang telah 

lulus pelatihan  

b. Mengawasi penggunaan dana 

bantuan dan dana partisipasi 

c. Membuat laporan penggunaan 

dana binaan warga miskin 

kawasan wisata pegunungan 

Kintamani 

5. Parisada Hindu Dharma Indonesia 

Kabupaten 

a. Melaksanakan pembinaan 

kerohanian kepada warga 

b. Mengawasi pelaksanaan 

program 

c. Mendampingi penggalian dana 

partisipasi 

6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

a. Mengembangkan program 

pelatihan, pendampingan, dan 

pembinaan 

b. Mengkoordinasikan kegiatan 

dengan Bappeda 

c. Melakukan evaluasi 

kegiatan/program 

d. Memberdayakan masyarakat 

yang telah menjalani pelatihan 

dan pembinaan 

      7. Tokoh masyarakat desa adat 

a. Melakukan pembinaan kepada 

warda desa adat 

b. Melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan program 

c. Mendampingi pelaksanaan 

program 

d. Mengkoordinasikan kegiatan 

dengan lembaga pemerintah 

dan desa adat 

8. Kelompok pemerhati masyarakat 

miskin kawasan wisata pegunungan  

Kintamani    

a. Melakukan pendampingan dan 

pengawasan pelaksanaan 

program 

b. Ikut serta membantu penggalian 

dana partisipasi 

c. Mengkoordinasikan kegiatan 

antar sesama lembaga 

(pemerhati) 

       Model pengentasan kemiskinan kultural 

dapat dilakukan dalam bentuk strategi dan arah 

kebijakan program kegiatan, seperti tabel 

berikut. 

 

Tabel 1 Sasaran dan Arah Kebijakan  

            Pengentasan Kemiskinan 

No. STRATEGI ARAH 

KEBIJAKAN 

1 

  

  

Memenuhi 

kebutuhan 

ketahanan 

pangan 

keluarga 

miskin di 

kawasan 

wisata 

pegunungan 

Kintamani  

  

  

a. Memberikan 

bantuan langsung 

pangan kepada 

keluarga miskin 

di kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani  

b. Menjamin 

kecukupan 

pangan bagi 

keluarga miskin 

di kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani   

c. Meningkatkan 

pendapatan 

masyarakat 

miskin  

2 

  

  

  

Memenuhi 

layanan 

kesehatan 

keluarga 

miskin di 

kawasan 

wisata 

pegunungan 

Kintamani    

  

  

a. Memberikan 

layanan kesehatan 

bagi penduduk 

miskin kawasan 

wisata Kintamani 

di kelas III 

Rumah Sakit 

b. Memberikan 

jaminan 

kesehatan bagi 

penduduk miskin 

di kawasan wisata 

pegunungan 
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Kintamani  

c. Memberikan 

pelayanan 

kesehatan 

penduduk miskin 

di kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani  di 

Puskesmas dan 

jaringannya 

d. Meningkatkan 

pengetahuan 

masyarakat 

miskin kawasan 

wisata Kintamani 

tentang 

pencegahan 

penyakit menular, 

lingkungan sehat, 

gizi dan perilaku 

hidup sehat 

3 

  

  

  

Memenuhi 

layanan 

pendidikan 

bagi keluarga 

miskin di 

kawasan 

wisata 

pegunungan 

Kintamani   

  

  

a. Meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani dalam 

jenjang wajib 

belajar sembilan 

tahun 

b. Menurunkan 

angka buta  

aksara pada 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani    

c. Memberikan 

pelayanan 

pendidikan non 

formal bagi 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani   

d.  Memberikan 

kesempatan bagi 

anak - anak 

kurang mampu 

untuk 

melanjutkan 

pendidikan ke 

jenjang 

pendidikan 

menengah dan 

tinggi 

4 

  

Memenuhi 

upaya 

perluasan 

kesempatan 

kerja dan 

usaha bagi 

keluarga 

miskin 

kawasan 

wisata 

Kintamani   

  

a. Mengembangkan 

kelembagaan bagi 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani dalam 

meningkatkan 

posisi tawar dan 

efisiensi usaha. 

b. Meningkatkan 

kemampuan 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani  dalam 

berusaha dan 

bekerja 

5 

  

Meningkatkan 

kualitas 

perumahan 

keluarga 

miskin di 

kawasan 

wisata 

pegunungan 

Kintamani     

  

a. Meningkatkan 

kemampuan dan 

pengetahuan 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani  dalam 

pembangunan 

rumah yang layak 

dan sehat 

b. Mengembangkan 

partisipasi 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani dalam 

penyediaan 

perumahan 

6 

  

  

Memenuhi 

kebutuhan air 

bersih bagi 

masyarakat 

miskin di 

kawasan 

wisata 

a. Mengembangkan 

sistem 

penyediaan air 

minum yang 

berpihak pada 

masyarakat 

miskin    
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pegunungan 

Kintamani     

  

  

b. Meningkatkan 

akses keluarga 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani   

c. Meningkatkan 

pengetahuan 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani 

tentang 

pentingnya air 

minum yang 

bersih, aman dan 

sarana sanitasi 

dasar 

7 Memenuhi 

kebutuhan 

akan 

pertanahan 

bagi penduduk 

miskin di 

kawasan 

wisata 

pegunungan 

Kintamani   

a. Memberikan 

perlindungan 

bidang 

pertanahan bagi 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani   

 

8 Meningkatkan 

akses 

masyarakat 

miskin di 

kawasan 

wisata 

pegunungan 

Kintamani  

dalam 

pengelolaan 

dan 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam dan 

lingkungan 

hidup 

a. Memasyarakatkan 

informasi dan 

pengetahuan 

pengelolaan 

lingkungan  yang 

berpihak pada 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani  

    b. Mengelola 

lingkungan hidup 

yang menjamin 

dan melindungi 

akses masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani dalam 

memanfaatkan 

sumber daya alam 

dan lingkungan 

hidup 

9 

  

Memenuhi 

rasa aman bagi 

masyarakat 

miskin di 

kawasan 

wisata 

pegunungan 

Kintamani    

  

a. Mengembangkan 

sistem 

perlindungan 

sosial bagi 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani   

b. Meningkatkan 

pemberdayaan 

lembaga 

masyarakat dalam 

mewujudkan rasa 

aman, dan 

menanggulangi 

persoalan situasi 

konflik serta judi 

sabungan ayam 

10 

  

Memperluas 

kesempatan 

kepada 

masyarakat 

miskin di 

kawasan 

wisata 

pegunungan 

Kintamani    

untuk 

berpartisipasi 

dalam 

pembangunan  

  

a. Meningkatkan 

kesempatan 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani untuk 

berpartisipasi 

dalam setiap 

proses 

pembangunan 

b. Menyediakan 

informasi 

pembangunan 

bagi masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani     

11 

  

Menjamin 

kesetaraan 

gender bagi 

masyarakat 

miskin di 

kawasan 

wisata 

pegunungan 

Kintamani      

  

a. Mengembangkan 

sistem pendataan 

yang mampu 

menangkap 

ketimpangan 

gender pada 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 
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Kintamani     

b. Mengembangkan 

kebijakan dalam 

rangka 

meningkatkan 

kualitas hidup 

perempuan 

12 Meningkatkan 

akses bagi 

masyarakat 

miskin di 

kawasan 

wisata 

pegunungan 

Kintamani    

dalam 

pembangunan 

kawasan 

wisata 

Kintamani. 

Pengembangan 

kawasan 

pesisir untuk 

kemakmuran 

masyarakat 

miskin di 

kawasan 

wisata Batur  

pesisir  

 

a. 

 

 

b. 

 

 

c. 

Meningkatkan 

akses terhadap 

tempat dan ruang 

usaha bagi 

masyarakat 

miskin di 

kawasan wisata 

pegunungan 

Kintamani     

Meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

pesisir khususnya 

nelayan dan 

pembudidaya 

ikan kecil 

Meningkatkan 

keamanan 

berusaha bagi 

nelayan dan 

petani 

 

SIMPULAN  

       Kawasan wisata pegunungan Kintamani 

sebagai destinasi wisata provinsi Bali dan 

dunia, sangat menjanjikan untuk 

mensejahterakan masyarakatnya sebagai 

“pemilik” kawasan. Apalagi setiap tahunnya 

jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat 

rerata 11% pada lima tahun terakhir, yang 

semestinya berdampak pada peningkatan 

pendapatan sebagai efek ikutannya. Namun, 

yang terjadi justru sebaliknya bahwa 

masyarakat di kawasan wisata Kintamani tetap 

miskin, mencapai angka 6,80% di atas angka 

kemiskinan provinsi Bali atau 4.754 RTS-PM. 

Pemerintah daerah baik tingkat kabupaten dan 

pemerintah provinsi secara struktural sudah 

berusaha mengentaskan kemiskinan dengan 

berbagai program, seperti gerbang gita shanti, 

gerbangdesigot, bedah rumah, BLT, raskin dan 

gerbangsadu. Namun, realitanya masyarakat 

tersebut belum mampu melepaskan diri dari 

balutan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena 

adanya nilai-nilai kultural yang menyebabkan 

mereka sulit terentaskan dari kemiskinan, 

seperti perilaku meminta-minta atau mengemis, 

perilaku malas, kurang memiliki motivasi, dan 

pasrah menerima takdir, keadaan keluarga yang 

memang dari mulanya sudah miskin secara 

turun menurun. 

      Oleh karena itu, perlu dibangun 

pengentasan kemiskinan di kawasan wisata 

tersebut dengan mengadaptasi dan 

mengelaborasi nilai-nilai Tat twam asi melalui 

memfungsionalisasi lembaga-lembaga sosial 

budaya (adat), pemerintah dan pelaku wisata. 

Mereka dilibatkan secara bersama-sama atau 

kolaboratif untuk mengentasan kemiskinan 

sebagai suatu kesatuan entitas. Kemiskinan 

kultural bisa diminimalisir jika semua 

menyadari, berempati, memiliki solidaritas, 

merasakan apa yang tengah dirasakan oleh 

orang lain (masyarakat miskin), dan mengakui 

sebagai suatu kesatuan, bahwa kau adalah aku 

dan aku adalah engkau sehingga terbangun 

karakter kebersamaan untuk  keluar dari 

kemiskinan.  

       Kebersamaan mereka diwujudnyatakan 

dalam berbagai strategi dan arah kebijakan 

program kegiatan yang realistis dan dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat miskin sesuai 

nilai-nilai Tat twam asi. Mulai dari keterlibatan 

mereka dalam mememenuhi kebutuhan dasar 

(sandang, pangan dan papan) sampai pada  

kebutuhan pendidikan, kesehatan dan 

meningkatkan akses sosial, ekonomi dan politik 

secara bertahap, adil, merata dan berkelanjutan.  
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Ni Luh W. Sayang Telagawathi1, Ni Nyoman Yulianthini2, Ni Luh Sili Antari3 

ABSTRACT  

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Dalam usaha pemberdayaan 

perekonomian desa, salah satu industri yang 

mempunyai pengaruh signifikan untuk 

dikembangkan adalah industri kerajinan. 

Secara lebih spesifik, jika dikembangkan di 

Bali adalah industri kerajinan tangan 

(handycraf). Potensi industri kecil ini sangat 

besar untuk menggerakkan denyut nadi 

perekonomian pedesaan dengan melibatkan 

tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Di 

samping itu melalui industri kerajinan ini 

sekaligus berusaha melestarikan hasil kesenian 

budaya bangsa. Dipilihnya industri kecil 

sebagai industri yang cocok dikembangkan 

menurut Irsan (1991) adalah industri kecil 

yang memberi akses untuk bergerak pada 

dimensi pengembangan usaha yang ditopang 

sumber-sumber dari lingkungan masyarakat 

sekitar.  

Industri kecil mempunyai target 

pemasaran yang umumnya berada dalam 

lingkup domestik yang terbatas. Atas dasar ini 

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN TANGAN 

MELALUI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN 

GIANYAR BALI 

1Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIKSHA 2 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

UNDIKSHA; 3 Jurusan Manajemen STIE Triatma Mulya Badung 

Email: gemilangsuryawan@gmail.com 

Handicrafts in Bali a contributor to regional income and absorbing large labor force in addition of 

course tourism. This study uses the perspective of empowerment-based small industries to explore the potential 

of entrepreneurship and the entrepreneurial spirit of the craftsmen in Gianyar district to compete in their 

business development. This study uses qualitative research methods that involve the researchers in the subjects 

of the study, to then jointly participatory identifying issues and designing models of empowerment in the form of 

a program of work that could be done. This study found the role of private secondary institutions named Mitra 

Bali that facilitate empowerment crafts industry based on the spirit of entrepreneurship. The entrepreneurial 

spirit is trying developed by the craftsmen under the guidance Mitra Bali is the development of new designs 

offered by craftsmen to Mitra Bali to be marketed to consumers. Besides, Mitra Bali also provides assistance to 

the craftsmen to develop their business in the form of funds for the construction of a place of business and event-

event promotion of crafts. 

 Keywords: empowerment, entrepreneurship, Mitra Bali, small industries, handicrafts 

Usaha kerajinan tangan di Bali menjadi penyumbang pendapatan daerah dan penyerap tenaga kerja yang 

besar selain tentu saja pariwisata. Penelitian ini menggunakan perspektif pemberdayaan industri kecil berbasis 

kewirausahaan dengan menggali potensi dan semangat wirausaha dari para pengerajin di Kabupaten Gianyar 

untuk bersaing dalam pengembangan usahanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

melibatkan si peneliti dalam subyek penelitiannya, untuk kemudian bersama-sama secara partisipatoris 

mengindentifikasi persoalan dan merancang model-model pemberdayaan dalam bentuk program kerja yang bisa 

dilakukan. Penelitian ini menemukan peran dari lembaga menengah swasta bernama Mitra Bali yang 

memfasilitasi pemberdayaan industry kerajinan tangan berdasarkan semangat kewirausahaan. Semangat 

kewirausahaan yang coba dikembangkan oleh para pengerajin di bawah binaan Mitra Bali adalah pengembangan 

desain-desain baru yang ditawarkan oleh pengerajin kepada Mitra Bali untuk dipasarkan kepada para konsumen. 

Disamping itu Mitra Bali juga memberikan bantuan kepada para pengerajin untuk mengembangkan usahanya 

dalam bentuk bantuan dana untuk pembangunan tempat usaha dan ajang-ajang promosi kerajinan.  

  Kata kunci: pemberdayaan, kewirausahaan, Mitra Bali, industri kecil, kerajinan tangan 

mailto:gemilangsuryawan@gmail.com
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modal yang diperlukan relatif tidak seberapa, 

sehingga akan memberi peluang kapada para 

pengusaha kecil untuk mendirikan unit-unit 

usaha dengan kadar kecanggihan teknik 

produksi yang mudah dijangkau. Hal ini sesuai 

yang dikatakan oleh Tobing (1983) bahwa 

tumbuhnya industri kerajinan rumah tangga 

mula-mula hanya merupakan suatu pekerjaan 

sambilan dan kemudian berkelanjutan karena 

adanya permintaaan yang tetap dan menambah 

penghasilan. 

Keberadaan industri kecil kerajinan 

tangan di Kabupaten Gianyar berada dalam 

situasi keterbatasan produksi yang masih 

menggunakan hand made (ketrampilan tangan) 

dengan permintaan produksi massal untuk 

ekspor nasional dan internasional. Dengan 

berbagai kompleksitas persoalan tersebut, 

industri kecil kerajinan tangan di Bali yang  

terkenal dengan sentuhan seninya, memerlukan 

inovasi-inovasi pemberdayaan yang 

melibatkan secara penuh para pengerajin 

sebagai subyek program pemberdayaan. Kata 

kunci semangat kewirausahaan adalah para 

pengerajin mempunyai inisiatif untuk 

mengembangkan diri dan usahanya agar terus 

maju. Dengan demikian, para pengerajin 

benar-benar akan menjadi sentral 

pengembangan usahanya dengan kesadaran 

akan semangat kewirausahaannya.  

Berdasarkan uraian pendahuluan di 

atas maka dapat dirumuskan permasalahan: 

Bagaimana kompleksitas persoalan yang 

dihadapi oleh industri kecil kerajinan tangan di 

Kabupaten Gianyar Bali? Dan bagaimana 

upaya meningkatkan pemberdayaan industri 

kecil kerajinan tangan melalui pengembangan 

kewirausahaan di Kabupaten Gianyar Bali? 

 Penelitian ini memfokuskan kepada 

bagaimana para pengerajin industri kerajinan 

tangan di Kabupaten Gianyar mengembangkan 

usaha-usaha pemberdayaan ekonomi melalui 

usaha-usaha kreatif, pengembangan usaha 

kerajinan berbasiskan semangat 

kewirausahaan. Inisiatif kewirausahaan 

dipercaya menjadi sumber kemajuan usaha 

dengan mencari peluang-peluang untuk 

mengembangkan usaha menjadi lebih maju. 

Dengan memfokuskan kepada semangat 

kewirausahaan, penelitiian ini meletakkan 

pusat kajian kepada bagaimana aktor-aktor 

pelaku industri kecil kerajinan tangan di 

Kabupaten Gianyar Bali mengenali persoalan 

yang mereka hadapi untuk kemudian 

menyusun program-program pemberdayaan 

usahanya.  

Pentingnya penelitian ini adalah 

melalui pengembangan kewirausahaan yang 

menjadi kunci penting untuk mengurangi 

jumlah penganggur, menciptakan lapangan 

kerja, mengentaskan masyarakat dari 

kemiskinan dan keterpurukan ekonomis. Lebih 

jauh lagi secara politik, meningkatkan harkat 

sebagai bangsa yang mandiri dan bermartabat. 

Melalui penelitian ini, para pengerajin industri 

kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar diajak 

untuk mengembangkan semangat, sikap, 

perilaku dan kemampuannya dalam menangani 

usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya 

mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, 

teknologi dan produk baru dengan 

meningkatkan efisiensi dalam rangka 

memberikan pelayanan yang lebih baik atau 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Kewirausahaan juga menekankan 

perspektif bahwa masyarakat, dalam hal ini 

adalah pengerajin industri kecil, bukanlah 

obyek yang terus dijadikan sasaran program 

top down dari program-program kerja 

pemberdayaan ekonomi dari pemerintah dan 

swasta. Urgensi penelitian ini sejalan dengan 

perspektif pemberdayaan dan kewirausahaan 

yang menekankan masyarakat sebagai subyek 

program dan pusat inisiatif untuk 

mengembangkan semangat dan usaha-usaha 

kewirausahaan untuk kemajuan usahanya. 

Pendekatan ini juga sejalan dengan perspektif 

ekonomi kerakyatan yang bottom up dimana 

masyarakat memang benar-benar berdaya, 

bersemangat dan berpikir untuk kemajuan 

usahanya. Masyarakat dengan demikian akan 

menjadi subyek langsung yang mengetahui 

persoalan yang dihadapinya, dan yang lebih 

penting secara sadar mempunyai semangat dan 

praktik kewisausahaan untuk mencari peluang-

peluang pemberdayaan dan inisiatif untuk 

kemajuan usahanya.  

METODE  

Metode Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif 

riset aksi Partisipatif (RAP).  RAP adalah 

kegiatan riset yang dilaksanakan secara 

partisipatif di antara masyarakat warga 

dalam suatu komunitas/lingkup sosial yang 

lebih luas untuk mendorong terjadinya 
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aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi 

hidup yang lebih baik). Dengan demikian, 

RAP tidak berhenti pada kegiatan riset 

semata, namun berlanjut pada 

pemberdayaan anggota komunitas secara 

partisipatif untuk melakukan sejumlah aksi 

demi perbaikan kondisi hidup mereka 

sendiri. Selain itu, RAP tidak berhenti pada 

publikasi hasil riset (laporan) dan 

rekomendasi pengembangan atau usulan 

riset berikutnya, melainkan berorientasi 

pada perubahan situasi, peningkatan 

pengetahuan dan kemampuan masyarakat 

warga untuk memahami dan mengubah 

situasi mereka menjadi lebih baik. 

Singkatnya, RAP sungguh-sungguh 

mengambil bagian dalam proses 

penyadaran dan pemberdayaan 

masyarakat. Dengan demikian dalam RAP, 

kegiatan perencanaan adalah sangatlah 

penting yang berkaitan dengan 

kepentingan-kepentingan publik atau 

masyarakat luas. Oleh karena itu, seorang 

perencana seharusnya memiliki 

kemampuan untuk memperhatikan 

berbagai kepentingan publik, termasuk 

mengusai berbagai pendekatan 

pemberdayaan masyarakat (Soetomo, 

2003). 

Partisipasi observasi dilakukan 

untuk membangun argumentasi dan teori 

dari data-data lapangan yang diperoleh si 

peneliti bersama dengan subjek 

penelitiannya. Si peneliti menggunakan 

metode reflektif dengan bersama-sama 

subjek penelitian membangun pola relasi 

untuk bersama-sama merumuskan 

persoalan yang terjadi dan memberikan 

argumentasinya. Metode penelitian ini 

tergolong penelitian alternatif 

(transformastif) partisipatoris yang percaya 

bahwa kenyataan itu bersifat partisipatif 

yang diciptakan oleh (hubungan) pikiran 

dan lingkungan yang ada. Inilah yang 

disebut dengan “subyektifitas kritis” yang 

terjadi melalui transaksi partisipatoris kita 

dengan lingkungan kita (Laksono, 2009). 

Untuk itu dibutuhkan perubahan sebagai 

berikut a). Perubahan Obyek Menjadi 

Subjek Penelitian, b).Topik penelitian, 

harus berawal dari isu aktual yang 

ditemukan di lapangan (grounded 

research), c).Alur Penelitian dari Bawah ke 

Atas, d) Penelitian kualitatif, akomodatif 

antara peneliti dan responden yang diteliti, 

untuk bekerja sama, saling menghormati, 

saling bergantung dan saling membantu. 

Metode yang banyak dikembangkan adalah 

observasi partisipasi, e). Penempatan 

pengalaman pribadi sebagai suatu material. 

Penelitian ini dilakukan selama 6 

bulan dari Januari hingga Juni 2012 yang 

dilakukan di Desa Tegalalang, Desa 

Sukawati, dan Desa Batuyang Kabupaten 

Gianyar sebagai sentra industri kecil 

kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar. 

Tahap awal penelitian adalah studi 

pengenalan wilayah yang akan diteliti. 

Pengenalan wilayah ini kemudian diikuti 

dengan pemilihan yang lebih tegas dari 

subjek yang diteliti. Setelah mengenal 

wilayah yang akan dikaji, kemudian mulai 

dirancang hal-hal yang diteliti.  

Dipilihnya beberapa tempat 

tersebut adalah representasi dari pemetaan 

wilayah-wilayah dari tumbuh suburnya 

industri kerajinan tangan yang menjadi 

sentral denyut nadi ekonomi masyarakat. 

Desa Tegalalang menjadi sentra untuk 

kerajinan tangan dari anyaman bambu dan 

layang-layang. Sementara Desa Blahbatuh 

maju dengan kerajinan tangan dari perak, 

kayu, batok kelapa (tempurung kelapa), 

bambu, uang kepeng, logam, dan juga 

patung berbahan kayu. Desa Sukawati 

yang terkenal dengan Pasar Seni Sukawati-

nya memproduksi berbagai jenis kerajinan 

tangan dari kain prada, baju barong, 

kerajinan dari bambu, logam, uang kepeng 

serta patung dari kayu.  

Setelah pengenalan wilayah riset, 

tahap selanjutnya adalah penyusunan  

daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan 

dirumuskan berdasarkan fokus penelitian 

yaitu mengenai pemberdayaan industri 

kecil kerajinan tangan melalui 

pengembangan kewirausahaan. Setelah 

mendapat informasi yang memadai tentang 
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data informan, penelitian pun secara 

langsung dilakukan di lapangan. Pemilihan 

informan dilakukan dengan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling 

(penarikan sampel secara sengaja), dimana 

informan dipilih berdasarkan informasi 

yang dibutuhkan. 

Pengambilan data tersebut 

berdasarkan dua bentuk, yaitu data tertulis 

berupa dokumentasi yang menyangkut 

subyek penelitian. Data kedua adalah data 

lisan berdasarkan metode kualitatif. Dalam 

data lisan, rumusan pertanyaan menjadi 

penting untuk dapat menghasilkan data 

yang objektif. Data primer diambil dengan 

metode FGD (Focus Grup Discussion) 

yang menghadirkan para pelaku industri 

kecil kerajinan tangan di tiga desa di 

Kabupaten Gianyar yaitu Desa Sukawati, 

Blahbatuh, dan Tegalalang secara 

partisipatoris bersama dengan peneliti 

mengidentifikasi potensi-potensi 

kewirausahaan untuk pengembangan 

industri kecil kerajinan tangan di 

Kabupaten Gianyar. Disamping itu juga 

dilakukan metode wawancara mendalam 

kepada beberapa pengerajin dan 

pengamatan terlibat (partisipan 

observation) untuk secara mendalam 

mengkaji industri kecil kerajinan tangan di 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ni Nyoman Meteri (45) memulai 

usahanya di bidang kerajinan tangan 

dengan berjualan di Pasar Seni Sukawati di 

Kabupaten Gianyar. Metri yang asal 

Tegalalang membuka art shop kecil-

kecilan bermodal usaha sebelumnya dan 

sedikit bantuan dari orang tuanya. Ia 

menekuni usaha ini karena saat itu bisnis 

kerajinan tangan di Bali sedang dalam 

situasi terbaik di tahun 1980-an. Sejak 

masih bujang Metri berjualan laris manis 

dimana para konsumennya adalah tamu-

tamu asing. Berbagai jenis kerajinan yang 

dijualnya di pasar seni yakni yang dominan 

berupa patung-patung abstrak. Patung-

patung inilah yang diminati para tamu 

asing yang ia kenal saat berjualan di pasar 

seni yang kemudian menjadi 

pelanggannya. 

Meteri sendiri mengakui bahwa 

patung-patung abstrak yang dijualnya 

adalah buah dari karyanya sendiri dibantu 

oleh suaminya. Bahan-bahan biasanya ia 

dapatkan dari tukang-tukang kayu 

langganannya yang biasanya mengantar 

langsung ke rumahnya. Jika tidak dapat 

mengerjakan sendiri pada saat pesanan 

banyak, ia akan meminta bantuan para 

pengerajin yang juga tetangganya sendiri 

untuk membantunya. Ia memang 

mengkhusukan diri pada kerajinan tangan 

patung-patung abstrak sesuai dengan 

keahliannya. Karena kemampuannya 

dalam mengerjakan patung-patung abstrak 

dengan terampil itulah membawa Metri 

kepada Mitra Bali yang memberinya 

pesanan-pesanan hingga ribuah buah.    

Kisah lainnya dituturkan oleh I 

Ketut Ardita (43) seorang pengerajin kayu 

di Desa Batubulan Gianyar. Ardita adalah 

salah satu pengerajin ukiran yang cukup 

terpandang di desanya. Ia bersama teman-

temannya adalah salah satu generasi yang 

memperkenalkan bahwa menjadi 

pengerajin kayu sangat menjanjikan untuk 

sandaran hidup. Ia hidup memang di 

lingkungan pengerajin ukiran kayu namun 

situasinya belum seperti semaju sekarang 

di desanya. Saat ia memulai belajar ukiran 

bersama 5 orang temannya, di desanya 

pada awal tahun 1980-an, di desanya hanya 

terdapat 3 kelompok usaha ukiran rumah 

tangga. Itupun masih terbilang sangat kecil 

dengan pengerjaan ukiran-ukiran yang 

sederhana. Bertekad untuk 

mengembangkan kemampuannya, sejak 

kecil Ardita memulai belajar ukiran-ukiran 

kayu di rumahnya dan mencari 

kemungkinan untuk belajar ukiran di 

tempat lainnya. 

Sejak kelas 2 SD bersama teman-

temannya yang lain dia sudah memegang 

paet (alat untuk mengukir). Sehabis pulang 

sekolah ia belajar mengukir di salah 

seorang seniman senior di Desa Guwang, 
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di desa tetangga. Ia belajar hampir 1 tahun 

di tempat tersebut dengan belajar membuat 

patung garuda wisnu dan ukiran-ukirannya. 

Setelah belajar di Desa Guwang itulah ia 

memutuskan untuk belajar membantu 

pesanan-pesanan ukiran kayu. Kebetulan 

saat itu terdapat kelompok pengerajin yang 

baru berkembang di dusun tetangga 

rumahnya yaitu Dusun Dlodrurung yang 

membutuhkan banyak tenaga karyawan 

untuk menyelesaikan pesanan-pesanan 

patung garuda. Inilah kesempatan awal 

Ardita untuk mencari tambahan uang saku. 

Pulang sekolah ia langsung menghabiskan 

waktunya untuk mengerjakan patung-

patung garuda untuk diselesaikan. 

Biasanya ia akan mengerjakan ukiran-

ukiran garuda seperti yang ia pelajari di 

Desa Guwang. Dari mengukir inilah ia 

mendapatkan upah Rp. 500 per patung. 

          Pekerjaan sebagai tukang ukir 

garuda tidak selamanya ia lakukan. Saat 

pesanan sepikarena krisis di pertengahan 

tahun 1980-an, ia memutuskan untuk 

menjadi buruh-buruh panen padi di sawah-

sawah yang ia lakoni selama 1 tahun. 

Namun bakat dan keinginannya untuk 

mengembangkan kemampuannya di bidang 

ukiran tidak pernah luntur. Ardita berniat 

untuk meningkatkan kemampuannya 

dengan belajar ukiran untuk menghias 

patung garuda dan yang lainnya yang 

berbahan kayu cendana. Ukiran jenis ini 

tentu lebih rumit daripada ukiran patung 

garuda berbahan kayu biasa. Disamping itu 

kayu cendana juga harganya lebih mahal 

dibandingkan dengan kayu biasa. Ardita 

mulai belajar ukiran dari cendana saat 

kelas 4 hingga 5 Sekolah Dasar. Baru 

belajar 2 bulan hasil ukirannya sudah 

dianggap bagus dan bisa untuk 

mengerjakan ukiran cendana sendiri. Maka 

sejak saat itulah ia mulai memberanikan 

diri mengerjakan ukiran cendana. 

 Bertepatan dengan itu pula kayu 

cendana sedang naik ke permukaan. 

Ukiran jenis kayu ini menjadi primadona 

karena disamping baunya yang harum juga 

kualitas ukiran-ukirannya bisa bersaing 

dengan ukiran yang lain. Ongkos 

pengerjaan ukiran cendana juga jauh lebih 

mahal daripada patung kayu biasa. Pada 

kesempatan yang tepat, pada saat itu ada 

seorang pengusaha ukiran dari Desa 

Batuyang yang sedang berkembang 

menggunakan bahan baku kayu cendana 

untuk bisnis ukuran patungnya. Saat itu 

bahan kayu cendana masih didapat dengan 

muda di desa tetangga Desa Baubulan 

Kangin. Saat itu sama sekali tidak ada 

kendala untuk persoalan bahan baku. Kayu 

cendana datang dan langsung pesanan-

pesanan ukiran dikerjakan. Ardita sempat 

lama menekuni ukiran sebagai buruh 

pengukir.  

 Keinginan untuk lebih maju 

mendorong Ardita untuk mengembangkan 

usahanya secara mandiri. Ini berarti ia 

harus membangun proses produksi dari 

awal dan berani mengerjakan barang 

secara mandiri tidak dengan bekerja 

dengan orang lain. Maka sejak menginjak 

bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Ardita memutuskan untuk belajar dari awal 

dalam pengerjaan kayu cendana yaitu dari 

bakalan (kayu cendana batangan) sebagai 

bahan awal ukiran. Dengan memulai 

bekerja mandiri dan mengerjakan dari awal 

pembuatan patung, Ardita bisa lebih 

banyak mendapatkan keuntungan.  

 Permasalahan mulai muncul 

kondisi kesehatan Ardita tiba-tiba menurun 

saat mengerjakan ukiran cendana. Itu ia 

alami sejak menginjak bangku Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Belakangan baru 

kemudian ia mengetahui bahwa cendana 

memiliki daya serap yang kuat terhadap 

tubuh sehingga kondisi tubuh menjadi 

kalah. Kondisi temannya juga mengalami 

hal yang sama. Maka Ardita pun 

memutuskan untuk berhenti menekuni 

ukiran cendana sejak menginjak bangku 

SMA. 

 Bakatnya di bidang seni kemudian 

mengantarkannya ke pekerjaan sebagai 

penghias bangunan-bangunan berarsitektur 

Bali. Ia bersama teman-temannya memiliki 

kelompok yang mengerjakan ukiran 
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bangunan Bali secara borongan. Pekerjaan 

inilah yang menyelamatkan Ardita hingga 

bisa menyelesaikan sekolah SMA hingga 5 

tahun kemudian masih bergelut di 

bangunan. Namun diakui jujur olehnya 

bahwa pekerjaan bangunan memang hanya 

memperoleh keuntungan tipis dipotong 

biaya hidup sehari-hari. 

 Ardita kembali memalingkan 

perhatiannya ke ukiran kayu cendana. Ini 

diakuinya selain karena keuntungannya 

lebih besar meski resiko sakit, tetapi juga 

keyakinannya akan minatnya yang 

memang lebih besar di kerajinan kayu. Ia 

kemudian membuat ukiran kayu cendana 

bakalan dan bisa dijual dengan harga yang 

mahal. Sampai menikah pada tahun 1999, 

Ardita tetap menggantungkan hidupnya 

dari ukiran kayu cendana. Baru kemudian 

saat umur anaknya menginjak 1,5 tahun, 

Ardita berpikir untuk mencari alternatif 

lain dalam mencari pesanan-pesanan yang 

bisa mendatangkan keuntungan maksimal. 

Selama ini ia hanya mendapatkan pesanan 

yang kecil dalam pengerjaan patung-

patung garuda dan lainnya dari khusus 

untuk bahan cendana. Terbersit dalam 

pikiran Ardita untuk meluaskan bahan 

pengerjaannya tidak hanya kayu cendana 

tetapi kayu yang lainnya.  

Salah satu faktor yang menghambat 

pemberdayaan industri kerajinan kecil di 

Bali dan Indonesia pada umumnya adalah 

belum terdapatnya manajemen terpadu 

yang modern untuk mendukung 

produktifitas dan inovasi produksi. Industri 

kerajinan kecil pada umumnya belum 

tertangani secara serius terutama dalam 

manajemen produksi yang menyeluruh 

agar menjadi industry kerajinan kreatif 

yang menopang perekonomian masyarakat. 

Situasi yang terjadi hingga kini adalah 

belum tertatanya secara menyeluruh 

berbagai macam komponen yang 

menggerakan industry kecil. Hal yang 

paling mendasar daripada itu adalah belum 

tertanamnya manajemen berbasis 

kewirausahaan yang sebenarnya adalah 

pondasi dasar penggerak industri kecil dan 

menengah. Manajemen berbasis 

kewirausahaan adalah kesadaran dan 

praktik pengelolaan usaha berbasis 

kemandirian dan mengoptimalkan potensi 

diri serta lingkungan sekitarnya. 

Kewirausahaan merujuk kepada 

kemandirian untuk mengembangkan diri 

dan usaha untuk menghasilkan langkah-

langkah inovatif.    

Industri kerajinan dan industri 

kreatif secara keseluruhan sangat 

membutuhkan pengelolaan manajemen 

kewirausahaan. Industri kerajinan tangan 

yang menjamur di Kabupaten Gianyar 

menghadapai beragam persoalan serius 

terkait dengan permodalan, pemasaran, dan 

inovasi-inovasi produksi kain tenun cepuk 

sendiri. Sebagai usaha kerajinan tangan, 

daya serap tenaga kerja sebenarnya 

sangatlah besar. Banyak penduduk 

pedesaan yang masih menyandarkan 

hidupnya kepada industri kerajinan ini. 

Namun persoalan pemasaran kerajinan 

tangan ini tetap saja menjadi persoalan 

yang tidak dikembangkan secara 

maksimal. Beragam persoalan yang 

dihadapi industri kerajinan tangan di 

Kabupaten Gianyar ini menunjukkan 

situasi yang membutuhkan terobosan 

terutama menyangkut cara berpikir yang 

holistik untuk menanganinya. Berbagai 

persoalan terkait dengan permodalan, 

pemasaran, sumber daya manusia, inovasi 

produk membutuhkan penanganan 

manajemen yang bersperspektif 

kewirausahaan. 
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Salah satu karya patung-patung abstrak dari Ni Nyoman 

Metri. (foto: Luh Sayang Telagawathi) 

 

Pengerajin industri kerajinan 

tangan di Kabupaten Gianyar belum bisa 

mempraktikkan semangat kewirausahaan 

tersebut dengan dari awal. Mereka masih 

terkendal permasalahan dana sebagai 

modal awal usahanya. Hal lainnya tentu 

saja terkait di dalamnya yaitu pemasaran 

dan juga bahan baku yang terangkai 

menjadi rangkaian persoalan yang saling 

terkait satu dengan yang lainnya. Padahal 

di sisi lain semangat dari para pengerajin 

untuk mengembangkan usahanya secara 

mendiri sangatlah besar. 

Penuturan dari Ni Wayan Sudi 

mencerminkan itu semuanya. Sudi hingga 

kini hanya bisa mengerjakan pesanan-

pesanan yang datang kepadanya tanpa 

berpikir untuk mengembangkan usahanya. 

Keuntungan yang didapatnya hanya cukup 

untuk memutar usahanya sementara modal 

yang ia dan suaminya miliki tidak 

mencukupi untuk mengembangkan usaha 

kerajinan perak ini lebih jauh. Sudi secara 

terus terang mengatakan tidak tahu langkah 

apa yang akan dilakukannya untuk 

mengembangkan usahanya. Yang ada 

dalam pikirannya kini adalah mendapatkan 

pesanan dan memperoleh uang untuk 

membayar karyawannya dan mencukupi 

kebutuhan rumah tangganya.  

Sudi yang menyebut usahanya 

sebagai usaha rumahan ini mengaku tidak 

mempunyai modal untuk membeli perak 

dan membuat barang-barang yang bisa 

dijual sendiri secara mandiri. Sebenarnya 

banyak sekali desain-desain yang telah ia 

pikirkan untuk kemudian dia seskali di 

waktu senggang membuat desain-desain 

produk perak. Semua telah terpikirkan 

olehnya. Namun lagi-lagi kendala yang 

dihadapi adalah sangat kurangnya modal 

untuk mendukungnya. Modal yang 

dimaksud adalah untuk pembelian bahan 

baku berupa perak. Sudi membayangkan 

lebih jauh adalah mengadakan pameran-

pameran produk kerajinan peraknya di 

tingkat nasional maupun internasional. 

Namun, itu semua seperti mimpi baginya. 

Terang saja karena untuk semua itu 

memerlukan modal yang besar dan juga 

jaringan pemasaran yang luas.    

 Kendala lainnya dalam 

mengembangkan kemandirian dengan 

semangat kewirausahaan diungkapkan oleh 

I Ketut Ardita dengan gamblang. Ardita 

menuturkan bahwa kendala paling besar 

yang dihadapi para pengerjin industry kecil 

khususnya pengerajin kayu adalah modal. 

Permasalahan ini bagi Ardita bagaikan 

benang kusut yang sulit dicarikan jalan 

pemecahannya. Pernah suatu ketika Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Gianyar membuat program merangsang 

para perajin untuk membuat desain-desain 

patung. Namun arah dan maksudnya tidak 

terarah. Para petugas dari Dinas 

Perindustrian memberin untuk membuat 

desain-desain patung namun sama sekali 

tidak ada bantuan berupa modal atau 

tempat pemasaran yang akan disasar. 

Inilah yang menjadi kekecewaan bagi para 

pengerajin ketika sama sekali tidak adanya 

jalan pemecahan bagi permasalahan yang 

dihadapinya. Pemerintah dalam konteks 

pemberdayaan industry kecil ini hanya bisa 

membuat program-program jangka pendek 

tanpa adanya solusi jangka panjang. 

 Penanganan permasalahan industry 

kerajinan tangan menurut Ardita harus 

secara menyeluruh. Salah satu harapan 

tersebut ada di tangan pemerintah, dalam 

hal ini Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan. Selama ini program-program 

yang dilakukan tidak menyeluruh dan 

menyelesaikan permasalahan sampai ke 

akar-akarnya. Misalkan saja persoalan 

permodalan ditangani dengan memberikan 

modal jadi tanpa mengajak seniman untuk 

mempunyai mempunyai semangat untuk 

mencari sendiri modal tersebut. Kondisi ini 

mengakibatkan seniman menjadi 

tergantung kepada uluran modal dari 

pemerintah dan menjadikan modal sebagai 

topeng untuk mematikan semangat 

kemandirian dan kewirausahaannya.  
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 Modal awal untuk pembuatan 

patung yang disarankan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan tersebut 

mencapai Rp. 25 juta dari mulai pembelian 

bahan hingga penyelesaian akhir. Untuk 

membuat patung sendiri yang bisa dijual 

sendiri tentu mustahil bagi Ardita. 

Kalaupun pemerintah terkendala dengan 

jumlahnya modal yang dibutuhkan oleh 

masing-masing pengerajin, hal lain yang 

bisa dilakukan adalah menyiapkan jaringan 

pemasaran dan program bantuan lainnya 

untuk membina pengerajin agar mandiri 

dan mengembangkan usahanya. Hal itupun 

sangat sulit didapatkan oleh para 

pengerajin. Maka situasi kompleks 

penanganan industry kerajinan tangan 

inipun tidak pernah selesai hingga kini, 

termasuk juga yang dialami oleh Ardita.  

 Saat ini selain jaringan pemasaran 

alternatif yang dikembangkan oleh industri 

menengah yang menjadi perantara antara 

pengerajin dan konsumen, pasar-pasar seni 

juga telah jenuh dan penuh sesak. Ardita 

mengungkapkan bahwa kondisi pasar seni 

sekarang sangat tidak kondusif khususnya 

bagi pengerajin karena koleksi barang-

barang yang ditawarkan itu-itu saja dan 

tidak ada perubahan. Kalaupun ada 

penambahan biasanya terjadi secara 

massal. Disamping itu peluang untuk 

memasarkan hasil produksi sangat sedikit 

di tengah persaingan di antara pedagang 

yang semakin ketat.              

 Pihak pemerintah, dalam hal ini 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

sebenarnya telah membangun kontak dan 

melakukan langkah-langkah dalam 

membantu pengerajin dengan berbagai 

cara. Pemerintah melalui Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Gianyar sebenarnya telah memberikan 

bantuan berupa peralatan-peralatan 

kerajinan kayu kepada kelompok-

kelompok pengerajin yang ada di Gianyar. 

Ardita misalnya merasakan bantuan mesin 

pengamplasan dan alat open bagi 

kelompoknya di Desa Batuyang. Namun 

tetap saja bantuan yang diberikan 

pemerintah hanya dapat menyasar sebagian 

kecil dari para pengerajin dan kelompok-

kelompok yang ada. Dasar bantuan juga 

sangat tidak mendidik para pengerajin 

karena hanya memberikan bantuan setelah 

itu pergi tanpa pendampingan dan 

pembinaan bagaimana jalan yang bisa 

ditempuh secara mandiri oleh para 

pengerajin.  

 Ardita mengisahkan, pemerintah 

melalui Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan sama sekali tidak 

memberikan soluasi dalam pemecahan 

permasalahan permodalan dan pembinaan 

kelompok secara berkelanjutan. 

Pemerintah sebenarnya bisa dengan 

maksimal untuk melakukan pembinaan dan 

pendampingan secara berkelanjutan 

dengan mencari jalan-jalan keluar terhadap 

permasalahan yang dihadapi para 

pengerajin. Namun yang terjadi sampai 

saat ini dalam situasi industry kecil di Bali 

adalah sangat lemahnya kelompok-

kelompok pengerajin. Memang banyak 

sekali terdapat kelompok-kelompok 

pengerajin industry kerajinan tangan, 

namun dalam praktiknya kelompok-

kelompok pengerajin ini tidaklah berjalan 

secara solid. Anggota dalam kelompok-

kelompok berjalan sendiri-sendiri. 

Biasanya siapa yang mendapatkan order 

akan mengerjakan sendiri dengan alasan 

keuntungan. Ini kenyataan yang terjadi di 

lapangan.  

 

SIMPULAN  

Kondisi usaha kecil dan menengah 

di Bali, khususnya industry kerajinan 

tangan di Kabupaten Gianyar, sangatlah 

tergantung kepada usaha pemecahan 

permasalahan permodalan dan pemasaran. 

Kedua permasalahan ini adalah 

permasalahan mendasar dalam penanganan 

industry kecil dan menengah. 

Permasalahan ini tidak akan pernah 

terselesaikan jika tidak ada sinergi antara 

pemerintah, swasta, pelaku pariwisata, dan 
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sudah tentu pengerajin dan kelompok 

pengerajin itu sendiri. 

Inisitiatif dan kreatifitas dari para 

pengerajin sendiri yang akan merubah 

nasibnya adalah semangat dari jiwa 

kewirausahaan dan kemandirian yang 

seharusnya dimiliki oleh para pengerajin. 

Temuan penelitian ini menggambarkan 

bahwa kreatifitas pengerajin dalam 

pembuatan-pembuatan desain baru serta 

usaha mereka untuk mencari bahan hingga 

memasarkan sendiri produk mereka adalah 

hal yang sangat menjanjikan untuk 

mengembangkan kemandirian industry 

kerajinan tangan. Dalam usaha 

mengembangkan kemandirian, para 

pengerajin memerlukan bantuan lembaga 

menengah swasta yang memiliki komitmen 

dalam pemberdayaan industry kecil 

kerajinan tangan sembari terus melakukan 

usaha-usaha menanamkan semangat 

kewirausahaan di dalamnya.  

Penelitian ini menemukan bahwa 

lembaga Mitra Bali memainkan peranan 

strategis itu sebagai fasilitator dalam 

memberdayakan para pengerajin dan 

mengembangkan jiwa kewirausahaannya. 

Pengerajin dimotivasi untuk terus 

menghasilkan desain-desain produk 

kerajinan tangan, memasarkan produk 

mereka ke manca negara, dan secara terus-

menerus mencarikan jalan kegiatan 

promosi-promosi di dalam dan di luar 

negeri untuk produk kerajinan-kerajinan 

mereka. Mereka dibebaskan untuk 

menerima pesanan dari pihak lain asalkan 

tidak menggunakan desain yang telah 

digunakan di Mitra Bali. Pengerajin juga 

dimotivasi untuk menghasilkan produk-

produk kerajinan yang berkualitas agar 

bias bersaing dengan pasar produk 

kerajinan tangan di dunia. Kondisi ini tentu 

sangat kondusif dirasakan oleh pengerajin 

untuk terus mengembangkan usaha 

mereka. Namun untuk langkah kedepan 

sinergi berbagai pihak (pemerintah, swasta, 

pelaku pariwisata, dan pengerajin sendiri) 

dalam memberdayakan industry kerajinan 

tangan sangatlah penting dikembangkan. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

KELUARGA-KELUARGA DI PEDESAAN PINGGIRAN SELATAN 

JAKARTA 1904-1960 

Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 

ariefhidayat1610@gmail.com, Januar_link@yahoo.com, hudi0212@gmail.com 

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI 

This paper attempts to give a description of the history of social history in Jakarta by emphasizing the 

focus on the study of family history (prosopography). The study of family history in general it can be said they 

have not received significant attention from historians and observers of history (amateur historian). As 

expressed by Kuntowijoyo (2003), that in order to understand the social history in units are quite concrete, this 

emphasis on micro-society institutions that families need to be given special attention. Jakarta is a region 

located on the seashore of the northern coast of Java, which has a population that is high enough (if translated 

in general) have quite a lot of families who settled the center, nor the outskirts of Jakarta in the early 20th 

century, until the 1960s. The existence and dynamics of families that are the focus of this paper, regarding the 

response, adaptation and direction of development. By borrowing the concept of center and periphery in the 

postmodernist studies, this paper attempts to analyze the course of social history in Jakarta, especially the 

region of the southern outskirts of Jakarta.  

Keywords : Families, southern Jakarta. 

Tulisan ini mencoba memberikan deskripsi sejarah mengenai sejarah sosial di Jakarta dengan 

menekankan fokus terhadap kajian sejarah keluarga (prosopografi). Kajian mengenai sejarah keluarga secara 

umum dapat dikatakan masih belum mendapat perhatian yang cukup besar dari sejarahwan maupun pemerhati 

kajian sejarah (sejarahwan amatir). Seperti yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo (2003), bahwa untuk 

memahami sejarah sosial dalam satuan yang cukup konkret, penekanan terhadap pranata mikro masyarakat yakni 

keluarga perlu diberikan perhatian khusus. Jakarta adalah wilayah yang berada dipesisir pantai utara Jawa, yang 

memiliki populasi yang cukup tinggi (jika diterjemahkan secara umum) memiliki cukup banyak keluarga-

keluarga yang bermukim dipusat, maupun dipinggiran kota Jakarta di awal abad 20, hingga tahun 1960-an. 

Keberadaan dan dinamika keluarga-keluarga inilah yang menjadi fokus dalam tulisan ini, mengenai respon, 

adaptasi dan arah perkembangannya. Dengan meminjam konsep pusat dan pinggiran dalam kajian postmodernis, 

tulisan ini mencoba menganalisis jalannya sejarah sosial di Jakarta, khususnya diwilayah pinggiran selatan 

Jakarta.  

Kata kunci : Keluarga-Keluarga, Selatan Jakarta. 
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PENDAHULUAN 

Perluasan aspek geogerafis kota Batavia 

diawal abad ke-20, tepatnya setelah kota 

Batavia ditetapkan menjadi Gemeente oleh 

pemerintah kolonial46, tidak hanya 

memberikan pengaruh dalam aspek politik dan 

ekonomi saja, akan tetapi juga turut 

memberikan pengaruh kepada segi-segi 

lainnya seperti dinamika sosial dan budaya. 

Peningkatan aktivitas ekonomi yang disertai 

dengan semakin menguatnya keberadaan 

Batavia sebagai pusat politik-pemerintahan di 

Hindia-Belanda, menjadi kota Batavia sebagai 

daerah tujuan utama para pendatang yang 

berasal dari dalam dan luar Nusantara. 

Kedatangan para pendatang urban ini tidak 

hanya berlaku temporal dan juga tidak hanya 

dilandasi oleh motif ekonomis semata, akan 

tetapi juga memiliki motif-motif sosial-budaya 

seperti : pendidikan, perpindahan tugas 

dipemerintahan kolonial, motif keagamaan dan 

lain sebagainya.  

Keberadaan kedatangan para penduduk 

urban, mau tidak mau memberikan 

konsekuensi berupa penataan kebijakan tata 

ruang kota. Wilayah utara Batavia yang 

ditetapkan sebagai pusat niaga dan 

administrasi pemerintahan, kemudian 

mendorong pembukaan lahan diwilayah 

selatan Batavia sebagai wilayah pemukiman 

penduduk47. Kedatangan para penduduk urban 

disekitar wilayah timur Batavia dan selatan 

Batavia, tidak hanya memberikan pengaruh 

berupa pertambahan demografi dikedua 

wilayah tersebut, akan tetapi juga memberikan 

                                                      
46 Otonomi Daerah Hindia-Belanda 1903-

1940, 1998. ANRI 
47 Wilayah utara tempat niaga dan 

adminitrasi pemerintahan, wilayah timur 

cornelis sebagai daerah perkebunan,wilayah 

selatan sebagai daerah pemukiman 

penduduk orang-orang eropa. Terbentuknya 

locus-locus baru sebagai kantung-kantung 

penduduk disekitar daerah-daerah terluar 

Batavia, menunjukkan kepada kita tidak 

hanya kemampuan pemerintah kolonial 

dalam mengatur dan membuat kebijakan 

yang berkaitan dengan kependudukan, akan 

tetapi hal tersebut dapat dilakukan oleh 

pemerintah kolonial karena wilayah Batavia 

dikelilingi oleh daerah-daearah yang belum 

memiliki kepadatan penduduk yang tinggi 

(masih jarang penduduk).  

saling-silang budaya dan pengaruh-

mempengaruhi dalam system nilai serta 

falsafah hidup. Hal ini dapat dilihat dari 

perubahan aspek mentalitas masyarakat asli 

setempat dan perubahan prilaku para 

pendatang diwilayah tersebut48.  

Perubahan pola penguasaan pemerintah 

kolonial dari kebijakan perdagangan menuju 

penguasaan dan produksi tanaman komoditi 

perdagangan, memberikan pengaruh berupa 

penataan baru masyarakat kolonial, kebutuhan 

sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya 

terampil dalam kehidupan agraria, tetapi juga 

dipersiapkan menjadi aparatur pemerintahan 

kolonial. Semangat tersebut yang kemudian 

melahirkan kebijakan politik Etis, dimana 

implikasi kebijakan tersebut sangat luas, 

masyarakat memiliki kesempatan masuk ke 

dunia pendidikan, bekerja, berorganisasi dan 

berparlermen (Amini dalam Kota-kota di Jawa: 

identitas, gaya hidup dan permasalahan sosial, 

2010: 109). 

Kesempatan untuk mengecap dunia baru 

(modernisasi) tidaklah disia-siakan oleh para 

anak-anak pribumi (meskipun akses tersebut 

masih dalam jumlah yang sangat terbatas), hal 

ini dilakukan karena memang pada awal abad 

ke-20 terjadi perubahan besar-besaran di 

Hindia-Belanda dalam konteks sistem sosial 

dan mata pencaharian masyarakat kota dan 

wilayah pinggiran kota (profesi)49. Menurut 

                                                      
48 Kebangunan agama menjadi 

semakin bertambah kuat menjelang awal 

abad ke-20, hal tersebut dapat dilihat 

dengan keberadaan warga Arab (timur 

tengah) disekitar wilayah mister cornelis , 

hingga menuju wilayah Condet. Selain itu 

keberadaan pos-pos pemerintahan kolonial 

seperti pos pengamanan polisi KNIL di 

daerah tanjung timur, jalan raya postweg 

disekitar tanjung barat, sekolahsekolah 

seperti sekolah Desa Putra disekitar wilayah 

Lenteng Agung, memberikan implikasi 

berupa masuknya pendidikan dan 

pengajaran yang bergaya barat, dimana hal 

ini sedikit demi sedikit menggusur pola 

pendidikan tradisional masyarakat pribumi 

sekitar daerah tersebut.  Dalam dinamika 

tersebut lahirlah kelompok intelektual, yang 

pada masa itu populis disebut kelompok 

priyayi .  

 
49 Penjelasan mengenai perubahan 

sistem sosial dan profesi (mata pencaharian) 

di Hindia-Belanda, awal abad ke-20, dapat 
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Widya Fitraningsih (dalam kota-kota di Jawa: 

identitas, gaya hidup dan permasalahan sosial, 

2010: 88) Perubahan orientasi hidup 

masyarakat perkotaan yang mulai 

meninggalkan keterikatannya dengan tanah 

(sebagai alat produksi dan bertahan hidup) 

rupa-rupanya sudah menjadi paradigma baru, 

dan melibatkan diri kedalam sektor industry 

serta jasa menjadi semacam trend hidup hingga 

menjelang berakhirnya penguasaan 

pemerintahan kolonial Belanda50. 

Berakhirnya pemerintahan kolonial 

Belanda, yang kemudian digantikan oleh 

pemerintahan imperium Jepang pada 

pertengahan tahun 1942 menjadi babak baru 

perubahan sistem sosial, ekonomi dan politik 

di Indonesia, khususnya dikota-kota besar 

seperti Batavia51. Setelah pemerintahan militer 

Jepang berkuasa, banyak para pemuda 

pribumi, khususnya yang berasal dari 

pinggiran kota dan pedesaan banyak yang 

diwajibkan oleh militer Jepang untuk menjadi 

prajurit militer, hingga pasukan semi militer. 

Pada titik inilah kita dapat melihat transisi atau 

gradasi dalam sejarah perkembangan 

kehidupan sosial masyarakat kota dan 

pinggiran kota, khususnya pada konteks pola 

asuh anak. Perubahan paradigma, pola hidup 

dan falsafah berfikir masyarakatnya, menurut 

tim peneliti dapat dilihat dari jenis-jenis 

lembaga pendidikan yang menjadi rujukan 

bagi orang tua untuk memberikan pendidikan 

                                                                             
semakin dimengerti melalui penjelasan 

Heather Suterland dalam diser tasinya 

“Terbentuknya sebuah Elite Birokrasi”. 

Beberapa jenis profesi sebagai pegawai 

pemerintahan (beemstaad), pegawai swasta, 

wartawan/ jurnalis, buruh industry berat, 

mantri (juru suntik), guru, pekerja 

entertainment, dan lain sebagainya.      
50 Mengenai hal ini dapat dipahami 

lebih lanjut melalui penjelasan Prof. Djoko 

Soekiman dalam bukunya “Kebudayaan 

Indis”.  
51 Prof. H.J. Benda dalam bukunya 

“Bulan Sabit dan Matahari Terbit”, 

menjelaskan bahwa setelah gerakan 3A di 

Batavia, banyak elite ulama diundang oleh 

pemerintahan militer Jepang ke Hotel Des 

Indies di Batavia selama tiga hari untuk 

berpartisipasi bersama pemerintah militer 

Jepang, menyusun sebuah roda 

pemerintahan baru pasca berakhirnya 

pemerintahan kolonial Belanda.  

formal bagi anak-anaknya52. Disisi yang lain 

orientasi harapan orang tua, dan pendidikan 

formal yang diberikan kepada anak, akan pula 

memberikan perbedaan penanganan/ pola asuh 

anak antara anak laki-laki dengan anak 

perempuan dimasing-masing keluarga. 

Setelah Indonesia merdeka perubahan-

perubahan mendasar yang terjadi selama masa 

penjajahan dalam aspek sosial-budaya hingga 

ekonomi dan politis, memberikan pengaruh 

yang cukup besar bagi keluarga-keluarga yang 

hidup di daerah Jakarta dan pedesaan pinggiran 

Jakarta. Dinamika dan interaksi sosial-budaya 

yang terjalin antara masyarakat kota Jakarta 

yang bercirikan masyarakat urban, dengan 

masyarakat desa-desa dipinggiran Jakarta 

merupakan fokus tersendiri yang menarik 

minat tim peneliti untuk mengkajinya. Tema 

mengenai pola asuh anak dalam periode 

kolonial dan setelah merdeka menjadi aspek 

yang akan diberikan penekanan lebih sebagai 

upaya untuk memahami sejarah sosial 

pedesaan, dimana keluarga merupakan satuan 

yang konkret dalam lingkungan desa yang 

belum banyak mendapat perhatian53.  
 

PEMBAHASAN 

Landscape Geografis dan Situasi 

Ekonomi Jakarta Awal Abad ke-20 

Sebagai sebuah daerah yang berada di 

pesisir dan berdekatan dengan daerah-daerah 

pedalaman yang memiliki wilayah yang subur, 

Jakarta kemudian muncul sebagai semacam 

daerah pengumpul hasil-hasil bumi yang 

berasal dari daerah pedalaman. Secara umum 

letak geografis Jakarta berada antara 106° 22’ 

42” BT sampai dengan 106 58’18” BT, dan 

antara 5° 19’12” LS sampai dengan 6° 23’54” 

LS. Daerah Jakarta diapit oleh daratan 

disebelah barat, timur dan selatan, dan laut 

                                                      
52Menurut Paolo Freire, hubungan 

antara harapan, dan jenis pendidikan pada 

masyarakat kota menjadi semacam gejala 

yang inheren dengan perkembangan 

masyarakat modern. Gejala tersebut 

dipahami sebagai perubahan paradigma 

masyarakat, sejalan dengan perubahan nilai -

nilai sebagai akibat berjalanya sistem 

ekonomi yang berciri kapitalistik.  
53 Kuntowijoyo, “Metodologi 

Sejarah”, 2003, hal. 82.  
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disebelah utara. Disebelah barat daerah Jakarta 

bersebelahan dengan daerah Banten, disebelah 

selatan Jakarta berbatasan langsung dengan 

wilayah Depok, sementara itu di sebelah timur 

Jakarta berbatasan dengan daerah Bekasi dan 

di utara berbatasan dengan laut Jawa.  

Keadaan morfologis Jakarta secara umum 

tersusun atas daratan aluviall yang dihasilkan 

oleh endapan tanah dari sungai Ci Liwung, 

Kali Bekasi dan Sungai Cisadane. Endapan 

tanah tersebut kemudian membentuk aluviall 

fan (kipas), semua endapan tanah tersebut 

berasal dari Gunung Salak dan Gunung Gede, 

yang kemudian bermuara di daerah dataran 

rendah Jakarta selama berabad-abad. Tanah 

dengan jenis aluviall tersebut memiliki unsur 

hara yang bagus dan, merupakan tanah yang 

cukup baik untuk membangun mata 

pencaharian melalui pertanian dan perkebunan. 

Upaya untuk membangun mata pencaharian 

pertanian dan perkebunan di wilayah Jakarta 

juga di dukung oleh keadaan iklim Jakarta 

yang bersifat hujan hutan tropis, dengan curah 

hujan rata-rata pertahun mencapai 1.857 mm 

dibagian utara Jakarta dan 3.167mm di bagian 

selatan Jakarta. Dengan keadaan demikian 

maka tidaklah mengherankan jika Jakarta 

merupakan kota yang diberikan kelimpahan 

sumber daya air yang cukup besar. 

Keberadaannya dipesisir laut Jawa yang 

notabene sebagai jalur pelayaran nusantara 

membuat Jakarta (Batavia) saat itu menjadi 

salah satu wilayah transit perdagangan, 

kemudian tiga sungai besar yang mengalir di 

wilayah Jakarta menjadi denyut nadi jalur 

tansportasi air yang menghubungkan Jakarta 

dengan daerah-daearah pedalaman di Jawa 

Barat yang banyak menghasilkan produk-

produk hasil bumi. Dengan bermodalkan 

pelabuhan dan hubungan ditopang oleh sarana 

transportasi air kewilayah pedalaman Jawa 

Barat, maka sekiranya tepat jika kemudian 

Jakarta muncul sebagai sebuah wilayah yang 

cukup mumpuni dalam aspek sosial-ekonomi 

dan politik. Keadaan lingkungan geografis 

tersebut yang kemudian membangun kesadaran 

dari masyarakatnya mengenai posisi kota 

Jakarta terhadap keberadaan daerah-daerah 

lainnya yang dapat menjadi penyangga bagi 

keberlangsungan kota Jakarta dan sebagai 

fasilitator bagi daerah pedalaman untuk 

berinteraksi dengan dunia luar. 

Kedatangan bangsa asing kedalam wilayah 

Jakarta, khususnya setelah VOC menguasai 

Batavia secara utuh melalui perjanjian yang 

dilakukan dengan Mataram 1677, Cirebon 

1681 dan Banten 1684, membuat aktivitas 

ekonomi dan perdagangan semakin menguat di 

wilayah Jakarta. Penguatan sendi-sendi 

aktivitas ekonomi tersebut memberikan 

implikasi berupa kedatangan para urban yang 

berasal dari Jawa dan  migran-migran luar 

pulau Jawa, dengan beragam motivasi, akan 

tetapi tetap didukung oleh motif-motif 

ekonomi. Bondan Kanumuyoso (dalam kata 

pengatar Castles, 2007: xvii) menjelaskan 

bahwa Batavia memasuki pertengahan abad 

ke-17 selain diisi oleh orang-orang Belanda 

dan kelompok Mestizo, juga mulai didatangi 

oleh para prajurit pribumi dari berbagai daerah 

Nusantara yang pernah dan masih bertugas 

dalam dinas kemiliteran VOC, kemudian para 

budak dan bekas budak yang didatangkan dari 

dalam Nusantara seperti Makasar, Bali, Timor, 

Sumbawa dan luar Nusantara yang berasal dari 

pantai Coromandel dan Bengal India. Diluar 

itu para migran lainnya berasal dari China dan 

Arab yang tertarik dengan kemajuan ekonomi 

di Batavia, sementara itu orang-orang Jawa 

juga turut berdatangan dalam jumlah yang 

besar.  

Populasi penduduk di Batavia semakin 

membesar jumlahnya memasuki tahun 1900 

hingga tahun 1930 tercatat bahwa jumlah 

populasi meningkat hingga tiga kali lipat dan 

mencapai angka 435.000 penduduk di Batavia 

termasuk daerah Weltevreden, yang 

dikarenakan tingkat migrasi yang terus 

membanjiri daerah Batavia (Blackburn, 2011: 

124). Pertambahan jumlah penduduk di 

Batavia memasuki awal abad ke-20 tersebut 

membuat pemerintah kolonial Belanda 

membuat kebijakan mengenai perluasan kota 

Batavia dan penggunaan lahan yang berkaitan 

dengan penataan kota, guna menampung dan 

mengakomodir dinamika dan perubahan sosial 

dari masyarakat Batavia.  

Berkaitan dengan perluasan kota, setelah 

Batavia menjadi Gemeente ditahun 1905, pada 

tahun 1926 kota Batavia tercatat memiliki luas 

sekitar 182 km2, dan belum memasukkan 

wilayah Meester Cornelis kedalam wilayah 

Batavia. Baru kemudian pada tahun 1935 

wilayah Meester Cornelis dimasukkan kedalam 

wilayah Batavia. Secara berturut dan bertahap 

terjadi perluasan kota Jakarta setelah Indonesia 

merdeka, tercatat pada tahun 1950 luas Kota 

Praja Jakarta Raya mencapai 530 km2, tahun 
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1967 adalah 590,11 km2, dan pada tahun 1978 

luasnya menjadi 654,902 km (Gunawan dalam 

Abdullah dan Abdurrachman, 2011: 110; 

Blackburn, 2011: 124; Castles, 2007: 19). 

Kebijakan awal yang diterapkan oleh 

pemerintah kolonial Hindia-Belanda memasuki 

awal abad ke-20 ialah dengan memperbaiki 

fasilitas kota, salah satu diantaranya yang 

paling utama adalah sistem transportasi, karena 

sistem transportasi menjadi kunci bagi 

pengembangan kota. Keberadaan transportasi 

inilah yang dapat menghubungkan antara 

daerah Batavia dengan daerah pedalaman. 

Pembangunan sarana transportasi tidak hanya 

menjadi sekedar alat penghubung bagi Jakarta 

dan pemindahan orang dan barang, akan tetapi 

terdapat makna simbolik didalamnya. Seperti 

yang dijelaskan oleh Basundoro (2011: 182) 

bahwa jalan tidak lagi hanya sekedar 

infrastruktur, namun juga sebagai area untuk 

mempertontonkan kekuasaan, gaya hidup, 

kekayaan dan bahkan dalam waktu yang 

bersamaan juga untuk meminggirkan 

kelompok-kelompok tertentu yang kalah dalam 

persaingan.  

Pembangunan jalan sebagai penghubung 

daerah di Batavia dengan daerah-daerah diluar 

Batavia, tidak terlepas dari upaya liberalisasi 

ekonomi di Hindia-Belanda yang dimulai sejak 

tahun 1870 dan mencapai puncaknya pada 

tahun 1910, dimana terdapat 326 buah 

korporasi yang beroperasi di seluruh wilayah 

Hindia-Belanda, perkembangan selanjutnya 

berkaitan dengan korporasi di Hindia-Belanda 

cukup meningkat, pada tahun 1913 terdapat 

1.809 perusahan yang bergerak disegala bidang 

di Hindia-Belanda, dengan komposisi wilayah 

1.742 perusahaan beroperasi di pulau Jawa dan 

167 korporasi berada diluar Jawa (Campo 

dalam Lindblad, 2002: 87; Basundoro, 2011: 

171).  

Kemunculan korporasi-korporasi bisnis 

yang beroperasi di Pulau Jawa khususnya di 

wilayah Batavia yang semakin meningkat, 

maka tidaklah semakin mengherankan jika 

kemudian kota-kota besar seperti Jakarta, 

Cirebon, Semarang dan Surabaya yang berada 

di sepanjang pesisir pantai utara Jawa, 

merupakan kota-kota yang dibangun oleh 

kolonial dalam kerangka menunjang 

kepentingan ekonomi dan bisnis kolonial. 

Keadaan ini yang semakin menegaskan, 

khususnya bagi Jakarta dimana sektor 

perdagangan dan bisnis merupakan kunci bagi 

pengembangan kota, maka dari itu 

pengembangan kota baik infrastruktur dan 

suprastruktur kota mengikuti perkembangan 

dan irama dari naik turunnya denyut nadi 

ekonomi kota.  

Pembangunan jalan merupakan mata rantai 

utama dalam melakukan eksplorasi dan 

pengembangan kota Jakarta, pembangunan 

jalan juga menjadi semacam magnet yang 

diperuntukkan bagi menarik minat investasi 

bisnis. Pembangunan jalan pula yang 

kemudian difungsikan untuk memudahkan hilir 

mudiknya pengangkutan barang-barang 

komoditi perdagangan dari daerah pedalaman 

menuju pelabuhan yang terletak di sebelah 

utara Jakarta. 
 

Pola Umum Pengasuhan Anak di 

Jakarta 
Jakarta atau dahulu pada masa kolonial 

disebut dengan nama Batavia, adalah sebuah 

kota yang menjadi pusat pemerintahan dan 

perputaran ekonomi di wilayah utara pesisir 

pulau Jawa. Kota Jakarta juga banyak disebut 

oleh para ilmuwan, khususnya dalam rumpun 

ilmu sosial-humaniora, sebagai sebuah kota 

yang menjadi tempat bertemu dan 

berkumpulnya multi etnis. Jadi tidaklah terlalu 

berlebihan jika kita katakan Jakarta sebagai 

kota di pulau Jawa yang menjadi tempat 

tumbuh dan berkembangnya pluralisme (diluar 

dari kontradiksi dan konflik-konflik sosial 

budaya yang inheren dalam perkembangan 

kesejarahannya). 

Kata-kata seperti persilangan, asimilasi, 

percampuran dan lain sebagainya merupakan 

sebuah fenomena yang cukup lumrah, atau 

dapat pula dikatakan sebagai hal yang biasa 

terjadi di kota Jakarta. Dimana semua itu dapat 

kita saksikan dalam setiap produk-produk 

mentalitas, maupun artefak kota Jakarta. 

Seperti yang dijelaskan oleh Susan Blackburn 

dalam bukunya 400 tahun Jakarta, seorang 

Belanda menggunakan pakaian yang 

menyerupai penduduk pribumi (pakaian saat 

dirumah) dengan menggunakan baju tanpa 

tertutup rapi seperti layaknya orang-orang 

Belanda, dan mnggunakan sarung sebagai 

penutup bagian bawah tubuhnya. 

Sejatinya cukup banyak hal-hal yang 

menggabarkan terjadinya persilangan sosial 

dan budaya yang terjadi dikota Batavia, akan 

tetapi contoh yang telah diberikan sebelumnya 
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dapat menjadi penegas bahwa kota Batavia 

atau Jakarta menjadi tempat bertemu dan 

berkembangnya lebih dari satu kehidupan 

sosial dan budaya. Keadaan ini tentu saja 

memberikan pengaruh yang unik bagi tumbuh 

dan kembang kehidupan masyarakat di kota 

Jakarta. Pada era kolonial dimana  pusat kota 

Jakarta disatu sisi sebagai centrum utama 

kekuatan ekonomi dan politik kolonial bagi 

masyarakat pendatang, disisi lain berhadapan 

dengan kelompok masyarakat pribumi yang 

hidup diluar pusat kota Jakarta. Keadaan ini 

akan memberikan perbedaan, bahkan mungkin 

klak akan terjadi gradasi dari klasifikasi pola 

hidup antara masyarakat yang hidup di pusat 

kota Jakarta, dengan masyarakat yang berada 

di wilayah pinggiran Batavia. 

Pada penelitian ini yang akan menyoroti 

aspek ekonomi sebagai landasan utama bagi 

kemunculan hubungan-hubungan sosial dan 

budaya, menemukan bahwa terdapat bentuk 

atau stereotype yang berbeda antara pola asuh 

anak yang dilakukan di pusat kota dengan 

anak-anak yang tumbuh dan berkembang di 

sekitar wilayah pinggiran selatan kota Jakarta. 

Kehidupan ekonomi di pusat kota Jakarta pada 

era kolonial, yang menekankan kepada 

kemampuan keterampilan dan record individu 

dalam dunia pendidikan formal, menjadi 

semacam syarat utama bagi setiap orang tua 

yang memiliki tanggung jawab dalam 

mengasuh anak-anak mereka.  

Hampir seluruh atau mungkin setiap 

orang tua dipusat kota Jakarta, sejak masa 

kolonial hingga akhir tahun 1960-an, 

menyekolahkan anaknya disekolah-sekolah 

yang diselenggarakan oleh pemerintah, dimana 

harapannya kelak anak-anak mereka setelah 

lulus nanti dapat bekerja di lembaga 

pemerintahan atau lembaga ekonomi milik 

swasta (perusahaan-perusahaan). Sementara itu 

masyarakat pribumi yang berada diwilayah 

pinggiran kota Jakarta, lebih menempatka 

pendidikan in-formal kepada anak-anak 

mereka (pengetahuan tentang bercocok tanam 

dalam bentuk kebun dan sawah). Hal ini tidak 

terlepas dari bingkai produksi mereka yang 

masih menepatkan basis agraria sebagai mata 

pencaharian uatama masyarakat pribumi, 

sementara itu pendidikan keagamaan (mengaji 

dan membahas nilai-nilai keagamaan ) melalui 

lembaga seperti masjid, Langgar dan Musholah 

menjadi pendidikan lain yang diberikan oleh 

orang tua di pinggiran Jakarta. 

Jika hendak diberikan ciri-ciri mengenai 

pola asuh anak-anak dipinggiran kota Jakarta 

sejak era kolonial hingga tahun 1960-an,  dapat 

diberikan karakteristik sebagai berikut54 : 

a. Proses transfer nilai pengetahuan lebih 

bersifat in-formal dan non-formal. 

b. Nilai-nilai utama dalam sistem mata 

pencaharian berdasarkan basis agraris. 

c. Pada aspek lain seperti religi, nilai-nilai 

keagamaan Islam menjadi landasan utama 

yang diberikan kepada anak melalui 

lembaga agama seperti pesantren, 

pengajian dan lainnya. 

d. Proses pengenalan anak terhadap 

lingkungan alam dan lingkungan sosial 

diberikan kesempatan yang cukup luas. 

e. Proses transformasi budaya, tradisi dan 

adat-istiadat menjadi satu hal yang 

penting dilakukan oleh orang tua, untuk 

menjaga identitas anak-anak dan keluarga 

mereka (khususnya yang brkaitan dengan 

hari-hari besar keagamaan). 

Karakteristik tersebut, jika diberikan 

analogi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-

hari dapat digambarkan sebagai berikut: anak-

anak sudah dibangunkan oleh orang tua 

mereka sebelum matahari terbit, dimana hal ini 

dilakukan oleh orang tua untuk mengajak atau 

mewajibkan kepada anak-anak mereka untuk 

melakukan kewajiban Shalat Subuh55. Setelah 

itu menjelang pagi, anak-anak diberikan tugas 

untuk melaksanakan kewajiban pekerjaan 

dirumah, dimana anak perempuan lebih 

ditugaskan untuk membantu ibu mereka di 

dapur dan merapihkan rumah. Sementara itu 

anak laki-laki umumnya membantu 

melaksanakan pekerjaan orang tua laki-laki 

mereka dalam bentuk memeriksa dan menjaga 

kebun atau areal persawahan yang dimiliki, 

menjaga dan memberikan makan bagi hewan 

ternak yang mereka miliki, serta menjual hasil-

hasil bumi yang berasal dari pekarangan’ 

kebun mereka ke pasar terdekat dari 

pemukiman mereka56.  

                                                      
54 Point-point diolah dan disimpulkan 

berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

narasumber, yakni  dengan Bapak Sjafri, 12 Juli 

2016; wawancara dengan Bapak Daliman, 02 Juli 

2016 di Depok; wawancara dengan bapak 

Hermansyah, 30 Juni 2016 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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Pada siang hari tepatnya memasuki waktu 

shalat Dzuhur para orang tua kembali 

mewajibkan anak-anak mereka untuk 

menjalankan kewajiban keagamaan mereka, 

yang disusul dengan beristirahat dan 

mengkonsumsi makanan yang telah disiapkan 

oleh orang tua perempuan mereka57. Selepas 

menuju waktu shalat Ashar anak-anak baik 

laki-laki maupun perempuan menuju langgar 

atau musholah untuk mengikuti kegiatan 

pengajian yang di ajar oleh seseorang yang 

bergelar Ustad atau Kyai. Sebelum fajar 

terbenam kegiatan pengajian trsebut berakhir, 

anak-anak kembali kerumah dan membantu 

orang tua untuk merapihkan rumah serta kebun 

dan hewan ternak peliharaan sebelum 

memasuki waktu malam hari. Kegiatan Shalat 

Magrib, dan Isya yang diselingi mendengarkan 

syiar keagamaan di Musholah atau Masjid 

setempat menjadi kegiatan akhir mereka 

dipenghujung hari sebelum tidur58. 

Apa yang dijabarkan oleh penulis melalui 

hasil wawancara terhadap beberapa orang 

penduduk di wilayah pinggiran Jakarta 

tersebut, setidaknya menggambarkan apa yang 

menjadi aktivitas anak-anak yang diwajibkan 

oleh para orang tua mereka, hingga saat 

mereka dewasa dan menyelesaikan masa 

lajang dengan menikah. Pola yang demikian 

seakan atau hampir dipastikan akan berulang 

kembali, dimana pola demikian berkahir 

setelah pemerintah Republik Indonesia pada 

tahun 1970-an memberikan kesempatan dan 

perubahan mendirikan sekolah-sekolah 

berdasarkan instruksi Presiden di sekitar 

wilayah pinggiran Jakarta59. 
 

Keluarga-Keluarga di Jakarta Pada 

Masa Kolonial Belanda, Jepang, 

Revolusi Nasional dan Pasca 

Kemerdekaan  

 

1. Keluarga Pinggiran Selatan Jakarta 

Masa Kolonial Belanda 
Berdasarkan landasan teori yang 

dikemukakan dalam penelitian ini, keluarga 

                                                      
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Sekolah Instruksi Presiden (sekolah 

Inpres) di pinggiran Jakarta Selatan 

ditemukan di wilayah yang bernama 

Fatmawati-Cilandak.  

sebagai sebuah konsep memiliki fungsi-fungsi 

yang dapat digunakan dalam pencapaian 

tujuannya60.  Soerjono Soekanto menjelaskan 

bahwa sebagai sebuah pranata, keluarga 

memiliki 5 (lima) fungsi utama yaki : fungsi 

biologis, fungsi priskologis, fungsi sosialisasi, 

fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Lima 

fungsi yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto 

tersebut, akan dipilih dua saja dalam 

menjelaskan dan menarasikan penelitian ini, 

yakni fungsi secara sosial dan ekonomi. 

Secara normatif landasan utama atau 

motif utama dalam kehidupan manusia 

adalah basis ekonomi, maka dari itu 

keluarga sebagai sebuah pranata 

merupakan alat/ media yang digunakan 

oleh manusia atau kelompok masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomis. 

Sebagai syarat utama untuk 

mempertahankan keberadaannya, faktor 

ekonomis memegang peran penting dan 

akan memberikan pengaruh terhadap 

sektor-sektor lainnya (sosial, budaya, 

religi dan politis). 

Kehadiran pendatang baru (anak) 

dalam sebuah keluarga, selain dimaknai 

sebagai penerus dalam keturunan juga 

dimaknai sebagai penambahan sumber 

daya manusia dalam aktivitas produksi 

dan mata pencaharian sebuah keluarga. 

Motif atau alasan mengenai penambahan 

jumlah sumber daya manusia dalam 

sebuah keluarga, dinyatakan juga oleh 

Peter Boomgaard dalam karyanya yang 

berjudul “Anak-anak Jajahan Belanda : 

Sejarah Sosial-Ekonomi di Jawa 1795-

1880”. Boomgaard juga menjelaskan 

bahkan sebelum sebuah keluarga 

terbentuk, pernikahan menjadi sarana 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

dalam usaha untuk mengolah ladang dan 

sawah61. 

Kehidupan pada masa kolonial 

Belanda yang penuh dengan tekanan 

sosial-ekonomis, seperti kewajiban kerja 

                                                      
60 Lihat kembali mengenai landasan 

teori Bab. II, yang menjelaskan mengenai 

definisi dan konseptual mengenai keluarga 

yang digunakan sebagai pendekatan 

penelitian ini.  
61 Peter Boomgaard. Anak Jajahan 

Belanda : Sejarah Sosial-Ekonomi Jawa 

1795-1880. Jakarta :  Djambatan. 2004.  



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 621 

wajib (kepada pemerintah kolonial dan 

pemilik tanah), dan pembayaran pajak 

kepada pemerintah kolonial (pajak 

perkepala dalam sebuah rumah tangga, 

pajak transaksional di pasar, dll) dan 

pungutan yang dilakukan oleh pemilik/ 

penyewa tanah partikelir62. Pajak dan 

pungutuan yang dikenakan kepada para 

penduduk pribumi telah membuat para 

penduduk, khususnya kepala keluarga 

menanggung beban kehidupan yang 

cukup berat. Salah satu cara untuk dapat 

sedikit mengurangi beban tersebut ialah 

menambah jumlah keluarga, baik dengan 

jalan kelahiran anggota baru maupun 

dengan jalan pernikahan. Dengan 

bertambahnya jumlah anggota keluarga 

(dalam bentuk anak laki-laki, maupun 

menantu pria dan wanita), akan 

mengurangi beban kerja yang ditanggung 

oleh seorang kepala keluarga. Seorang 

anak laki-laki dan menantu laki-laki akan 

dapat mengemban tugas dan tanggung 

jawab untuk bekerja di ladang/ sawah 

yang dimiliki oleh keluarga tersebut, dan 

tenaga lain akan diposting untuk tugas 

lainnya seperti kerja wajib kepada 

pemerintah kolonial ataupun pemilik 

tanah. 

Beban-beban kehidupan yang 

bersifat sosial-ekonomis tersebut 

merupakan beban hidup yang umumnya 

dirasakan oleh para penduduk pribumi 

yang berstatus sebagai petani penggarap 

maupun kuli tani. Mereka adalah 

kelompok dominan yang hidup di wilayah 

pinggiran kota Batavia (kini Jakarta), 

untuk itu hal kehadiran anggota keluarga 

baru (anak dan menantu) akan 

memberikan pendapatan lain melalui 

pekerjaan yang akan diemban oleh 

anggota baru keluarga. Anggota keluarga 

baru, sejatinya bukanlah orang baru dalam 

pengertian dari daerah lain, akan tetapi 

anggota keluarga baru yang sudah 

mendapatkan pendidikan keluarga (in-

formal) sebelum dinyatakan siap untuk 

mengemban tugas dan tanggung jawab 

untuk keluarga mereka. Pendidikan in-

formal yang dimaksud ialah seperti apa 

yang telah dijelaskan pada sub-bab 

                                                      
62 ANRI. Memori Serah Jabatan 1931-

1940 (Jawa Barat I). 1980. hlm. CXXIII.  

mengenai pola umum pengasuhan anak di 

Jakarta.  

 

2. Keluarga Pinggiran Selatan Jakarta 

Masa Jepang 
Situasi kehidupan sosial pada masa 

penjajahan Jepang yang hanya 

berlangsung 3,5 (Tiga Setengah) tahun, 

dipahami dan dirasakan oleh masyarakat 

di pulau Jawa, khususnya di pinggiran 

Jakarta sebagai periode yang cukup berat 

dan sulit. Hampir seluruh kajian-kajian 

sejarah Indonesia yang mengambil tema 

mengenai Indonesia pada masa penjajahan 

Jepang, menjelaskan bagaimana sulitnya 

kehidupan sosial-ekonomi masyarakat 

Indonesia63. 

Kembali kepada pokok bahasan 

mengenai kehidupan keluarga-keluarga di 

Jakarta pada masa Jepang, keadaan 

mereka sangat bergantung kepada 

kebijakan pemerintahan imperium Jepang. 

Orientasi penjajahan yang dilakukan oleh 

Jepang sangat berbeda dengan penguasaan 

kolonial Belanda, dimana kedatangan 

Jepang ke Indonesia dalam masa-masa 

perang di wilayah pasifik. Hal ini 

mendorong pemerintahan Jepang 

mengeluarkan kebijakan yang diasari atas 

kepentingan perang yang dilakukan oleh 

Jepang.  

Dalam lapangan ekonomi pemerintah 

Jepang mewajibkan setiap warga pribumi 

untuk menanam padi dan tanaman umbi-

umbian yang diperlukan bagi kebutuhan 

hidup tentara Jepang. Konsentrasi dalam 

upaya penanaman dua komoditi tersebut 

difokuskan pada wilayah pesisir, 

sementara itu untuk wilayah pedalaman 

dan bagian selatan pulau Jawa, tidak 

terlalu diawasi secara ketat (untuk kasus 

ini Jakarta dan daerah pinggiran selatan 

Jakarta menjadi daerah yang sangat di 

awasi secara ketat).  

Sementara itu dalam kehidupan 

sosial pemerintah Jepang mengeluarkan 

                                                      
63 Guna lebih memahami secara lebih 

mendalam mengenai hal ini dapat 

diperdalam kembali melalui karya-karya 

sejarah : Aiko Kurasawa yang berjudul 

Mobilisasi dan Kontrol; Harry J. Benda 

yang berjudul Bulan Sabit dan Matahari 

Terbit . 
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kebijakan mobilisasi dan kontrol terhadap 

penduduk. Secara umum Jepang 

mewajibkan setiap penduduk (khususnya 

laki-laki) untuk terlibat dalam program 

kemiliteran dan pembangunan 

infrastruktur kepentingan militer Jepang. 

Cukup banyak masyarakat Jakarta yang 

dilibatkan dalam kerja paksa dan 

diwajibkan mengikuti pendidikan militer 

dibawah pengawasan pemerintahan 

Jepang. Seperti dikisahkan oleh Bapak 

Daliman seorang veteran perang 

kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa 

pada masa penguasaan Jepang orang tua 

(ayah) dan seorang kakak laki-lakinya 

diwajibkan untuk mengikuti kerja paksa 

oleh pemerintah Jepang, untuk 

membangun tangsi-tangsi militer Jepang 

di wilayah pesisir utara Jakarta 

(wawancara dengan Bapak Daliman, 02 

Juli 2016 di Depok). 

Pada masa penjajahan Jepang ini 

setiap anggota keluarga khususnya laki-

laki yang dianggap cukup umur (mulai 

dari usia 14 tahun) dan sehat secara fisik 

serta jasmaniah diwajibkan bekerja bagi 

pemerintah imperium Jepang. Bapak 

Safiudin menjelaskan bahwa 2 (dua) 

orang kakaknya diambil secara paksa dari 

rumah untuk bergabung dengan badan 

organisasi perang bentukan Jepang yakni 

PETA. Kedua orang kakak dari bapak 

Safiudin (salah satu tokoh masyarakat di 

Serengseng Sawah, wawancara pada, 11 

Juli 2016) selama menjalani pemusatan 

dan pelatihan di daerah Bayah (selatan 

Banten) tidak pernah diizinkan pulang, 

setelah Indonesia merdeka dan Jepang 

menyerah barulah salah seorang kakak 

beliau kembali kerumah (salah seorang 

lagi meninggal dunia saat terjadi peristiwa 

di Lebak Banten). 

Disisi lain untuk anggota keluarga 

wanita, kisah yang cukup tragis sempat 

diceritakan oleh bapak Herman (sahabat 

bapak Daliman) yang menceritakan 

bahwa adik dari ibundanya diambil dari 

rumah oleh Jepang, untuk dipekerjakan 

sebagai pekerja rumah tangga dalam 

kediaman pemimpin militer Jepang di 

kawasan Salemba Jakarta. Menurut cerita 

bapak Herman terdapat dua orang wanita 

pribumi Jakarta lainnya yang juga bekerja 

dirumah tersebut, mereka memiliki tugas 

yang berbeda-beda di dalam rumah 

(wawancara dengan bapak Hermansyah, 

30 Juni 2016). 

Keadaan penduduk Jakarta pada 

masa penjajahan Jepang di pinggiran 

Jakarta ini memberikan gambaran kepada 

kita tentang bagaimana posisi keluarga 

dalam hal pengasuhan terhadap anak-

anak, tidak dapat dilakukan secara 

maksimal, karena pada usia tertentu yakni 

13 sampai 14 tahun, mereka sudah 

diambil paksa oleh pemerintahan militer 

Jepang. Sementara itu  pendidikan 

keluarga dan lingkungan (umumnya 

berbasis nilai keagamaan Islam sangat 

ketat diawasi) hanya dapat diterima oleh 

anak-anak yang berusia 12 tahun. 

Usia pemerintahan militer Jepang 

berkuasa di Indonesia yang cukup singkat, 

akan tetapi mampu menggangu proses 

transformasi dan pola asuh keluarga 

terhadap anak-anak mereka. Hal ini dilihat 

melalui kebijakan pengawasan yang ketat 

terhadap aktivitas pendidikan keagamaan 

(pesantren, majlis ta’alim, pengajian di 

surau dan musholah). Selain itu juga 

Jepang menutup sekolah-sekolah yang 

didirikan oleh Belanda dan China, pada 

masa penjajahan Belanda. Akan tetapi 

pada masa penjajahan militer Jepang, 

terdapat salah satu nilai-nilai pendidikan 

yang diberikan yakni keterampilan 

militer. Keluarga-keluarga di Jakarta dan 

pinggiran Jakarta, yang mengalami 

pengambilan paksa anak laki-laki mereka, 

merupakan keluarga-keluarga yang 

kemudian mendapatkan pendidikan 

keterampilan militer dari Jepang. 
 

3. Keluarga Pinggiran Selatan Jakarta 

Pada Masa Revolusi Nasional 
Pada awal-awal kemerdekaan 

Republik Indonesia Sartono Kartodirdjo 

(Majalah Prisma, 1994: 81) menjelaskan 

bahwa terjadi suasana euforia yang cukup 

besar ditengah-tengah kehidupan 

masyarakat Indonesia. Khususnya di 

Jakarta, sebagian besar warga di Jakarta 

menyambut dengan sukacita dan 

ekspektasi yang cukup besar, dimana akan 

berakhirnya situasi kehidupan zaman 

kolonial yang cenderung terasa pahit dan 

menyedihkan. 
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Meskipun Indonesia telah 

memproklamirkan kemerdekaan, akan 

tetapi pasukan Jepang masih berada 

diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di 

Jakarta. Selain itu suasana yang kurang 

kondusif juga cukup banyak terjadi 

disekitar pinggiran Jakarta. Hal ini dapat 

terjadi karena upaya konsolidasi kekuatan 

yang dilakukan oleh Republik Indonesia 

masih cukup banyak menghadapi 

tantangan dan kesulitan. Fenomena-

fenomena seperti kriminalitas (dalam 

bentuk perampokan, pencurian dan 

kekerasan lainnya) banyak terjadi di 

wilayah pinggiran Jakarta. 

Seperti yang dikisahkan oleh bapak 

Daliman, bahwa setelah Indonesia 

merdeka tantangan terbesar adalah 

masalah keamanan yang cukup 

meresahkan masyarakat yang ada 

dipinggiran Jakarta. Lebih lanjut bapak 

Daliman menjelaskan bahwa beliau saat 

itu berusia 16 tahun, terlibat dalam 

pasukan keamanaan BKR (Badan 

Keamanan Rakyat) di Jakarta, bertugas 

melakukan pengamanan untuk warga 

yang berada di daerah Jagakara, 

Serengseng Sawah dan Kelapa Dua. 

Warga pribumi ditempat-tempat tersebut 

mengalami gangguan keamanan dan tidak 

mampu melakukan pengamanan karena 

sebagian anggota keluarga mereka (laki-

laki) banyak yang tidak kembali karena 

meninggal dunia saat melaksanakan 

Romusha dan meninggal dalam 

peperangan di beberapa wilayah 

menghadapi tentara Jepang diawal 

kemerdekaan (wawancara dengan Bapak 

Daliman, 02 Juli 2016 di Depok). 

Pelaksanaan pengasuhan anak yang 

dilakukan oleh para keluarga di Jakarta 

dan pinggiran Jakarta mengalami kendala 

yang cukup besar, karena tidak lama 

setelah Indonesia memproklamsikan 

kemerdekaannya, NICA (Nederlandsh 

Indie Civil Administration) datang dengan 

membonceng kekuatan Sekutu.  Pada 

bulan April 1946, NICA tiba di Jakarta, 

dan memberikan ultimatum kepada pihak 

Republik untuk mengsongkan wilayah 

Jakarta dan sekitarnya dari kekuatan 

militernya. Melalui kesepakatan para 

pimpinan sipil dan militer Republik 

Indonesia melakukan evakuasi terhadap 

masyarakat sipil dan arapartur 

pemerintahan ke wilayah Yogyakarta. 

Selang tidak beberapa ditahun 1947 

pemerintah Belanda melakukan operasi 

militer yang dikenal dengan nama Agresi 

Militer I dan II yang dilakukan kemudian 

ditahun 1948.  

Keadaan ini tentu membuat keluarga-

keluarga di Jakarta tidak dapat berbuat 

banyak dalam mengasuh anak pada masa-

masa perang, karena sebagian besar 

melakukan hijrah mengikuti pimpinan 

sipil ke daerah Yogyakarta. Hal utama 

yang dilakukan oleh para keluarga di 

Jakarta ialah mengungsi ke daerah-daerah 

yang dianggap aman, selain ke wilayah 

Yogyakarta, juga terdapat wilayah-

wilayah yang dianggap aman seperti 

wilayah Selatan Banten (Bayah, 

Malipingping, Cilangkalien dan lainnya), 

wilayah selatan Jawa Barat (Pelabuhan 

Ratu). 

Pada masa perang ini, terdapat satu 

hal yang menarik karena terdapat satu 

fenomena yakni masyarakat yang 

mengungsi ke wilayah-wilayah yang 

sudah disebutkan sebelumnya mengalami 

percampuran kebudayaan, salah satunya 

ialah feomena persilangan kuliner. 

Sebagai contoh ialah kuliner Laksa, 

menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad Kosasih (2013: 77), kuliner laksa 

adalah jenis kuliner yang mengalami 

banyak percampuran kebudayaan, akibat 

interaksi antara masyarakat satu dengan 

yang lainnya. Percampuran tersebut 

diantaranya melalui semakin variatifnya 

komposisi bahan-bahan pembuat makanan 

laksa.  

Selama perang dan setelah perang 

kemerdekaan kuliner laksa semakin 

berkembang dan menjadi salah satu 

makanan komersil yang cukup digemari 

di Jakarta. Pada kasus ini, anak-anak 

perempuan dari keluarga-keluarga 

pengungsi menjadi pelaku aktif yang 

terlibat dalam keterampilan membuat 

kuliner tersebut. Hal ini diperkuat dengan 

hasil sumber yang didapatkan oleh 

Ahmad Kosasih (2013: 67) dalam 

penelitian sejarah kuliner Laksa 

(wawancara terhadap Zainudin, 01 

Agustus 2013), bahwa seorang pedagang, 

yang telah berlangsung lama terlibat 
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dalam usaha kuliner laksa didaerah 

Fatmawati-Jakarta Selatan, menyatakan 

bahwa usaha tersebut dilakukan oleh sang 

ibu (saat mengungsi) sejak mempelajari 

kuliner laksa yang berada di wilayah 

Pelabuhan Ratu-Jawa Barat.       
 

4. Perkembangan Keluarga-Keluarga 

di Selatan Jakarta Pasca 

Kemerdekaan 
Berakhirnya perjanjian Konfrensi 

Meja Bundar (kemudian akan disebut 

dengan KMB saja) menandai berakhirnya 

pula persengketaan politik dan 

konfrontatif kekuatan militer antara 

Republik Indonesia dengan Belanda 

(meskipun belum berakhir seluruhnya, 

karena masih ada persoalan mengenai 

Irian Barat di kemudian hari). Pasca 

perjanjian KMB para peminpin nasional 

dan pusat pemerintahan Republik 

Indonesia kembali ke kota Jakarta, 

peristiwa kembalinya Jakarta sebagai ibu 

kota terjadi pada 28 Desember 1945. 

Kembalinya Jakarta sebagai ibu kota 

tidak serta merta memberikan kemudahan 

bagi pegelolaan pemerintahan yang 

dikomdani oleh Soekarno-Hatta. Selama 

kota Jakarta ditinggalkan oleh para 

pemimpin nasional, keadaan dan situasi 

kota Jakarta tidak dalam kondisi yang 

kondusif serta aman, hal ini dikarenakan 

kekosongan kepemimpinan nasional 

secara politis, yang direspon/ diambil alih 

oleh kekuatan-kekuatan milisi “liar”. 

Gangguan keamanan dan ketertiban juga 

dirasakan oleh pemerintahan Republik 

Indonesia ketika kembali ke Jakarta, 

keadaan tersebut sangat dirasakan 

disebagian besar terjadi di sebelah selatan 

wilayah pinggiran Jakarta64. 

Gangguan kemanan dan ketertiban 

yang dilakukan oleh para laskar yang 

merasa sakit hati terhadap kepurusan 

pemerintahan Soekarno-Hatta ini, secara 

umum menguasai/ beroperasi di wilayah-

wilayah perkebunan yang pernah dikuasai 

oleh pemerintah kolonial dan 

                                                      
64 Asep Suryana dalam Taufik 

Abdullah dan Sukri Abdurrahman (ed). 

Indonesia Across Order : Arus Bawah 

Sejarah Bangsa (1930-1960). Jakarta : LIPI. 

2011., hlm. 91. 

ditelantarkan pada masa pemerintahan 

imperium Jepang. Keadaan dan tempat 

beroperasinya para pengganngu kemanan 

dan ketertiban di pinggiran selatan Jakarta 

tersebut, tidak hanya menggangu dan 

menghalangi upaya pengelolaan 

pemerintahan yang hendak dijalankan 

oleh pemerintah,akan tetapi juga 

memberikan cukup banyak teror secara 

fisik dan psikis kepada penduduk sekitar.  

Salah satu contoh ialah laskar 

Banteng Merah yang berada dan kerap 

beroperasi di wilayah Jakagarsa. Laskar 

ini adalah milisi lokal yang terbentuk pada 

masa perang kemerdekaan, dan secara 

umum laskar ini memiliki afilias yang 

cukup kuta dengan kelompok pergerakan 

komunis. Laskar ini mengambil landbouw 

sebagai wilayah markas mereka. Akibta 

ulah kriminalitas yang kerap kali mereka 

lakukan, khususnya melakukan 

perampokan penduduk Jagakarsa yang 

memiliki kemampuan ekonomi (kaya) 

membuat penduduk sangat ketakutan 

(Wawancara dengan Pak Sjafri, 12 Juli 

2016). 

Ketakutan yang cukup besar 

dirasakan oleh warga atau penduduk 

selatan Jakarta yang berasal dari etnis 

Tionghoa, karena etnis Tionghoa kerap 

kali menjadi sasaran bagi kegiatan 

kriminal dan kejahatan dalam bentuk 

perampokan, pencurian dan pembunuhan. 

Hal ini diungkapkan oleh Tjap Oei 

(menggunakan nama Indonesia saat ini 

Zainal Oki), yang menjelaskan bahwa 

kakeknya merupakan korban perampokan 

dan pembunuhan di tahun 1950, yang 

dilakukan oleh para laskar-laskar yang 

melakukan kegiatan kriminal pada malam 

hari di wilayah Jalan Joe (Jagakarsa). 

Lebih lanjut menurut Tjap Oei, peristiwa-

peristiwa perampokan yang terkadang 

juga terjadi peristiwa pembunuhan, 

sempat menyulut rasa curiga dan sentimen 

yang kuat antara masyarakat pribumi 

dengan para penduduk yang memiliki 

latar belakang etnis Tionghoa di wilayah 

Jagakarsa (wawancara dengan Tjap Oei, 

12 Juli 2016).  

Senada dengan para penduduk yang 

berlatar belakang etnisTiongha, kejadian 

mengenai kegiatan kriminalitas juga 

sempat dialami oleh keluarga-keluarga 
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pribumi yang menganut keyakinan nasrani 

di sekitar wilayah Desa Putra (Setu 

Babakan-Jagakarsa). Seorang sepuh (yang 

dituakan dan dihormati) di daerah Setu 

Babakan bernama Pak Niman 

menjelaskan bahwa pada masa Laskar 

Banteng Merah melakukan kegiatan teror 

dan kriminalitas cukup banyak 

memberikan gangguan kepada penduduk. 

Gangguan dan teror khususnya lebih 

ditujukan kepada orang-orang kaya, 

golongan etnis Tionghoa dan penduduk 

pribumi yang berlatar belakang keyakinan 

Nasrani (Wawancara dengan Pak Niman, 

09 Juli 2016).  

Salah satu bentuk peninggalan aksi 

teror yang dilakukan oleh kelompok 

pengacau keamanan di wilayah Setu 

Babakan menurut Pak Niman adalah 

keberadaan reruntuhan bangunan gudang 

yang terbakar, bangunan tersebut berada 

di sudut sebelah timur sekolah Desa Putra. 

Seorang pimpinan yayasan Desa Putra 

yang bernama Ibu Veronica (51 tahun), 

menjelaskan bahwa para Romo dan Pastur 

yang mengabdi di sekolah dan panti 

asuhan Desa Putra, kerap kali bercerita 

tentang keadaan pada masa setelah 

berlangsungnya perundingan KMB antara 

Belanda dan Republik Indonesia, keadaan 

sosial sangat mengkhawatirkan. Banyak 

penduduk pribumi yang menganut 

keyakinan Nasrani menjadi korban aksi 

teror, dalam bentuk perampokan dan 

pembunuhan. Hal ini terjadi karena para 

penduduk pribumi yang menganut ajaran 

Kristen, dianggap sebagai kaki tangan dari 

penjajah Belanda (wawancara dengan Ibu 

Veronica, 09 Juli 2016). 

Keadaan sosial dan keamanan yang 

cukup mengkhawatirkan tersebut pada 

masa-masa setelah proklamasi telah 

membuat dan membentuk tingkat 

kekhawatiran penduduk di wilayah 

pinggiran Jakarta selatan tersebut 

menyusun langkah-langkah antisipatif 

bagi keselamatan keluarganya, khususnya 

bagi para anak-anak mereka. Pak Niman 

bercerita bahwa pada tahun 1950-an ia 

sudah berusia 6 tahun, dimana kedua 

orang tua Pak Niman melarang anak-anak 

mereka untuk menunaikan ibadah Sholat 

Magrib dan Isya berjamaah di Langgar 

atau Masjid. Hal ini dilakukan karena 

kedua orang tua Pak Niman khawatir 

anak-anak mereka menjadi korban 

kekerasan ataupun penculikan yang 

dilakukan oleh laskar Banteng Merah 

(Wawancara dengan Pak Niman, 09 Juli 

2016). 

Langkah antisipatif juga dilakukan 

oleh keluarga pribumi yang menganut 

keyakinan Kristen dan keluarga dari etnis 

Tionghoa. Keluarga pribumi yang 

menganut keyakinan Nasrani tidak 

mengizinkan anak-anak mereka untuk 

mengikuti pendidikan di sekolah Desa 

Putra, selama situasi keamanan dan 

ketertiban di wilayah Setu Babakan-

Srengseng Sawah belum pulih. Hal yang 

menarik justru ditunjukkan oleh keluarga 

etnis Tionghoa, dimana anak-anak mereka 

digiatkan untuk mengasah kembali 

kemampuan bela diri mereka, sebagai 

langkah untuk membela diri dalam 

keadaan terdesak, serta menjaga 

keamanan keluarga mereka (wawancara 

dengan Ibu Veronica, 09 Juli 2016; 

wawancara dengan Tjap Oei, 12 Juli 

2016). 

Memasuki bulan November ditahun 

1950 pemerintah Republik Indonesia 

memberikan respon terhadap daerah-

daerah yang mengalami sidtabilitas 

ketertiban dan keamanan. Salah satu cara 

yang ditempuh ialah melakukan kegiatan 

pengamanan dan penumpasan kelompok-

kelompok “pengacau”, dengan kebijakan 

militer. Kepolisan Republik Indonesia dan 

Tentara Nasional Indonesia dikerahkan 

untuk mengamankan dan membangun 

situasi yang kondusif di wilayah pinggiran 

Jakarta (Koran Sin Po, 15 November 

1950). 

Guna mempercepat keadaan menjadi 

lebih kondusif warga disekitar Jagakarsa, 

Fatmawi dan Cilandak memberikan 

sumbangsih dalam bentuk, pemberian izin 

kepada anak-anak mereka yang dianggap 

sudah dewasa untuk terlibat dengan kerja-

kerja pengamanan Kepolisian Republik 

Indonesia dan Tentara Nasional 

Indonesia. Pak Niman bercerita bahwa 

sang kakak yang bernama Tholib (saat itu 

berusia 18 tahun), di izinkan oleh orang 

tuanya untuk membantu petugas 

pengamanan di wilayah mereka 
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(Wawancara dengan Pak Niman, 09 Juli 

2016). 

Melalui penjabaran mengenai situasi 

sosial dan respon keluarga-keluarga di 

pinggiran Jakarta pada masa setelah 

perang kemerdekaan, kita dapat melihat 

bagaimana fungsi-fungsi keluarga lebih 

bersifat internal dan protektif dalam 

menjaga keberlangsungan anggota 

keluarga mereka. Khususnya bagi 

keluarga-keluarga pribumi non-muslim, 

serta keluarga etnis Tionghoa, mereka 

hanya dapat menjaga anak-anak mereka 

melalui penyusunan strategi yang mereka 

terapkan, dan berharap bantuan 

pemerintah. 
 

Saling-Silang Transformasi Nilai-Nilai 

Sosial-Budaya Keluarga-Keluarga di 

Jakarta di Tahun 1960-an 
Memasuki tahun 1960-an masyarakatdi 

Jakarta menghadapi perubahan yang sanagat 

mendasar, perubahan yang berjalan dengan 

sangat cepat tersebut ditopang oleh keberadaan 

teknologi yang semakin baik. Kebutuhan untuk 

dapat menyesuaikan diri terhadap 

perkembangan zaman dan diharapkan mampu 

berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di 

dunia, telah memaksa para pemimpin nasional 

memikirkan bagaimana menyusun bidang 

pendidikan nasional yang mampu adaptif 

dengan perkembangan zaman.  

Dua hal yang cukup mendasar menjadi 

pertimbangan kebijakan pemerintah pusat 

maupun daerah di Jakarta, dalam menyusun 

infrastruktur dunia pendidikan di Jakarta. 

Pertama ialah keberadaan pengajar dan sarana-

prasarana penunjang pendidikan. Dunia 

pendidikan dipahami oleh pemimpin nasional 

sebagai tiket untuk mampu menghadapi segala 

perkembangan perikehidupan bangsa, 

khususnya di Jakarta sebagai pusat ibu kota 

negara, pendidikan memiliki posisi yang cukup 

strategis dalam mengembangkan ibu kota.  

Pemerintah kota Jakarta melalui instruksi 

menteri pendidikan dan pengajaran 

membangun sarana-sarana kependidikan 

disekitar kota Jakarta, dan semakin meluas 

hingga kepinggiran kota Jakarta. Akan tetapi 

sebelum membangun sarana kependidikan 

tersebut (sekolah), pemerintah pusat 

memberikan posisi dan peran yang cukup besar 

kepada Persatuan Guru Republik Indonesia 

(kemudian akan disingkat menjadi PGRI), 

untuk menghasilkan guru-guru dan tenaga 

pengajar (melalui keberadaan Sekolah 

Pendidikan Guru ) yang kelak akan ditugaskan 

dalam sekolah-sekolah yang dibentuk oleh 

pemerintah. 

Sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah mengenai peran penting sekolah 

dalam membangun kehidupan bangsa menjadi 

lebih baik dan bermartabat, hanya mampu 

menjangkau keluarga-keluarga yang berada di 

pusat kota- Jakarta ditahun 1960-an. 

Pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah 

pada masa tersebut cenderung mengarah 

kepada pendidikan umum, dan melepaskan 

tanggung jawab penddikan dengan ciri 

keagamaan kepada pranata-pranata keagamaan 

milik masyarakat (hal ini dibuktikan dengan 

belum terintegrasinya pendidikan di pesanten 

dan pendidikan misionaris) kedalam 

pendidikan formal di bawah Kementrian 

Pendidikan dan Pengajaran (wawancara 

dengan Ibu Veronica, 09 Juli 2016). 

Perkembangan dunia pendidikan formal di 

Jakarta, juga didorong oleh perkembangan 

ekonomi di Jakarta yang mulai dipenuhi oleh 

kegiatan-kegiatan ekonomi perusahaan dan 

perdagangan modern. Pendidikan formal 

menjadi satu kesempatan emas yang tidak akan 

dilepaskan bagi masyarakat di Jakarta, agar 

mampu terlibat secara aktif dalam putaran roda 

ekonomi di Jakarta. Sebagai contoh ialah 

pembukaan kegiatan Pekan Raya Ekonomi 

Internasional (cikal bakal kegiatan Djakarta 

Fair asa Ali Sadikin)  yang telah diadakan 

sejak tahun 1953, dimana para pekerja yang 

terlibat dalam kegiatan pemasaran produk-

produk niaga mengharus seseorang minimal 

memiliki ijazah Sekolah Dasar untuk dapat 

bekerja di unit-unit tertentu (Madjalah 

Kotapradja No.4 Th. Ke III. 30 Oktober 1952. 

Hal. 18). 

Perkembangan dunia industri dan 

perdagangan di kota Jakarta, dalam bentuk 

berdirinya korporasi-korporasi bisnis, telah 

membuka mata para orang tua untuk 

menyekolahkan anak-anak mereka lembaga 

pendidikan formal seperti sekolah. Hal ini 

dilakukan agar anak-anak mereka mampu 

terlibat dalam kegiatan perindustrian dan 

perdaganga yang sangat dominan dalam 

ekonomi Jakarta. Bapak Niman menceritakan 

bagaimana kemudian beliau memiliki beberapa 

sepupu yang kemudian disekolahkan oleh para 
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orang tua mereka dengan harapan memiliki 

pekerjaan yang layak dan tidak hanya mewarisi 

usaha ayahnya sebagai petani buah di wilayah 

Jakarta. Lebih lanjut menurut Bapak Niman, 

menjadi seorang buruh di pabrik dan seorang 

karyawan rendahan di perusahaan-perusahaan 

Jakarta memiliki status sosial yang cukup 

tinggai (wawancara dengan Bapak Niman, 09 

Juli 2016).  

Kesadaran mengenai pentingnya dunia 

pendidikan di tahun 1960-an juga sangat 

dirasakan oleh para orang tua di wilayah 

pinggiran kota Jakarta. Hal ini dapat dilihat 

melalui semakin banyaknya anak-anak 

dipinggiran kota Jakarta yang mengenyam 

pendidikan formal, meski dalam bentuk 

pranata pendidikan yang berbasis religi. Bapak 

Niman menjelaskan bahwa pada pertengahan 

tahun 1957, cukup banyak sekolah-sekolah 

keagamaan dalam bentuk sekolah Madrasah, 

yang berada dalam payung Departemen 

Agama Republik Indonesia didirikan di 

sepanjang wilayah Jagakarsa, Kebayoran dan 

Depok (wawancara dengan Bapak Niman, 09 

Juli 2016). 

Tahun 1960 dapat dikatan sebagai awal 

dari proses yang cukup kuat bagi 

pembangunan pondasi pendidikan formal, 

yang diakses oleh keluarga-keluarga di Jakarta 

dan pinggiran Jakarta. Anak-anak dari para 

keluarga di pinggiran Jakarta, sudah mulai 

diberikan jalan dan mengakses dunia 

pendidikan formal, sebagai bentuk kesadaran 

mengenai pentingnya pendidikan formal oleh 

para orang tua. 

 

PENUTUP  

Pola asuh anak-anak yang dilakukan oleh para 

keluarga di wilayah pinggiran Jakarta, 

sejatinya merupakan satu stereotype tersendiri 

dalam gambaran keluarga di Indonesia. Hal ini 

tidak terlepas dari asal-usul kemunculan kota 

Jakarta sebagai sebuah kota yang mutirasial 

dan multi-kebudayaan. Masuknya unsur-unsur 

budaya dari luar Jawa dan Nusantara, telah 

membentuk pola pembentukan keluarga yang 

cukup unik dan khas, sebagai sebuah pantulan 

dari kota kolonial. Mengasuh dan mendidik 

anak dengan mengutamakan pendidikan 

keagamaan, dan pengetahuan-pengetahuan 

mengenai basis agraria dan perniagaan, hanya 

terdapat dalam keluarga-keluarga yang berada 

di wilayah pesisir, yang dibangun oleh 

kolonial. 

Seperti yang tergambar dalam narasi mengenai 

pola asuh keluarga pada masa kolonial, dimana 

anak-anak dan anggota keluarga baru lainnya 

menjadi tenaga tambahan dalam menghadapi 

tekanan-tekanan hidup dalam langan sosial-

ekonomis. Berdasarkan keadaan tersebut, maka 

anak-anak ataupun anggota baru keluarga 

lainnya disyaratkan untuk memahami dan 

memiliki wawasan serta pengetahuan dalam 

membantu kepala keluarga bekerja di ladang 

atau lahan persawahan yang mereka miliki. 

Setali itga uang dengan masa penjajahan 

Jepang, anak-anak dan anggota keluarga yang 

cukup sehat dan kuat, kembali diposisikan 

sebagai sumber daya tenaga manusia untuk 

memenuhi tuntutan pemerintahan Jepang 

dalam mengeskploitasi kekayaan alam yang 

ada di Batavia, maupun sebagai tenaga 

tambahan untuk kepentingan militer.  

Pada masa kemerdekaan dan setelah 

kemerdekaan (hingga tahun 1960-an), pola 

asuh anak tidak terlalu berbeda dimana anak-

anak tetap menjadi sumber daya dalam 

melindungi dan mengelola alat produksi yang 

dimiliki (tanah dan perkebunan). Hal ini 

menjadi satu kesimpulan tersendiri dalam 

tulisan ini, bahwa poal pengasuhan anak-anak 

dipinggiran Batavia (kini Jakarta), sangat 

ditentukan oleh bagaimana dinamika 

kehidupan sosial-ekonomi yang sedang 

berlangsung.      
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Gede Putu Agus Jana Susila 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

LATAR BELAKANG 

Tujuan dari pembangunan ekonomi secara 

keseluruhan adalah untuk mewujudkan suatu 

masyarakat adil dan makmur yang merata baik 

material maupun spiritual. Untuk mewujudkan 

tujuan pernbangunan tersebut maka prioritas 

pembangunan diletakkan pada pembangunan 

ekonomi, karena diharapkan keberhasilan 

pembangunan dibidang ekonomi dapat 

digunakan untuk mendorong pembangunan di 

bidang lainnya. 

Untuk mengolah potensi ekonomi potensial 

menjadi riil salah satu sarana yang sangat penting 

KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT DENGAN 

INVESTASI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN 

BULELENG 

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja-Bali 

Janos_undiksha@yahoo.com 

This study aimed to obtain findings about the effect of (1) Identify the field of business and strategic 

commodities which are a potential Buleleng, (2) Identify the business field and potential commodities by district, 

which is expected to provide information to potential investors, as a first step to inculcate invest in Buleleng, (3) 

identify the enabling factors and constraints in the development of investment in Buleleng. The analytical tool 

used in these studies generally consists of three methods: analysis of the pattern of growth in economic sectors 

(Klassen Typologi), Location Quotient, and schallogram analysis. The data processing of all three methods / 

tools of analysis used in this study were processed using Microsoft Excel program. The results of the analysis 

Klassen Typologi sectoral approaches, indicating that the agricultural sector occupied the first quadrant is 

advanced and rapidly growing sector. LQ value calculation results across sectors of the economy based on 

indicators of local revenue that GDP at constant 2000 prices, there are three sectors which are the economic 

base of Buleleng that can be prioritized into leading sectors in 2010-2013, namely agriculture, manufacturing 

industry sector, and the sector of rendering services. The results of the analysis schallogram District of 

Buleleng hold first rank in the availability of support facilities leading sectors that is 2,610. This is because the 

District is the capital of Buleleng regency of Buleleng so that the spread of the facility construction is done in 

these districts. 

Keywords: Klassen Typologi, Location Quotient, schallogram analysis. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan tentang pengaruh (1) Mengidentifikasi lapangan 

usaha dan komoditas strategis yang menjadi potensi Kabupaten Buleleng, (2) Mengidentifikasi lapangan usaha 

dan komoditas yang potensial per kecamatan, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada calon 

investor, sebagai langkah awal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng, (3) Mengidentifikasi 

faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pengembangan investasi di Kabupaten Buleleng. Alat analisis yang 

digunakan dalam studi penelitian ini secara umum terdiri atas tiga metode, yaitu: analisis pola pertumbuhan 

sektor ekonomi (Klassen Typologi), analisis Location Quotient, dan analisis skalogram. Pengolahan data dari 

ketiga metode/alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan program Microsoft 

Excel. Hasil dari analisis Klassen Typologi dengan pendekatan sektoral, menunjukkan bahwa sektor pertanian 

menduduki kuadran I yaitu sektor maju dan tumbuh cepat. Hasil perhitungan nilai LQ diseluruh sektor 

perekonomian berdasarkan indikator pendapatan daerah yaitu PDRB atas dasar harga konstan 2000 terdapat tiga 

sektor yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Buleleng yang dapat diprioritaskan menjadi sektor 

unggulan pada tahun 2010-2013 yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Hasil 

analisis skalogram Kecamatan Buleleng memegang peringkat pertama dalam ketersediaan fasilitas pendukung 

sektor unggulan yaitu 2.610. Ini disebabkan karena Kecamatan Buleleng merupakan ibukota dari Kabupaten 

Buleleng sehingga penyebaran fasilitas pembangunan dilakukan di kecamatan tersebut. 

Kata Kunci: Klassen Typologi, Location Quotient, analisis skalogram. 
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adalah pengembangan investasi. Karena dengan 

pengembangan investasi akan mendorong pada 

beberapa efek mulai dari penyerapan tenaga 

kerja, peningkatan pendapatan nasional/daerah 

maupun peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang pada akhimya akan menciptakan 

kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan 

kemiskinan suatu daerah. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

temuan tentang pengaruh (1) Mengidentifikasi 

lapangan usaha dan komoditas strategis yang 

menjadi potensi Kabupaten Buleleng, (2) 

Mengidentifikasi lapangan usaha dan komoditas 

yang potensial per kecamatan, sehingga 

diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

calon investor, sebagai langkah awal untuk 

menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng, 

(3) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung 

dan kendala dalam pengembangan investasi di 

Kabupaten Buleleng. 

 

METODE ANALISIS DATA  

Alat analisis yang digunakan dalam studi 

penelitian ini secara umum terdiri atas tiga metode, 

yaitu: analisis pola pertumbuhan sektor ekonomi 

(Klassen Typologi), analisis Location Quotient, dan 

analisis skalogram. Pengolahan data dari ketiga 

metode/alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini diolah dengan menggunakan program 

Microsoft Excel. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.   

 

Tabel. 1 Alat Analisis yang Digunakan dalam Penelitian 
No Alat Analisis Tujuan 

1. 
Klassen Typologi Mengidentifikasi klasifikasi pola pertumbuhan sector 

ekonomi wilayah di Kabupaten Buleleng 

2. 

Location Quotient (LQ) 

• Multiplier Pendapatan 

• Surplus Pendapatan 

Menemukan sektor unggulan dalam meningkatkan 

perekonomian di Kabupaten Buleleng 

3. 
Analisis Skalogram Menganalisis pembangunan infrastruktur di Kabupaten 

Buleleng 

 

Identifikasi Pola Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Buleleng 

Tabel. 2 Laju Pertumbuhan PDRB dan Kontribusi PDRB Kabupaten Buleleng 
Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan PDRB rata-rata 

(persen) 

Kontribusi PDRB rata-rata (persen) 

Bali Buleleng Bali Buleleng 

Pertanian 2.19 2.40 18.79 23.13 

Pertambangan dan 

Penggalian 
13.60 6.29 0.70 0.66 

Industri Pengolahan 5.50 4.39 9.91 10.12 

Listrik, Gas, dan Air 

Bersih 
7.97 9.95 1.56 1.02 

Bangunan 10.03 7.33 4.24 2.78 

Perdagangan, Hotel, 

dan Restoran 
6.62 9.74 32.20 29.68 

Pengangkutan dan 

Komunikasi 
6.32 5.58 11.05 3.57 

Keuangan, 

Persewaan, dan Jasa 

Perusahaan 

7.59 4.02 7.16 4.11 

Jasa-jasa 9.36 7.07 14.38 24.95 

Sumber: BPS (diolah) 

 

Berdasarkan Klassen Typologi pola 

pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat 

dikategorikan sebagai sektor maju dan tumbuh 

cepat adalah sektor pertanian. Sektor inilah yang 

sebaiknya mendapat perhatian yang lebih dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk 

dikembangkan. Sektor pertanian mempunyai 

kinerja laju pertumbuhan dan kontribusi ekonomi 

yang lebih besar daripada Provinsi Bali yaitu: 2,40 

persen rata-rata laju pertumbuhan dan 23,13 persen 

untuk kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 

Kabupaten Buleleng. 

Analisis Basis Perekonomian  
Untuk mengetahui potensi aktivitas 

ekonomi yang merupakan basis dan non basis 
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digunakan metode Location Quotient yang 

merupakan perbandingan relatif antara kemampuan 

atau peranan sektor yang sama dalam suatu wilayah 

terhadap wilayah yang lebih luas. Untuk 

mengetahui sektor perekonomian yang dapat 

meningkatkan pendapatan daerah maka pendapatan 

sebagai dasar ukuran yang tepat. Oleh sebab itu, 

dalam analisis sektor basis ini menggunakan PDRB 

dengan indikator pendapatan untuk melihat 

peranannya dalam perekonomian di Kabupaten 

Buleleng. Hasil perhitungan nilai LQ diseluruh 

sektor perekonomian berdasarkan indikator 

pendapatan daerah yaitu PDRB atas dasar harga 

konstan 2000 terdapat tiga sektor yang menjadi 

basis perekonomian Kabupaten Buleleng yang 

dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan pada 

tahun 2010-2013 yaitu sektor pertanian, sektor 

industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa, ini 

ditunjukkan dari hasil perhitungan nilai LQ sektor 

tersebut lebih dari satu. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi 

yang besar dalam perekonomian dan pembangunan 

wilayah di Kabupaten Buleleng 

Hasil perhitungan analisis sektor basis 

perekonomian di Kabupaten Buleleng periode 

2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 3 

 

Tabel 3 Nilai LQ Sektor-Sektor Perekonomian di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Harga Konstan 2000 

Periode 2010-2013 

Lapangan Usaha 
 Location Quotient (LQ) 

2010 2011 2012 2013 Rata-rata 

Pertanian 1.23 1.24 1.23 1.23 1.23 

Pertambangan dan Penggalian 0.99 0.98 0.90 0.87 0.94 

Industri Pengolahan 1.04 1.04 1.02 0.99 1.02 

Listrik, Gas, dan Air Bersih 0.64 0.66 0.66 0.67 0.66 

Bangunan 0.69 0.69 0.63 0.63 0.66 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0.88 0.89 0.94 0.97 0.92 

Pengangkutan dan Komunikasi 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 0.60 0.59 0.56 0.54 0.57 

Jasa-jasa 1.79 1.75 1.74 1.67 1.74 

Sumber: BPS (data diolah) 

 

Efek Pengganda Pendapatan  
Menurut konsep ekonomi basis yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa adanya efek 

pengganda yang berasal dari sektor basis pada 

hakikatnya akan meningkatkan pendapatan, 

sekaligus investasi dan konsumsi kebutuhan 

wilayah. Selain itu, dengan efek pengganda 

tersebut juga menyebabkan adanya peningkatan 

permintaan sektor non basis sehingga investasi 

pada sektor non basis tersebut juga harus 

ditingkatkan agar dapat memenuhi permintaan 

sektor non basis.   

 

Tabel 4 Nilai Pengganda Basis Sektor Basis Kabupaten Buleleng Tahun 2010-2013 

TAHUN 
BASE MULTIPLIER 

Y Total Y Basis K (Multiplier) 

2010 3,457,475.66 2,061,777.47 1.68 

2011 3,668,884.04 2,153,867.47 1.70 

2012 3,907,935.78 2,255,543.39 1.73 

2013 4,170,206.98 2,363,013.79 1.76 

Sumber: BPS (Data diolah) 

 

Angka pengganda pendapatan dijadikan 

pertimbangan kriteria penentuan sektor unggulan 

karena suatu sektor mempunyai angka pengganda 

pendapatan yang tinggi dan jika sektor tersebut 

dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan 

daya beli masyarakat, atau dengan kata lain bahwa 

angka penganda pendapatan terkait erat dengan 

peningkatan daya beli masyarakat dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil 

perhitungan nilai efek pengganda dapat dilihat pada 

Tabel 4.  

Pada Tabel 4 nilai koefisien pengganda 

basis cenderung meningkat selama periode 2010-

2013. Nilai koefisien pengganda basis tahun 2010 

sebesar 1,68, hal ini berarti bahwa jika terjadi 

peningkatan pendapatan sektor basis sebesar 

Rp.100.000 maka total pendapatan sebesar 

Rp.168.000 dan pendapatan sektor non basis 

sebesar Rp.68.000. Nilai koefisien mengalami 

kecenderungan yang meningkat dari tahun 2010-

2013. 

Analisis Skalogram 
Perkembangan Infrastruktur dalam 

Pembangunan Wilayah  
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Unit pusat pengembangan yang di analisis 

dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang 

ada di Kabupaten Buleleng. Tabel 5 akan 

menyajikan jumlah jenis dan jumlah unit sarana 

dan prasarana pembangunan atau fasilitas sosial 

ekonomi pada setiap kecamatan (pusat 

pengembangan) yang disusun secara skalogram. 

Berdasarkan Tabel 5 diberikan informasi tentang 

hirarki atau peringkat dari pusat pengembangan 

dari peringkat teratas sampai peringkat terbawah 

seperti terlihat pada Tabel 5 

 

Tabel 5 Hirarki Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Berdasarkan 

Skalogram (satuan unit) 

No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Desa 

Jumlah 

Jenis 

Fasilitas 

Jumlah Unit 

Fasilitas 
Peringkat 

1. Buleleng 132.640 29 32 3.251 1 

2. Sawan 59.540 14 24 1.580 2 

3. Seririt 71.040 21 26 1.562 3 

4. Gerokgak 81.220 14 23 1.548 4 

5. Kubutambahan 54.640 13 25 1.512 5 

6. Tejakula 53.980 10 21 1.443 6 

7. Banjar 70.540 17 24 1.435 7 

8. Sukasada 74.430 15 24 1.205 8 

9. Busungbiu 40.270 15 22 801 9 

Sumber: BPS (data diolah) 

 

Berdasarkan Tabel 5 bahwa hanya 

Kecamatan Buleleng yang memiliki fasilitas yang 

paling lengkap. Kecamatan Buleleng memiliki 32 

jenis fasilitas. Kecamatan Buleleng merupakan 

kecamatan yang paling banyak jumlah 

penduduknya, sehingga kelengkapan fasilitas 

sangat diperlukan, sehingga memungkinkan 

kecamatan ini memiliki fasilitas yang tidak dimiliki 

kecamatan lainnya. Disusul oleh Kecamatan Seririt 

dengan 26 jenis fasilitas. Hasil analisis skalogram 

Kecamatan Buleleng memegang peringkat pertama 

dalam ketersediaan unit fasilitas pembangunan 

yaitu sebanyak 3.251, ini disebabkan karena 

Kecamatan Buleleng merupakan ibukota 

Kabupaten Buleleng sehingga penyebaran fasilitas 

pembangunan dilakukan di kecamatan tersebut. 

Hirarki terendah dipegang oleh Kecamatan 

Tejakula yaitu dengan jumlah 21 jenis fasilitas. 

 

Perkembangan Infrastruktur Pendukung 

Sektor Unggulan  

Dalam analisis skalogram ini, dapat di 

asumsikan beberapa sarana dan prasarana yang 

mendukung perkembangan sektor unggulan di 

Kabupaten Buleleng, yaitu; pasar, toko, kios, 

warung, KUD, industri pengolahan, bank, BPR, 

pegadaian, bank umum, bank pasar, dan Lembaga 

Perkreditan Desa (LPD). Penyebaran sarana dan 

prasarana (infrastruktur) yang mendukung kegiatan 

sektor unggulan dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6 Penyebaran Sarana dan Prasarana Pendukung Perkembangan Sektor Unggulan di Kabupaten 

Buleleng Tahun 2013 (satuan unit)   

No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Desa 

Jumlah 

Jenis 

Fasilitas 

Jumlah Unit 

Fasilitas 
Peringkat 

1. Buleleng 132.640 29 15 2.610 1 

2. Sawan 59.540 14 14 1.439 2 

3. Seririt 71.040 21 11 1.294 3 

4. Kubutambahan 54.640 13 12 1.284 4 

5. Gerokgak 81.220 14 11 1.274 5 

6. Tejakula 53.980 10 9 1.243 6 

7. Banjar 70.540 17 13 1.233 7 

8. Sukasada 74.430 15 11 941 8 

9. Busungbiu 40.270 15 12 665 9 

Sumber: BPS (data diolah) 

 

Hasil analisis skalogram Kecamatan 

Buleleng memegang peringkat pertama dalam 

ketersediaan fasilitas pendukung sektor unggulan 

yaitu 2.610. Ini disebabkan karena Kecamatan 

Buleleng merupakan ibukota dari Kabupaten 

Buleleng sehingga penyebaran fasilitas 

pembangunan dilakukan di kecamatan tersebut. 

Walaupun di Kecamatan Buleleng hanya terdapat 
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tiga industri pengolahan makanan, minuman dan 

tembakau tidak sebanyak jika dibandingkan 

Kecamatan Banjar yang memiliki empat industri 

pengolahan makanan, minuman dan tembakau 

sedangkan Kecamatan Sukasada yang memiliki 

industri pengolahan makanan, minuman dan 

tembakau terbanyak di Kabupaten Buleleng yaitu 

sebanyak lima indusri, tetapi kecamatan Buleleng 

memiliki jumlah indutri pengolahan kertas dan 

industri pengolahan kayu terbanyak di Kabupaten 

Buleleng yaitu masing-masing sebanyak lima 

industri pengolahan. Selain kepemilikan industri 

pengolahan di setiap kecamatan di Kabupaten 

Buleleng, Kecamatan Buleleng memiliki jumlah 

bank pemerintah terbanyak dibandingkan dengan 

kecamatan lainnya. Hirarki terendah dipegang oleh 

Kecamatan Tejakula yaitu dengan jumlah jenis 

fasilitas sebanyak sembilan. Kecamatan Tejakula 

sama sekali tidak memiliki industri pengolahan 

baik itu di sektor makanan, minuman, dan 

tembakau maupun sektor lainnya seperti industri 

tekstil, industri kayu, industri kertas, dan industri 

logam. Walaupun demikian, Kecamatan Tejakula 

masih berada pada peringkat keenam, hal ini 

disebabkan karena jumlah unit fasilitas pendukung 

lainnya yang dimiliki masih lebih banyak di 

bandingkan Kecamatan Banjar, Kecamatan 

Sukasada, dan Kecamatan Busungbiu seperti 

jumlah unit fasilitas pasar, toko, kios, dan warung. 

 

IMPLIKASI KEBIJAKAN 

Kebijakan Pembangunan Sektoral  
Kebijakan pembangunan wilayah dalam 

meningkatkan perekonomian di Kabupaten 

Buleleng diprioritaskan pada dua sektor yaitu 

sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, 

karena kedua sektor ini sangat berperan penting 

dalam menghasilkan pendapatan. Selain itu, kedua 

sektor tersebut sebagai sektor basis juga diharapkan 

mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan 

wilayah Kabupaten Buleleng. Beberapa implikasi 

kebijakan dari setiap sektor adalah sebagai berikut:    

1. Implikasi kebijakan dari sektor industri 

pengolahan diharapkan dapat membantu 

masyarakat petani dengan adanya 

penyebaran perusahaan pengolahan hasil 

pertanian dan Penyuluh Praktek Lapang 

untuk dapat membantu masyarakat petani 

khususnya dalam pengelolaan lahan 

pertanian di setiap kecamatan. Peran 

swasta dalam mengelola hasil pertanian 

khususnya di bidang perkebunan agar 

dapat memberi bantuan kepada 

masyarakat dengan penyerapan tenaga 

kerja dan pendapatan masyarakat.   

2. Sektor industri pengolahan dapat 

menghasilkan nilai tambah dan partisipasi 

masyarakat yang terus meningkat dan 

berkembang dengan dilakukanya usaha 

pertanian yang berwawasan bisnis, dengan 

dikembangkannya agribisnis dan 

agrowisata di Kabupaten Buleleng. Selain 

itu juga agroindustri sebagai subsistem 

agribisnis yang mempunyai potensi 

sebagai pendorong pasar yang lebih luas 

dan nilai tambah (value added) yang 

besar. Mengembangkan sistem ketahanan 

pangan dan gizi melalui peningkatan 

ketersediaan komoditas pangan dalam 

jumlah yang memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan kualitas yang baik. Selain 

itu, dengan mengembangkan 

perekonomian yang berorientasi global 

yang mampu bersaing dengan daerah lain 

dengan memprioritaskan produk-produk 

unggulan pertanian baik dari tanaman 

pangan, perkebunan, perikanan, 

peternakan, serta kehutanan.  

3. Peningkatan pertumbuhan sektor industri 

perlu diikuti dengan peningkatan 

kesadaran untuk menjaga kelestarian 

lingkungan untuk menjamin keberlanjutan 

sektor industri di masa depan. 

Pembangunan industri hijau (green 

industry) perlu lebih diprioritaskan 

melalui penyediaan produk industri dan 

penggunaan teknologi proses produksi 

yang lebih ramah lingkungan. Instrumen 

terkait industri hijau (seperti eco product, 

energi terbarukan dan ramah lingkungan, 

serta bahan-bahan berbahaya dan beracun) 

akan semakin berperan dalam regulasi 

perdagangan global di masa depan yang 

tentunya perlu diantisipasi oleh sektor 

industri.   

4. Implikasi Kebijakan dari Sektor Industri 

Pengolahan di Kabupaten Buleleng yaitu 

dengan mendorong tumbuh dan 

kembangnya usaha dibidang Industri 

Pengolahan. Perlu adanya pembinaan dan 

pengawasan di bidang Industri Pengolahan 

dengan tersedianya data secara akurat dan 

valid, serta perlu adanya kegiatan yang 

dapat menambah pengetahuan masyarakat 

atau pemerintah daerah sendiri dengan 

diadakannya diklat/kursus teknis bidang 

Industri Pengolahan agar potensi 

sumberdaya yang ada tidak di sia-sia kan 

dan hanya diberikan kepada investor yang 

ada atau perusahaan saja yang mengelola. 

Pengetahuan untuk meningkatkan 

sumberdaya manusia juga diperlukan 

untuk pengelolaan sumberdaya alam yang 

baik dan tidak merusak lingkungan serta 

peningkatan kualitas tenaga kerja yang 

ahli dibidang Industri Pengolahan, 

mengembangkan secara terpadu sektor 

Industri Pengolahan melalui peningkatan 
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penguasaan teknologi, peningkatan 

produksi dan penganekaragaman hasil 

perdagangan termasuk upaya pengelolaan 

untuk komiditas perdagangan.  

5. Perkembangan dan pertumbuhan sektor 

unggulan industri pengolahan dan sektor 

pertanian di Kabupaten Buleleng  perlu 

didukung oleh sektor lainnnya yang 

merupakan sektor non basis, sehingga 

selain dapat memacu perkembangan dan 

pertumbuhan sektor unggulan tersebut 

juga dapat memacu perkembangan dan 

pertumbuhan sektor lainnya yang 

merupakan sektor non basis sehingga 

menunjang keberadaan sektor basis, 

seperti adanya sektor pertanian akan 

mendukung sektor industri pengolahan 

hasil pertanian, begitu juga dengan sektor 

non basis lainnya.  

 

Kebijakan Menurut Penyebaran Fasilitas 

Pembangunan dan Pendukung Sektor Unggulan   

Berdasarkan hasil analisis dari metode 

skalogram, penyebaran sarana dan prasarana 

pembangunan wilayah dan mendukung 

perekonomian Kabupaten Buleleng dapat dikatakan 

belum mengalami pemerataan. Hal ini bisa terlihat 

di beberapa daerah di Kabupaten Buleleng tingkat 

pendapatan masyarakatnya masih rendah dan pola 

pikir masyarakat yang masih tradisional 

dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di 

Provinsi Bali seperti Kabupaten Badung dan 

Denpasar. Implikasi kebijakan yang dapat 

direkomendasikan dalam kebijakan sarana dan 

prasarana pendukung sektor unggulan adalah 

sebagai berikut:  

1. Dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan di masa yang akan datang 

sebaiknya berwawasan pembangunan 

wilayah dengan berpedoman pada 

perencanaan pembangunan terpadu antar 

sektor. Dalam bentuk lain dapat dikatakan 

bahwa sektor ekonomi yang tergolong 

basis harus mendapat prioritas utama. 

Pembangunan dapat berjalan dengan 

lancar apabila sarana dan prasarana 

fasilitas pendukung pembangunan 

lengkap. Pemerintah Kabupaten Buleleng 

perlu memperhatikan wilayah yang sarana 

dan prasarananya kurang lengkap seperti 

Kecamatan Tejakula yang memiliki 

potensi sektor unggulan yang baik, tetapi 

penyebaran dan ketersediaan sarana dan 

prasarana nya belum memadai.  

2. Kebijakan dalam meningkatkan 

pembangunan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana publik/masyarakat untuk 

mendorong pemerataan pembangunan, 

percepatan dan pertumbuhan ekonomi 

daerah dilakukan dengan adanya 

perencanaan tata ruang agar terwujudnya 

tata ruang kota dan desa sebagai acuan 

pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan 

tata ruang agar tersedianya sarana dan 

prasarana wilayah yang memadai dan 

terkendalinya ruang kota dan desa secara 

optimal.  

3. Pembangunan berkelanjutan juga harus 

mendapat perhatian serius dalam 

memgembangkan sekor unggulan. 

Keberlanjutan usaha-usaha ekonomi 

sektor unggulan harus diiringi dengan 

pengelolaan pembangunan keseluruhan 

secara arif dan bijaksana dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan 

sehingga dalam pelaksanaannya tetap 

berpedoman pada paradigma 

pembangunan berkelanjutan.  

4. Adanya otonomi daerah menuntut daerah 

untuk dapat memperbesar PAD yang akan 

digunakan sebagai sumber dana 

pembangunan daerahnya. Sesuai dengan 

prioritas pembangunan di Kabupaten 

Buleleng maka pembangunan 

dilaksanakan lebih mengutamakan pada 

pembangunan sektor yang potensial untuk 

dikembangkan di Kabupaten Buleleng. 

Sektor perekonomian yang dapat 

dikembangkan dan diprioritaskan menjadi 

sektor unggulan adalah sektor pertanian 

dan sektor industri pengolahan. 

5. Implikasi kebijakan dalam penyebaran 

sarana dan prasarana wilayah di setiap 

kecamatan Kabupaten Buleleng yang 

belum sepenuhnya mengalami 

pemerataan, diharapkan kepada 

pemerintah daerah agar dapat 

memperhatikan dan menindaklanjuti 

keadaan sarana dan prasarana wilayah 

kecamatan yang kurang merata untuk 

mendukung perekonomian Kabupaten 

Buleleng, terutama bagi daerah kecamatan 

yang jauh dari ibukota kabupaten yang 

belum ada sarana dan prasarana 

pendukung dari sektor unggulan yang 

diprioritaskan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan 

perekonomian dan pembangunan 

wilayahnya.  

6. Implikasi kebijakan fasilitas pendidikan 

untuk mendukung sektor unggulan dapat 

dilakukan dengan cara mendirikan dan 

menambah sekolah kejuruan yang 

bergerak dalam bidang industri 

pengolahan, hal ini diperlukan untuk 

menciptakan sumberdaya manusia dan 

pengetahuan masyarakat dini tentang 

industri pengolahan agar tidak tertinggal 

dengan daerah lain. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
   

1. Hasil dari analisis Klassen Typologi 

dengan pendekatan sektoral, menunjukkan 

bahwa sektor pertanian menduduki 

kuadran I yaitu sektor maju dan tumbuh 

cepat. Disusul oleh sektor industri 

pengolahan pada kuadran II yaitu sektor 

maju tetapi tertekan. Selain dari dua sektor 

ini, sektor Perdagangan, Hotel, & 

Restoran, Listrik, Gas, & Air Bersih 

berada pada kuadran III yaitu sektor 

potensial atau masih dapat berkembang 

dengan pesat. Sektor ekonomi di 

Kabupaten Buleleng masih banyak berada 

pada kuadran IV yaitu sektor yang relatif 

tertinggal.  

2. Hasil perhitungan nilai LQ diseluruh 

sektor perekonomian berdasarkan 

indikator pendapatan daerah yaitu PDRB 

atas dasar harga konstan 2000 terdapat 

tiga sektor yang menjadi basis 

perekonomian Kabupaten Buleleng yang 

dapat diprioritaskan menjadi sektor 

unggulan pada tahun 2010-2013 yaitu 

sektor pertanian, sektor industri 

pengolahan, dan sektor jasa-jasa, ini 

ditunjukkan dari hasil perhitungan nilai 

LQ sektor tersebut lebih dari satu. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor-sektor 

tersebut memiliki kontribusi yang besar 

dalam perekonomian dan pembangunan 

wilayah di Kabupaten Buleleng. 

3. Hasil analisis skalogram Kecamatan 

Buleleng memegang peringkat pertama 

dalam ketersediaan fasilitas pendukung 

sektor unggulan yaitu 2.610. Ini 

disebabkan karena Kecamatan Buleleng 

merupakan ibukota dari Kabupaten 

Buleleng sehingga penyebaran fasilitas 

pembangunan dilakukan di kecamatan 

tersebut. Walaupun di Kecamatan 

Buleleng hanya terdapat tiga industri 

pengolahan makanan, minuman dan 

tembakau tidak sebanyak jika 

dibandingkan Kecamatan Banjar yang 

memiliki empat industri pengolahan 

makanan, minuman dan tembakau 

sedangkan Kecamatan Sukasada yang 

memiliki industri pengolahan makanan, 

minuman dan tembakau terbanyak di 

Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak lima 

indusri, tetapi kecamatan Buleleng 

memiliki jumlah indutri pengolahan kertas 

dan industri pengolahan kayu terbanyak di 

Kabupaten Buleleng yaitu masing-masing 

sebanyak lima industri pengolahan. Selain 

kepemilikan industri pengolahan di setiap 

kecamatan di Kabupaten Buleleng, 

Kecamatan Buleleng memiliki jumlah 

bank pemerintah terbanyak dibandingkan 

dengan kecamatan lainnya. Hirarki 

terendah dipegang oleh Kecamatan 

Tejakula yaitu dengan jumlah jenis 

fasilitas sebanyak sembilan. Kecamatan 

Tejakula sama sekali tidak memiliki 

industri pengolahan baik itu di sektor 

makanan, minuman, dan tembakau 

maupun sektor lainnya seperti industri 

tekstil, industri kayu, industri kertas, dan 

industri logam. Walaupun demikian, 

Kecamatan Tejakula masih berada pada 

peringkat keenam, hal ini disebabkan 

karena jumlah unit fasilitas pendukung 

lainnya yang dimiliki masih lebih banyak 

di bandingkan Kecamatan Banjar, 

Kecamatan Sukasada, dan Kecamatan 

Busungbiu seperti jumlah unit fasilitas 

pasar, toko, kios, dan warung.  

4. Mewujudkan IKM yang berdaya saing, 

berperan signifikan dalam penguatan 

struktur Industri Nasional, berperan dalam 

pengentasan kemiskinan melalui 

pemerataan pembangunan industri, 

perluasan kesempatan kerja, dan 

menghasilkan barang dan/atau Jasa 

Industri untuk pasar dalam negeri dan 

ekspor. 

5. Efisiensi dan efektivitas penggunaan 

sumber daya secara berkelanjutan 

sehingga mampu menyelaraskan 

pembangunan industri dengan kelestarian 

fungsi lingkungan hidup serta dapat 

memberi manfaat bagi masyarakat. 

Lingkup penerapan industri hijau meliputi 

standardisasi, sertifikasi dan pemberian 

fasilitas untuk industri hijau. Penerapan 

industri hijau dilaksanakan dengan 

pemenuhan terhadap Standar Industri 

Hijau (SIH). 

6. Meskipun disadari pentingnya keberadaan 

industri strategis dalam pembangunan 

industri nasional, namun dalam 

kenyataannya industri strategis belum 

berperan secara berarti. Hal ini disebabkan 

beberapa faktor, antara lain nilai investasi 

yang relative besar, resiko usaha yang 

tinggi, margin keuntungan yang relative 

kecil, dan memerlukan teknologi yang 

tinggi. Oleh karena itu, pengembangan 

industri strategis tidak dapat sepenuhnya 

mengharapkan peran swasta mengingat 

faktor-faktor tersebut diatas sehingga 

memerlukan keterlibatan dan penguasaan 

Pemerintah untuk mempercepat 

pembangunan industri strategis. 
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Saran  
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 

diharapkan untuk mampu menopang 

perekonomian masyarakatnya dengan 

memprioritaskan sektor pertanian, sektor 

industri pengolahan, sektor jasa-jasa 

sebagai sektor unggulan, karena 

berdasarkan analisis LQ ketiga sektor 

tersebut merupakan sektor basis 

perekonomian yang dapat meningkatkan 

perekonomian dan pembangunan wilayah 

serta dapat mendukung perkembangan 

sektor perekonomian non basis.  

2. Berdasarkan analisis LQ diharapkan 

kepada pemerintah daerah juga 

memperhatikan dan memperbaiki faktor-

faktor pendukung yang mempengaruhi 

perkembangan sektor non basis, sehingga 

dapat menambah dan menjadikan sektor 

non basis sebagai sektor basis yang dapat 

diprioritaskan sebagai sektor unggulan 

Kabupaten Buleleng, seperti sektor 

Perdagangan, Hotel, & Restoran. 

Misalnya dengan peningkatan terhadap 

penguasaan teknologi pada semua sektor 

yang ada dan mempermudah persyaratan 

dalam penanaman investasi, meningkatkan 

jaringan komunikasi dan infrastruktur 

yang mendukung.   

3. Sebaiknya pembangunan sarana dan 

prasarana ditingkatkan di wilayah 

kecamatan yang terletak jauh dari ibukota 

kecamatan seperti Kecamatan Tejakula, 

Kecamatan Busungbiu, Kecamatan 

Gerokgak dan kecamatan lainnya yang 

relatif masih tertinggal serta daerah yang 

banyak memiliki potensi dari sektor 

unggulan. 

4. Pemberian fasilitas bagi IKM yang 

dilakukan melalui: (1) Fasilitasi 

peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia dan sertifikasi kompetensi; (2) 

Fasilitasi bantuan dan bimbingan teknis; 

(3) Fasilitasi bantuan bahan baku dan 

bahan penolong; (4) Fasilitasi bantuan 

mesin atau peralatan; (5) Fasilitasi 

pengembangan produk; (6) Fasilitasi 

bantuan pencegahan pencemaran 

lingkungan hidup untuk mewujudkan 

Industri Hijau; (7) Fasilitasi bantuan 

informasi pasar, promosi, dan pemasaran; 

(8) Fasilitasi akses pembiayaan, termasuk 

mengusahakan penyediaan modal awal 

bagi wirausaha baru; (9) Fasilitasi 

penyediaan Kawasan Industri untuk IKM 

yang berpotensi mencemari lingkungan; 

dan/atau (10) Fasilitasi pengembangan dan 

penguatan keterkaitan dan hubungan 

kemitraan.   

5. Pemberian fasilitas untuk industri hijau, 

meliputi: (1) Fasilitas fiskal berupa: 

fasilitas pembiayaan; bantuan pembelian 

dan/atau modifikasi mesin peralatan untuk 

penerapan Industri Hijau; pembebasan bea 

masuk untuk importasi teknologi ramah 

lingkungan; pengurangan pajak; dan/atau 

fasilitas fiskal lainnya. (2) Fasilitas non-

fiskal berupa : bantuan peningkatan 

kemampuan Sumber Daya Manusia; 

pembangunan prasarana bagi Perusahaan 

Industri skala kecil dan menengah dalam 

rangka pengembangan industri hijau; 

bantuan promosi bagi Perusahaan Industri 

dalam rangka pengembangan industri 

hijau; bantuan fasilitas non fiskal lainnya. 

6. Program pembangunan industri strategis 

yang dilakukan meliputi: (1) Penyertaan 

modal seluruhnya oleh pemerintah pada 

industry strategis tertentu; (2) 

Pembentukan usaha patungan antara 

pemerintah dan swasta dalam 

pembangunan industri strategis; (3) 

Pengalihan sebagian modal yang dimiliki 

pemerintah pada industri strategis kepada 

pemerintah daerah; (4) Pemberian 

Fasilitas kepada Industri Strategis yang 

melakukan: pendalaman struktur; 

penelitian dan pengembangan teknologi; 

pengujian dan sertifikasi; restrukturisasi 

mesin dan peralatan; (5) Renegosiasi 

kepemilikan industri strategis oleh 

pemerintah yang dimiliki oleh swasta 

nasional atau asing; (6) Pengkajian potensi 

industri strategis yang perlu 

dikembangkan.  

7. Hendaknya dilakukan penelitian lanjutan 

mengenai perkembangan perekonomian 

dan pembangunan wilayah antar 

kecamatan di Kabupaten Buleleng baik 

dari segi ekonomi maupun segi sosial. 
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Made Diah Angendari 

ABSTRACT 

ABSTRAK  

PENDAHULUAN 

Perkembangan pesat dalam teknologi 

produksi dan pengelolaan pada  industri 

tekstil serta pengolaan kain dewasa ini telah 

menghasilkan tekstil yang  memiliki berbagai 

sifat dan beragam jenisnya. Hal ini 

berhubungan dengan upaya  untuk melayani 

kebutuhan masyarakat yang menuntut aneka 

ragam pemenuhan  untuk keperluan hidup 

yang salah satunya adalah dengan memberi 

hiasan pada  tekstil dengan berbagai macam 

rupa dan warna bersumber dari keinginan 

manusia  untuk menghilangkan kebosanan 

yang terjadi akibat kepolosan kain. 

Busana merupakan kebutuhan yang 

tidak bisa ditinggalkan dan mutlak bagi 

manusia, karena busana merupakan 

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh 

setiap orang untuk dipergunakan sebagai 

penutup tubuh. Busana sangat erat kaitannya 

dengan kebudayaan manusia, oleh karena itu 

dengan adanya model busana yang 

beranekaragam, maka semakin tinggi pula 

nilai estetika pada busana tersebut. Dalam 

memenuhi kebutuhan tekstil atau pakaian, 

desain tidak dapat dipisahkan dari trend 

(suatu mode busana yang sedang laris pada 

masa itu). Lebih-lebih di Era Globalisasi 

(masa pasar bebas) ini dimana arus 

prekonomian semakin berkembang, karena 

PENERAPAN MOTIF HIAS DENGAN TEKNIK JUMPUTAN DAN 

TEKNIK PAINTING PADA KAIN  

Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FTK Undiksha 

dekdiahku@yahoo.com  

This study aims to (1) implement a decorative motif with techniques jumputan and technique of 

painting on cotton fabric superfine, silk, chiffon, and satin, (2) to test the quality of the results, and (3) find 

obstacles in the implementation process decorative motifs with jumputan techniques with painting 

techniques. This study was an experimental study, expert panelists as many as six persons, and analyzed 

using descriptive analysis. The results of the study (1) the application of decorative motifs with techniques 

jumputan and technique of painting on fabric uses tools and materials, and the process starts from the 

technique jumputan continued with the techniques of painting, (2) the quality of the application of decorative 

motifs with techniques jumputan and technique of painting on cotton fabric and penerapnnya silk fabric is 

very good. While in satin and chiffon penerannya good, and (3) the obstacles in the application of decorative 

motifs with jumputan technique and technique of painting on the fabric is, the process jumputan, ironing, 

plagiarism motif, and the process of painting. 

Keywords: decorative motifs, jumputan techniques, printing techniques, fabrics.  

Penelitian ini bertujuan  untuk  (1) menerapkan  motif hias dengan teknik jumputan dan teknik 

painting pada kain katun prima, kain sutra, kain sifon, dan kain satin, (2) melakukan uji kualitas hasil, dan (3) 

menemukan kendala-kendala dalam proses penerapan motif hias dengan teknik jumputan dengan teknik 

painting. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, panelis ahli sebanyak 6 orang, dan dianalisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif.  Hasil penelitian (1) proses penerapan motif hias dengan teknik 

jumputan dan teknik painting  pada kain  menggunaan alat dan bahan, dan proses dimulai dari teknik 

jumputan dilanjutkan dengan teknik painting, (2) kualitas penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan 

teknik painting pada  kain katun dan kain sutra penerapnnya sangat baik. Sedangkan pada kain satin dan kain 

sifon penerannya baik, dan  (3) kendala dalam penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik 

painting pada kain adalah, pada proses jumputan, penyetrikaan, penjiplakan motif, dan proses painting. 

Kata kunci: motif hias, teknik jumputan, teknik painting, kain. 
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itu para desainer berkompetisi untuk 

menciptakan suatu karya seni yang baru, 

sehingga tercapai mode busana dengan 

berbagai motif hias yang dapat memperindah 

busana tersebut dan semacam seni yang 

bertujuan untuk mendapatkan busana yang 

harmonis, menarik, dan menyenangkan. 

 Pada hakekatnya manusia selalu 

menuntut dua nilai sekaligus yaitu nilai 

jasmaniah yang berupa kenyamanan 

pemakaian dan nilai rohaniah yang berupa 

keindahan. Secara prioritas desain memang 

ditujukan untuk memenuhi kedua nilai 

tersebut secara sekaligus dan semaksimal 

mungkin.  

Desain yang baik adalah desain yang 

berhasil menampilkan desain yang dapat 

mencapai keserasian atau keterpaduan antara 

bahan dan motif hias yang dipergunakan 

didalam memperindah suatu benda, 

sedangkan motif hias pada tekstil lebih 

banyak ragamnya dibandingkan dengan 

penerapan motif hias pada bahan lain. 

Menurut  Suhersono Hery (2005 : 11) motif 

adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian 

bentuk, berbagai macam garis atau elemen-

elemen, yang terkadang begitu kuat 

dipengaruhi oleh bentuk-bentuk alam benda, 

dengan gaya dan ciri khas sendiri. Motif hias 

pada tekstil lebih cepat mengalami 

perkembangan, karena didukung oleh 

banyaknya jiwa seni dan kreativitas orang 

yang mulai maju seiring adanya kemajuan 

teknologi. Adapun motif-motif yang biasa 

digambarkan pada tekstil di ambil dari alam 

sekitar yang di rangkum dalam kelompok-

kelompok motif hias yaitu, bentuk flora, 

bentuk fauna, bentuk pemandangan, bentuk 

geometris dan bentuk abstrak. 

 Desain motif tampil mempercantik 

benda-benda fungsional, seperti pada tekstil, 

permadani, furniture, kramik, dan lukisan. 

Jadi tidak hanya bernilai seni, desain 

motifpun membuat benda-benda fungsional 

itu bernilai ekonomis. Desain motif hias  

merupakan penentu nilai artistik sebuah 

karya seni dengan tata letak motif yang 

serasi. Dalam menghias kain atau tekstil ada 

beberapa teknik hias seperti teknik painting, 

teknik bordir, teknik sablon, sulaman, 

lekapan, smok, fecwook dan  teknik batik, 

teknik sulaman, teknik jumputan (ikat celup) 

dan sebagainya. Dalam menghias tekstil 

haruslah mengetahui bagaimana sifat dan ciri 

dari tekstil itu sendiri. 

 Hasil karya seni akan lebih banyak 

macamnya lagi apabila dari beberapa motif 

hias   dan teknik hias dapat dipadukan dan 

dituangkan pada kain. Untuk menghasilkan 

kain polos (tampa motif)  yang tambah lebih 

indah dan mewah perlu ditambah dengan 

motif hias yang dapat dikerjakan dengan 

macam-macam teknik, misalnya sulam pita, 

sulam benang, jumputan, batik, painting, 

bordir, airbrus, payet, dan smok. Biasanya 

dalam menghias kain atau busana lebih 

banyak hanya menerapkan satu macam 

teknik saja.  Begitu juga dengan  teknik 

painting dan teknik jumputan  merupakan 

teknik yang biasannya diterapkan tersendiri 

pada kain atau busana. Dan oleh karena itu, 

untuk menciptakan suatu karya seni yang 

lebih kreatif, lebih indah dan memiliki nilai 

seni yang lebih dari karya seni yang biasanya 

dalam penelitian ini teknik jumputan dan 

teknik painting dipadukan dalam penerapan 

motif hias sehingga mendapatkan karya seni 

yang baru dan lebih menarik. 

Kegiatan painting hampir sama dengan 

melukis di atas kanvas, sablon maupun air 

brush, dan masing-masing memiliki teknik 

tersendiri. Melukis di atas kanvas hampir 

sama dengan painting, yang membuat 

berbeda media lukis dan cat yang digunakan. 

Teknik painting sekarang bukan saja untuk 

berbagai lenan rumah tangga, tetapi juga 

untuk berbagai busana. Teknik painting 

banyak yang dipadukan dengan cara 

memberikan tambahan hiasan, seperti 

pemberian payet, maupun pemberian 

bordiran sehingga memberi kesan mewah 

dan menarik. 

 

 
Gambar 1 Motif Jumputan                           
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Gambar 2 Motif Painting 

 

Teknik jumputan atau biasa disebut 

dengan ikat celup (tie dye) adalah sebuah 

teknik untuk membuat motif secara manual 

yakni dengan cara mengikat, yang berfungsi 

untuk menghalangi warna agar tidak bisa 

masuk ke kain yang diikat (Hasyim Hanny, 

20002). Penerapan dua teknik painting dan 

jumputan diharapkan dapat membuat kreasi 

baru di dalam menghias kain. Dalam 

eksperimen ini akan diuji coba dan diteliti 

penerapan mototif hias  dengan memadukan 

teknik painting dan jumputan pada kain. Di 

mana pada penerapan motif hias bahan tekstil 

teknik jumputan  yang dikerjakan terlebih 

dahulu dan dipadukan dengan teknik 

painting.  

         Bahan tekstil dihasilkan dari serat 

tekstil yang diperoleh dari serat alam dan 

buatan karena itu penerapan motif hias 

dengan teknik jumputan  dan painting  pada 

tekstil perlu memperhatikan beberapa 

karakteristik dari bahan tekstil tersebut, 

seperti: bahan dari serat alami yang 

mempunyai sifat kuat, mudah menyerap air, 

tahan pada bahan pembersih, dan tidak tahan 

pada asam pekat, sedangkan serat buatan 

(sintetis) yang mempunyai sifat mudah kusut, 

licin, tahan gesekan, dan tidak mudah lapuk.  

Tekstil yang terbuat dari serat alami 

dan serat buatan (sintetis) yang mempunyai 

sifat di atas banyak macamnya maka dalam 

eksperimen ini, peneliti hanya menggunakan 

kain yang berasal dari serat alam dan serat 

buatan. Kain serat alam terdiri dari serat 

tumbuhan dan serat binatang. Sedangkan 

serat buatan terdiri dari serat poliester dan 

nilon. Dari serat tumbuhan digunakan kain 

katun prima sedangkan dari serat  hewan kain 

sutra. Serat poliester digunakan kain sifon 

dan serat nilon digunakan kain satin. 

Pemilihan ke empat kain ini mewakili dari 

asal serat kain yaitu serat alam dan serat 

buatan. Dalam penerapan motif hias dengan 

teknik jumputan  dan painting  pada kain 

haruslah diperhatikan karakteristik-

karakteristik bahab tersebut sehingga dapat 

menghasilkan suatu karya yang memuaskan 

dan menghasilkan suatu karya seni yang 

mempunyai keindahan pada kain atau 

busana.  

Berdasarkan  sifat-sifat dari kain katun,  

kain sutera, kain  sifon dan kain satin yang 

berbeda, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut tentang  penyerapan 

warna, ketajaman warna, bentuk motif hias, 

dan tekstur dengan teknik jumputan dan 

teknik painting. Berdasarkan latar belakang 

di atas yang membuat peneliti memiliki 

pemikiran untuk melakukan eksperimen 

tentang penerapan motif hias dengan teknik 

painting dan bordir pada tekstil.. 

         Berdasarkan latar belakang di atas 

maka dapat diajukan beberapa masalah pada 

penelitian ini. 

1. Bagaimana proses penerapan motif hias 

dengan teknik jumputan  dan teknik   

painting pada kain? 

2. Bagaimana kualitas (motif, kombinasi 

warna, penyerapan warna, tekstur) hasil 

penerapan motif hias dengan teknik  

jumputan dan teknik  painting pada kain 

ditinjau dari penilaian pakar? 

3. Kendala-kendala  yang ditemukan 

dalam penerapan motif hias dengan 

teknik jumputan  dan teknik  painting 

pada kain dan bagaimana 

penanggulangannya? 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian  
         Penelitian ini merupakan penelitain 

laboratorium (eksperimen), guna 

memperoleh kualitas penerapan motif hias 

dengan teknik jumputan dan painting  pada 

kain katun prima, kain sutra, kain sifon dan 

kain satin. Tahap penelitian untuk 

memperoleh formasi dan metode yang tepat 

dalam langkah-langkah  proses penerapan 

motif hias menggunakan teknik jumputan 

dan teknik painting sehingga mendapatkan 

hasil kain yang berbeda dalam segi motif, 
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warna dan tekstur yang digunakan. Kain 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berasal dari serat alam yaitu kain katun prima 

dan kain sutra, sedangkan kain dari serat 

buatan adalah kain sifon dan kain satin. 

Sedangkan perwarnanya untuk teknik 

jumputan digunakan warna naptol dan untuk 

cat painting. Target khusus  yang akan 

dicapai dengan metode pencapaian tujuan 

sebagai berikut: (a) eksperimen pembuatan 

motif hias dengan teknik jumputan yang 

dikombinasi dengan teknik painting pada 

empat  jenis kain yaitu kain katun prima, kain 

sutra, kain sifon, dan kain satin sehingga 

diperoleh formula dan metode yang tepat, (b) 

melakukan uji kualitas hasil dari penerapan 

motif hias dengan teknik jumputan dan 

painting, dan (c) menanggulangi kendala-

kendala  yang ditemukan dalam penerapan 

motif hias dengan teknik jumputan  dan 

teknik  painting pada kain. 

Rancangan Penelitian 
         Rancangan penelitian eksperimen  ini 

disajikan dalam bagan air sebagai berikut:

 

 
Bagan 1 Alur Penelitian 

 

Variabel Penelitian  
         Variabel bebas penelitian sebagai 

perlakuan penelitian berupa penerapan motif 

hias dengn teknik jumputan dan teknik 

painting pada kain. Sedangkan variabel 

terikat adalah kualitas dari penerapan teknik 

jumputan dan teknik painting pada kain 

berupa motif, perpaduan warna, penyerapan 

warna dan tekstur. 

         Subyek dalam penelitian ini adalah 

penerapan motif hias pada kain  katun prima, 

kain sutra, kain sifon, dan kain satin dengan 

teknik jumputan dan teknik painting. 

Sedangkan obyek penelitian adalah berupa 

kualitas penerapan motif hias dilihat dari 

kriteria kualitas motif, perpaduan warna, 

penyerapan warna dan tekstur. 

 

Teknologi Tepat guna tentang 

pembuatan produk motif hias  dengan 

teknik jumputan dan painting pada 

kain berkualitas & bernilai ekonomis. 

 

 

 Analisis kualitas  

 

Melakukan uji kualitas 

 

Eksperimen pembuatan 

penerapan motif hias dengan 

teknik jumputan dan painting 

pada kain 

 

Tahun I 

 

UJI KUALITAS PENERAPAN 

MOTIF HIAS DENGAN TEKNIK 

JUMPUTAN DAN PAINTING PADA 

KAIN 
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Uji Kualitas 

         Uji kualitas dalam penelitian 

eksperimen ini dilakukan dengan teknik 

pengumpula data menggunakan rubrik 

penilaian kualitas penerapan motif hias 

dengan teknik jumputan dan teknik painting 

Secara umum.  

 

Tabel 1. Rubrik Penilaian Kualitas Penerapan Motif Hias 
No Aspek 

Kulitas 

Gradasi Kualitas 

Baik Sedang Kurang 

1 Motif • desain motif hias 

sesuai dengan 

kekhasan masing-

masing teknik 

• motif hias terlihat 

tepat dan seimbang 

saat dipadukan 

• motif  hias dengan 

kedua teknik terlihat 

serasi 

 

• desain motif hias 

kurang sesuai dengan 

kekhasan masing-

masing teknik 

• motif hias terlihat 

kurang tepat dan 

seimbang saat 

dipadukan 

• motif  hias dengan 

kedua teknik terlihat 

kurang  serasi 

• desain motif hias 

tidak sesuai dengan 

kekhasan masing-

masing teknik 

• motif hias terlihat 

tidak tepat dan 

seimbang saat 

dipadukan 

• motif  hias dengan 

kedua teknik terlihat 

tidak serasi 

2 Perpaduan 

Warna 
• Perpaduan warna 

jumputan dan 

painting serasi 

• Warna kelihatan 

cerah pada masing-

masing teknik 

• Perpaduan warna 

jumputan dan 

painting tampak 

harmonis 

• Perpaduan warna 

jumputan dan painting 

kurang serasi 

• Warna kelihatan 

kurang cerah pada 

masing-masing teknik 

• Perpaduan warna 

jumputan dan painting 

tampak kurang 

harmonis 

• Perpaduan warna 

jumputan dan painting 

tidak serasi 

• Warna kelihatan 

tidak cerah pada 

masing-masing 

teknik 

• Perpaduan warna 

jumputan dan 

painting tampak tidak 

harmonis 

3 Penyerapan 

Warma 
• Bagian kain dapat 

menyerap warna 

dengan baik 

• Warna merata 

• Tidak ada butiran 

warna 

• Bagian kain kurang 

dapat menyerap 

warna dengan baik 

• Warna kurang merata 

• ada butiran warna 

dalam jumlah sedikit 

• Bagian kain dapat 

tidak menyerap 

warna dengan baik 

• Warna tidak  merata 

• Terdapat  butiran 

warna dalam jumlah 

banyak 

4 Testur • Permukaan cat rata 

• Cat tidak berbulir 

• Cat tidak pecah-pecah 

• Permukaan cat kurang 

rata 

• Ada cat berbulir 

• Cat ada  pecah-pecah 

• Permukaan cat tidak 

rata 

• Catberbulir 

• Cat  pecah-pecah 

 

        Teknik analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif, yaitu data akan 

dianalisis dan disajikan secara deskriptif. 

Data hasil penelitian kualitas penerapan 

motif hias dengan teknik jumputan dan 

teknik painting pada kain yang meliputi 

kualitas motif, perpaduan warna, penyerapan 

warna, dan tekstur dianalisis dan disajikan 

secara deskriptif. Tingkat kualitas penerapan 

motif berdasarkan dari ke 4 aspek penilaian 

tersebut. Penilaian uji kualitas ini dilakukan 

oleh 6 orang panelis yang ahli di bidang 

busana   dan kriya tekstil. Panelisnya terdiri 

dari 3 orang dosen busana di prodi 

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan 3 

orang guru kria tekstil di SMK N 1 Sukasada.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Penerapan Motif Hias dengan 

Teknik Jumputan  dan Teknik  Painting    

pada Kain. 

 

        Proses penerapan motif hias dengan 

teknik jumputan dan teknik painting pada 

kain memerlukan beberapa alat dan bahan. 
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Adapun alat dan bahan yang diperlukan 

adalah sebagai berikut:  

         Alat-alat yang digunakan dalam proses 

penerapan motif hias dengan teknik jumputan 

pada adalah sebagai berikut: panci, waskom, 

kompor, setrika, gunting, sendok kayu, 

timbangan. Alat-alat yang digunakan dalam 

proses pembuatan motif hias dengan teknik 

painting adalah sebagai berikut: pensil, 

pengapus, kertas HVS, penggaris, karbon 

jahit, kuas, palet, tempat air, stryrofoam 

Bahan untuk teknik jumputan adalah 

kain katun prima, kain sutra, kain satin, kain 

sifon, pewarna dylon, garam dapur, dan tali 

raffia. Sedangkan bahan yang digunakan 

untuk teknik painting adalah cat tekstil  dan 

gliter.  

Proses Pembuatan Teknik Jumputan 

adalah sebagai berikut:  

1. Kain Katun, kain sutra, kain satin dan 

kain sifon dipotong ukuran 25 x 30 

cm. 

2. Perendaman kain dengan cara panas, 

bahannya 250 gr soda as, 4 liter air 

untuk 1 meter kain. Caranya rebus air 

hingga mendidih, masukan soda as 

kemudian aduk hingga merata, 

masukkan kain yang akan direndam 

dan tekan-tekan sampai air meresap 

pada kain selama 25 menit. Kemudian 

angkat dan tiriskan, jemur di tempat 

yang teduh, hingga air tidak menetes 

dan lembab. 

3. Menyiapkan motif yang akan 

diterapkan pada kain  

4. Kain diberi motif untuk membuat 

jumputan 

5. Kain diikat sesuai dengan pola motif 

yang diinginkan  

6. Didihkan air sebanyak 2 liter untuk 10 

gram warna dylon  aduk-aduk agar 

warnanya merata dan masukkan 

garam dapur ½ sendok makan yang 

berfungsi sebagai penguat warna. 

7. Masukkan kain katun, kain sutra, kain 

satin dan kain sifon dalam larutan 

warna, aduk-aduk dan balikkan agar 

warnanya merata dan menyerap 

dengan baik. Direbus selama 1 jam. 

8. Angkat kain dan tiriskan, jemur di 

tempat yang teduh dan tidak boleh 

terkena sinar matahari agar warna 

kain tidak pudar. 

9. Setelah kering buka ikatan pada kain. 

10. Kain disetrika supaya menjadi 

kencang kembali, karena dalam proses 

menjumput terjadi kerutan-kerutan. 

11. Kain dengan motif jumputan motif  

garis  yang sudah disetrika sudah siap 

untuk di lukis (painting)  

  
  Gambar 3 Motif Hias pada Kain Katun      

  
Gambar 4 Motif Hias Pada Kain Sutra 

     
Gambar 5 Motif Hias pada Kain Satin         

  
 Gambar 6 Motif Hias pada Kain Sifon  

Proses Pembuatan Teknik Painting 

1. Siapkan Kain yang sudah diberi 

motif jumputan 
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2. Membuat motif hias untuk teknik 

painting  

3. Menjiplak motif pada kain  

4. Memberi warna pada motit yang 

sudah dijiplak di kain dengan cara 

memberi warna pada motif yang 

lebih besar dilanjutkan ke motif yang 

lebih kecil  

5. Memberi  pinggiran atau gliter pada 

pinggiran motif bunga, daun, tangkai 

dan putik. 

6. Setrika kain yang sudah dipainting 

pada bagian buruk agar cat tidak 

luntur.  

 
Gambar 7 Hasil Penerapan Teknik 

Jumputan dan Painting pada Kain Katun  

 

 
Gambar 8 Penetapan Teknik Jumputan dan 

Painting pada Kain Sutra  

 

Gambar 9 Hasil Penetapan Teknik Jumputan 

dan Painting pada Kain Satin  

 
Gambar 10 Hasil Penetapan Teknik 

Jumputan dan Painting pada Kain Sifon 

 

Kualitas Hasil Perapan Motif Hias dengan 

Teknik  Jumputan dan Teknik  Painting 

pada Kain  

 

 Kualitas hasil penelitian penerapan 

motif hias dengan teknik jumputan dan 

teknik painting pada kain, berdasarkan data 

yang diperoleh dari observasi uji panelis oleh 

ahli ditemukan bahwa hasil penelitian 

mendapatkan penilaian pada masing-masing 

bahan tekstil. Dalam eksperimen ini ada 

empat kain yang digunakan yaitu kain katun 

prima, kain sutra, kain satin dan kain sifon. 

Aspek penilaian  berupa motif, perpaduan 

warna, penyerapan warma dan tekstur. 

Kualitas hasil penerapan motif hias dengan 

menggunakan teknik jumputan  dan teknik 

painting pada kain dapat dilihat pada Tabel 2. 

         Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa kain 

katun prima mendapat skor 93,3 dengan 

kategori Sangat Baik. Karena dari 4 faktor 

yang dinilai dalam uji panelis masing-masing 

faktor memenuhi krtiteria yang telah 

ditentukan yaitu dari segi motif mendapat 

nilai 9,5. Perpaduan warna mendapat nilai 

98,8, penyerapan warna mendapat nilai 94 

dan tekstur mendapat nilai 87,3 semua aspek 

yang dinilai termasuk kategori Sangat Baik. 
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Tabel 2 Kualitas Penerapan Motif Hias dengan Teknik Jumputan dan Teknik Painting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sedangkan hasil kualitas penerapan 

motif hias dengan teknik jumputan dan 

teknik painting pada kain sutra mendapat 

nilai 88,9 termasuk kategori Sangat Baik. 

Karena dari 4 faktor yang dinilai dalam uji 

panelis masing-masing faktor memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan yaitu dari segi 

motif mendapat nilai 94,  perpaduan warna 

mendapat nilai 92,1, penyerapan warna 

mendapat nilai 92,1 dan tekstur mendapat 

nilai 77,8 semua aspek yang dinilai 3 aspek 

termasuk kategori Sangat Baik dan satu 

aspek yaitu tekstur mendapat nilai Baik.  

        Sedangkan hasil kualitas penerapan 

motif hias dengan teknik jumputan dan 

teknik painting pada kain satin  mendapat 

nilai 75,79 termasuk kategori Baik. Karena 

dari 4 faktor yang dinilai dalam uji panelis 

masing-masing faktor memenuhi krtiteria 

yang telah ditentukan yaitu dari segi motif 

mendapat nilai 71. Perpaduan warna 

mendapat nilai 76,2, penyerapan warna 

mendapat nilai 60,3 dan tekstur mendapat 

nilai 95,2 semua aspek yang dinilai 3 aspek 

termasuk kategori  Baik dan satu aspek yaitu 

tekstur mendapat nilai Sangat Baik.  

        Sedangkan hasil kualitas penerapan 

motif hias dengan teknik jumputan dan 

teknik painting pada kain sifon  mendapat 

nilai 74,6 termasuk kategori Baik. Karena 

dari 4 faktor yang dinilai dalam uji panelis 

masing-masing faktor memenuhi krtiteria 

yang telah ditentukan yaitu dari segi motif 

mendapat nilai 68,  perpaduan warna 

mendapat nilai 73, penyerapan warna 

mendapat nilai 58,73 dan tekstur mendapat 

nilai 98,41 semua aspek yang dinilai 3 aspek 

termasuk kategori  Baik dan satu aspek yaitu 

tekstur mendapat nilai Sangat Baik.  

        Berdasarkan pemaparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa penerapan motif hias 

dengan teknik jumputan dan teknik painting 

pada kain katun prima dan kain sutra masuk 

kategori sangat baik dilihat darai segi motif, 

penerapan warna, penyerapan warna dan 

tekstur. Sedangkan penerapan motif hias 

dengan teknik jumputan dan teknik painting 

pada kain satin dan sifon penerapannya baik 

dilihat dari segi motif, penerapan warna, 

penyerapan warna dan tekstur.  

 

Kendala-kendala  yang Ditemukan dalam 

Penerapan Motif Hias dengan Teknik 

Jumputan  dan Teknik  Painting pada 

Kain dan Penanggulangannya.  

 

Kendala yang pertama dalam proses 

pewarnaan jumputan menggunakan pewarna 

tekstil yang sama sehingga menghasilkan 

warna yang berbeda pada kain yang 

digunakan. Karena kain yang digunakan ada 

yang berasal dari serat alam dan dari serat 

buatan. Pada proses pewarnaan dengan 

menggunakan kain serat alam yaitu kain 

katun prima dan kaian sutra warna dapat 

menyerap dengan baik, sedangkan 

pewarnaan pada kain serat buatan yaitu kain 

satin dan kain sifon tidak dapat menyerap 

dengan baik.  

Kendala kedua yaitu pada proses 

penyetrikaan kain yang sudah diberi warna 

dengan teknik jumputan, pada kain yang 

berasal dari serat alam yaitu kain katun prima 

dan kain sutra sangat sulit disetrika dan tidak 

bisa kencang seperti semula, sedangkan 

bahan yang berasal dari serat buatan yaitu 

kain satin dan kain sifon sangat mudah 

disetrika dan hasilnya kencang. Cara 

penangannya adalah kain katun prima dan 

No Nama Kain Aspek Yang Dinilai Skor  Kriteria 

1 2 3 4 

1 Kain katun 

prima 95 96.8 94 87.3 93.3 

Sangat Baik 

2 Kain Sutra 94 92.1 92.1 77.8 88.9 Sangat Baik 

3 Kain Satin 71 76.2 60.3 95.2 75.79 Baik 

4 Kain Sifon 68 73 58.73 98.41 74.60 Baik 
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kain sutra disetrika dalam keadaan setengah 

basah untuk menghasiklan kain yang 

kencang.  

Kendala yang ketiga adalah pada saat 

memindahkan/menjiplak motif pada kain 

sifon, karena kain sifon bahannya tipis dan 

licin sehingga susah pada saat penjiplakan, 

sehingga untuk dapat hasil  yang baik pada 

saat menjiplak pada bagian motif dan kain 

diberi jarum pentul pada bagian sisi-sisinya.  

Kendala keempat  adalah pada saat 

penerapan teknik painting, yaitu karena sifat 

kain yang berbeda-beda sehingga 

perlakuannya dalam painting juga berbeda. 

Pada kain katun dan kain sutra pada proses 

painting cukup sulit karena kain yang sudah 

dijumput tidak bisa kencang seperti kain 

sebelumnya, dan kain katun prima dan kain 

satin sangat higroskopis yaitu dapat 

menyerap air sehingga pada waktu 

pewarnaan harus ditambahakan dengan air, 

sehingga hasil pewarnaan tidak rata dan 

terdapat beberapa buliran pada kainnya. 

Sedangkan pada kain satin tidak ada masalah 

karena kainnya licin dan mudah dalam proses 

painting, sedangkan pada kain sifon 

teksturnya tipis dan tidak dapat meyerap air 

sehingga dalam pewarnaan catnya didak 

boleh terlalu encer. 

 

PEMBAHASAN  

Proses Penerapan Motif Hias dengan 

Teknik Jumputan dan Teknik Painting 

pada Kain. 

  

Pada dasarnya sebelum melaksanakan 

eksperimen, pertama-tama dimulai dari 

persiapan alat-alat dan bahan pada proses 

jumputan dan painting. Alat-alat  yang 

digunakan dalam proses jumputan  adalah 

yang terdiri dari alat pemanas seperti 

kompor, panci,  waskom, sutil, timbangan, 

setrika. Sedangkan bahan yang digunakan 

dalam proses jumputan adalah kain katun 

prima, kain sutra, kain satin, kain sifon, dan 

pewarna tekstil. Alat-alat yang digunakan 

dalam proses painting yaitu kuas, palet, 

sterofom, tempat air, setrika. Sedangkan 

bahan yang digunakan adalah pewarna tekstil 

dan gliter.  

 

Kualitas Hasil Penerapan Motif Hias 

dengaan Teknik Jumputan dan Teknik 

Painting pada Kain 

 

Dalam penjabaran hasil dalam 

penerapan motif hias  dengan teknik 

jumputan dan teknik painting pada kain 

dijabarkan seperti berikut: untuk jenis kain 

katun prima dilihat dari 4 aspek yang dinilai 

termasuk kategori sangat baik, kain  sutra 

kategori sangat baik. Sedangkan kain satin 

dan kain sifon dalam penerapan motif hias 

dengan teknik jumputan dan teknik painting 

penerapaannya baik. Hal ini disebabkan 

karena pada proses pewarnaan jumputan kain 

yang berasar dari serat alami yaitu kain katun 

prima dan kain sutra penyerapan warnanya 

sangat baik sehingga motif hias yang 

dihasilkan sangat baik, sesuai dengan 

karakteristik  motif hias jumputan. Hal ini 

disebabkan karena kain katun prima dan kain 

sutra berasal dari serat alami yang memiliki 

sifat mudah menyerap warna dan mudah 

menyerap air. Sedangkan hasil penyerapan 

warna pada kain satin dan kain sifon kurang 

baik, motif jumputan tidak terlalu kelihatan 

karena warna tidak dapat menyerap dengan 

baik, hal ini disebabkan karena kain satin dan 

kain sifon berasal dari serat alam yang sudah 

mengalami penyempurnaan bahan dan kain 

satin dan sifon memiliki sifat yanag tidak 

higroskopis/tidak menyerap air, sehingga 

warna jumputan tidak dapat terserap dengan 

baik.  

 

Kendala-kendala dalam Proses Penerapan 

Motif Hias dengan Teknik Jumputan dan 

Teknik Painting pada Kain dan 

Penanggulangannya  

 

         Kendala yang pertama dalam proses 

pewarnaan jumputan menggunakan pewarna 

tekstil yang sama sehingga menghasilkan 

warna yang berbeda pada kain yang 

digunakan. Karena kain yang digunakan ada 

yang berasal dari serat alam dan dari serat 

buatan. Pada proses pewarnaan dengan 

menggunakan kain serat alam yaitu kain 

katun prima dan kaian sutra warna dapat 

menyerap dengan baik, sedangkan 
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pewarnaan pada kain serat buatan yaitu kain 

satin dan kain sifon tidak dapat menyerap 

dengan baik.  

        Kendala kedua yaitu pada proses 

penyetrikaan kain yang sudah diberi warna 

dengan teknik jumputan, pada kain yang 

berasal dari serat alam yaitu kain katun prima 

dan kain sutra sangat sulit disetrika dan tidak 

bisa kencang seperti semula, sedangkan 

bahan yang berasal dari serat buatan yaitu 

kain satin dan kain sifon sangat mudah 

disetrika dan hasilnya kencang. Cara 

penangannya adalah kain katun prima dan 

kain sutra disetrika dalam keadaan setengah 

basah untuk menghasiklan kain yang 

kencang.  

        Kendala yang ketiga adalah pada saat 

memindahkan/menjiplak motif pada kain 

sifon, karena kain sifon bahannya tipis dan 

licin sehingga susah pada saat penciplakan, 

sehingga untuk dapat jiplakan yang baik pada 

saat menjiplak pada bagian motif dan kain 

diberi jarum pentul pada bagian sisi-sisinya.  

        Kendala keempat  adalah pada saat 

penerapan teknik painting, yaitu karena sifat 

kain yang berbeda-beda sehingga 

perlakuannya dalam painting juga berbeda. 

Pada kain katun dan kain sutra pada proses 

painting cukup sulit karena kain yang sudah 

dijumput tidak bisa kencang seperti kain 

sebelumnya, dan kain katun prima dan kain 

satin sangat higroskopis yaitu dapat 

menyerap air sehingga pada waktu 

pewarnaan harus ditambahakan dengan air  

sehingga hasil pewarnaan tidak rata dan 

terdapat beberapa buliran pada kainnya. 

Sedangkan pada kain satin tidak ada masalah 

karena kainnya licin dan mudah dalam proses 

painting, sedangkan pada kain sifon 

teksturnya tipis dan tidak dapat meyerap air 

sehingga dalam pewarnaan catnya tidak 

boleh terlalu encer. 

 

PENUTUP 

Simpulan 
 

1. Proses penerapan motif hias dengan 

teknik jumputam dan teknik painting 

pada bahan tekstil, yang dimulai dari 

persiapan alat-alat, bahan tekstil, 

pembuatan desain/motif hias, 

mengikat kain, proses pencelupan, 

menjiplak motif pada bahan tekstil, 

lalu mencampur cat, baru memulai 

melukis/painting baru finishing. 

2. Penerapan motif hias dengan teknik 

jumputan dan teknik painting pada 

kain katun prima dan kain sutra 

penerapannya  sangat baik dilihat 

darai segi motif, penerapan warna, 

penyerapan warna dan tekstur. 

Sedangkan penerapan motif hias 

dengan teknik jumputan dan teknik 

painting pada kain satin dan sifon 

penerapannya baik dilihat dari segi 

motif, penerapan warna, penyerapan 

warna dan tekstur.  

3. Kendala-kendala yang ditemukan 

dalam penerapan motif hias dengan 

teknik jumputan dan teknik painting 

pada kain yaitu, proses pewarnaan 

jumputan, proses penyetrikaan, 

proses pewarnaan painting.  
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ABSTRACT 

PERAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI BALI 
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LPD as financial institutions of Bali indigenous communities have an important role in the 

functioning of financial intermediation. Since its establishment, the LPD showed a very good 

performance as evidenced by the increase throughout the financial component. This is very good 

considering the LPD profits must be returned to the community in the form of village development 

funds and social funds. This social function should be able to ease the burden on society that could 

ultimately help the government in poverty Alleviation. But, the reality is happening in different 

communities. Improved performance LPD was not in line with the poverty conditions in the field. 

The poverty rate in Bali province has always increased. 

This study aims to determine the effect of LPD's performance against the number of poor 

people in Bali province. This study uses data from the years 2007 - 2011 in the form of annual 

data obtained from PT Bank BPD Bali, PLPDP Bali and BPS Bali. Data collection method used is 

the documentation method, further that data analysis by multiple linear regression models. The 

results of this study are reflected by the performance of LPD profit contributed in reducing 

poverty, but other indicators such as the increase in total loans and total assets of LPD does not 

affect poverty alleviation in Bali Province. 

Keywords: poverty, LPD performance. 
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ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Salah satu lembaga keuangan desa 

yang tumbuh dan berkembang di Provinsi 

Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa 

(LPD). LPD didirikan  dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

perdesaan dengan cara menciptakan dan 

memberikan pelayanan di bidang keuangan. 

LPD merupakan salah satu kearifan lokal 

Bali yang dikelola dari, oleh, dan untuk 

rakyat (krama). Pasal 2 ayat (1) Peraturan 

Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 8 

Tahun 2002 tentang LPD menyatakan 

bahwa LPD merupakan badan usaha 

keuangan milik desa yang melaksanakan 

kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk 

krama desa. Ketentuan tersebut 

menunjukkan bahwa LPD merupakan suatu 

bentuk lembaga ekonomi, yang oleh Perda 

diakui dan dikukuhkan dalam status hukum 

sebagai suatu bentuk badan usaha keuangan, 

dengan sifat yang bersifat khusus, karena 

hanya menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam wilayah desa pakraman.  

Sebagaimana terurai dalam 

tujuannya, dari sejak awal berdirinya LPD 

diharapkan (1) mampu mendorong 

pembangunan ekonomi masyarakat di 

daerah Bali melalui tabungan yang terarah 

serta penyaluran modal yang efektif, (2) 

memberantas sistem ijon, gadai gelap dan 

lain-lain yang bisa disamakan dengan itu di 

pedesaan, (3) menciptakan pemerataan dan 

kesempatan kerja bagi warga pedesaan, baik 

yang bisa ditampung oleh usaha-usaha 

produktif masyarakat yang dibiayai oleh 

LPD, dan (4) meningkatkan daya beli dan 

melancarkan lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang di desa. (profile LPD, 2004).  

 Sejak pendirian pertamanya, LPD 

telah mencapai kinerja sangat baik. 

Berdasarkan data dari Bank BPD Bali, 

setelah pemerintah provinsi menargetkan 

pendirian sebuah LPD di masing-masing 

desa parkaman, jumlah LPD yang 

beroperasi bertambah dari 953 di tahun 2001 

dan menjadi 1.418 pada tahun 2011. Pada 

Tabel 1.1 ditunjukkan bahwa semua 

indikator keuangan mengalami 

perkembangan rata-rata di atas 200 persen. 

Perkembangan fantastis terjadi tahun 1995-

2001, yakni mengalami peningkatan di atas 

500 persen, padahal pada periode tersebut 

 LPD sebagai lembaga keuangan komunitas adat Bali memiliki peran penting dalam 

fungsi intermediasi keuangan. Sejak pendiriannya, LPD menunjukan kinerja sangat baik yang 

dibuktikan dengan meningkatnya seluruh komponen keuangan. Hal ini sangat bagus mengingat 

keuntungan LPD harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana pembangunan desa 

dan dana sosial. Fungsi sosial ini harusnya dapat meringankan beban masyarakat yang pada 

akhirnya bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Tetapi, kenyataan yang 

terjadi di masyarakat berbeda. Peningkatan kinerja LPD ternyata tidak sejalan dengan kondisi 

kemiskinan di lapangan. Angka kemiskinan di Provinsi Bali selalu mengalami peningkatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja LPD terhadap jumlah penduduk 

miskin di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2007 - 2011 dalam bentuk 

data tahunan yang diperoleh dari PT Bank BPD Bali, PLPDP Bali dan BPS Bali. Metode 

pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis 

data dengan model regresi linear berganda. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kinerja LPD 

yang dicerminkan oleh perolehan laba berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi 

indikator yang lain seperti peningkatan jumlah kredit dan jumlah aset LPD tidak memengaruhi 

penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bali. 

Kata kunci : kemiskinan, kinerja LPD. 
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masih terjadi krisis moneter dan ekonomi. 

Ini membuktikan bahwa LPD sebagai 

lembaga keuangan berbasis adat mempunyai 

daya tahan dan stamina untuk bertahan 

hidup sekaligus memberikan kontribusi 

nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat Bali (Suartana, 2009).

Tabel 1.1  Perkembangan LPD Bali Tahun 1995 – 2011 

Indikator 1995 2001 2005 2009 2011 

Jumlah LPD 848 953 1.304 1.379 1.418 

Total Asset (milyar) 97 696 1.743 4.228 6.583 

Total Kredit (milyar) 75 512 1.262 3.12 4.79 

Total Simpanan (milyar) 70 540 1.346 3.41 5.401 

Jumlah Karyawan - 4.872 6.479 7.139 7.367 

Sumber : PLPDP Bali, Tahun 2012 

 

Jumlah aset LPD mengalami pertumbuhan 

dari Rp 696 milyar pada tahun 2001 menjadi 

Rp 1,7 trilyun pada tahun 2005 dan menjadi 

Rp 6,5 trilyun pada tahun 2011. 

Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh 

pertumbuhan pinjaman berjalan yang tinggi 

pada periode itu. Selain itu, pendirian LPD  

baru juga meningkatkan jumlah aset pada 

periode yang sama. Dana pihak ketiga, yang 

teridiri dari tabungan dan deposito 

meningkat dari Rp 540 milyar pada tahun 

2001 menjadi Rp 1,3 milyar pada tahun 

2005 dan mencapai Rp 5,4 milyar pada 

tahun 2011. Kredit yang diberikan dari Rp 

512 milyar pada tahun 2001 meningkat 

menjadi Rp 1,2 milyar pada tahun 2005 dan 

mencapai Rp 4,7 milyar pada tahun 2011. 

Jumlah karyawan yang diserap sebanyak 6,4 

ribu orang pada tahun 2005 dan meningkat 

menjadi 7,3 ribu orang pada tahun 2011. 

Pada tahun 2000, 926 LPD melayani 

895.512 nasabah (dari total jumlah 

penduduk sebesar 3,054 juta di Bali), yang 

secara tidak langsung menunjukkan bahwa 

satu di antara tujuh rumah tangga terjangkau 

oleh sebuah LPD, suatu tingkat jangkauan 

yang dianggap Bank Indonesia dan GTZ 

tidak tertandingi di Indonesia (Bank 

Indonesia dan GTZ, 2000). 
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Tabel 1.2  Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2014 - 

September 2014 

Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, 2015 

Peningkatan kinerja LPD ternyata 

tidak sejalan dengan kondisi kemiskinan di 

Bali. Jumlah penduduk miskin di Bali pada 

September 2014 mencapai 195,95 ribu orang 

(4,76 persen). Jika dibandingkan dengan 

jumlah penduduk miskin pada Maret 2014, 

maka selama enam bulan tersebut terjadi 

pertambahan jumlah penduduk miskin yang 

cukup signifikan, yaitu sebanyak 10,75 ribu 

orang. 

Berdasarkan uraian pada latar 

belakang sebelumnya, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah pengaruh kinerja 

Lembaga Perkreditan Desa terhadap 

penanggulangan kemiskinan di Propinsi 

Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis secara empiris dan 

menjelaskan pengaruh kinerja Lembaga 

Perkreditan Desa terhadap penanggulangan 

kemiskinan di Provinsi Bali. 

Kinerja sebuah perusahaan 

merupakan hal yang sangat menentukan 

dalam perkembangan perusahaan, karena 

tujuan dari sebuah perusahaan pada 

umumnya terdiri dari: tetap berdiri atau eksis 

(survive), untuk mendapatkan laba (benefit) 

dan berkembang (growth), semua ini dapat 

tercapai apabila perusahaan tersebut 

mempunyai performa yang baik. Kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari tingkat 

penjualan, tingkat keuntungan, tingkat 

pengembalian modal, tingkat turn over dan 

pangsa pasar yang diraihnya. 

Kemiskinan dalam pengertian 

konvensional merupakan pendapatan 

(income) dari suatu kelompok masyarakat 

yang berada dibawah garis kemiskinan. Oleh 

karena itu seringkali berbagai upaya 

pengentasan kemiskinan hanya berorientasi 

pada upaya peningkatan pendapatan 

kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan 

seringkali dipahami dalam pengertian yang 

sangat sederhana yaitu sebagai keadaan 

kekurangan uang, rendahnya tingkat 

pendapatan dan tidak terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Padahal 

sebenarnya, kemiskinan adalah masalah 

yang sangat kompleks, baik dari faktor 

penyebab maupun dampak yang 

ditimbulkannya.  

Kemiskinan dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga), yakni: kemiskinan absolut, 

kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. 

Seseorang termasuk golongan miskin 

absolut apabila hasil pendapatannya berada 

di bawah garis kemiskinan, tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimum, seperti: pangan, sandang, 

kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang 

Daerah/Tahun Jumlah Penduduk Persentase Penduduk 

  Miskin (Ribu) Miskin 

Perkotaan 

  Maret 2014 99,90 4,01 

September 2014 109,20 4,35 

   Perdesaan 

  Maret 2014 85,30 5,34 

September 2014 86,76 5,39 

   Kota + Desa 

  Maret 2014 185,20 4,53 

September 2014 195,95 4,76 
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tergolong miskin relatif apabila seseorang 

tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis 

kemiskinan namun masih berada di bawah 

kemampuan masyarakat sekitarnya. 

Sedangkan seseorang tergolong miskin 

kultural apabila seseorang atau sekelompok 

masyarakat tersebut memiliki sikap tidak 

mau berusaha memperbaiki tingkat 

kehidupannya sekalipun ada usaha dari 

pihak lain yang membantunya.  

Untuk mengukur kemiskinan, 

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasar (basic needs approach). Dengan 

pendekatan ini, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan 

dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah 

penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan dibawah 

garis kemiskinan. 

 

METODE PENELITIAN  

Objek penelitian ini adalah jumlah 

asset, jumlah kredit, dan jumlah laba serta 

jumlah penduduk miskin di Propinsi Bali. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah terbatas 

pada pengaruh variabel kinerja LPD 

terhadap jumlah penduduk miskin di 

Propinsi Bali tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2011. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif yakni 

data yang berbentuk angka-angka seperti 

data jumlah aaset, jumah kredit yang 

diberikan, jumlah laba dan jumlah penduduk 

miskin. Data tersebut adalah data tahunan 

dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. 

Variabel-variabel yang diperlukan dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu : 

1) Variabel terikat (dependent variabel) 

yang terdiri atas jumlah penduduk 

miskin 

2) Variabel bebas (indefendent variabel) 

yang terdiri atas  jumlah aset, jumlah 

kredit dan jumlah laba LPD. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu 

analisis regresi linier berganda. Analisis 

tersebut dapat dihitung dengan alat bantu 

komputer yaitu SPSS Versi 17.0  For 

Windows.  Model regresi linier berganda 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Yt = βo + β1X1 + β2X2 + β3X3 + μt  

Keterangan : 

Y = Penduduk miskin 

X1  = jumlah aset 

X2 = jumlah kredit 

X3  = jumlah laba 

β1–β3 = Koefisien Regresi 

βo = Intersep    

μt = Faktor kesalahan atau gangguan 

stokhastik 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan regresi 

linear berganda model double log yang 

dibantu dengan program komputer SPSS 

17.0. Berdasarkan rangkuman hasil analisis 

data yang terdapat pada Tabel 4.2 maka 

dapat diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut : LnŶ = 9,159 + 0,987 Ln X1 + 0,285 

LnX2 – 1,456 LnX3  

Variabel asset dan kredit LPD tidak 

berpengaruh terhadap penurunan atau 

peningkatan angka kemiskinan di Provinsi 

Bali. Ini dibuktikan oleh nilai signifikansi 

kedua variabel tersebut di atas 0,05. 

Signifikansi variabel asset sebesar 0,518 dan 

nilai signifikansi variabel kredit sebesar 

0,857. Hasil penelitian ini mengindikasikan 

bahwa jumlah kredit yang disalurkan belum 

secara optimal dimanfaatkan oleh 

masyarakat atau kemungkinan kredit yang 

disalurkan LPD belum menyentuh 

masyarakat yang ada di bawah garis 

kemiskinan.  

Nilai estimasi koefisien laba 
^

i = -

1,456 memiliki arti jika laba LPD meningkat 

sebesar satu persen maka jumlah penduduk 

miskin di Provinsi Bali menurun sebesar 

1,456 persen dengan asumsi jumlah asset 
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dan kredit LPD konstan, begitu juga berlaku 

sebaliknya. Hasil uji statistik menujukkan 

bahwa laba berpengaruh negatif dan 

signifikan pada taraf nyata 5 persen. 

Kontribusi LPD dalam 

penanggulangan kemiskinan sangat 

tergantung dari laba LPD yang 

bersangkutan. Secara konseptual menurut 

Perda No. 8 tahun 2002 yang telah direvisi 

menjadi Perda No. 4 tahun 2012, pembagian 

sisa hasil usaha (laba) LPD lebih banyak 

dinikmati oleh krama desa adat yang 

bersangkutan. Apabila labanya menurun 

maka secara otomtis alokasinya terhadap 

kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. 

Dengan demikian ada dua jalur dalam 

penanggulangan kemiskinan di perdesaan di 

Provinsi Bali. Jalur pertama LPD membiayai 

usaha kecil, jalur berikutnya adalah usaha 

kecil membuka lapangan kerja sekaligus 

menaggulangi kemiskinan. 

 Bank BPD Bali menyebutkan 

empat dampak positif LPD bagi 

pembangunan perdesaan, yaitu: 1) dengan 

adanya LPD, desa adat telah mendapatkan 

sumber biaya pembangunan sebesar 20 

persen dari laba bersih, sedangkan untuk 

kepentingan lainnya bersumber dari dana 

sosial yang besarnya 5 persen; 2) LPD telah 

ikut serta menunjang program pemerintah 

dalam hal pengentasan kemiskinan, serta 

memperluas kesempatan kerja; 3) ikut 

mendorong laju pertumbuhan industri keci 

di perdesaan sehingga pertumbuhan 

ekonomi masyarakat desa semakin baik; dan 

4) dengan keberhasilan yang dicapai, LPD 

juga berperan sebagai objek penelitian 

tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Secara sosial dan religius, peran 

LPD di Bali juga sangat jelas. Sebagaimana 

diatur dalam pasal 22 perda LPD disebutkan 

bahwa pembagian keuntungan bersih LPD 

pada akhir tahun akan dipergunakan, untuk 

cadangan modal 60 persen, dana 

pembangunan desa 20 persen, jasa produksi 

10 persen, dana pembinaan, pengawasan dan 

perlindungan 5 persen, dan dana sosial 5 

persen. Perda tersebut mewajibkan LPD 

untuk menyumbangkan 20 persen dari laba 

yang diperolehnya setiap tahun untuk 

kepentingan desa dan banjar adat. 

Disamping dipergunakan untuk 

pembangunan pisik desa dan banjar, bagian 

dana yang diperoleh dari LPD tersebut, oleh 

warga desa biasanya juga dipergunakan 

untuk membiayai kegiatan-kegiatan upacara 

agama. Ini berarti bahwa disamping 

memiliki fungsi ekonomi yang luas, LPD 

juga memiliki fungsi sosial dan agama yang 

sangat tinggi di seluruh Bali. Kontribusi 

nyata lain yang berhasil disumbangkan LPD 

adalah dalam hal meringankan biaya 

upacara. Ada beberapa LPD yang 

menyelenggarakan program Iuran Dana 

Ngaben yang dananya baru bisa dicairkan 

pada pelaksanaan upacara ngaben. 

Masyarakat sangat antusias menyambut 

program ini  karena dirasakan bermanfaat 

sekali. Masyarakat menjadi ringan bebannya 

sehingga bisa menciptakan keheningan dan 

kesucian dalam melaksanakan upacara tanpa 

harus memikirkan beban pendanaan yang 

berlebihan (Suartana, 2009). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab IV maka dapat 

dibuat simpulan sebagai berikut : 

1) Variabel jumlah aset dan kredit tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan dan 

penurunan angka kemiskinan di 

Provinsi Bali.  

2) Jumlah laba LPD berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Bali.  

Berdasarkan simpulan yang telah 

diuraikan, maka diharapkan pengurus LPD 

lebih memproritaskan pemberian kredit 

kepada pihak yang benar-benar 

membutuhkan. Dalam hal ini masyarakat 

kecil/miskin yang tidak tersentuh oleh 

layanan perbankan konvensional. Pengurus 

juga harus ingat akan roh pendirian LPD. 

Bahwa LPD didirikan untuk menciptakan 

pemerataan dan kesempatan berusaha bagi 
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warga desa agar nantinya angka kemiskinan di wilayah desa pakraman bisa berkurang
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I Ketut Sudita1, Nengah Suandi2, Dewa Nyoman Sudana3 

ABSTRACT 

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF WARGA BELAJAR 

DENGAN PENDEKATAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) 

DALAM MENDUKUNG KEPARIWISATAAN DI PROVINSI BALI 

1 Jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia  
2Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia 

3Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha 

Singaraja, Indonesia  

Creative economy in the tourism sector can be a model of economic development that has enough 

potential to improve the economy of communities in Bali. To develop the creative economy, need space of ideas 

to work, as well as self-actualization and creative ideas. Groups of learners are groups of people as a mirror 

that should be a place of creative economic development and need priority in the program of strengthening and 

expansion of the economy, particularly in Bali. This study aims to (1) Generate innovative design of the craft 

(creative economy) people learn to approach one village one product (OVOP) in accordance with the potential 

existence exists, (2) Generate marketing strategies creative economy approach OVOP in a broader scale, (3) 

innovative design approach OVOP to meet the market and the formation of business groups into groups 

permanent, and (4) producing an educational system and implementation strategy of economic learning creative 

approach OVOP is based on the Standards of Competence and the Basic Competency. the results showed that 

the producers included in the category of independent business, and has had a Certificate of literacy. The 

craftsmen as the learners have been able to produce a wide variety of products such as laptop bags, sokasi, a 

pen case, a place with a variety of offerings. People learn as craftsmen have been able to develop product design 

combined with a variety of materials in accordance with the conditions and demands of the market, supported by 

local potentials. People has been able to adopt and implement marketing strategies craft products in a wider 

scale. The craftsmen had the knowledge, insight into the various design and marketing strategies. People learn 

as craftsmen have formed the group permanently. People learn as craftsmen have had a wider network, with 

local governments, universities, and employers through focus group discussions have been conducted in the 

Ganesha University of Education. 

Key words: creative economy, OVOP, tourism.  
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ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

 Suparwoko (2010) menyatakan bahwa 

sinergi antara ekonomi kreatif dengan sektor 

wisata merupakan sebuah model 

pengembangan ekonomi yang cukup potensial 

untuk dikembangkan di Indonesia, termasuk 

Provinsi Bali. Untuk mengembangkan 

ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor 

wisata dibutuhkan konektivitas, yaitu dengan 

menciptakan outlet produk-prouk kreatif di 

lokasi yang strategsi dan dekat dengan lokasi 

wisata. Outlet tersebut dapat berupa counter 

atau sentra kerajinan yang dapat sekedar 

membeli souvenir, tetapi juga melihat proses 

pembuatannya dan bahkan ikut serta dalam 

proses pembuatan tersebut (souvenir sebagai 

memorabilia). Sujana (2013) pengembangan 

dan peneympurnaan ekonomi kreatif dalam 

skala yang lebih luas, melibatkan kelompok 

warga belajar desa-desa lain. Di samping itu, 

hasil/produksi ekonomi kreatif warga belajar 

telah diterima oleh perusahan mitra sebagai 

komoditi siap eksport.   

 Apri dkk, (2010) mengkaji tentang 

peningkatan produktifitas kelompok pengrajin 

kipas dengan salah satu caranya yakni 

memberikan pelatihan desain grafis yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam mengkreasikan berbagai 

macam desain melalui media komputer. 

Dengan demikian masyarakat pengrajin akan 

lebih kreatif, tidak hanya secara dalam 

mendesain gambar dengan perangkat teknologi 

komputer juga paham tentang membuat 

gambar yang bagus dan menarik untuk di 

upload di internet melalui web. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Heni 

(2009) diklasifikasikan dua macam kelompok 

pengrajin kayu yakni kelompok karya terapan 

(meubeler dan perkakas rumah tangga) dan 

non terapan (souvenir dan hiasan).  

Dalam mengembangkan ekonomi 

kreatif ada beberapa faktor yang menghambat 

dan mendukung. Faktor penghambat adalah 

tidak tersedianya sumber daya manusia yang 

berkualitas, kurangnya modal, dan faktor 

pemasaran. Sedangkan faktor pendukungnya 

Ekonomi kreatif pada sektor wisata dapat menjadi sebuah model pengembangan ekonomi yang cukup 

potensial untuk meningkatkan perekonomian kelompok-kelompok masyarakat di Provinsi Bali. Untuk 

mengembangkan ekonomi kreatif, diperlukan ruang atau wadah sebagai tempat penggalian ide, berkarya, 

sekaligus aktualisasi diri dan ide-ide kreatif. Kelompok warga belajar adalah kelompok masyarakat sebagai 

cermin yang patut menjadi wadah pengembangan ekonomi kreatif dan mendapat prioritas dalam program 

penguatan dan perluasan ekonomi, khususnya di provinsi Bali. Bertolak dari pemikiran ini, penelitian ini 

bertujuan untuk (1) Menghasilkan desain yang inovatif mengenai kerajinan (ekonomi kreatif) warga belajar 

dengan pendekatan one village one product (OVOP) sesuai dengan potensi eksisting yang ada, (2) Menghasilkan 

strategi pemasaran ekonomi kreatif dengan pendekatan OVOP dalam skala yang lebih luas, (3) Perbaikan desain 

yang inovatif dengan pendekatan OVOP untuk memenuhi pasar dan pembentukan kelompok usaha pengerajin 

menjadi kelompok yang permanen, dan (4) Menghasilkan sistem edukasi dan strategi pelaksanaan pembelajaran 

ekonomi kreatif dengan pendekatan OVOP berdasarkan pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengerajin termasuk dalam kategori keaksaraan usaha mandiri, 

dan telah memiliki Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Para pengerajin sebagai warga belajar telah 

mampu menghasilkan berbagai variasi produk seperti tas laptop, sokasi, tempat pulpen, tempat sesajen dengan 

berbagai variasi. Warga belajar sebagai pengerajin telah mampu mengembangkan desain produk dikombinasikan 

dengan berbagai bahan sesuai dengan kondisi dan tuntutan pasar, yang didukung oleh potensi lokal yang ada. 

Warga belajar telah mampu mengadopsi dan menerapkan strategi pemasaran produk kerajinan dalam skala yang 

lebih luas. Para pengerajin telah memiliki pengetahuan, wawasan mengenai berbagai desain dan strategi 

pemasaran. Warga belajar sebagai pengerajin telah terbentuk kelompok secara permanen. Warga belajar sebagai 

pengerajin telah memiliki jaringan yang lebih luas, dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pengusaha 

melalui diskusi kelompok terbatas yang telah dilakukan di kampus Universitas Pendidikan Ganesha. 

Kata-kata kunci: ekonomi kreatif, OVOP, pariwisata. 
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antara lain ketersediaan bahan baku, 

kelengkapan peralatan, jumlah pesanan dan 

kerjama terhadap stakeholders. Ekonomi 

kreatif merupakan salah satu faktor pendukung 

yang sangat penting dalam menggerakkan 

sektor pariwisata. Sebagaimana ditegaskan 

dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.10 

Tahun 2009 menyatakan bahwa Pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan 

hidup manusia. Pariwisata dilakukan baik 

secara individual, keluarga, kelompok, dan 

paguyuban organisasi sosial. Pada umumnya 

pariwisata secara konvensional akan 

mengunjungi  objek dan daya tarik wisata 

alam, budaya dan minat khusus. Objek wisata 

didukung oleh tiga unsur pokok yaitu (1)  main 

tourism superstructure (sarana pokok 

kepariwisataan) yang meliputi agen perjalanan, 

transportasi, restauran, objek wisata dan atraksi 

wisata, (2) suplementing  tourism atau sarana 

pelengkap kepariwisataan yang meliputi 

fasilitas rekreasi dan olah raga, serta prasarana 

umum, seperti: jalan raya, jembatan, listrik, 

lapangan udara, telekomunikasi, air bersih, 

pelabuhan, (3) supporting tourism 

superstructure yang meliputi hiburan malam, 

entertainmen, mailing service, dan souvernir 

shop. 

Departemen Perdagangan Republik 

Indonesia (2008) merumuskan ekonomi kreatif 

sebagai upaya pembangunan ekonomi secara 

berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim 

perekonomian yang berdaya saing dan 

memiliki cadangan sumber daya yang 

terbarukan. UNDP (2008) yang merumuskan 

bahwa ekonomi kreatif  merupakan bagian 

integratif dari pengetahuan yang bersifat 

inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif, 

dan budaya. Lingkup kegiatan dari ekonomi 

kreatif dapat mencakup banyak aspek. 

Departemen Perdagangan (2008) 

mengidentifikasi setidaknya 14 sektor yang 

termasuk dalam ekonomi kreatif yaitu: (1) 

periklanan, (2) arsitektur, (3) pasar barang 

seni, (4) kerajinan (handicraft), (5) desain, (6) 

fashion, (7) film, video, dan fotografi, (8) 

permainan interaktif, (9) musik, (10) seni 

pertunjukan, (11) penerbitan dan percetakan, 

(12) layanan komputer dan piranti lunak, (13) 

radio dan televisi, (14) riset dan 

pengembangan. 

 Keaksaraan usaha mandiri adalah 

merupakan kemampuan atau keterampilan 

dasar usaha yang dilatihkan melalui 

pembelajaran produktif dan keterampilan 

bermatapencaharian yang dapat meningkatkan 

keaksaraan dan penghasilan peserta didik, baik 

secara perorangan maupun kelompok sebagai 

salah satu upaya penguatan keaksaraan 

sekaligus pengentasan kemiskinan.  

 One Village One Product (OVOP) 

merupakan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan nilai tambah produk unggulan 

daerah dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam wadah 

koperasi atau UKM. Tujuan OVOP adalah (1) 

Mengembangan komoditas unggulan daerah 

yang memiliki potensi pemasaran lokal 

maupun internasional, (2) Mengembangkan 

dan meningkatkan kualitas serta nilai, (3) 

tambah produk, agar mampu bersaing dengan 

produk dari luar negeri (Impor), (4) Khusus 

kegiatan OVOP yang dilakukan oleh 

Kementerian Koperasi dan UKM dalam 

mengembangkan OVOP harus melalui 

Koperasi, (5) Meningkatkan pendapatan 

masyarakat setempat. Kriteria Produk Program 

OVOP: (a) Merupakan unggulan daerah yang 

telah dikembangkan turuntemurun; (b) 

Merupakan produk khas daerah setempat; (c) 

Berbasis pada sumberdaya lokal; (d) Memiliki 

penampilan dan kualitas produk yang sesuai 

tuntutan pasar; (e) Memiliki peluang pasar, 

baik domestik maupun internasional; (f) 

Memiliki nilai ekonomi yang tinggi; (e) Bisa 

menjadi penghela bagi perekonomian daerah. 

 Masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah  (1) Bagaimanakah 

pengembangan desain yang inovatif mengenai 

kerajinan (ekonomi kreatif) warga belajar 
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dengan pendekatan OVOP sesuai dengan 

potensi eksisting yang ada? (2) Bagimanakah 

strategi pemasaran ekonomi kreatif dalam 

skala yang lebih luas dengan pendekatan 

OVOP? (3) Bagaimanakah memperbaiki 

desain yang inovatif berkualitas dengan 

pendekatan OVOP untuk memenuhi pasar dan 

pembentukan kelompok usaha pengerajin yang 

permanen? (4) Bagaimanakah sistem edukasi 

dan strategi pelaksanaan pembelajaran 

ekonomi kreatif dengan pendekatan OVOP? 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 

Provinsi Bali, yang difokuskan pada warga 

belajar (WB) yang telah lulus melaksanakan 

keaksaraan dasar dan mendapatkan Surat 

Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Warga 

Belajar yang telah mendapatkan SUKMA 

dimantapkan kembali melalui keaksaraan 

usaha mandiri sekaligus mengembangkan 

kemampuan/keterampilan usaha warga belajar 

dalam bentuk ekonomi kreatif dengan 

pendekatan OVOP. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan observasi, 

wawancara, dokumentasi. Data dalam 

penelitian ini berwujud data kualitatif. Data ini 

dianalisis dengan melakukan berbagai 

kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, 

penafsiran data, dan menarik kesimpulan 

(Miles dan Huberman, 1992; Faisal, 1995). 

Dalam analisis ini data disusun yakni 

digolongkan dalam kategori, konsep, proposisi 

atau tema-tema tertentu. Kegiatan 

pengumpulan data, reduksi data, penarikan 

kesimpulan dan penyajian data, merupakan 

rangkaian kegiatan yang terkait dan bisa 

berlangsung secara ulang-alik, sampai 

mendapatkan hasil penelitian akhir, yakni 

etnografi yang  holistik dan sarat makna, dalam 

konteks pemberian jawaban terhadap masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini. 

HASIL 

Hasil ekonomi kreatif yang memiliki 

potensi besar untuk dikembangkan menjadi 

produk unggulan dengan pendekatan one 

village one product di Bali dapat dipaparkan 

sebagai berikut.   

1. Kerajinan Bambu, di Desa Tigawasa. 

Desa Tigawasa terletak pada ketinggian 500 

s/d 700 m dari permukaan air laut, dengan 

suhu udara rata-rata 270C sampai 350C,  

dengan  luas wilayah Desa Tigawasa adalah 

1690 Ha, dari pegunungan sampai ke pantai 

(laut) Tukad Cebol (kini Desa Kaliasem ) 

kampung Bunut Panggang, Bingin Banjah dan 

Kampung Labuan Aji adalah wilayah Desa 

Tigawasa. Dahulu ketika masih jaman 

penjajahan Belanda, kampung-kampung yang 

tersebut di atas itu semua diperintah oleh 

Perbekel Desa Tigawasa. Karena itu orang-

orang penduduk kampung yang mempunyai 

tanah sawah, kebun, ladang dalam wilayah 

Desa Tigawasa kena tiga sana (sarining tahun) 

tiap-tiap tahun yang berupa uang atau padi, 

yang dijadikan kas pura, dan tiga sana padi 

disimpan di jineng sanghiyang (Lumbung) di 

Pura Desa. Pengerajin bambu di Desa 

Tigawasa mengasilkan berbagai jenis sokasi, 

tempat pulpen, tempat sesajen, taplak meja dari 

anyaman bambu, dan tas laptop, tempat laptop 

dengan berbagai ukuran.   

2. Kerajinan Ingke Lidi Pohon Lontar di 

Desa Tembok.  

     Desa Tembok terletak di daerah yang 

strategis dan memiliki sumber daya alam yang 

cukup melimpah salah satunya adalah pohon 

ental. Sebagian besar masyarakat di Desa 

Tembok sangat memanfaatkan pohon ental, 

dimulai dari daun, batang dan buahnya yang 

dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan 

minuman tuak yang menjadi minuman 

tradisional masyarakat Bali. Sebagaimana 

dijelaskan mengenai kondisi alamnya, Desa 

Tembok memiliki kondisi alam yang indah 

yang menjadikan Desa Tembok menjadi salah 

satu akomodasi pariwisata bagi para investor. 

Dapat ditemui banyak hotel, villa dan 

bungalow disekitaran Desa Tembok dan 

dengan mudah dapat ditemukan penunjuk jalan 

menuju lokasi tersebut. Dari segi mata 

pencaharian, mayoritas penduduk di Desa 
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Tembok bermata pencaharian sebagai nelayan 

dan petani. Namun, tidak terlepas juga 

masyarakat yang bekerja ke luar daerah untuk 

merantau mencari pekerjaan karena masalah 

ekonomi yang mereka temui sehingga, 

masyarakat merasa perlu untuk merantau baik 

keluar kabupaten maupun pulau. Disamping 

itu, terdapat juga kelompok masyarakat yang 

memanfaatkan potensi alam sekitar dengan 

membentuk perkumpulan pengerajin Ingka.  

 Berdasarkan temuan kegiatan ekonomi 

kreatif di lapangan bahwa di Desa Tembok, 

Kecamatan Tejakula terdapat dikembangkan 

motif dan design Baru untuk Kerajinan Ingke 

Lidi Lontar. Namun, motif dan design ingke 

yang terdapat di desa Tembok cenderung 

monoton dan belum memiliki ciri khas yang 

berbeda dengan daerah yang lainnya. Maka 

dari itu, peneliti bersama warga belajar 

mengembangkan motif dan desain baru yang 

lebih bervariasi sehingga memiliki nilai jual 

yang lebih tinggi. Saat musim hujan, ingke 

yang ada di Desa Tembok berubah warna 

menjadi kuning karena kurang mendapat 

penyinaran dari sinar matahari.  Mengingat 

pada saat musim hujan, suhu menjadi turun 

sehingga udara menjadi lembab yang 

menyebabkan ingke cenderung jamuran. Bahan 

kimia sebagai pengawet ingke belum 

ditemukan oleh pengerajin, dan akhirnya 

ditawarkan pengawet kimia dengan resiko efek 

samping. Strategi pemanasan yang paling baik 

di musim hujan adalah meletakkan di kamar, 

dengan suhu relative lebih panas. Usaha lain 

adalah dengan mencoba menemukan zat-zat 

antibakteri yang dapat mengawetkan bahan 

kerajinan ingke saat musim hujan agar tetap 

dapat dipergunakan dan mampu menjadi bahan 

yang baik untuk kerajinan ingke.  Kerajinan 

ingke Desa Tejakula, relatih lebih menarik dari 

tampilan, warna dan lebih lentur, bila 

dibandingkan dengan ingke-ingke di tempat 

lain. Selain itu, kerajinan ingke di Desa 

Tembok didukung dengan potensi bahan baku 

yang relatif mendukung, untuk 

mengembangkan one village one product 

(OVOP). 

 

3.Kerajinan Ukiran Patung Akar Kelapa 

Desa Penuktukan.  

 Desa Penuktukan merupakan salah 

satu desa yang terletak di kecamatan Tejakula, 

dengan keadaan penduduk yang cukup padat 

didukung oleh adanya potensi desa yang cukup 

baik. Banyak terdapat kegiatan/usaha yang 

dapat dilakukan oleh warga desa, seperti 

adanya industri rumah tangga, kelompok 

nelayan, serta banyak lagi yang lainnya. 

Industri rumah tangga  pembuatan patung akar 

kelapa mendapat perhatian yang khusus karena 

karya seni patung berbahan dasar akar kelapa 

sangat jarang dijumpai di daerah lain dan ini 

merupakan ciri khas dari Desa Penuktukan. Di 

Desa Penuktukan, ditemukan bahwa bentuk 

patung yang dihasilkan pengerajin bersifat 

monoton. Dewasa ini perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi berkembang dengan 

pesat, ini ditunjukkan dengan adanya internet 

yang dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat luas. Semua informasi yang 

diinginkan tersedia di internet. Di kantor desa 

Penuktukan sudah tersedia internet dan para 

perangkat desa sudah bisa menggunakan 

internet namun desa Penuktukan belum 

memiliki web/blog desa untuk memperluas 

jaringan pemasaran wisata bahari dan produk 

kerajinan patung sangat diperlukan sarana 

untuk memperkenalkan potensi Desa 

Penuktukan (khususnya pemasaran) kepada 

khalayak umum melalui internet. Melalui 

pembuatan blog desa, potensi Desa 

Penuktukan bisa dikenal oleh khalayak dan 

pemasaran wisata bahari dan produk kerajinan 

patung juga bisa lebih dijangkau oleh 

masyarakat luas. Hal tersebut mendorong kami 

untuk melakukan pembuatan website/blog 

Desa Penuktukan. 

4. Kerajinan Padas di Desa Blahkiuh. Desa 

Pakraman Blahkiuh merupakan ibu kota 

Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, 

Provinsi Bali yang memiliki aset kesenian 

yang tersohor di Bali seperti Tari Kecak, 

Parwa, Arja Basur, Joged Bumbung, dan seni 

ukiran. Batas wilayah desa pakraman Blahkiuh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Abiansemal
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Badung
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Kecak
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Parwa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arja_Basur&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Joged_Bumbung
https://id.wikipedia.org/wiki/Ukiran
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sebelah utara berbatasan dengan Desa Sangeh, 

sebelah timur berbatasan dengan Tukad Yeh 

Adeng, sebelah selatan berbatasan dengan desa 

pakraman Abiansemal, dan sebelah barat 

berbatasan dengan Tukad Yeh Penet. Desa 

pakraman Blahkiuh juga memiliki tiga tempat 

pembakaran mayat (Setra). Di desa pakraman 

Blahkiuh terdapat Bumi Perkemahan Pramuka 

Dukuh yang cukup terkenal di Bali. Bumi 

Perkemahan ini adalah lahan milik Anak 

Agung Mayun yang merupakan raja pada 

zaman dulu yang sekarang pengelolaannya 

diserahkan ke Desa pakraman Blahkiuh 

termasuk Pura Luhur Giri Kusuma. Desa 

pakraman Blahkiuh juga dipimpin oleh 

seorang Bendesa. Desa pakraman Blahkiuh 

terdiri dari 8 Banjar (Bali)/Dusun yaitu Banjar 

Kembang Sari, Banjar Ulapan I, Banjar Ulapan 

II, Banjar Delod Pasar, Banjar Tengah, Banjar 

Benehkawan, Banjar Pikah, Banjar Pacung. 

Disini terjadi keunikan pada Banjar Pacung, 

secara teritorial dan kedinasan Banjar Pacung 

berada di Desa Adat Sangeh, tetapi secara adat 

masuk ke dalam wewidangan desa pakraman 

Blahkiuh. Kerajinan yang banyak 

dikembangkan di desa pakraman Blahkiuh 

adalah kerajinan ukiran padas, yang didukung 

dengan potensi lokal di desa pakraman 

Blahkiuh.  

5. Kerajinan Bambu di Desa Sulahan. Desa 

pakraman Sulahan, kecamatan Susut, 

kabupaten Bangli, memiliki luas wilayah 8,571 

km2 dengan jumlah penduduk per Desember 

2014 adalah 8,170 jiwa dengan jumlah wilayah 

bawahan 9 sembilan banjar dinas. Mata 

pencaharian masyarakat desa Sulahan ada di 

sektor pertanian dalam arti luas, perdagangan, 

jasa, pariwisata, dan industri rumah tangga 

atau ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kreatif 

menjadi sumber pendapatan utama bagi 

masyarakat Desa Sulahan, terutama kerajinan 

bambu. Kerajinan bambu tersebut di jual di 

lingkungan masyarakat lokal dan sampai 

keluar daerah. Kerajinan bambu di Desa 

Sulahan telah dikembangkan dengan inovasi 

berbagai desain, sehingga memiliki nilai jual 

yang lebih tinggi. Di Desa Sulahan di 

Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai 

pengarajin bambu karena didukung oleh 

potensi bambu di Desa Sulahan. 

6. Kerajinan Batok Kelapa di Desa Abang 

Karangasem. 

Di desa Waliang, Karangasem, 

tempurung kelapa biasa diolah menjadi 

bermacam macam kerajinan baik fungsional 

maupun dekoratif seperti tempat buah, tamas, 

sok nasi dan lain-lain. Hal ini digemari selain 

karena keindahannya tapi juga sekaligus 

dengan menggunakan kerajinan tempurung 

kelapa ini adalah suatu bentuk sikap ramah 

lingkungan. Pemanfaatan tempurung kelapa 

menjadi berbagai kerajinan adalah sangat 

membantu menjaga lingkungan karena mampu 

mengurangi limbah sisa produksi olahan 

kelapa, dimana khususnya di kabupaten 

Karangasem sendiri banyak sekali ditumbuhi 

pohon kelapa. Sehingga secara teori 

seharusnya produk kerajinan ini memiliki 

tingkat kontinuitas yang tinggi dan masih dapat 

berkembang lebih besar lagi. 

Untuk memperoleh bahan baku juga 

tidak perlu untuk merusak lingkungan karena 

di Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem 

sangat banyak di temui pohon kelapa, sehingga 

jika diamati seharusnya untuk mendapatkan 

bahan baku batok kelapa, tidak mengalami 

kesulitan. Walaupun pada prakteknya 

terkadang memang mengalami kendala namun 

masih bisa didatangkan dari Kabupaten 

Klungkung. Karena jumlahnya yang 

melimpah, dan belum diolah secara optimal, 

maka sebelumnya batok kelapa ini sering 

dipakai hanya untuk kayu bakar. 

Salah satu perajin yang ada di 

Kecamatan Abang adalah IKM Eka Lestari. 

Dengan kreatifitasnya maka batok kelapa yang 

sebelumnya tidak berguna, dapat diolah 

menjadi berbagai barang kerajinan batok 

kelapa. Di daerah luar Bali memang banyak 

hasil olahan batok kelapa, namun hasil 

kerajinan batok kelapa masyarakat Desa 

Waliang tetap mempunyai ciri khas tersendiri 

yang tidak ditemui di daerah lain. Batok kelapa 

di daerah ini diolah dengan cara dianyam, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sangeh
https://id.wikipedia.org/wiki/Abiansemal
https://id.wikipedia.org/wiki/Setra
https://id.wikipedia.org/wiki/Pramuka
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bendesa
https://id.wikipedia.org/wiki/Banjar_%28Bali%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Dusun
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Banjar_Kembang_Sari,_Blahkiuh,_Abiansemal,_Badung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Banjar_Kembang_Sari,_Blahkiuh,_Abiansemal,_Badung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Banjar_Ulapan_I,_Blahkiuh,_Abiansemal,_Badung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Banjar_Ulapan_II,_Blahkiuh,_Abiansemal,_Badung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Banjar_Ulapan_II,_Blahkiuh,_Abiansemal,_Badung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Banjar_Delod_Pasar,_Blahkiuh,_Abiansemal,_Badung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Banjar_Tengah,_Blahkiuh,_Abiansemal,_Badung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Banjar_Benehkawan,_Blahkiuh,_Abiansemal,_Badung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Banjar_Benehkawan,_Blahkiuh,_Abiansemal,_Badung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Banjar_Pikah,_Blahkiuh,_Abiansemal,_Badung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Banjar_Pacung,_Blahkiuh,_Abiansemal,_Badung&action=edit&redlink=1
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dimana sebelumnya batok kelapa tersebut telah 

dibentuk bulat-bulat seperti uang kepeng Bali 

kuno. Selanjutnya setelah anyaman berbentuk 

baru dilakukan proses finishing dengan pernis 

untuk mengkilapkan sekaligus meningkatkan 

daya tahan produk. 

 

SIMPULAN 

 Ekonomi kreatif warga belajar telah 

berkembang dengan baik karena dikerjakan 

dengan baik, sentuhan perguruan tinggi, dan 

didukung oleh potensi eksisting yang ada di 

desa. Karena telah didukung oleh potensi yang 

ada di desa, sehingga sangat mungkin 

dikembangkan dengan pendekatan one village 

one product (OVOP). Pada awalnya inovasi 

dan pengembangan desain cenderung 

monoton, namun setelah diadakan pelatihan 

dan adanya sentuhan pelatih, akhirnya inovasi 

desain mampu dilakukan.  Pengembangan 

desain yang inovatif  mampu menambah nilai 

jual produk kerajinan para pengerajin. Selain 

inovasi desain, strategi pemasaran yang lebih 

luas telah mampu dilakukan oleh pengerajin 

dibantu oleh peneliti. Melalui diskusi 

kelompok terbatas, telah dihasilkan 

kesepakatan kerjasama antara pengerajin 

dengan pemerintah daerah, yang difasilitasi 

oleh Undiksha. Bahkan penguatan kelompok 

sudah ditata oleh pengerajin untuk menjajagi 

bantuan fasilitas dan pemasaran dari 

pemerintah daerah. Kerajinan yang dominan 

dihasilkan oleh para pengerajin adalah ingke, 

tempat lampu dari lidi lontar, bingkai foto,dari 

lidi rontal; sokasi dengan berbagai model dan 

jenis, patung dari akar pohon kelapa, patung 

dari batu padas, tempat laptop atau tas laptop, 

tempat sesajen dari batok kelapa. Beberapa 

produk yang dihasilkan pengerajin telah 

dipajang melalui pameran.    
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ABSTRACT 

KEBERTAHANAN TRADISI MANAK SALAH PADA MASYARAKAT 

PADANG BULIA 

Email: nympursika@gmail.com 

The background of this research is a tradition Manak Salah is not uncommon for parties faced conditions 

dilemma, on the one hand Manak Salah as a form of tradition that is alive and growing in Bali should be 

maintained by the local community as it relates to cultural transformation once the bond primodial which 

remain to be implemented due reflects adherence to tradition inherited ancestral ties will be full of magical 

religious charge. According to local belief this tradition persists as a form of public accountability Padang Bulia 

of scale and noetic. On the other hand, problems arise when reviewed that there is discriminated against on the 

implementation of the tradition Manak Wrong. In general, this study aims to develop modelkebijakan ham 

guarantee to the families who sanctioned tradition in the village Manak Salah Padang Bulia.Adapun objectives 

to be obtained from this study in 2016, is as follows: (1) To determine the viability Tradition Manak Salah 

community Padang Bulia. (2) To determine the forms of guaranteeing human rights tradition Manak Wrong. (3) 

To determine the implications of Manak Salah tradition for families and people in the village Padang Bulia. 

         

          The research objective in 2017, as a continuation of the previous research stage, adapaun such 

objectives, namely: (1) To determine the viability driving factors Manak Salah tradition that on the other hand 

some of the villages in the province of Bali already elimination. (2) To determine the forms of violation of human 

rights guarantees that could be recommended to the implementation of the tradition Manak Wrong. (3) To 

determine the impact it has on the families affected by the sanctions Manak Salah sociologically, and (4) To 

identify model policies guarantee of human rights that can be offered as efforts taken refuge for the families who 

sanctioned Manak Salah without negating the continuity of tradition applicable.  

        To achieve the above objectives, this study will use a research approach which integrated with 

research development of culture (culture research). This research is located in the village district Padang Bulia 

districts Sukasada this Buleleng.Penelitian akandilakukan in Buleleng, Bali Province. The choice of location is 

based on several rational, namely: This research is using qualitative approach.  

       The focus of his research include: 1. Implementation of human rights guarantees for the public 

service Padang Bulia.Sumber primary data in this study sampel.Sampel in this study were selected using 

purposive sampling with descriptive analysis.  

Keywords: Manak Salah, guarantee of human rights policy models, Padang Bulia, tradition. 

mailto:nympursika@gmail.com


SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 665 

ABSTRAK 

A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

         Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang 

menjadi basic law adalah norma tertinggi yang 

harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya 

dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan 

mengenai HAM harus dihormati dan dijamin 

pelaksanaanya oleh negara.Karena itulah pasal 

28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa 

perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan 

pemenuhan HAM adalah tanggung jawab 

negara terutama pemerintah. 

           Dasar dari studi Hak Asasi Manusia 

(HAM), bahwa dalam UUD 1945 ketentuan-

ketentuan yang mengatur tentang HAM relatif 

terbatas, tetapi hal ini tidak akan menghambat 

penegakan HAM, karena sudah diperlengkapi 

dengan undang-undang lain, seperti UU Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, UU Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), UU Hak Asasi Manusia, 

dan UU Pengadilan HAM. Sekalipun 

demikian, telah diusulkan juga untuk membuka 

kesempatan memasukkan pasal-pasal HAM ke 

dalam UUD 1945 melalui amandemen. Salah 

satu ketentuan dalamUUD Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 jelas pengaturannya 

        Latar belakang penelitian ini adalah tradisi Manak Salah  tidak jarang berbagai pihak dihadapkan 

kondisi dilematis, di satu sisi Manak Salah sebagai sebuah bentuk tradisi yang hidup dan berkembang pada Bali 

harus tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat karena berhubungan dengan transformasi budaya sekaligus 

ikatan primodial yang harus tetap dilaksanakan karena mencerminkan kepatuhan terhadap ikatan tradisi 

pewarisan leluhur yang sarat akan muatan religius magis. Menurut kepercayaan masyarakat setempat tradisi ini 

tetap berlangsung sebagai wujud pertanggung jawaban masyarakat Padang Bulia secara skala dan niskala. Di sisi 

lain, permasalahan muncul ketika ditinjau bahwa ada perlakuan diskriminasi dari pelaksanaan tradisi Manak 

Salah. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modelkebijakan penjaminan ham terhadap 

pihak keluarga yang terkena sanksi tradisi Manak Salah di desa Padang Bulia.Adapun tujuan yang ingin 

diperoleh dari penelitian ini pada tahun 2016, adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui  kebertahanan 

Tradisi Manak Salah pada masyarakat Padang Bulia. (2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk penjaminan hak asasi 

manusia Tradisi Manak Salah. (3) Untuk mengetahui implikasi Tradisi Manak Salah bagi keluarga dan 

masyarakat di desa Padang Bulia. 

        Tujuan penelitian di tahun 2017, sebagai keberlanjutan dari tahapan penelitian sebelumnya, adapaun 

tujuan yang ingin dicapai diantaranya, yaitu: (1) Untuk mengetahui faktor pendorong kebertahanan tradisi 

Manak Salah yang di sisi lain beberapa desa di propinsi Bali sudah menghapuskannya. (2) Untuk mengetahui 

bentuk-bentuk pelanggaran jaminan HAM yang dapat direkomendasikan terhadap pelaksanaan tradisi Manak 

Salah. (3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan bagi keluarga yang terkena sanksi Manak Salah secara 

sosiologis, dan (4) Untuk mengetahui model kebijakan penjaminan HAM yang dapat ditawarkan sebagai upaya-

upaya yang ditempuh perlindungan bagi pihak keluarga yang terkena sanksi Manak Salah tanpa meniadakan 

keberlangsungan tradisi yang berlaku. 

Untuk mencapai tujuan di atas, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian 

pengembangan yang diintegrasikan dengan penelitian kebudayaan (culture research). Lokasi penelitian adalah di 

desa Padang Bulia kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng.Penelitian ini akandilakukan di Kabupaten 

Buleleng, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini didasari oleh beberapa rasional, yaitu: Penelitian ini yang 

menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya antara lain : 1. Implementasi Pelayanan jaminan HAM 

bagi masyarakat Padang Bulia.Sumber data primer dalam penelitian ini sampel.Sampel dalam penelitian ini 

dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian: (1) awig-awig adat pada tradisi manak salah harus diselaraskan dengan ketentuan 

konstitusi negara Republik Indonesia;(2) tradisi manak salah tidak sesuai dengan penjaminan HAM; (3) sanksi 

Kasepekang ini sangat tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai ajaran agama Hindu. 

Kata Kunci: Manak Salah, model kebijakan penjaminan HAM, Padang Bulia, tradisi. 
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pada28 B Ayat (2) bahwa hak anak untuk 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi . Hal ini menunjukkan bahwa 

kelangsungan masa depan anak menjadi bagian 

dari penjaminan hak azasi manusia bagi 

seluruh warga negara Indonesia tanpa 

terkecuali. 

       Di tengah kondisi negara Indonesia yang 

majemuk beragam khasanah adat dan tradisi 

melingkupi tatanan kehidupan masyarakatnya 

yang mengikat seluruh komponen masyarakat 

dalam sebuah ikatan primodial yang kental dan 

membudaya sehingga pelaksanaannya secara 

turun-temurun sampai saat ini dijumpai 

keberadaannya. Salah satu wujud corak tradisi 

yang masih sampai saat ini diberlakukan di 

desa Padang Bulia yang merupakan bagian dari 

wilayah propinsi Bali adalah tradisi Manak 

Salah. Mengkaji tradisi Manak Salah  tidak 

jarang berbagai pihak dihadapkan kondisi 

dilematis, di satu sisi tradisi Manak Salah 

sebagai sebuah bentuk kearifan lokal Bali 

harus tetap dipertahankan oleh masyarakat 

setempat karena berhubungan dengan 

transformasi budaya sekaligus ikatan primodial 

yang harus tetap dilaksanakan karena 

mencerminkan kepatuhan terhadap ikatan 

tradisi pewarisan leluhur yang sarat akan 

muatan religius magis. Menurut kepercayaan 

masyarakat setempat tradisi ini tetap 

berlangsung sebagai wujud pertanggung 

jawaban masyarakat Padang Bulia secara skala 

dan niskala. Di sisi lain, permasalahan muncul 

ketika ditinjau bahwa ada perlakuan 

diskriminasi dari pelaksanaan tradisi Manak 

Salah. Di mana anak kembar buncing (laki-

laki, dan perempuan) dinilai sebagai sebuah 

kelahiran yang salah sehingga apabila terdapat 

kelahiran Manak Salah di desa Padang Bulia 

desa dalam kondisi cuntaka dan perlu banten 

atau upacara pembersihan (pangruwatan). 

Demikian juga kepada pihak keluarga yang 

memiliki anak kembar buncing (Manak Salah) 

diasingkan ke kuburan (setra). 

       Masyarakat setempat menganggap bahwa 

kelahiran bayi kembar buncing merupakan 

kutukan dari Dewa Brahma. Tempat kelahiran 

dan keluarga bersangkutan akan mengalami 

cuntaka (dalam keadaan kotor). Maka untuk 

menyucikan kembali tempat atau desa beserta 

keluarga yang dilanda cuntaka, maka 

masyarakat setempat harus mengadakan 

upacara penyucian, baik dari segi Desa 

ataupun keluarga, agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan. Dari sinilah dikenal 

istilah ”TradisiManak Salah” yang masih 

dilaksanakan di Desa Padang Bulia, 

Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng 

dari turun temurun. Tradisi adat demikian ini 

tidak didasari oleh ketakutan memada-mada 

ratu dalam artian warisan sisa-sisa feodalisme 

yang sudah dihapus dengan perda no. 10 tahun 

1951. Tradisi Adat seperti diatas, dilaksanakan 

berdasarkan “pemuwus”Ida Bhatara di Pura 

Desa pada tahun 1980 sehingga Desa Adat 

tidak akan melaksanakan melasti jika tidak ada 

yang lahir kembar buncing, walaupun itu 

dalam menyambut hari raya Nyepi atau 

piodalan di Pura. 

        Tradisi Manak Salah merupakan budaya 

yang telah lama di yakini dan dilaksanakan 

oleh masyarakat Desa Padang Bulia, 

Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. 

Tradisi ini menyalahkan tentang adanya 

kelahiran bayi kembar buncing, yaitu kelahiran 

bayi kembar yang berbeda jenis kelamin. 

Kebudayaan Adat Kembar Buncing atau 

Manak Salah yang berlaku di desa Padang 

Bulia  merupakan salah satu kearifan lokal 

khusus bagi desa tersebut, karena selain  Desa 

Padang Bulia tidak ada desa lainnya yang 

menerapkan kebudayaan ini atau dengan kata 

lain dilarang mempertahankan budaya adat 

ini.baca selengkapnya. Sebelumnya budaya 

adat seperti ini diterapkan oleh seluruh desa 

yang ada di Provinsi Bali, namun karena 

adanya pemikiran mengenai HAM maka 

budaya adat ini dihapuskan.Tapi meniadakan 

suatu tradisi bukan merupakan sikap bijak dari 

generasi penerus terhadap peninggalan dari 

pendahulunya.  

        Berdasarkan studi tentang HAM dalam 

pelaksanaan tradisi tersebut peneliti telah 
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melakukan observasi ke lapangan dan 

mendapatkan permasalahan pada dasarnya 

masyarakat Padang Bulia ingin tetap 

mempertahankan tradisi Manak Salah tanpa 

mengabaikan penghargaan terhadap upaya 

menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia dari segi hak asasi yang sifatnya 

hakiki. Berdasarkan latar belakang penelitian 

di atas, melalui penelitian ini akan diarahkan 

pada fokus kajian terhadapmodel kebijakan 

penjaminan HAM terhadap pihak keluarga 

yang terkena sanksi tradisi Manak Salah di 

desa Padang Bulia 

 

 

1. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang di atas, dapat 

dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian 

ini yang telah dilaksanakan pada tahun pertama 

di tahun 2016, yaitu sebagai berikut: (1) 

Bagaimanakah kebertahanan Tradisi Manak 

Salah pada masyarakat Padang Bulia? (2) 

Bagaimanakah bentuk-bentuk penjaminan hak 

asasi manusia Tradisi Manak Salah? (3) 

Bagaimanakah implikasi Tradisi Manak Salah 

bagi keluarga dan masyarakat di desa Padang 

Bulia? 

       Penelitian pada tahun kedua di tahun 2017, 

sebagai penelitian yang sifatnya kontinyuitas 

peneliti bertujuan untuk mengkaji dan 

menganalisis, (1) Apakah yang menjadi faktor 

pendorong kebertahanan tradisi Manak Salah 

yang di sisi lain beberapa desa di propinsi Bali 

sudah menghapuskannya?, (2) Bagaimanakah 

bentuk-bentuk pelanggaran jaminan HAM 

yang dapat direkomendasikan terhadap 

pelaksanaan tradisi Manak Salah?, (3) 

Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan bagi 

keluarga yang terkena sanksi Manak Salah 

secara sosiologis?, dan (4) Model kebijakan 

penjaminan HAM seperti apa yang dapat 

ditawarkan sebagai upaya-upaya yang 

ditempuh perlindungan bagi pihak keluarga 

yang terkena sanksi Manak Salah tanpa 

meniadakan keberlangsungan tradisi yang 

berlaku?. 

 

2. Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah, adapun tujuan yang ingin diperoleh 

dari penelitian ini pada tahun 2015, adalah 

sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui  

kebertahanan Tradisi Manak Salah pada 

masyarakat Padang Bulia. (2) Untuk 

mengetahui bentuk-bentuk penjaminan hak 

asasi manusia Tradisi Manak Salah. (3) Untuk 

mengetahui implikasi Tradisi Manak Salah 

bagi keluarga dan masyarakat di desa Padang 

Bulia. 

        Tujuan penelitian di tahun 2017, sebagai 

keberlanjutan dari tahapan penelitian 

sebelumnya, adapaun tujuan yang ingin dicapai 

diantaranya, yaitu: (1) Untuk mengetahui 

faktor pendorong kebertahanan tradisi Manak 

Salah yang di sisi lain beberapa desa di 

propinsi Bali sudah menghapuskannya. (2) 

Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran 

jaminan HAM yang dapat direkomendasikan 

terhadap pelaksanaan tradisi Manak Salah. (3) 

Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan 

bagi keluarga yang terkena sanksi Manak 

Salah secara sosiologis, dan (4) Untuk 

mengetahui model kebijakan penjaminan 

HAM yang dapat ditawarkan sebagai upaya-

upaya yang ditempuh perlindungan bagi pihak 

keluarga yang terkena sanksi Manak Salah 

tanpa meniadakan keberlangsungan tradisi 

yang berlaku. 

 

3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian  

        Urgensi (keutamaan), yaitu terjadi 

pembalikan paradigma berpikir masyarakat 

Padangbuli dengan pelaksanaan trasisi Manak 

Salah yang semula cenderung mengabaikan 

HAM menjadi sarat mempertimbangkan 

muatan HAM dalam keberlakuannya bagi 

masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh 

karena muatan HAM bagi setiap warga negara 

Indonesia menjadi sangat penting diperhatikan 

dalam pelaksanaan sebuat tradisi adat yang 

oleh masyarat Padang Bulia masih tetap 

dijunjung tingi, hany saja esensi tradisi adat 

yang berlangsung harus menyesuaikan dengan 

konten penjaminan HAM setiap anggota 
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keluarga dan masyarakat untuk 

keberlangsungan kehidupannya dan 

penerimaan masyarakat dalam kehidupan 

sosialnya. Penelitian dengan mengambil kajian 

model kebijakan penjaminan HAM terhadap 

pihak keluarga yang terkena sanksi tradisi 

Manak Salah di desa Padang Bulia, pada 

dasarnya adalah dengan penerapan model 

tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan 

meningkatkan mutu pelayanan serta 

mengambil langkah-langkah konstruktif agar 

dapat tercipta pelayanan di bidang jaminan 

perlindungan HAM yang lebih baik dan 

menjamin kepuasan warga masyarakat Padang 

Bulia.Penelitian ini diharapkan mampu 

menambah kemampuan analisis, memperkaya 

wawasan tentang pengembangan tradisi adat 

Bali dengan tetap menjaga dari segi 

kelestariannya, pengembangan nilai-nilai 

religius magis dengan mengakomodir 

penghormatan terhadap jamianan HAM bagi 

setiap warga negara Indonesia. Fokus manfaat 

dari penelitian ini adalah sebagai tambahan 

wawasan tentang landasan ilmiahpengkajian 

HAM terhadap awig-awig adat desa Padang 

Bulia dalam menjalankan tradisi Manak Salah 

ditinjau dari perspektif perwujudan rasa 

keadilan bagi masyarakat. 

       

4. Luaran Penelitian 

Adapun yang menjadi target luaran dalam 

penelitian ini berupa luaran wajib diantaranya, 

yaitu: laporan hasil penelitian, artikel ilmiah 

yang dimuat pada jurnal nasional ber-ISSN. 

Luaran tambahannya berupa prosiding ilmiah 

baik dalam skala nasional maupun 

internasional, dan buku ajar yang adapat 

dijadikan referensi bagi mahasiswa untuk 

memahami kearifan lokal Bali dalam teori dan 

prakteknya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Lokasi Penelitian 

      Secara metodologis, penelitian ini 

merupakan penelitian pengembangan dalam 

bangunan rekayasa kebijakan publik 

(development research in public polecy 

paradigm) (Borg & Gall, 1989), sehingga 

penekanannya bukan pada pengukuran, 

melainkan pada upaya pemetaan, sinkritasi, 

dan rekayasa secara aktual, faktual, dan 

holistik, emik, dan etik tentang bentuk dan 

makna perilaku yang ditampilkan dari 

penjatuhan sanksi Manak Salah dilihat dari 

penjaminan HAM bagi. 

        Upaya penggalian, analisis, dan pemetaan 

fokus masalah penelitian dilakukan dengan 

mengacu pada model analisis lintas-situs 

sebagaimana yang lazim dilakukan dalam 

penelitian-penelitian sosial dan budaya 

(Carspecken, 1998). Model analisis lintas-situs 

ini akan memudahkan peneliti dalam 

mengungkap dan memetakan masalah, kaitan 

masalah satu dengan masalah lainnya, dan 

kaitan masalah penelitian dengan latar alamiah 

penelitian sebagai factor eksternal dalam 

analisis data penelitian. Berdasarkan pola 

analisis ini, akan dapat diformulasikan dan 

sekaligus diverifikasi bangunan informasi, 

metode, dan model baru dalam menghampiri 

masalah-masalah sejenis dengan tingkat 

kebenaran ilmiah yang lebih tinggi.  

         Penelitian ini akan dilakukan di 

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pemilihan 

lokasi ini didasari oleh beberapa rasional, 

yaitu: Penelitian ini yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya 

antara lain : 1. Implementasi Pelayanan 

jaminan HAM bagi masyarakat Padang Bulia. 

       Sumber data primer dalam penelitian ini 

sampel. Sampel dalam penelitian ini dipilih 

dengan menggunakan teknik purposive 

sampling sesuai dengan kebutuhan dan 

kemantapan peneliti dalam pengumpulan data. 

Setelah dalam proses pengumpulan data tidak 

lagi ditemukan sampel (mencapai titik jenuh), 

maka peneliti tidak mencari sampel baru dan 

proses pengumpulan sampel dianggap selesai. 

Adapun yang menjadi sampel penelitian 

meliputi : 1) Kelian dan prajuru desa adat 

Padang Bulia, dan masyarakat Padang Bulia. 

2. Analisis Data 
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         Data yang terkumpul dalam penelitian ini 

berupa data kualitatif .Keseluruhan data ini 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif sesuai dengan karakteristik data 

yang dibutuhkan untuk mengurai masing-

masing permasalahan penelitian. Oleh 

karenanya, analisa peneliti lakukan terhadap 

inventarisasi bahan hukum dan penerapannya 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan tradisi 

Manak Salah di Padang Bulia. 

 

 

 

3. Bagan Alir Penelitian 

 

4.  

5.  

6.  

 

 

 

 

 

C. PEMBAHASAN 

1. Kebertahanan Tradisi Manak Salah pada 

Masyarakat Padang Bulia 

          Contoh tradisi kembar buncing “manak 

salah” di Desa Adat Padang Bulia, Suasana di 

Desa Adat Padang Bulia, Sukasada, Buleleng, 

Rabu (16 Juni 2004), terlihat amat sibuk. 

Puluhan warga dengan pakaian adat lengkap 

tampak membersihkan sampah dan rumput liar 

di sekitar pura dan jalan-jalan desa, sementara 

sebagian warga lain sibuk menggelar upacara 

penyucian (mecaru) di sejumlah tempat yang 

sakral. Kesibukan warga ini ternyata berkaitan 

dengan peristiwa kelahiran bayi kembar 

buncing yang diwarnai dengan dresta 

pengungsian atau tapa berata di suatu tempat 

di sudut desa.  

Seharusnya bayi kembar buah kasih 

pasangan Nengah Tarsa (34) dan Ketut Susun 

(39) itu dipulangkan dari lokasi tapa berata 

tepat pada Buda Cemeng Ukir kemarin. 

Setelah diupacarai dalam upacara penyucian, 

bayi itu lantas diantar ke rumah tinggalnya 

bersama warga adat. Lalu pada hari Tilem 

Sasih Sada, Kamis (17/6) hari ini, semestinya 

bayi itu bersama warga adat menggelar 

upacara melasti ke segara.  

Namun, di desa yang sejuk itu, Rabu 

kemarin, tak ada upacara penyucian bayi 

sekaligus prosesi pemulangan. Yang tampak 

hanya ratusan warga yang sibuk membakar 

kubu bekas tempat pengungsian sang bayi, lalu 

upacara penyucian di bekas kubu itu dan 

sejumlah pura serta pelinggih di desa tersebut.  

Bendesa Adat Padang Bulia Gusti 

Nyoman Bisana memaparkan bayi kembar 

buncing itu ternyata sudah meninggalkan 

lokasi tapa berata pada 24 April 2004, jauh 

sebelum batas akhir pemulangan yang 

ditentukan menurut dresta desa adat. 

Diceritakan, pada 24 April itu si bayi kembar 

sakit. Atas seizin desa adat, bayi itu lantas 

dibawa ke rumah sakit di Singaraja, dengan 

perjanjian setelah sembuh bayi itu akan 

kembali menempati lokasi tapa berata di 

sebuah sudut desa di Padang Bulia. Namun, 

menurut Bisana, ketika pulang dari rumah sakit 

pada 10 Mei 2004 bayi itu ternyata dibawa 

pulang ke rumah oleh orangtuanya, bukan ke 

tempat pengungsian.  

Bisana mencoba melakukan 

pendekatan agar Tarsa mau kembali mengikuti 

dresta adat yakni kembali membawa bayinya 

ke lokasi tapa berata. Ternyata pendekatannya 

gagal, Tarsa malah mengirimkan surat 

penolakan yang dilampiri salinan Perda No.10 

tahun 1951 tentang penghapusan manak salah. 

Atas perbuatannya itu, desa adat menggelar 

paruman dan memutuskan memberi denda 

Studi 

tentang 

HAM 

Tradisi Mank 

Salah Tahun I  

Rekonstruksi 

Kebijakan HAM 

Proses dan 

Implementasi 

Tanggapan 

Memuaskan 

Kondisi Socio 

Cultural 

Masyarakat padang 

Bulia 

Win-win 

Solution 

dengan 

Mengak-

omodasi 

HAM 
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kepada Tarsa sesuai awig-awig. Denda yang 

dikenakan berjumlah Rp 2.100.000 karena 

dianggap melanggar papetetan wong desa dan 

dianggap berbohong. Selain itu, desa adat juga 

mengenakan uang pecamil (semacam ganti 

rugi) Rp 5.950.000.  

Denda itu harus dibayarkan pada 

sangkepan desa adat pertama yang akan 

digelar pada Buda Umanis Kulantir, 23 Juni 

mendatang. Jika tak mau membayar, denda 

akan dilipatgandakan menjadi dua dan harus 

dibayar pada sangkepan adat berikutnya. "Jika 

terus-terusan tidak bayar, maka akan 

dikeluarkan dari anggota adat," kata Bisana.  

Seperti diberitakan sebelumnya bayi 

kembar buncing yang lahir Jumat, 9 April 2004 

sekitar pukul 7.40 wita dan pukul 8.10 wita itu 

menjalani masa pengungsian (tapa berata) di 

sebuah tanah kosong di sudut desa. Untuk 

tempat tinggal, warga adat membuatkan bayi 

itu sebuah bangunan sederhana dan setiap 

malam dijaga warga secara bergiliran. Pada 21 

April  2004 bayi itu sempat mau dipulangkan 

secara sukarela, namun sebelum keputusan 

adat diambil secara resmi, tiba-tiba terjadi 

peristiwa gaib di mana sekitar 11 warga Desa 

Adat Padang Bulia kerauhan sehingga 

pemulangan bayi itu dibatalkan.  

            Membicarakan tradisi adat di Bali tak 

akan pernah ada habisnya. Meski lembaga adat 

berkali-kali ganti nama, tradisi adat tetap saja 

ada dan menimbulkan konflik, baik konflik 

perorangan, konflik warga, maupun konflik 

lintas desa adat. Majelis Pembina Lembaga 

Adat boleh berganti rupa menjadi Majelis 

Utama Desa Pekraman, tetapi awig-awig adat 

tak semuanya bisa dikontrol. Pernah ada 

imbauan agar awig-awig adat disesuaikan 

dengan hukum formal. Maksudnya, bagaimana 

agar aturan hukum tradisional ini tidak 

melanggar aturan hukum yang lebih tinggi 

yang dibuat oleh negara. Desa adat tidak bisa 

menjadi negara dalam negara. Apalagi kalau 

awig-awig itu bertentangan dengan hak asasi 

manusia yang paling mendasar. Sulitnya 

adalah masalah adat di Bali selalu dikaitkan 

dengan agama Hindu, dan orang bahkan 

menyebutkan antara adat dan agama Hindu tak 

bisa dipisahkan. Yang menjadi pertanyaan, 

ajaran Hindu yang mana? Kalau kita bicara 

Hindu tentu rujukannya adalah kitab suci 

Weda. Para leluhur kita di masa lalu sudah 

mengajarkan Weda melalui lontar-lontar. Cara 

mengajarkan bisa berupa penafsiran agar lebih 

jelas diterima masyarakat sesuai tingkat 

pendidikan, bisa berupa inti sari melalui cerita 

atau lagu, dan banyak cara lagi. Semuanya 

ditulis dalam lontar karena memang itu sarana 

yang ada. Namun, banyak lontar yang tidak 

merujuk ke ajaran Weda dan memang bukan 

dimaksudkan sebagai pengajaran agama. Jadi 

semacam karya fiksi atau catatan situasi pada 

zamannya. Setelah berabad-abad kemudian, 

semua lontar itu dianggap keramat dan 

semuanya dianggap ajaran agama. Padahal 

belum tentu dan kita harus arif menyikapi 

masalah ini. Kalau kita perhatikan tradisi-

tradisi adat, banyak hal yang di luar logika dan 

bahkan tidak dapat diterangkan bagaimana 

hubungannya dengan ajaran agama. Tradisi 

aktual di Bali, misalnya, masih ada yang 

memberlakukan hukum adat “manak salah”. 

Logika mana yang membuat kita setuju, 

keluarga yang melahirkan “manak salah” itu 

harus dihukum dan dibuatkan rumah 

pengasingan dekat kuburan. Ini bukan saja 

melanggar hukum formal (mengenakan 

tahanan rumah tanpa ada keputusan 

pengadilan) juga melanggar HAM. Bukankah 

pada setiap kelahiran kembar, sang bayi harus 

dirawat lebih serius dengan penuh perhatian 

karena berat badannya tidak normal 

sebagaimana bayi yang tidak kembar.  

           Kebetulan untuk “manak salah” ada 

banyak lontar dan sebagian umat setia 

mengikuti lontar itu karena selalu mengira 

lontar adalah sesuatu yang harus ditaati karena 

dikaitkan dengan keyakinan agama. Padahal 

tidak ada satupun sloka ajaran agama yang 

menyebutkan hal itu. Tradisi ini tentu akan 

menimbulkan konflik, bukan saja konflik 

antara warga (yang pro dan kontra terhadap 

hukuman itu) tetapi bisa melibatkan konflik 

lintas warga adat, karena pasti ada “orang luar” 
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yang mempermasalahkan hal ini atas nama 

kemanusiaan. Ada banyak hal yang “tidak 

masuk akal” dalam urusan adat. 

          Jadi, adat ini justru membelenggu 

warganya sendiri. Dan ketika ada yang 

mempermasalahkan, langsung menimbulkan 

konflik antar pribadi. Karena ada yang 

bersikukuh mempertahankan adat karena 

dikaitkan dengan keyakinan. Bicara keyakinan, 

semuanya menyebut beragama Hindu. Kitab 

Hindu yang mana dijadikan rujukan? Tidak 

ada, paling larinya pada istilah “mule keto” dan 

adat yang harus dilestarikan. Contoh seperti ini 

banyak sekali. Kita terlena dengan kebesaran 

adat tanpa menangkap semangat yang ada 

dalam lembaga adat itu. Sejarah desa adat di 

Bali adalah sejarah yang sudah ada berabad-

abad yang lalu, ketika Mpu Kuturan 

memperkenalkan ikatan warga pekraman yang 

dicirikan dengan adanya tiga pura yang disebut 

Tri Kahyangan. Dari situ muncul istilah agama 

menjadi jiwa dari adat. Lupa bahwa zaman 

Mpu Kuturan itu ikatan desa pekraman adalah 

mutlak, karena jumlah desa itu sedikit dan 

jarak satu desa dengan desa lainnya berjauhan. 

Mata pencarian penduduk dalam satu desa pun 

sama. Tetapi ketika desa itu semakin banyak, 

peduduk berjubel, mata pencarian berbeda, dan 

pemerintah memperkenalkan desa dinas, 

keberadaan desa pekraman tak pernah 

dipikirkan lebih serius, terutama apakah 

pengikatnya itu, yakni awig-awig adat, masih 

relevan atau tidak dengan situasi zaman. Ini 

biangnya konflik. Tapi kita bersyukur, kian 

banyak awig-awig adat yang sudah diperbarui 

yang tidak mengekang masyarakat yang 

menjadi anggota adat itu. ( 1 Maret 2004; 34) 

Beberapa komponen yang signifikan dan 

relevan dengan hal tersebut adalah desa 

pakraman (desa adat), pemerintah, dan 

pemerhati HAM. Dalam hal ini pihak desa 

pakraman hendaknya mengkaji secara 

cerdas awig- awig desa (peraturan desa) yang 

disusun sehingga tidak berbenturan dengan 

hukum positif yang berlaku. Awig-

awig tentang Manak Salah, patut dikaji ulang 

karena berpotensi melanggar HAM. Bendesa 

pakraman sebagai pemimpin desa pakraman 

mempunyai kewajiban untuk menyelaraskan 

isi awig-awig dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Bendesa 

pakraman harus menjadi inisiator sekaligus 

fasilitator dalam mengelola krama desa 

pakraman (masyarakat desa) dalam memahami 

konsep Manak Salah dikaitkan dengan HAM. 

Dalam hal ini, bendesa pakraman didukung 

olehprajuru desa (pengurus di desa adat) 

lainnya, wajib bahu membahu menyamakan 

langkah dan menyatukan persepsi terhadap 

konsep Manak Salah. Bahwa, penghakiman 

kesalahan terhadap seseorang yang melahirkan 

anak kembar laki dan perempuan adalah tidak 

benar. Untuk itu  awig-awig yang akan 

diterapkan di wilayah desa pakraman mestinya 

dibandingkan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal lain yang penting 

diperhatikan yaitu awig-awig tersebut tidak 

melanggar HAM. 

Pemerintah baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah sebagai pengayom 

kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, 

hendaknya mencermati kearifan lokal yang 

berkembang di masyarakat. Pencermatan 

dilakukan dalam kerangka mensinergikan dan 

menyelaraskan kearifan lokal dimaksud 

sehingga tidak bertentangan dengan hukum 

dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

konteks Manak Salah, maka pemerintah wajib 

melakukan pemetaan terhadap daerah yang 

diduga menerapakan konsep tersebut. 

Pemerintah dapat melakukan sosialisasi 

tentang berbagai perundang-undangan yang 

berlaku, baik yang menyangkut kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara maupun HAM. 

Untuk itu, pemerintah hendaknya melakukan 

pendekatan  secara persuasif sehingga tidak 

ada ketersinggungan di kalangan masyarakat. 

Hal ini karena masyarakat menerima konsep 

tersebut secara turun temurun, sehingga 

merupakan kepercayaan yang sangat kuat. 

Oleh karena itu upaya penyadaran terhadap 

masyarakat hendaknya dilakukan secara 

bertahap dan berkelanjutan sehingga setiap 

perubahan dapat dipahami dengan baik. 
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Model rancangan formulasi 

kebijakan yang digagas oleh tim peneliti di 

tahun 2016 (tahun pertama), adalah: model 

win-win solution, di satu sisi tetap menjaga 

kebertahanan tradisi Manak Salah karena 

sangat sulit menghapuskan hal tersebut dengan 

keberadaan masyarakat desa Padang Bulia 

disebabkan ikatan niskala turun temurun dari 

masyarakat setempat. Di sisi lain kebertahanan 

tradisi harus memperhatikan jaminan 

perlindungan hak asasi manusia berupa 

prosedur pengenaan sanksi dan perlakuan adat 

terhadap pihak keluarga yang mempunyai 

kembar buncing (manak salah). Misalnya; : (1) 

Kedua orang tua beserta bayinya disediakan 

fasilitas perumahan yang layak yang 

memenuhi standar layak huni dengan 

difasilitasi tenaga medis mendampingi proses 

pengasingan, warga masyarakat atau krama 

desa secara bergiliran mengunjungi pihak 

keluarga yang terkena sanksi kasepekang 

sebagai sikap keperdulian terhadap sesama 

(menyama braya), walaupun pindah ke rumah 

darurat sementara Aparatur Desa Adat tetap 

secara intensif dan bergiliran melakukan 

kunjungan tentang kondisi pihak keluarga yang 

terkena sanksi kasepekang tersebut. (2) Selama 

dalam pengungsian, kedua orang tua sang bayi 

serta sang bayi sendiri tidak diperbolehkan 

untuk melakukan perjalanan keluar desa, tapi 

justru dikunjungi oleh krama desa yang lain. 

(3)  Penjyediaan fasilitas MCK yang memadai 

dan layak sesuai standar hygiene and 

sanitation. (4) Sehari menjelang berakhirnya 

pengungsian atau pengucilan ini sang orang tua 

diwajibkan untuk melakukan upacara adat 

lainnya berupa upacara pecaruan di Jaba Pura 

Desa, yang dibantu kesiapannya oleh seluruh 

krama desa secara keseluruhan sehingga 

membantu meringankan beban pihak keluarga 

yang terkena sanksi tadi. (5) Demikian juga 

halnya dengan sehari setelahnya sang orang tua 

bayi kembar buncing ini pun diharuskan pula 

melakukan upacara melasti ke laut atau segara 

yang diyakini sebagai pelarungan segala 

kesialan. Namun karena bantuan krama desa 

dalam persiapan upacara sangat membantu 

meringankan keluarga si bayi dari segi 

pembiayaan. (6) Dan keterlibatan krama desa 

ikut ambil bagian membantu, dapat dilihat 

pada ritual penutup terhitung sehari seusai 

melakukan upacara melasti selama 3 hari si 

orang tua bayi beserta bayinya bersembahyang 

di tiga Pura Desa yang mempunyai Balai 

Agung Pegat. Dan seiring berakhirnya masa 

sembahyang di hari yang ketiga ini maka masa 

pengasingan ini pun selesai dan yang 

bersangkutan diperbolehkan kembali ke 

rumahnya atau melakukan perjalanan ke luar 

desa. 

       Oleh sebab itu aturan ini perlu disesuaikan 

dengan keadaan jaman sekarang, sesuai dengan 

sistem fleksibel dan dinamis, apabila mengacu 

kepada sistem hukum adat, karena biarpun 

hukum kerajaan dan hukum adat itu berbeda 

tertapi cakupannya tentang kebiasaan 

masyarakat meresepsikan sebuah aturan, 

hukum kerjaan dan hukum adat ada sebuah 

korelasi sesuai dengan historis lahirnya hukum 

adat yang lahir dari kebiasaan yang 

berakibatkan sebuah hukum. Jadi, pengaturan 

tentang Hak Asasi Manusia pada keberlakuan 

tradisi manak salah perlu ditinjau kembali 

keberadaannya yang bertujuan : (1) 

Mewujudkan kebebasan yang bertanggung 

jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM 

sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. (2) 

Mewujudkan perlindungan hukum yang 

konsisten dan berkesinambungan dalam 

menjamin kemerdekaan menyampaikan 

pendapat. (3) Mewujudkan iklim yang 

kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan 

kreativitas setiap warga negara sebagai 

perwujudan hak dan tanggung jawab dalam 

kehidupan berdemokrasi. (4) Menempatkan 

tanggung jawab sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa 

mengabaikan kepentingan perorangan atau 

kelompok. 

       

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 
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Dalam pengkajian mengenai tradisi manak 

salah sudah semestinya awig-awig adat 

disesuaikan dengan hukum formal. 

Maksudnya, bagaimana agar aturan hukum 

tradisional ini tidak melanggar aturan hukum 

yang lebih tinggi yang dibuat oleh negara  

2. Saran 

          Upaya Perlindungan, Pemajuan, Dan 

Pemenuhan HAM dengan langkah win-win 

solution ini, meliputi: Beberapa langkah 

penegakan dan perjuangan hak asasi manusia 

bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia 

adalah sebagai berikut: Sosialisasi Hak Asasi 

Manusia; (Untuk menegakkan hak asasi 

manusia, langkah pertama adalah 

memasyarakatkan hak asasi manusia di tengah-

tengah masyarakat. Tujuan yang hendak 

dicapai dari usaha ini, antara lain sebagai 

berikut, 

1) Agar manusia respek terhadap hak asasi 

manusia dan menjunjung tinggi harkat 

dan martabat manusia sebagai inti hak 

asasi manusia.  (a) Tumbuhnya kesadaran 

rakyat tentang hak asasi manusia. (b) 

Mempercepat proses demokratisasi 

sehingga dapat dicegah munculnya 

kekuasaan yang sewenang-wenang. 

2) Pendidikan HAM 

           Dalam rangka internalisasi nilai-nilai, 

hak asasi manusia perlu dikembangkan 

dalam kehidupan manusia sejak dini, pada 

sekolah, kampus, dan media massa, 

Sebagai suatu tata nilai, hak asasi manusia 

untuk bisa dipahami, dihayati, dan 

diamalkan melalui proses yang panjang. 

Pembentukan sikap dan kebiasaan 

memerlukan interaksi dengan lingkungan 

di bawah pimpinan, guru, atau tokoh 

masyarakat.  

3) Advokasi HAM 

          Advokasi adalah dukungan, pembelaan 

atau upaya, dan tindakan yang terorganisir 

dengan menggunakan peralatan 

demokrasi untuk menegakkan dan 

melaksanakan hukum dan kebijakan yang 

dapat menciptakan masyarakat yang adil 

da,n sederajat. Tujuan advokasi terhadap 

HAM adalah untuk mengubah lembaga-

lembaga masyarakat dengan menegakkan 

keadilan dan kesetaraan untuk 

memperoleh akses dari tuntutan 

pengambilan keputusan.  

4) Kelembagaan 

        Dalam rangka menegakkan hak asasi 

manusia, pemerintah membentuk Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi ini 

dimaksudkan untuk membantu 

pengembangan kondisi yang kondusif 

bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan 

meningkatkan perlindungan hak asasi 

manusia guna mendukung terwujudnya 

pembangunan nasional. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia telah 

melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

(a). Menyebarluaskan wawasan nasional 

dan internasional mengenai HAM, baik 

kepada masyarakat Indonesia maupun 

kepada masyarakat internasional. (b). 

Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang HAM dengan 

tujuan memberikan saran-saran mengenai 

kemungkinan meratifikasinya 

       Agar terciptanya masyarakat adat yang 

menghormati dan menjunjung tinggi hak azasi 

manusia dan juga hukum adat mereka sendiri 

sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran antara 

peraturan adat dan jaminan serta perlindungan 

HAM bagi setiap warga negara Indonesia. 

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang 

hidup dalam masyarakat Indonesia dan akan 

tetap hidup dalam selama masyarakat masih 

memenuhi hukum adat yang telah diwariskan 

kepada mereka. Oleh karena itu keberadaan 

hukum adat dan kedudukannya dalam tata 

hukum nasional adalah memperkaya khazanah 

hukum, oleh karenanya dalam penerapannya 

juga harus mempertimbangkan aspek HAM 

dan keadilan bagi masyarakat sebab hukum 

adat akan selalu ada dan hidup didalam 

masyarakat. 
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PUTUSAN DESA ADAT SEBAGAI LEGITIMASI MASYARAKAT 

ADAT TERHADAP PERKAWINAN NYENTANA  DI KABUPATEN 

TABANAN 

Email: niktsariadnyani@gmail.com  

The research was motivated by any form of marriage matriarki are generally held at the Balinese Hindu 

community often identified by the term nyentana (nyeburin) when assessed at a glance looks like a form of 

marriage matriarki found on society Kabau Minang (West Sumatra). In the process was similar to that of 

marriage matriarki, but essentially aligned with Purusa or patriarchal system developed by Balinese Hindu 

community. So, there is accommodation of a combination of two elements that indicate no gender role in it blend 

harmoniously integrated and support the effective enforceability of law in indigenous communities. It can be 

viewed from the perspective of gender studies in customary law that is based on the structural-functional theory 

nyentana mating system that is identified with a form of marriage matriarki in reality refers to the direction of 

the inheritance system plates to Purusa. 

         Kind of normative juridical research, with an assessment of customary law in marriage nyentana 

Hindu Bali. Strengthening traditional institutions in terms of sanctions and compliance provides the connective 

power of its own to the applicable law, and if necessary confirmed by awig awig customs that have holding 

capacity in terms of validity. Nyentana as an alternative form of marriage in a keluarha not have male offspring 

so that the status of women confirmed to be a man (putrika) indicating an appreciation on the role of gender 

harmony as progressors descent. Consequently there is a gender-based publishing policy that accommodates the 

role of women in dalammnya. 

Keywords: Customary Law Hindu Bali, gender, matriarki, nyentana, marriage, Purusa. 

       Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya bentuk perkawinan matriarki yang umumnya 

terselenggara pada masyarakat Hindu Bali sering diidentikkan dengan istilah nyentana (nyeburin) apabila 

dikaji secara sekilas tampak seperti bentuk perkawinan matriarki yang dijumpai pada masyarakat Minang 

Kabau (Sumatra Barat). Secara proses memang serupa dengan bentuk perkawinan matriarki, namun secara 

esensi selaras dengan sistem purusa atau patriarki yang dikembangkan oleh masyarakat Hindu Bali. Jadi, 

terdapat akomodasi dari perpaduan dua unsur yang mengindikasikan ada peranan gender di dalamnya berbaur 

dan terintegrasi secara harmonis mendukung efektifitas keberlakuan hukum dalam masyarakat adat. Hal ini 

dapat ditinjau dari perspektif kajian mengenai gender dalam hukum adat bahwa berdasarkan teori struktural 

fungsional sistem perkawinan nyentana yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita 

mengacu ke arah sistem pewarisan lempeng ke purusa. 

         Jenis penelitian yuridis normatif, dengan pengkajian hukum adat Hindu Bali dalam perkawinan 

nyentana.  Penguatan lembaga adat dari segi sanksi dan kepatuhan memberikan daya ikat tersendiri terhadap 

hukum yang berlaku, dan apabila perlu dikukuhkan melalui awig-awig adat sehingga memiliki daya ikat dari 

segi keberlakuannya. Bentuk perkawinan nyentana sebagai alternatif dalam suatu keluarha tidak memiliki 

keturunan laki-laki sehingga status perempuan dikukuhkan menjadi laki-laki (putrika) hal ini mengindikasikan 

adanya penghargaan pada peran gender yang harmonis sebagai pelanjut keturunan. Konsekwensinya adalah 

dimuatnya kebijakan berbasis gender yang mengakomodasi peran perempuan di dalammnya. 

Kata Kunci: Hukum Adat Hindu Bali, gender, matriarki, nyentana, perkawinan, purusa. 

mailto:niktsariadnyani@gmail.com
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 
       Hilman Hadikusuma (1990: 10 dan 27) 

mengatakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan tidak mengatur bagaimana tata 

tertib adat yang dilakukan mempelai untuk 

melangsungkan perkawinan. Sahnya 

perkawinan menurut hukum adat bagi 

masyarakat hukum adat Indonesia, terutama 

bagi penganut agama tertentu, tergantung pada 

agama yang dianut umumnya oleh masyarakat 

adat tersebut. Jika dilaksanakan menurut 

hukum agama, maka biasanya perkawinan itu 

dianggap sah secara adat. UU Perkawinan, 

menurut Hilman (1990: 28-29), menempatkan 

hukum agama sebagai salah satu faktor yang 

menentukan keabsahan perkawinan. 

Yurisiprudensi yang menyatakan bahwa 

perkawinan disebut sah sesudah kedua 

mempelai melakukan upacara mabyakaon 

(mabyakala] Yurisprudensi tersebut adalah 

Keputusan Raad Kertha Singaraja Nomor 

290/Crimineel, 14 April 1932 yang 

mempertimbangkan dalam putusannya bahwa 

selamamabyakaon belum dilakukan maka 

perkawinan belum dipandang sah. Pengadilan 

Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 

602/Pdt/1960 tanggal 2 Mi 1960 menetapkan 

bahwa suatu perkawinan dianggap sah menurut 

Hukum Adat Bali apabila telah 

dilakukan pabyakaonan atau mabyakaon. Dem

ikian pula keputusan Pengadilan Tinggi 

Denpasar Nomor 281/Pdt/1966/PTD tanggal 

19 Oktober 1966 (Suyatna,1997).Jika tak 

dilaksanakan menurut hukum agama, maka 

perkawinan tidak sah. Dalam adat Hindu Bali, 

perkawinan umumnya dilakukan melalui 

upacara keagamaan yang disebut mekala-

kalaan yang dipimpin Pinandita. 

          Pasal 2 ayat (1) menegaskan 

"perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu". Bagi umat Hindu 

perkawinan harus disahkan menurut ketentuan 

hukum Hindu yang sangat dipengaruhi oleh 

budaya masyarakat adat Bali. Dari segi 

pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di 

Bali juga telah dipengaruhi 

oleh lokacara dan desa dresta. Menurut 

Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan 

Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten 

Badung, 1986), sahnya perkawinan ditentukan 

oleh adanya panyangaskara dengan bhuta 

saksi dan dewa saksi serta 

adanya penyaksi (saksi) dari prajuru 

adat (kepala adat) sebagai unsur dari manusa 

saksi. Inilah yang sering disebut sebagai tri 

upasaksi dalam upacara perkawinan (samskara 

wiwaha). 

       Berdasarkan penelitian pada tahun 

pertama yang sudah berlangsung, pada 

dasarnya bentuk perkawinan matriarki pada 

masyarakat Hindu Bali sangat dipengaruhi 

oleh tradisi adat dan hukum agama Hindu 

sehingga keberlangsungannya juga 

berdasarkan kesepakatan bersama dari 

masyarakat desa adat setempat. Hasil 

penelitian di tahun pertama menunjukkan fakta 

bahwa bentuk perkawinan matriarki yang 

umumnya terselenggara pada masyarakat 

Hindu Bali sering diidentikkan dengan istilah 

nyentana (nyeburin) apabila dikaji secara 

sekilas tampak seperti bentuk perkawinan 

matriarki yang dijumpai pada masyarakat 

Minang Kabau (Sumatra Barat). Hal ini dilihat 

dari prosesi perkawinannya yang menarik 

masuk pasangan laki-laki ke keluarga 

perempuan dan perempuan yang memegang 

peranan penting dalam kaitannya dengan 

melanjutkan keturunan dan pewarisan. Akan 

tetapi letak perbedaannya jelas, bahwa sistem 

nyentana (nyeburin) yang dimaksudkan di sini 

adalah sama dengan perkawinan ambil anak 

yaitu mengawini anak laki-laki untuk masuk 

menjadi anggota pihak keluarga wanita dan 

tinggal pula di sana. Nyentana/nyeburin 

dikenal pula dengan sebutan pekidih atau 

diminta, artinya si laki-laki tersebut diminta 

menjadi menantu dan meneruskan keturunan 

pihak wanita. Konsekuensinya, anak yang lahir 

dari perkawinan nyentana itu akan menjadi 

pewaris dari garis keturunan ibunya. Jadi 

anggota yang meneruskan klan bapak mertua. 

        Ditinjau dari perspektif kajian mengenai 

gender dalam hukum adat bahwa berdasarkan 

teori struktural fungsional sistem perkawinan 

nyentana yang diidentikkan dengan bentuk 

perkawinan matriarki secara realita mengacu 

ke arah sistem pewarisan lempeng ke purusa. 

Karena berdasarkan struktur fungsi peran yang 

dilakoni oleh masing-masing pihak, baik anak 

laki-laki maupun perempuan Bali di dalam 

keluarga, terdapat nilai-nilai fundamental yang 

ajeg yang tetap terus dijaga 

keberlangsungannya seperti (1) norma atau 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan


SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 677 

kaidah dalam keluarga yang harus tetap 

dipatuhi seperti rasa hormat kepada orang tua, 

patuh, berbakti, suputra, satya, dan 

sebagainya. (2) status atau kedudukan di dalam 

keluarga, misalnya orang tua terutama Bapak 

atau Ayah tidak dapat dipisahkan dengan anak 

perempuannya; istri selalu mendukung suami 

dalam segala hal yang sifatnya positif; tatkala 

anak perempuan berstatus sebagai seorang Ibu 

ketika mempunyai putra, beliau akan sangat 

tergantung dengan anak laki-lakinya. (3) Peran 

yang harus dilakoni seorang anak perempuan 

adalah swadharmaning pianak, 

swadharmaning rabi, swadharmaning rerama. 

       Kajian socio cultural mengenai pandangan 

masyarakat yang masih perlu diluruskan 

mengenai bentuk perkawinan matriarki dari 

segi prosesnya terhadap bentuk perkawinan 

nyentana yang pada dasarnya berbeda dari segi 

esensinya yang cenderung lempeng ke purusa 

(laki-laki) dan bukan seperti pemahaman 

kalangan masyarakat Bali pada umumnya yang 

cenderung memandang bahwa perkawinan 

nyentana cenderung lempeng ke predana 

(perempuan); dan (3) kajian yuridis, 

yurisprudensi MA  No. 200K/Sip/1958 tentang 

sistem patriarki yang dianut oleh masyarakat 

Hindu Bali dengan tujuan tidak menimbulkan 

multi tafsir dari maksud dan tujuan 

keberlakuan hukum itu sendiri 

 

2. Rumusan Masalah  
          Berdasarkan latar belakang 

permasalahan di atas, adapun pemetaan 

terhadap realisasi kebijakan selama penelitian 

berlangsung pada tahun pertama untuk lebih 

lanjut di tahun kedua, peneliti mengkaji 

mengenai terdapat perubahan atau tidak dari 

segi paradigma masyarakat, pelaksanaan 

kebijakan maupun target sasaran dari 

kebijakan yang dirancang. Maka peneliti 

merumuskan sejauhmanakah legitimasi secara 

formal terhadap Putusan Desa Adat dalam 

bentuk awig-awig tentang Perkawinan 

Nyentana dinilai penting bagi daya ikat 

masyarakat adat? 

3. Tujuan Penelitian 
         Adapun tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah untuk mengetahui legitimasi 

secara formal terhadap Putusan Desa Adat 

dalam bentuk awig-awig tentang Perkawinan 

Nyentana dinilai penting bagi daya ikat 

masyarakat adat.Tujuannya agar terdapat 

kodifikasi dalam bentuk Sima, Perarem, dan 

Awig-Awig). 

4. Urgensi (Keutamaan Penelitian)  
        Memberikan sumbangsih terhadap 

pembalikan cara berpikir di kalangan 

masyarakat Hindu Bali bahwa kaum 

perempuan juga dapat sebagai penerus 

keturunan dan memperoleh hak terhadap 

warisan orang tua apabila statusnya sudah 

dikukuhkan sebagai putrika (sentana rajeg), 

yaitu anak perempuan yang sudah disepakati 

berdasarkan pauman keluarga inti maupun 

keluarga dadia bahwa memang yang 

bersangkutan memang dipercaya sebagai ahli 

waris dan penerus keturunan dengan catatan 

melahirkan anak laki-laki yang dapat 

meneruskan keberlangsungan keluarga secara 

periodik. 

5. Manfaat Penelitian  
        Adapun manfaat yang diperoleh dengan 

adanya temuan/inovasi penelitian, yaitu berupa 

model formulasi kebijakan tentang bentuk 

perkawinan matriarki berbasis gender  dalam 

bentuk rancangan naskah akademik untuk 

mengakomodir paradigma masyarakat yang 

masih keliru dari segi pemahaman tentang 

gender dalam hukum adat perkawinan Hindu 

Bali, sebagai respon terhadap upaya 

penyebarluasan informasi tentang rancangan 

model kebijakan telah ditargetkan pada tahun 

pertama disusun naskah akademik, dan di 

tahun berikutnya naskah akademik akan 

menjadi masukan bagi rancangan kebijakan 

mengenai bentuk perkawinan matriarki  dari 

segi penerapannya dalam rangka menunjang 

pembangunan dan pengembangan hukum adat 

yang bersifat populis. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 
       Jenis penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif dengan 

pengkajian hukum adat Hindu Bali dalam 

menelaah bentuk perkawinan matriarki. 

Adanya persepsi yang keliru di kalangan 

masyarakat antara proses dan esensi bentuk 

perkawinan matriarki perlu diklarifikasi 

secara terbuka untuk memberikan informasi 

aktual kepada warga masyarakat adat akan 

pentingnya pemahaman mengenai hak dan 
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kewajiban setiap individu berdasarkan 

hukum adat Hindu sehingga tercipta 

keselarasan dalam kehidupan bersama. 

2. Lokasi Penelitian 
        Pemilihan lokasi peneliti tentukan secara 

purposive sesuai dengan kebutuhan penelitian 

dengan mengambil sampel di daerah Bali 

bagian selatan di bandingkan dengan Bali 

bagian utara, serta daerah Bali bagian Timur 

dibandingkan dengan Bali bagian Barat. Dalam 

kaitannya dengan penyelarasan tujuan 

penelitian maka di tahun ke-2 dengan melihat 

implementasi dari model rancangan kebijakan 

di tahun sebelumnya untuk keberhasilannya 

perlu adanya studi komparasi antara beberapa 

daerah, yaitu (Denpasar dengan Singaraja, dan 

Tabanan dengan Karangasem). 

3. Subjek dan Objek Penelitian  
      Pada penelitian ini subjek penelitianya 

adalah responden yang dinilai berperan dengan 

kajian permasalahan penelitian dan dinilai 

berkompeten memberikan informasi yang 

akurat terhadap permasalahan penelitian yang 

terjadi. Adapun subjek penelitian yang 

dimaksudkan, yaitu: yaitu: (1) pasangan suami 

istri yang melakukan perkawinan matrilinial, 

(2), orang tua dan keluarga pasangan suami 

istri yang melakukan perkawinan matrilinial, 

(3), tokoh agama dan tafsir weda (kitab suci 

agama Hindu), (4) tokoh adat (orang yang 

dituakan di setiap desa adat), (5) tokoh 

masyarakat formal (anggota legislatif, 

eksekutif, dan tokoh pemerintahan daerah 

lainnya), (6) tokoh pemuda, (7) anggota 

masyarakat, (8) PHDI (organisasi tertinggi 

agama Hindu) Provinsi Bali.  

 Sedangkan objek penelitian yang menjadi 

fokus kajian di tahun kedua adalah: faktor 

penyebab di sebagian wilayah propinsi Bali 

pernah terjadi penolakan terhadap bentuk 

perkawinan matriarki; Putusan Desa Adat 

dalam bentuk awig-awig tentang Perkawinan 

Nyentana diupayakan memeliki legitimasi 

secara formal; realisasi rancangan kebijakan 

berbasis gender yang sudah tertuang dalam 

bentuk naskah akademik di tahun pertama 

dapat dituangkan ke dalam bentuk hukum 

positif di tahun kedua. 
4. Metode Pengumpulan Data  
       Dalam pelaksanaannya, peneliti 

mengunakan beberapa alat bantu pengumpulan 

data, yaitu: (1) wawancara mendalam, (2) 

observasi partisipatif, (3) pencatatan dokumen, 

(4) kuisioner terbuka dan tertutup, (5) focus 

groups discussion. 

5. Analisis Data  
       Data yang terkumpul dalam penelitian ini 

berupa data  kualitatif dan data kuantitatif. 

Keseluruhan data ini dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dan 

statistik sesuai dengan karakteristik data yang 

dibutuhkan untuk mengurai masing-masing 

permasalahan penelitian. Miles dan Huberman 

(1992: 83), mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas. 

C. PEMBAHASAN 

Legitimasi secara Formal terhadap 

Putusan Desa Adat dalam Bentuk Awig-

Awig tentang Perkawinan Nyentana 

Dinilai Penting bagi Daya Ikat 

Masyarakat Adat 

       Dalam perkawinan nyentana, seorang laki-

laki ikut dalam keluarga isterinya, tinggal di 

rumah isteri, dan semua keturunannya 

mengambil garis keturunan istri. Van Dijk 

(1991: 35) menulis bahwa laki-laki tadi 

‘dilepaskan dari golongan sanaknya dan 

dipindahkan ke dalam golongan sanak si 

perempuan’. Konsekuensinya, anak yang lahir 

dari perkawinan nyentana itu akan menjadi 

pewaris dari garis keturunan ibunya. “Jadi 

anggota yang meneruskan klan bapak mertua,’ 

tulis Van Dijk.  

        Di luar bentuk perkawinan yang umum, 

dibeberapa daerah di Bali, terutama Tabanan, 

Badung, Gianyar, dan Bangli sudah lazim pula 

ditemui bentuk perkawinan yang sekarang 

lazim disebut nyeburin. Di beberapa tempat 

bentuk perkawinan ini lebih dikenal dengan 

sebutan nyentana atau nyaluk 

sentana (Korn,1978). Dalam bentuk 

perkawinan ini justru suamilah yang mengikuti 

istri. Secara sepintas, bentuk perkawinan ini 

tampak menyimpang dari 

sistem kepurusa yang menekankan bahwa 

keturunan dilanjutkan oleh keturunan laki-

laki (purusa). Tetapi bila diamati secara 

seksama, perkawinan nyeburin ternyata tetap 

konsisten dengan sistem 
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kekeluargaan kepurusa sebab dalam 

perkawinan ini status istri 

adalah purusa karena telah ditetapkan 

sebagai sentana rajeg dalam keluarganya. 

        Sentana rajeg (sentana = keturunan, ahli 

waris; rajeg= kukuh, tegak; karajegang= 

dikukuhkan, ditegakkan) adalah anak 

perempuan yangkerajegang sentana yaitu 

dikukuhkan statusnya menjadi penerus 

keturunan atau purusa. Dalam Kitab Manawa 

Dharmacastra (IX:127), sentana rajeg disebut 

dengan istilah putrika yang kedudukannya 

sama dengan anak laki-laki, yaitu sebagai 

pelanjut keturunan dan ahli waris terhadap 

harta orang tuanya (Sudantra,2002a). 

       Bentuk perkawinan matriarki (nyentana) 

atau nyeburin yang mula-mula berkembang 

pada masyarakat Tabanan ini diterima secara 

luas oleh masyarakat Bali, khususnya Bali 

Selatan. Model kawin nyentana ini menjadi 

solusi yang mampu menyelesaikan  persoalan 

keluarga yang hanya mempunyai keturunan 

perempuan. Dalam perkembangan selanjutnya 

perkawinan nyentana menjadi alternatif jika 

hanya mempunyai keturunan perempuan. 

      Aturan dalam perkawinan nyentana dengan 

perkawinan yang lazim dilakukan dalam 

masyarakat kebanyakan juga sedikit unik. 

Dalam perkawinan biasa, lazimnya seorang 

lelaki yang melamar seorang gadis untuk 

dijadikan istrinya. Namun dalam perkawinan 

nyentana si gadislah yang melamar si lelaki 

untuk dijadikan suaminya untuk selanjutnya 

diajak tinggal dirumah sigadis. Sementara itu 

keturunannya akan menjadi milik dan 

melanjutkan keturunan keluarga istrinya tadi. 

Karena konsekwensi inilah yang 

mengakibatkan perkawinan nyentana banyak 

ditentang oleh masyarakat Bali khususnya 

yang berada di wilayah Karangasem. 

         Di tengah penolakan oleh sebagian 

masyarakat Bali di wilayah tertentu terhadap 

perkawinan nyentana, di sisi lain perkawinan 

nyentana justru dilegalkan secara adat. Banjar 

Kekeran di Desa Penatahan, Penebel, Tabanan 

dijadikan desa model setara oleh sebuah 

lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 

aktivis perempuan di Bali. Desa ini dinilai 

memiliki dan menerapkan hukum adat yang 

memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan untuk 

anak dan perempuan. Berdasakan informasi 

dari Kepala Dusun Kekeran I Nyoman 

Sugiartha, bahwa pihak perempuan dan laki-

laki mempunyai hak dan kewajiban setara di 

adat dan keluarga. “Leluhur kami sudah 

memberikan contoh bagaimana hidup damai, 

yang penting kesepakatan bersama. Kebiasaan 

turun temurun ini tidak diketahui kapan 

dimulai. Ikhwal kesetaraan ini karena pemuka 

adat dan warga fleksibel dengan aturan 

pernikahan dan kewajiban adat. Misalnya, 

tidak ada perbedaan atau diskriminasi ketika 

nyentana dan menyetujui konsep Pada 

Gelahang. 

        Tanggapan lain justru datang dari daerah 

Klungkung, dan Jembrana bahwa daerah 

tersebut tidak melazimkan bentuk perkawinan 

nyentana (matriarkhi secara proses), bahkan 

kalaupun dalam keluarga tidak memiliki 

keturunan laki-laki, pihak keluarga dapat 

mengambil alternatif dengan menunjuk pihak 

keluarga sampingan dari garis keturunan 

purusa (laku-laki) untuk bertindak selaku ahli 

waris atau dengan jalan mengangkat anak 

dengan prosesi upacara adat. Sedangkan di 

daerah kabupaten Buleleng bentuk perkawinan 

menyerupai perkawinan nyentana (matriarki 

secara proses) dijumpai hanya saja masih bisa 

dihitung dengan jari. Dilangsungkannya 

bentuk perkawinan ini tidak diketahui secara 

jelas pihak siapa saja yang menyetujuinya 

karena aparatur desa adat maupun desa dinas 

hanya hadir sebagai saksi dan juru catat dalam 

pendaftaran perkawinan. Apabila terjadi 

konflik di kemudian hari status hukum dan 

pewarisan tidak diketahui secara pasti siapa 

pihak yang turut andil berkontribusi untuk 

membantu penyelesaiannya. Jaminan status 

hukumnya lemah karena masyarakat secara 

mayoritas masih menganut sistem perkawinan 

patriarki di daerah tersebut. 

       Menyangkut ketentuan pencatatan 

perkawinan ini, memang masih memerlukan 

penjelasan untuk dapat diberlakukan disemua 
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wilayah hukum Indonesia yang secara nyata 

masing-masing daerah memiliki budaya yang 

secara nasional juga diakui dan dihormati 

seperti ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah No.9 tahun 1975 yang mengatur 

tentang pencatatan perkawinan bagi mereka 

yang melangsungkan perkawinan selain yang 

beragama islam, pencatatannya dilakukan oleh 

pegawai pencatat perkawinan pada kantor 

caiatan sipil. Aturan ini kemudian dipertegas 

lagi oleh SK Menteri Daiam Negeri No.221 a 

tahun 1975, yang menentukan bahwa 

pencatatan perkawinan dan perceraian bagi 

umat Hindu dan Budha dilakukan di kantor 

catatan sipil. 

       Ketentuan diatas tentunya menimbulkan 

persoalan bagi masyarakat Hindu di Bali. 

Sebab masyarakat Hindu di Bali tidak 

melakukan pencatatan perkawinan di kantor 

catatan sipii, melainkan dicatatkan oleh Banjar, 

karena anggota banjar adaiah umat hindu yang 

sudah berkeluarga (Astiti, 1981 :6).  

       Guna mengantisipasi persoalan diatas, 

pada tanggal 19 September 1975, Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Bali mengeluarkan 

Surat Keputusan No. 16/Kesra/IUC/504/1975, 

yaitu menunjuk  para  camat  seluruh  Bali 

 sebagai pencatat perkawinan untuk umat 

Hindu dan Budha. 

       Pada tanggal 1 Oktober 1988, SK ini 

diganti dengan SK Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Bali No.241 tahun 1988 yang isinya 

menunjuk para penyuluh agama Hindu di 

tingkat kecamatan, Bendesa Adat / Kelian 

Adat sebagai pegawai pembantu pencatat 

perkawinan. 

      Kemudian tanggal 1 Januari 1990 berlaku 

SK Gubemw Kepala Daerah Tingkat I Bali 

No.233 tahun 1990, yang sekaligus mengganti 

SK No.241 tahun 1988. Materi SK Gubernw 

No.233 tahun 1990 adalah menunjilk kepala 

utusan pemerintahan kecamatan, Bendesa Adat 

/ Kelian Adat di tingkat desa di propinsi Bali 

sebagai pembantu pegawai pencatatan 

perkawiann bagi umat hindu Warga Negara 

Indonesia di wilayahnya masing-masing. 

      Dalam kaitannya dengan sahnya 

perkawinan ini, masyarakat Bali sebenarnya 

tidak mengenal istilah demikian (sah). Yang 

dikenal untuk mengakui perkawinan adalah 

istilah puput (selesai). Dalam hal ini bahwa 

sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali 

sukar ditunjukkan dengan suatu kejadian 

(peristiwa) saja karena untuk sahnya 

perkawinan tersebut perlu dilalui rangkaian 

kejadian yang makin lama makin tumbuh 

untuk menyempurnakan kedudukan suami 

isteri yang bersangkutan. Akta perkawinan dan 

pencatatan perkawinan bukanlah merupakan 

tanda sahnya perkawinan, tetapi hanyalah 

sebagai bukti otentik perkawinan, dan fungsi 

pencatatan hanyalah bersifat administratif saja. 

       Gede Pudja juga mengemukakan bahwa 

suatu perkawinan menurut hukum hindu 

adalah sah apabila dilakukan menurut 

ketentuan agama, bukan pada tata 

administratif, tetapi untuk kepastian hukum, 

administratif itu diperlukan sebagai alat 

pembuktian yang kuat. Walaupun itu fl akukan 

mendahului pengesahan perkawinan, menurut 

hukum Hindu yang dicatat bukanlah 

perkawinannya tetapi akan dilakukan 

perkawinan dan ini tidak menjamin bahwa 

perkawinan itu akan dilakukan sah menurut 

agama 

       Di dalam membicarakan perkawinan 

belum lengkap apabila belum dibicarakan 

tentang agama hindu, baik yang berhubungan 

dengan perkembangan hindu di Indonesia dan 

perkawinan di Bali. Kedua hal itu erat sekali 

sangkut pautnya, untuk memperdalam 

pengertian tentang agama hindu itu harus 

disertai dengan adanya pemeluk agama yang 

terpusat pada suatu pulau, yaitu Bali. Orang-

orang Bali yang beragama hindu tersebar agak 

luas di Indonesia, maka sumber aktivitas 

kehidupan agama ini masih terpusat di Bali. 

Bila disini akan dibicarakan mengenai 

perkawinan matriarki dari segi proses 

(nyentana), maka pembicaraan itu terbatas 

dalam soal-soal yang erat hubungannya dengan 

agama Hindu. 
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         Agama Hindu telah tumbuh dan 

berkembang dalam proses perkawinan yang 

harmonis, yang awal mulanya masih samar-

samar yang makin lama makin terdapat corak 

yang lebih hingga sampai sekarang ini. 

Pertumbuhannya ini erat sekali dengan 

perkembangan perkawinan nyentana pada 

masyarakat di Bali, yang dipengaruhi oleh 

sistem kekebaratan condong ke purusa. Di 

dalam perkawinan pada Undang-Undang No. l 

Tahun 1974 mengalami proses transisi dalam 

lapangan agama Hindu, sehingga penyelarasan 

bentuk perkawinan dengan sistem kekerabatan 

di Bali terus berkembang. 

       Di dalam agama Hindu dikenal pula 

tentang aturan adat. Adat dalam suatu agama 

Hindu adalah mutlak, perlu, fungsional. 

Fungsionalnya karena adat bertujuan 

mengadakan pembaharuan-pembaharuan di 

lapangan kerohanian masyarakat di Bali. 

Persoalan adat di dalam agama Hindu salah 

satunya terpusat pada bentuk perkawinan di 

Bali, hakekat hidup, dan merupakan aturan 

adat dari masa ke masa. 

        Dalam bentuk perkawinan nyentana ini, 

suami yang berstatus 

sebagai pradana dilepaskan hubungan 

hukumnya dengan keluarga asalnya 

selanjutnya masuk dalam 

keluarga kepurusa istrinya. Dengan demikian 

keturunan dalam keluarga kepurusa itu tetap 

dilanjutkan oleh anak yang 

berstatus purusa.Anak yang lahir dari 

perkawinan ini berkedudukan hukum dalam 

keluarga ibunya, sehingga menunaikan 

kewajiban (swadharma) dan mendapatkan 

haknya (swadikara) dalam keluarga ibu. 

        Ciri yang menunjukkan bahwa bentuk 

perkawinan tersebut adalah nyeburin bukanlah 

semata-mata karena suami (umumnya) tinggal 

di rumah keluarga istri, melainkan lebih dapat 

dilihat dari fakta bahwa upacara pengesahan 

perkawinan (pasakapari) dilaksanakan di 

rumah keluarga mempelai perempuan dan 

keluarga mempelai perempuanlah yang 

mengantarkan sajen-sajen pemelepehan 

(jauman) ke rumah keluarga mempelai laki-

laki sebagai sarana untuk melepaskan 

hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap 

keluarga asalnya (Panetja,1986). 

         Beberapa orang menganggap bahwa 

bentuk perkawinan nyeburin ini sebagai 

penghargaan terhadap perempuan Bali karena 

dengan diangkat statusnya sebagai sentana 

rajeg, perempuan yang 

kawin kaceburin sekaligus menjadi ahli waris 

dari harta orang tuanya. Dikaitkan dengan 

pewarisan, barangkali pandangan tersebut ada 

benarnya karena anak perempuan yang semula 

bukan sebagai ahli waris dapat menjadi ahli 

waris terhadap harta orang tuanya. Tetapi 

dalam kasus tertentu, sesungguhnya pandangan 

tersebut tidak sepenuhnya benar, terutama jika 

dikaitkan dengan kebebasan anak perempuan 

dalam memilih jodoh. Akibat dari 

tangungjawabnya yang akan ditetapkan 

sebagai sentana rajeg yang harus ”tinggal di 

rumah” ia harus berhati-hati jatuh cinta pada 

laki-laki, karena ia mesti menyelidiki dan 

memastikan terlebih dahulu bahwa laki-laki 

yang mendekatinya mau nyentana. Di jaman di 

mana banyak keluarga melaksanakan keluarga 

berencana dengan semboyan ”dua anak cukup, 

laki-perempuan sama saja”, tentu saja cukup 

sulit menemukan laki-laki yang 

besedia nyentana. Dengan demikian, 

perempuan itu  bisa ”terpenjara” dengan 

statusnya sebagai sentana rajeg. 

         Ketua Majelis Desa Pekraman (MDP) 

Tabanan, Suartanayasa, mengatakan 

kemampuan tokoh adat Desa Kekeran adalah 

contoh baik memengaruhi kepercayaan 

masyarakat. “Awig-awig atau peraturan adat 

juga harus memperhatikan hak perempuan dan 

anak dan hak asasi manusia” . 

         MDP Tabanan baru menyosialisasikan 

hasil Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa 

Pekraman (MUDP) ini ke 150 desa pakraman 

dari 346 desa pakraman yang dimiliki oleh 

Kabupaten Tabanan. Sejumlah hasil 

Pasamuhan MUDP Bali akhir tahun lalu 

menghasilkan keputusan khusus soal hak 

perempuan dan anak dalam hukum adat Bali. 
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      Sosialisasi putusan ini di Tabanan 

dilakukan dengan pelatihan kader pendidikan 

budaya tentang gender. Sasarannya ibu-ibu 

PKK. Dua desa, yakni Penebel dan Kediri, 

menjadi proyek percontohan tentang 

pendidikan gender. Tujuan bahwa pendidikan 

gender dimasukkan ke dalam dunia pendidikan 

melalui bidang studi atau ektrakurikuler agar 

generasi muda paham apa perannya di 

masyarakat. Untuk menghilangkan ketakutan 

anak-anak muda Bali pada adat. Ida Ayu 

Adnya Ningsih, seorang guru mengaku setuju 

jika masalah adat segera dimasukkan dalam 

pendidikan. “Agar siswa sedari dini 

mengetahui bagaimana sebenarnya hukum adat 

Bali yang juga menghormati hak perempuan,” 

ujarnya. Menurutnya, pengenalan adat 

termasuk pendidikan karakter bangsa yang bisa 

diimplementasikan pada semua bidang studi. 

Pengurus Harian MUDP Bali I Ketut Sudantra 

mengatakan, adat Bali sudah mengakomodir 

suara perempuan. Dalam Pasamuan Agung III 

MDP Bali 15 Oktober 2010 telah diputuskan 

perkawinan pada gelahang dapat diterima, 

sebagai jalan keluar bagi keluarga yang punya 

anak tunggal, baik laki-laki saja atau 

perempuan. Perkawinan pada gelahang juga 

bisa dipilih sebagai alternatif perkawinan 

nyentana. Semuanya tergantung kesepakatan 

bersama antara pasutri yang akan menikah dan 

keluarga masing-masing. 

        Ritual patiwangi, yaitu jenis hukuman 

berat yang bisa mencabut hak perempuan di 

keluarganya sendiri. Oleh karenanya ritual 

patiwangi yang merendahkan harkat dan 

martabat perempuan juga ditinggalkan. 

Pasamuan Agung III MDP juga memutuskan 

hak dan kewajiban suami istri. Jika terjadi 

perceraian perempuan mendapatkan hak atas 

harta guna kaya, sebanyak sepertiga dari harta 

bersama. Hukum adat juga mengizinkan ibu 

tetap mengasuh anaknya tanpa menutuskan 

hubungan dengan bapaknya selaku purusa. 

Asal tetap menjaga hubungan baik antara anak 

dengan ayah dan keluarga besar ayahnya. 

Perempuan yang pulang kembali ke rumah 

asalnya setelah bercerai, diterima kembali oleh 

keluarga asalnya dengan status mulih daa. 

Begitu juga laki-laki yang pernah kawin 

nyentana. Laki-laki kembali ke rumah asalnya 

dengan status  mulih taruna. Untuk seterusnya 

mereka akan melaksanakan kewajiban dan 

memunyai hak di keluarga asal lagi. 

         Ni Nengah Budawati, Direktur Lembaga 

Bantun Hukum Asosiasi Perempuan untuk 

Keadilan (LBH APIK) Bali mengatakan 

Banjar Kekeran telah memberi contoh 

berjalannya rasa keadilan dan kesetaraan. 

Tidak saja awig-awignya yang mendukung, 

tapi tokoh adat juga berperan. “Perkawinan 

pada gelahang dan nyentana menjadi hal 

biasa,” tegasnya. Bagi perempuan berkasta 

yang menikah dengan laki-laki biasa, 

tambahnya, tidak mendapat hukuman dan 

diskriminasi seperti ritual Patiwangi.  

Ajaran agama dan aturan adat 

mempunyai jalinan yang sangat erat. Dasar 

dari aturan di dalam agama Hindu ialah di 

dalam praktek kehidupan yang sewajarnya 

harus diikuti dan dipakai sebagai pedoman 

yang mutlak. Ajaran agama hindu sangat perlu 

bagi kehidupan individu dan masyarakat Bali, 

sebab ia merupakan benang merahyang 

menuntun kehidupan individu dan 

masyarakatnya ke arah keserasian tindakan dan 

tingkah laku. Tanpa adanya adat di dalam 

suatu kehidupan masyarakat, maka akan 

mengalami bencana dan kehancuran. Ditinjau 

dari segi agama, maka adat itu tidak lain dari 

pada materialisasi keagamaan di dalam tingkah 

laku penganutnya. 

Perkawinan nyentana didasarkan pada 

kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah 

setempat dan pada hukum agama Hindu, 

seperti yang di kemukakan oleh Soeripto 

dalam tulisannya bahwa : Hadat adalah hukum 

asli Indonesia, yang pada umumnya tidak 

tertulis, yang memberi pedoman kepada 

sebagian besar orang-orang Indonesia dalam 

kehidupannya sehari-hari, dalam hubungannya 

antara yang satu dan yang lain baik di kota-

kota maupun dan lebih-lebih di desa-desa, 

yaitu hukum yang didasarkan atas hukum 
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melayu Polinesia ditambah dengan disana-sini 

hukum agama.  

Apabila perselisihan mengenai 

perkawinan nyentana tidak dapat diselesaikan 

secara musyawarah, maka masyarakat akan 

membawa perkaranya ke depan pengadilan 

desa adat. Pengadilan desa adat adalah 

pengadilan rakyat yang terbuka, dan 

masyarakatlah yang menjatuhkan hukuman 

terhadap pelanggar yang bersangkutan. 

Menurut masyarakat hukum adat yang 

ditentukan oleh faktor genealogis atau 

hubungan darah, ada 3 macam yaitu : 

1. Hubungan darah menurut garis laki-laki. 

2. Hubungan darah menurut garis perempuan. 

3. Hubungan darah menurut garis Ibu dan 

Bapak. 

        Hubungan darah menurut garis laki-laki, 

dimana kedudukan pria lebih menonjol 

pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam 

pewarisan. Kalau hubungan darah menurut 

garis perempuan, dimana kedudukan wanita 

lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan 

pria di dalam pewarisan, sedangkan hubungan 

darah menurut garis Ibu dan Bapak, dimana 

kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di 

dalam pewarisan. 

       Susunan masyarakat hukum adat Bali 

adalah berdasarkan keturunan laki-laki atau 

Bapak (saking kepurusa). Pada umumnya 

disebut dengan istilah tunggal sanggah, 

tunggal dadya, atau tunggal kawitan. Istilah 

tersebut berarti suatu kekeluargaan yang 

mempunyai ketunggalan bapak leluhur dan 

arwahnya selalu dipuja dalam tempat 

pemujaan yang berupa sanggah atau merajan, 

pura dadya dan pura kawitan. Hukum adat Bali 

yang berkewajiban untuk menyelenggarakan 

upacara-upacara adat serta upacara. 

pengabenan terhadap orang tua yang 

meninggal dan mengurus harta kekayaan 

adalah anak laki-laki. Demikian halnya pada 

pihak keluarga yang melaksanakan perkawinan 

nyentana keseluruhan kewajiban di atas 

dibebankan kepada perempuan yang 

menyandang status putrika. 

       Adapun maksud perkawinan nyeburin 

tersebut adalah untuk memasukkan calon 

suami itu kedalam kasta calon isteri dan 

menganggap seolah-olah ia sebagai 

perempuan, sedangkan calon istri sebagai laki-

laki. Hal ini disebabkan karena dalam 

masyarakat hukum adat Bali dan anak laki-laki 

merupakan penerus keturunan otang tuanya. 

Apabila sa.tu keluarga hanya mempunyai anak 

perempuan saja, maka agar ada yang 

meneruskan keturunan orang tuanya, anak 

perempuan itu akan dikawinkan secara 

nyeburin sehingga tidak ada pembayaran jujur. 

       Perkawinan nyeburin seperti sudah disebut 

diatas status anak parempuan yang di 

tingkatkan menjadi anak laki-laki disebut 

sentana rajeg atau sentana luh dan anak laki-

laki yang mengawini anak perempuan tersebut 

statusnya sebagai anak perempuan. Jadi dalam 

perkawinan ini si suami masuk kedalam kasta 

isterinya dan keluar dari ikatan kekeluargaan 

asalnya. 

Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, yang disebut Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan wanita sebagai suami istri untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jenis 

perkawinan yang ada juga beragam yang 

secara umum dibagi dua yakni perkawinan 

biasa dan perkawinan nyentana. Kalau 

melakukan perkawinan biasa yakni logisnya 

pria meminang wanita untuk dijadikan istri 

tidak akan bermasalah. Jenis perkawinan 

berikutnya yakni nyentana atau nyeburin di 

mana pria dipinang wanita. Jenis perkawinan 

inilah yang banyak menimbulkan masalah. 

Dalam perkawinan ini, wanita berstatus 

sebagai Sentana Rajeg yang akan melanjutkan 

keturunannya. Dalam masyarakat Hindu Bali, 

anak laki-laki memang mempunyai nilai 

penting dalam melanjutkan keturunan. Karena, 

anak laki-lakilah yang akan mewarisi adat 

maupun melanjutkan ‘’sidikara’’ dalam 

masyarakat. Hal ini berbeda dengan anak 

perempuan yang tidak memiliki kewajiban 

seperti anak laki-laki. Akibatnya, keluarga 
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yang tidak memimiki anak laki-laki akan 

berusaha mencari sentana untuk melanjutkan 

keturunannya. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

putrika merupakan proses perubahan status 

dan kedudukan perempuan secara adat untuk 

menjadi laki-laki walaupun secara biologis 

masih tetap merupakan perempuan. Sehingga 

perempuan putrika memiliki kedudukan dan 

kewajiban sebagai : (1) Sebagai laki-laki dalam 

keluarga dalam hal menentukan keluarga. (2) 

Ahli waris bagi keluarga. (3) Penerus 

keturunan keluarga. (4) pengurus keluarga. (5) 

Menjadi anggota desa adat yang memiliki hak 

dan kewajiban yang sama. (6) Meneruskan 

tradisi yang telah diwariskan keluarga. (7) 

Membina keutuhan keluarga. 

         Menurut Manawa Dharmasastra, 

perkawinan nyentana sah. Pada azasnya, 

sistem kekerabatan dalam masyarakat Bali 

menganut sistem Patrilineal. Di mana, 

keturunan yang dilahirkan mengikuti keluarga 

pihak ayahnya. Tujuan perkawinan secara 

kasat mata hanya untuk melanjutkan keturunan 

suatu keluarga (dinasti). Masalah akan timbul 

manakala suatu keluarga tidak memiliki anak 

laki-laki sebagai penerus keturunan. Sehingga, 

untuk menghindari keputungan keluarga 

(putusnya keturunan) keluarga yang tidak 

memiliki anak laki-laki ini akan menetapkan 

salah seorang anak perempuannya sebagai 

sentana rajeg (statusnya ditingkatkan menjadi 

laki-laki yang akan mewarisi milik orang 

tuanya).  

          Dalam agama Hindu, tidak ada sloka 

atapun pasal yang melarang perkawinan 

nyentana. Karena pihak keluarga laki-laki akan 

dianggap tidak memiliki harga diri. Kitab 

Manawa Dharmasastra sebagai sumber hukum 

positif yang berlaku bagi umat Hindu secara 

tegas menyebutkan mengenai status anak 

wanita yang ditegakkan sebagai penerus 

keturunan dengan sebutan Putrika (perempuan 

yang diubah statusnya menjadi laki-laki). 

Sloka 127 kitab tersebut secara gamblang 

menyebutkan ‘’Ia yang tidak mempunyai anak 

laki-laki dapat menjadikan anaknya yang 

perempuan menjadi demikian (status lelaki) 

menurut acara penunjukan anak wanita dengan 

mengatakan kepada suaminya anak laki-laki 

yang lahir daripadanya akan melakukan 

upacara penguburan’’. Dari uraian sloka 

tersebut, jelaslah bahwa perkawinan nyentana 

dibolehkan. Lelaki yang mau nyentana inilah 

yang disebut Sentana. Dengan demikian, 

argument yang mengatakan pelarangan 

terhadap perkawinan nyentana harus 

dipandang tidak beralasan karena tidak 

memiliki dasar hukum yang jelas. Demikian 

halnya dengan pembagian warisan dalam 

perkawinan Nyentana. Dalam Cloka 132 

Manawa Dharmasastra disebutkan, ‘’Anak dari 

wanita yang diangkat statusnya menjadi laki-

laki sesuangguhnya akan menerima juga harta 

warisan dari ayahnya sendiri yang tidak 

berputra laki-laki (kakek). Ia akan 

menyelenggarakan Tarpana bagi kedua orang 

tuanya, maupun datuk ibunya’’.Selanjutnya 

Sloka 145 menyebutkan’’Anak yang lahir dari 

wanita yang statusnya ditingkatkan akan 

menjadi ahli waris seperti anak sendiri yang 

sah darinya. Karena hasil yang ditimbulkan 

adalah untuk dari pemilik tanah itu menurut 

UU’ 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 
          Di dalam perkawinan pada Undang-

Undang No. l Tahun 1974 mengalami proses 

transisi dalam lapangan agama Hindu, 

sehingga penyelarasan bentuk perkawinan 

dengan sistem kekerabatan di Bali terus 

berkembang.Di dalam agama Hindu dikenal 

pula tentang aturan adat. Adat dalam suatu 

agama Hindu adalah mutlak, perlu, fungsional. 

Fungsionalnya karena adat bertujuan 

mengadakan pembaharuan-pembaharuan di 

lapangan kerohanian masyarakat di Bali. 

 

5.2 Saran 
        Jika bentuk perkawinan nyentana 

(matriarki dari segi proses) pada masyarakat 

Hindu Bali tidak dilandasi dasar hukum yang 

kuat akan menimbulkan berbagai persoalan 
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yang berkaitan dengan status, kedudukan, dan 

tangungjawab masing-masing pihak. 

Hendaknya perkawinan tersebut memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan aturan adat yang berlaku. 

Konskwensinya pihak desa Adat maupun 

pemerintah daerah dalam menetapkan 

kebijakan harus tetap memperhatikan kaidah 

hukum adat yang memperhatikan hak-hak 

perempuan Bali dalam kerangka kesetaraan 

gender. 
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Ketut Sudiatmaka, Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami 

ABSTRACT 

SISTEM TATA KELOLA USAHA PERTANIAN SEMANGKA 

MELALUI PENGURUSAN IJIN USAHA PERDAGNGAN DI 

KABUPATEN KLUNGKUNG 

Email: ktsudiatmaka.undiksha@gmail.com      

      The main purpose of science and technology for society (IbM) Watermelon Farmers Group in 

Klungkung are: (1) provide additional insight through training and mentoring the processing of raw materials to 

be variants of watermelon fruit snacks and beverages as a cottage industry products; (2) enhance the skills of 

partners with supplies such as product marketing management training; structuring the corporate governance 

standards in terms of watermelon crop prices, the preparation of simple bookkeeping Training, Provide support 

equipment; (3) Partner is able to coordinate internal marketing in the farming community of Subak in 

supporting market expansion. 

Target management is designed for 8 (eight) months of implementation P2M by proposing to construct 

three (3) types of simple bookkeeping containing prihal group administration bookkeeping, bookkeeping 

regarding stock levels of products are available, and keeping track product sales that have been made. 

Compiling a standard price based on agreement between partners with distributors and consumers through a 

memorandum of agreement on cooperation. Designing packaging processing result cottage industry raw 

material watermelon. 

 The annual outputs are designed to be produced during the process of conducting IbM Watermelon 

Farmers in Klungkung regency, three (3) types of simple bookkeeping, certificates of participants, design and 

product packaging attractive. In addition to the above outcome, the end of the implementation of P2M also 

generated output in the form of a final report P2M program, scientific articles published in national journals 

ISSN ber. 

Program implementation methods used in achieving these objectives are (1) socialization, training, and 

mentoring penembangan knowledge, skills and abilities in the fields of production processing, management 

accounting, marketing and penadaan equipment, entering business relationships. Accompany and monitor 

partner in the practice of all science and technology transferred. Sustainability program, which continues in a 

partner. 

mailto:ktsudiatmaka.undiksha@gmail.com
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ABSTRAK 

A. PENDAHULUAN 

         Kelompok petani semangka di Subak 

Sampalan Baler Margi mengelola lahan sekitar 

± 4 Ha, lokasi mitra terletak di desa Sampalan 

kecamatan Dawan dengan luas wilayah 7,8 

Km2 atau 11,87% yang terdiri dari 12 (dua 

belas) desa dan merupakan bagian dari wilayah 

kabupaten Klungkung. Dari kampus Undiksha 

kira-kira berjarak 150 Km, dapat ditempuh 

dengan jalur darat menggunakan kendaraan 

roda dua maupun roda empat. Jumlah 

penduduk kecamatan Dawan kurang lebih 

175.05 juta jiwa (Data Statistik, BPS 

Klungkung : 2013). Rekapitulasi berdasarkan 

data monografi kecamatan ditunjukkan oleh 

tim pengusul mengingat, kedua mitra terletak 

dalam satu kecamatan tetapi berbeda desa, 

yakni desa Sampalan bertugas mengelola 

Subak Baler Margi, dan Subak Sampalan 

Kelod dikelola oleh desa Gunaksa, keduanya 

terletak di kecamatan Dawan kabupaten 

Klungkung. Kelompok petani ini dikoordinir 

oleh I Wayan Budiarta, selaku mitra pertama 

dalam P2M yang tim pengusul ajukan. 

Menurut keterangan mitra permasalahan yang 

dihadapi kelompoknya cukup serius terkait 

dengan persoalan anjloknya harga semangka di 

pasaran. Biasanya peristiwa ini dialami oleh 

petani apabila musim panen raya semangka 

tiba, harga semangka jatuh di pasaran, contoh 

riil petani semangka kalau tergantung dari 

harga pasar lazimnya, petani biasanya menjual 

ke distributor/pengepul dengan harga borongan 

per 1 mobil pick up seharga Rp.1.000.000,- s/d 

Rp.2.000.000,-. Mekanisme pasar seperti ini 

dapat berjalan dengan teratur apabila tingginya 

tingkat permintaan pesanan semangka oleh 

distributor/pengepul yang secara langsung 

datang ke petani. Petani juga dapat dibantu 

Tujuan utama ipteks bagi masyarakat (IbM) Kelompok Petani Semangka di Klungkung ini adalah: (1) 

memberikan tambahan wawasan melalui pelatihan dan pendampingan pengolahan bahan baku buah semangka 

menjadi varian penganan dan minuman sebagai produk industri rumahan; (2) meningkatkan keterampilan mitra 

dengan bekal pelatihan manajemen pemasaran produk seperti; penataan terhadap tata kelola usaha dari segi 

standar harga hasil panen semangka, Pelatihan penyusunan pembukuan sederhana, Memberikan bantuan 

peralatan produksi; (3) Mitra mampu melakukan koordinasi pemasaran di intern komunitas petani subak dalam 

menunjang perluasan pasar.  

      Target manajemen yang dirancang selama 8 (delapan) bulan pelaksanaan P2M oleh pengusul dengan 

menyusun 3 (tiga) jenis pembukuan sederhana yang memuat prihal pembukuan administrasi kelompok, 

pembukuan mengenai jumlah stok produk yang tersedia, dan pembukuan yang mencatat hasil penjualan produk 

yang telah dilakukan. Menyusun standar harga berdasarkan kesepakatan antara mitra dengan distributor dan 

konsumen melalui nota kesepakatan kerjasama. Mendesain kemasan hasil pengolahan industri rumahan 

berbahan baku buah semangka.  

       Luaran tahunan yang dirancang untuk dapat dihasilkan selama proses penyelenggaraan IbM 

Kelompok Petani Semangka di Kabupaten Klungkung, 3 (tiga) jenis pembukuan sederhana, sertifikat peserta 

pelatihan, desain dan kemasan produk yang menarik. Selain luaran di atas, diakhir pelaksanaan P2M juga 

dihasilkan luaran berupa laporan akhir program P2M, artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber 

ISSN.  

      Metode pelaksanaan program yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut berupa (1) 

Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penembangan wawasan, keterampilan dan kemampuan pengolahan di 

bidang produksi, manajemen pembukuan, pemasaran dan penadaan peralatan,menjalin relasi usaha. 

Mendampingi dan memonitor mitra dalam melakukan praktek terhadap seluruh ipteks yang ditransfer. 

Keberlanjutan program yaitu berlanjut di mitra.  

Kata kunci: Dawan, Gunaksa, industri rumah tangga, Klungkung, pembukuan, petani, produksi, 

Sampalan, Subak Baler Margi, Subak Delod Margi, Semangka, manajemen, relasi bisnis. 
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dengan sistem pemasaran hasil panen secara 

cepat, walaupun jumlah keuntungan yang 

diperoleh tidak seberapa dibandingkan dengan 

menjual langsung ke pasar. Terjadi pola 

hubungan simbiosis mutualisme antara petani 

dengan distributor/pengepul, di satu sisi petani 

dibantu tugas-tugasnya di dalam memasarkan 

semangka hasil panennya, di sisi lain 

distributor memperoleh harga berdasarkan 

kesepakatan petani. Sebaliknya ketika musim 

panen melimpah, menyebabkan harga 

semangka anjlok di pasaran bahkan bisa 

sampai setengah harga dari harga semula, yaitu 

sekitar kisaran Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000 

per mobil pick up.  

          Permasalahan di atas, yang paling 

mengkhawatirkan bagi mitra mengingat tidak 

ada keseimbangan antara biaya perawatan 

(pembelian bibit, pembelian pupuk, pengairan, 

pembersihan gulma dari tanaman 

semangka,dan sebagainya yang menunjang 

kegiatan pertanian), jika dikalkulasikan dengan 

harga hasil panen tidak sebanding bahkan 

petani semangka cenderung merugi karena 

tidak kembali modal. Berikut rekapan hasil 

analisis sistuasi menurut permasalahan mitra, 

misalkan untuk setiap petak tanah pertanian 

menghabiskan 20 kantong bibit semangka 

dengan kisaran harga Rp.7.500,- (Rp.150.000,-

). Untuk jenis semangka biasa dengan biji, 

Rp.11.000, (Rp.220.000,-) semangka tanpa 

biji, dan Rp.15.000,- untuk semangka kuning 

(honey den melon) kalkulasinya sekitar 

Rp.16.000, jumlah biaya yang dihabiskan per 

petak lahan berkisar Rp.300.000,-. Dengan 

intensitas pemeliharaan yang secara terus-

menerus sepanjang menunggu waktu panen per 

petani dengan luaspsetiap satu petak lahan 

jumlah biaya yang dihabiskan merupakan 

modal awal petani sekitar Rp dua ratus tiga 

puluh ribu setiap petak untuk bibitnya saja, 

belum pupuk, pengairan, dan tenaga pemetik 

semangka diperkirakan total biaya yang 

dihabiskan sampai dengan panen tiba sekitar 

Rp.250.000,- selama kurun waktu tiga bulan. 

Dengan harga pemeliharaan yang cukup mahal 

dan harga jual buah semangka yang relatif 

murah, maka keuntungan mitra sangat minim. 

Mahalnya harga bibit, pupuk, pengairan, 

kebutuhan untuk jasa pemetik semangka 

menjadi salah satu penyebab rendahnya 

pendapatan petani. Dari aspek lain, antara 

rentang waktu perawatan dan pemasaran tidak 

seimbang, hal ini disebabkan dari sistem 

pemasaran yang hanya terbatas menunggu jasa 

distributor/pengepul justru mempengaruhi 

lemahnya keterampilan petani dalam upaya 

penjualan hasil panen.  

           Padahal pengakuan petani setempat 

yang dijadikan mitra menyatakan bahwa 

semangka yang dijumpai penjualannya di pasar 

tradisional dan swalayan sekitar wilayah 

Gianyar, Karangasem, Badung, dan Denpasar 

adalah semangka lokal dari Klungkung, 

demikian juga pemasaran semangka melalui 

jasa pedagang kaki lima yang terdapat di 

sepanjang baypass Ida Bagus Mantra, seputar 

wilayah Sanur adalah merupakan semangka 

hasil panen petani Klungkung. Dilihat dari luas 

jangkauan pemasaran, semestinya mitra dapat 

meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya. 

Kondisi yang terjadi malahan sebaliknya, mitra 

cenderung merugi karena harga pasaran naik 

turun dan kecenderungannya adalah turun. 

Kurangnya keterampilan memasarkan 

ditambah dengan kurangnya relasi bisnis 

dalam mengembangkan usaha pemasaran hasil 

panen, terlebih lagi dengan pengelolaan 

manajemen usaha yang konvensional dari segi 

administrasi jual-beli hanya cukup kesepakatan 

dengan bukti nota penjualan antara mitra 

dengan distributor/pengepul berpengaruh 

terhadap pengelolaan manajemen kelompok 

yang tidak sehat karena belum dapat diukur 

jumlah pemasukan yang diperoleh oleh petani 

dengan tingkat pengeluaran yang sudah 

dihabiskan.  

Mitra juga mengakui bahwa selama ini untuk 

memperoleh penghasilan tambahan 

perkembangan terakhir mitra yang pada 

awalnya hanya terbatas pada jasa pemasaran 

distributor/pengepul dengan sistem jemput 

bola ke petani, oleh petani diimbangi dengan 

memberdayakan para istri petani membantu 
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untuk memasarkan hasil panen semangka 

dengan membuka lapak-lapak kecil di pinggir 

jalan sekitar jalan raya Klungkung-Denpasar. 

Usaha tersebut juga tidak difasilitasi oleh 

keterampilan manajemen usaha yang baik, 

karena para 7 istri petani hanya menjual tanpa 

mencatatkan jumlah hasil panen yang dijual 

dan jumlah semangka yangmampu terjual. 

Demikian juga, ketika sepi pembeli istri petani 

kebingungan dan menjualnya dengan cara 

eceran yaitu dalam bentuk semangka potong 

yang dibungkus plastik. Diperhatikan dari segi 

kemasan kurang menarik karena pembeli lebih 

terkesan dengan kemasan yang sudah dipress 

seperti yang dijumpai pada swalayan dan 

supermarket serta konsumen lebih yakin dapat 

menjamin ketahanan buah yang sudah diiris.  

      Tersedianya buah semangka dengan jenis 

sama, dipasarkan di swalayan terdekat 

menyebabkan lapak milik mitra kalah saing 

dengan swalayan yang lebih menjanjikan 

kemasan yang menarik dan dari segi jaminan 

daya tahan buah. Kendala lain banyaknya 

semangka yang busuk, karena mitra tidak 

memilliki keterampilan mengolah mejadi 

produk makanan maupun minuman dalam 

bentuk industri rumahan (home industry), 

menyebabkan semangka yang dipetik dalam 

waktu 5 hari dibuang sia-sia dan menjadi 

konsumsi pakan ternak babi dan sapi mitra.  

        Mitra kedua, adalah I Wayan Widiarsa 

sebagai koordinator pada Subak Delod Margi 

yang pengelolaannya dilakukan oleh 

masyarakat desa Gunaksa kecamatan Dawan 

kabupaten Klungkung. Permasalahan mitra 

kedua hampir serupa dengan mitra pertama, I 

Wayan Widiarsa menyampaikan bahwa 

permasalahan muncul adalah waktu panen, 

harga semangka per kilogram cenderung di 

bawah standar sehingga petani cendrung 

merugi. Mitra biasanya menjual hasil panennya 

kepada distributor/pengepul atau menjual 

langsung pada masyarakat di sekitarnya tanpa 

disadari petani hanya akan memperoleh ¼ % 

keuntungan dari skala 100%. Harga jual buah 

semangka sangat variatif, di mana pada saat 

panen harga buah semangka per kilogram 

dibeli oleh distributor/pengepul dengan harga 

Rp.10.000,- sampai Rp.11.000,-. Sedangkan di 

tingkat konsumen akhir harga jual buah 

semangka konsumsi per 1 kilogram dapat 

mencapai Rp.16.000,- sampai Rp.18.000,-. 

Dengan harga jual yang relatif rendah 

tampaknya kurang sebanding dengan biaya 

yang dihabiskan mulai dari pembibitan, 

pembelian pupuk, pemeliharaan tanaman 

semangka, tenaga kerja dan penanganan pasca 

panen. Rendahnya harga jual buah konsumsi 

mendorong tumbuhnya inisiatif mitra untuk 

memberdayakan peran para istri untuk mampu 

mengolah hasil panen buah semangka menjadi 

berbagai bahan yang dapat dijual dengan harga 

yang memadai, namun harapan mitra belum 

mampu terwujud karena istri mitra tidak 

memiliki keterampilan pengolahan 

(Pudyatmoko, 2009 : 17).  

      Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

ini rencananya bermitra dengan dua orang 

yaitu koordinator dari Kelompok Petani 

Semangka Subak Baler Margi di desa 

Sampalan (I Wayan Budiarta) dan koordinator 

Kelompok Petani Semangka Subak Delod 

Margi di desa Gunaksa kedua mitra berada di 

wilayah kecamatan Dawan kabupaten 

Klungkung. Mitra 1 mempunyai 8 10 petak 

lahan dengan jumlah penebaran bibit 

semangka sekitar 20 kantung bibit x 10 petak 

lahan sehingga jumlah rata-rata pembibitan per 

10 petak lahan adalah 200 kantung, di samping 

itu mitra mempunyai 1 buah lapak penjualan 

semangka, sebagai bentuk pemasaran alternatif 

yang sifatnya tradisional demi mendukung 

penambahan jumlah pendapatan keluarga 

mitra. Mitra kedua, juga mengelola 8 petak 

lahan pertanian untuk buah semangka, namun 

tidak memiliki lapak penjualan semangka, 

mitra kedua hanya menjual hasil panen 

tergantung pada jasa distributor/pengepul, dan 

sisanya dijual langsung ke pasar secara 

kulakan. Jadi, orientasi komoditi hasil panen 

semangka kedua mitra baru hanya menyasar 

pada penjualan buahnya saja, mitra belum 

dapat memproduktifkan sebuah inovasi 

pembuatan produk berbahan baku buah 
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semangka. Mitra mengalami kesulitan pada 

saat panen raya tiba, pasokan semangka 

melimpah, di satu sisi petani kebingungan 

untuk memasarkan, di sisi lain kemampuan 

pengolahan belum dikuasai mitra. Minimnya 

sarana dan prasarana produksi, ditambah 

dengan belum dikuasainya keterampilan 

mengolah buah semangka menunjukkan 

karakteristik bahwa sulitnya mengubah 

kebiasaan masyarakat petani semangka di 

Klungkung yang kurang tanggap terhadap 

manfaat alih fungsi teknologi. Permasalahan 

ini dipengaruhi oleh situasi di lapangan bahwa 

kedua mitra sulit mengkoordinir anggotanya 

untuk membidangi dan memperoleh 

pengetahuan serta keterampilan pengolahan 

buah semangka sebagai produk industri rumah 

tangga. Ditambah lagi pihak yang 

memfasilitasi program pelatihan dan 

pembimbingan pengolahan produk belum ada 

selama ini. Dari aspek kemasan juga belum 

mendukung kelayakan konsumsi hasil panen 

dari mitra, karena masih dibungkus dengan 

plastik biasa sehingga buah semangka cepat 

busuk dan tidak memiliki daya tahan lama.  

       Permasalahan utama yang disepakati 

untuk dapat dipecahkan oleh tim pengusul 

bersama dengan mitra berupa: (1) Belum 

dikuasainya keterampilan pengolahan bahan 

baku buah semangka sebagai bahan baku untuk 

menghasilkan industri rumah tangga berupa 

makanan dan minuman berbahan dasar buah 

semangka; (2) Belum dimilikinya program 

pembukuan yang permanen secara 

administratif yang dapat menunjang 

keberlangsungan pengembangan usaha mitra; 

(3) kurangnya wawasan mitra dalam menjalin 

kerjasama untuk pengembangan pemasaran 

hasil panen buah semangka menjadi sumber 

permasalahan utama belum dikembangkannya 

relasi bisnis untuk memperluas jaringan 

pemasaran hasil panen, baik di tingkat daerah 

maupun luar daerah Bali; (4) Belum mampu 

didesain bentuk kemasan yang menarik dan 

dapat menjamin mutu buah semangka yang 

dipasarkan; (5) Belum tersedianya dan prasana 

penunjang aktifitas produksi. Syarat pokok 

untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru 

bagi mitra yang sifatnya berkelanjutan dan 

sejahtera adalah mendorong terjadinya 

pengembangan keterampilan untuk 

menumbuhkan kreatifitas secara mandiri. 

Untuk menjadikan mitra petani semangka di 

kabupaten Klungkung yang mandiri dan 

sejahtera, maka permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi oleh mitra kelompok petani 

Subak di Klungkung harus ditanggulangi 

secara efektif, efesien, dan terarah. Untuk 

menjawab permasalahan yang dialami oleh 

mitra P2M, diperlukan usaha-usaha terpadu 

sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan petani semangka di 

Klungkung. Beberapa upaya yang dilakukan 

diantaranya, yaitu: (1) Pelatihan pembuatan 

dan penggunaan buah semangka untuk kreasi 

produk industri rumah tangga, dalam hal ini 

akan dilakukan pengolahan buah semangka 

menjadi olahan rumah tangga, seperti kripik, 

jaja, kue, manisan, dodol, dan sebagainya yang 

didilatihan dan didampingi oleh instruktur 

tamu dari jurusan PKK FTK Undiksha. (2) 

Melakukan pendataan dan pendekatan kepada 

mitra untuk koordinasi program transfer ipteks 

untuk dimintakan kesediaannya sebagai peserta 

pelatihan manajemen produksi, pembukuan 

sederhana, dan pemasaran produk; (3) 

Pelatihan public relation kepada mitra 

bertujuan untuk pembekalan keterampilan dan 

penguasaan kemampuan menjalin komunikasi 

dengan organisasi subak antar daerah, menjalin 

relasi dengan donatur untuk menunjang 

pengembangan usaha, dan merintis pendirian 

koperasi subak yang kuat dan mandiri; (4) 

Pelatihan merancang desain produk yang 

menarik dan memenuhi standar kelayakan 

BPOM; (5) Pengadaan sarana dan prasarana 

penunjang produksi.  

A. TARGET DAN LUARAN  

          Target luaran tahunan yang meliputi 

aspek bisnis mitra Kelompok Petani Semangka 

di Kabupaten Klungkung, diantaranya 

meliputi: pelaksanaan proses produksi juga 

dibantu dengan memberikan bantuan berupa 

peralatan produksi seperti; blander, alat 
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pencetakan bolu kukus, pencetakan agar-agar, 

pisau iris, dan mixer. Membuatkan daftar (list) 

produk yang dihasilkan melalui pemanfaatan 

pembukuan sederhana secara teratur sehingga 

kuantitas penjualan hasil panen dapat terlihat 

dari tabel permintaan dan pengeluaran hasil 

panen oleh mitra. 

Target manajemen yang dirancang 

selama 8 (delapan) bulan pelaksanaan P2M 

oleh pengusul dengan menyusun 3 (tiga) jenis 

pembukuan sederhana yang memuat prihal 

pembukuan administrasi kelompok, 

pembukuan mengenai jumlah stok produk 

yang tersedia, dan pembukuan yang mencatat 

hasil penjualan produk yang telah dilakukan. 

Menyusun standar harga berdasarkan 

kesepakatan antara mitra dengan distributor 

dan konsumen melalui nota kesepakatan 

kerjasama. Mendesain kemasan hasil 

pengolahan industri rumahan berbahan baku 

buah semangka.  

        Luaran tahunan yang dirancang untuk 

dapat dihasilkan selama proses 

penyelenggaraan IbM Kelompok Petani 

Semangka di Kabupaten Klungkung, 3 (tiga) 

jenis pembukuan sederhana, , sertifikat peserta 

pelatihan, desain dan kemasan produk yang 

menarik. Selain luaran di atas, diakhir 

pelaksanaan P2M juga dihasilkan luaran 

berupa laporan akhir program P2M, artikel 

ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal 

nasional ber ISSN  

B. METODE PELAKSANAAN 

         Metode pendekatan yang ditawarkan 

untuk menyelesaikan persoalan mitra program 

yang telah disepakati bersama untuk kedua 

aspek utama dalam kurun waktu realisasi 

program 

IbM, yaitu diantaranya: lingkup kegiatan kedua 

mitra secara garis besar dibagi menjadi tiga 

aspek kegiatan, yaitu aspek produksi, 

manajemen pembukuan dan pemasaran 

Ridwan, (2006: 88) (1) Kegiatan di aspek 

produksi ditekankan pada kegiatan pengolahan 

pasca panen raya untuk menyiasati 

permasalahan buah semangka busuk jika tidak 

laku dijual, alternatif kegiatan yang diharapkan 

untuk mampu diwujudkan kepada mitra 

melalui transfer ipteks berupa teknologi 

pengolahan buah semangka menjadi penganan 

rumahan sehingga bernilai ekonomis dalam 

bentuk produk industri rumahan yang dapat 

dikembangkan oleh istri mitra.  

      Bentuk kegiatannya berupa, pengolahan jus 

buah semangka, pengolahan semangka 

menjadi permen, semangka menjadi bahan 

campuran kue dan makanan, kegiatan ini akan 

dipandu oleh instruktur tamu dari Jurusan PKK 

FTK Undiksha, dengan harapan dapat 

memberikan bekal wawasan dan keterampilan 

pengolahan bahan baku buah semangka 

menjadi berbagai kreasi kue, masakan, maupun 

minuman yang kaya akan vitamin C. Pelatihan 

dan pendampingan akan dilakukan oleh tim 

pengusul bersama instruktur tamu dari jurusan 

PKK, mulai dari tahapan bimbingan 

keterampilan melalui kursus pemilihan bahan 

selama 2 bulan, praktek pengolahan selama 2 

bulan dan praktek pemasaran selama 2 bulan 

termasuk juga pemilihan kemasan yang 

menarik untuk bungkus produk, dan tahapan 

evaluasi 2 bulan, jadi lama waktu berlangsung 

selama 8 bulan dengan tingkat ketercapaian 

yang diharapkan sekitar 75% dari 0% 

keterampilan mitra. Kegiatan produksi ini 

bertujuan memberikan tambahan wawasan 

mengenai teknik pengolahan buah semangka 

menjadi produk makanan maupun minuman 

sebagai alternatif penyediaan produk hasil 

olahan semangka berbasis industri rumah 

tangga; (2) Dalam hal manajemen pembukuan, 

transfer ipteks tim pengusul kepada mitra 

dilakukan dengan cara (a) meningkatkan 

pengetahuan mengenai manajemen pemasaran 

produk; (b) mampu memiliki keterampilan 

dalam menyusun daftar produk dengan 

program pembukuan sederhana sesuai Modul 

Panduan Manajemen Usaha; (3) Menjalin 

kerjasama dengan pemilik swalayan maupun 

koordinator pasar untuk menentukan skala 

prioritas untuk perluasan jaringan pasar dan 

peningkatan penjualan hasil panen semangka 

pertiga bulan waktu panen berlangsung. (4) 

Merancang kemasan yang menarik, dan 
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memperhatikan standar kelayakan produk dari 

segi daya tahan dan rentang waktu boleh 

dikonsumsi; (5) Memberikan bantuan alat 

produksi pengolahan buah semangka. Prosedur 

kerja untuk mendukung realisasi metode yang 

ditawarkan, yaitu melalui diskusi yang 

dilakukan oleh Tim Pengusul program dengan 

mitra kedua kelompok tersebut disepakati 

beberapa rencana kegiatan yang merupakan 

solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. 

Kesediaan mitra untuk bekerjasama dalam 

melaksanakan program ini ditunjukkan dengan 

surat ketersediaan mitra Beberapa pendekatan 

yang ditawarkan sebagai solusi untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra. 

C. PEMBAHASAN 

1. Hasil yang Dicapai 

 Pelaksanaan kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat “IbM”  dilaksanakanpada 

bulan Mei-Juni 2016 yang telah dilaksanakan 

program yaitu: pendidikan dan pelatihan 

manajemen produksi dan kewirausahaan.  Hal 

yang masih berlangsung sampai saat ini adalah 

pendampingan kelompok dalam pengurusan 

ijin usaha perdagangan (SIUP) dengan 

karakteristik usaha bersama kelompok (UBK). 

 Berdasarkan tujuan utama dalam 

program pegabdian pada masyarakat ini adalah 

untuk memberikan penyuluhan.  Secara rinci 

tujuan program pengabdian masyarakat ini 

adalah  untuk  meningkatkan wawasan 

pengetahuan dan keterampilan petani dalam 

pengelolaan hasil perkebunan semangka secara 

produktif di Subak Pegatepan desa Gelgel 

kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung”. 

Melalui program penyuluhan ini diharapkan 

para petani dapat meningkatkan hasil panen, 

menentukan permintaan pasar dengan 

menyediakan produk yang lebih bervariasi, 

melakukan usaha intensifikasi pangan yang 

sadar lingkungan. Secara rinci tujuan program 

pengabdian masyarakat ini adalah  untuk: 

a. Meningkatkan wawasan pengetahuan 

dan keterampilan petani dalam 

pengelolaan hasil perkebunan 

semangka secara produktif dengan 

melibatkan peran serta partisipasi ibu 

rumah tangga (istri petani) untuk 

pengolahan industri rumah tangga 

berbahan baku semangka sisa hasil 

sortir; 

b. Membuat inovasi baru terkait jenis 

produk yang ditawarkan menjadi lebih 

bervariasi, di sektor bahan baku 

mentah, kuliner dan kerajinan . 

c. Pengembangan manajemen pemasaran 

dengan menyasar waserda, mini 

market ataupun hotel-hotel  yang 

tentunya jumlah permintaannya dalam 

kategori berjumlah lebih banyak. 

d. Menumbuhkan pola pikir/mindset 

petani tentang pertanian ramah 

lingkungan dengan media bio kompos. 

e. Penetapan standar harga pasar secara 

koordinatif antar petani yang 

tergabung dalam krama subak dengan 

memantau secara intensif 

perkembangan segmen pasar secara 

rutin melalui catatan pembukuan  

 

2. Manfaat Kegiatan 

     Berdasarkan tujuan program pengabdian 

masyarakat di atas, maka secara realistik 

implementasi program penyuluhan 

intensifikasi pangan berwawasan lingkungan 

dalam pengelolaan usaha perkebunan 

semangka untuk menunjang peningkatan hasil 

usaha tani  di subak Pegatepan desa Gelgel 

kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung 

diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

a. Para petani (krama subak),  (1) 

penyuluhan intensifikasi pangan 

berwawasan lingkungan 

memproduktifkan hasil pangan untuk 

pemintaan mentah, olahan kuliner dan 

usaha kerajinan yang bergerak di 

bidang industri rumah tangga. (2) 

Inovasi jenis produksi baru oleh para 

petani yang sifatnya lebih variatif. (3) 

pelatihan catatan pembukuan 

sederhana, maka semua modal usaha 

dan biaya produksi dapat terhitung 

dengan baik dan meningkatkan 

pendapatan petani sesuai dengan 
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pengelolaan yang dilakukan secara 

kelompok dengan sistem bagi hasil. 

Kegiatan usahatani dengan 

pemanfaatan bio kompos sebagai 

pengganti pupuk organik. 

b. Subak Pegatepan desa Gelgel, secara 

langsung program penyuluhan ini telah 

mendorong tumbuhnya diversifikasi 

usaha ekonomi yang diyakini dapat 

meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan petani. Sistem pasar 

yang adil dan transfaran. 

c. Pemerintah Kabupaten Klungkung, (1) 

dapat melahirkan kebijakan mikro e 

yang berpihak pada petani (krama 

subak). (2) peningkatan pendapatan 

para petani secara otomatis akan dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) Kabupaten Klungkung  dari 

sektor retribusi dan pajak pendapatan 

agrobinis berwawasan lingkungan.  

 

3. Khalayak Sasaran Strategis 

 Khalayak sasaran strategis dalam 

kegiatan ini adalah krama subak, istri petani 

(ibu-ibu rumah tangga) di subak Pegatepan . 

Disisi lain desa Gelgel merupakan salah satu 

desa percontohan sentra pertanian rakyat, 

khsusunya usaha perkebunan semangka manis 

dan ketan. Model pengembangan setra usaha 

pertanian rakyat ini diharapkan untuk menjadi 

contoh desa-desa lainnya yang ada di 

Kabupaten Klungkung khususnya dan di 

propinsi Bali pada umumnya. Dalam 

mengembangkan usahatani sesuai dengan 

potensi yang dimiliki masing-masing desa. 

Selain itu, kegiatan ini memiliki keterkaitan 

yang sangat mutualis dengan berbagai pihak, 

antara lain: (1) Dinas Pertanian Kabupaten 

Klungkung; (2) Kesatuan Krama Subak 

Pegatepan, dan (3) Kepala Desa Gelgel yang 

masyarakatnya menjadi sasaran strategis dalam 

pelaksanaan program pengabdian masyarakat 

ini. Semua fihak di atas, akan memperoleh 

manfaat yang sangat esesial dan aplikatif 

dalam kaitannya dengan upaya peningkatan 

wawasan pengetahuan dan keterampilan para 

petani semangka untuk sadar akan arti 

pentingnya pemberdayaan lingkungan secara 

potensial dan produktif. 

 

E. METODE PELAKSANAAN 

PROGRAM 

1. Kerangka Pemecahan Masalah 

       Berdasarkan identifikasi masalah yang 

telah dilakukan di lokasi rencana program 

ini akan dilaksanakan, diperoleh 

kesimpulan bahwa ada seperangkat 

permasalahan yang saat ini dihadapi oleh 

para petani di Subak Pegatepan desa 

Gelgel kecamatan Klungkung kabupaten 

Klungkung, yaitu: (1) Tingkat partisipasi 

kerja istri petani masih sangat minim 

dalam pengelolaan industri rumah tangga. 

(2) Jenis produk yang ditawarkan masih 

belum variatif. (3) Manajemen pemasaran 

yang masih lemah. (4) Pola pikir/mindset 

petani yang belum sadar lingkungan. (5) 

Koordinasi kebijakan makro ekonomi  yang 

masih belum berpihak bagi petani. Salah satu 

alternatif yang dipandang cukup urgen untuk 

dilakukan adalah dengan melaksanakan 

program penyuluhan untuk meningkatkan 

wawasan pengetahuan dan keterampilan petani 

dalam pengelolaan hasil perkebunan semangka 

secara produktif di Subak Pegatepan desa 

Gelgel kecamatan Klungkung kabupaten 

Klungkung. Melalui program penyuluhan ini 

diharapkan para petani dapat meningkatkan 

hasil panen, menentukan permintaan pasar 

dengan menyediakan produk yang lebih 

bervariasi, melakukan usaha intensifikasi 

pangan yang sadar lingkungan. Tingkat 

ketahanan pangan di rumah tangga dan 

individu dapat terpenuhi. Masalah-masalah 

distribusi dan mekanisme pasar yang 

berpengaruh pada harga, daya beli rumah 

tangga yang berkaitan pendapatan rumah 

tangga. Memiliki pemahaman tentang tata cara 

berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam 

menentukan pola harga dan perlu acuan catatan 
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pembukuan yang jelas untuk dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam menentukan modal 

awal, biaya produksi, biaya pengiriman, 

menentukan harga jual yang sesuai dengan 

biaya produksi dan menentukan laba rugi 

usaha yang dilakukan. Secara langsung 

program penyuluhan ini telah mendorong 

tumbuhnya diversifikasi usaha ekonomi yang 

diyakini dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan petani. 

2. Metode Pelaksanaan Program 

Sesuai dengan fokus masalah dan 

tujuan dari kegiatan ini, maka metode yang 

digunakan adalah metode penyuluhan 

terprogram dengan sistem kelompok yang 

bersifat terminal. Artinya untuk melatih petani 

subak Pegatepan desa Gelgel akan dilakukan 

program pelatihan secara terjadwal kepada 

setiap kelompok petani. Pelatihan tersebut 

akan menggunakan sistem kelompok, dimana 

kepada setiap kelompok petani termasuk istri 

petani akan diberikan satu paket program 

pelatihan yang dilakukan secara demokratis, 

yang diawali dengan pengenalan pengetahuan 

dan keterampilan tentang intensifikasi pangan, 

keterampilan tata boga dan kerajinan, teknik 

pembukuan sederhana, kemudian dilanjutkan 

dengan praktek langsung menerapkan 

intensifikasi pangan mebuat pupuk kompos, 

pengolahan kuliner dan kerajinan serta 

menyusun pembukuan sederhana dengan tutor 

dari Undiksha Singaraja. Kemudian kepada 

mereka akan dikondisikan untuk bisa 

mengikuti kegiatan yang diprogramkan dalam 

penyuluhan secara mandiri dengan tetap 

didampingi oleh tim pelaksana/tutor. Rentang 

waktu pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) 

bulan  yang dimulai dari tahap pengajuan 

proposal, perencanaan, pelaksanaan sampai 

pada evaluasi dengan melibatkan petani subak 

Pegatepan desa Gelgel kecamatan Klungkung 

kabupaten Klungkung. Pada akhir program 

setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai 

tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan 

ini.  

Adapun materi yang diberikan selama 

pelatihan meliputi : (1) pentingnya usaha 

intensifikasi pangan, (2) manajemen 

pemasaran, (3) pemberdayaan lingkungan 

dengan teknologi tepat guna serta (4) 

pembukuan sederhana dalam usaha, (5) 

keuntungan penggunaan penetapan harga 

standar dalam segmen pasar antar petani, (3) 

pengitungan modal usaha dan harga jual 

dengan sistem pembukuan dan (4) 

dokumentasi alat-alat poduksi melalui 

pembukuan.   

3. Model Latihan 

Pengembangan model pelatihan 

intensifikasi pangan, manajemen pasar, 

pemanfaatan teknologi tepat guna dan 

penyusunan pembukuan sederhana dan 

penghitungan laba rugi sistem kelompok bagi 

para petani di subak Pegatepan desa Gelgel, 

akan diawali dengan orientasi lapangan, 

dilanjutkan dengan identifikasi masalah, studi 

literatur, dan oprasionalisasi kegiatan. Orintasi 

lapangan dan identifikasi masalah adalah cara 

untuk lebih mengenali masalah yang dihadapi 

oleh para petani di subak Pegatepan desa 

Gelgel, sehingga dari sana bisa dicarikan 

alternatif pemecahan masalahnya. Kegiatan 

selanjutnya adalah mencari solusi terhadap 

permasalahan yang dialami oleh para petani 

semangka melalui studi literatur. Terakhir 

adalah pelaksanaan program sebagaimana telah 

disepakati bersama. Untuk memperlancar 

pelatihan dengan sistem kelompok ini, maka 

para petani semangka yang ada di subak 

Pegatepan desa Gelgel akan dibagi menjadi 

empat kelompok. Masing-masing kelompok 

akan mendapatkan paket pelatihan dengan 

materi yang sama.  

F. PENUTUP 

1. Simpulan 

 Kesimpulan yang dapat diperoleh dari 

pelaksanaan program pengabdian kepada 

masyarakat “IbM KelompokKelompok Petani 

Semangka di Klungkung berupa Tingkat 

partisipasi yang tinggi dari mitra program 

pengabdian kepada masyarakat memberikan 

dampak positif bagi pelaksanaan program, 

terlihat dari pelatihan. Pelaksanaan program 
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mampu menghasilakan luaran-luaran yang 

diharapkan oleh program pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

2. Saran 

       Tingginya kreatifitas kelompok Kelompok 

Petani Semangka di Klungkung dalam 

mengolah hasil kebun menjadi hasil olahan 

kuliner mendapatkan perhatian khusus, 

sehingga menjadi keberlanjutan program dari 

kegiatan “IbM Kelompok Kelompok Petani 

Semangka di Klungkung . 

DAFTAR PUSTAKA 

Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi 

Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada. 

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan Problem 

dan Upaya Pembenahan. Jakarta: 

Grasindo. 

 

  



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 697 

Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, Ratna Artha Windari 

ABSTRACT 

PUTUSAN MUDP BALI NO. 01/KEP/PSM-3MDP BALI/X/2010  

SEBAGAI LEGITIMASI FORMAL ANAK PEREMPUAN  BERHAK 

MEWARIS DI KABUPATEN BULELENG 

Universitas Pendidikan Ganesha 

Email: sariadnyani@yahoo.co.id  

 The background of this research is the study of the legal status of women Bali weak in terms of 

inheritance, since according to the Customary Law Bali rightful heir only male offspring and the families of men 

and men adopted children .. Women in the Indigenous and Tribal Peoples Bali still suffer discrimination in 

terms of the provisions law. One study saw the normative regulation as if there is a gap between what terumus in 

Customary Law on the one hand and national law on the other (legal dualism) were contradictory. In the daily 

reality always can be found women who experience discrimination in terms of inheritance, and do not have 

access to State Courts. 

      In general, this study aims to (1) to determine the causal factors that in some parts of Buleleng before 

MUDP never be a conflict of inheritance; (2) to determine the importance of a formal legitimacy to the verdict 

MUDP. (3) To determine the inheritance model of policy formulation. This study was conducted over two years, 

from 2015 until 2016. The output of the study described as follows: (1) the outcome of the first: the design and 

development of policy on a more customary provisions guaranteeing women's rights by law (2) the outcome of 

II: scientific articles in journals accredited national / international as Pandecta law journal, and 

recommendations with regard to the referral draft academic paper designed by the researchers to be proposed 

to the relevant agencies as a reference in determining this hukum.Penelitian using empirical juridical approach 

with regard to room the scope of legal science. This research is located in Buleleng regency. Given that the 

research objectives are broad and complex then the first and second year of this research will be applied to the 

review of the effectiveness of the Decision MUDP. For some aspects of the decisions concerning the sociological 

aspects of research sosiolegal analysis is required in every design in order to realize the legal justice for the 

people. 

Keywords: Discrimination treatment, Customary Law, Policy, Decisions, Contradictory, heir, Women 

Bali. 
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ABSTRAK 

A.PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian 

      Merujuk pada ketentuan konstitusi yang 

memberikan ruang gerak pengaturan untuk 

skala kebijakan di tataran masyarakat lokal 

yang masih kental terikat dengan adat, hukum 

adat dinilai mampu membawa pengaruh positif 

dengan pelibatan unsur masyarakat lokal 

dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini 

berlangsung dari terbitnya Perda No.03 tahun 

2001 tentang Desa Pakraman menjadi cikal 

bakal perhatian pemerintah terhadap kesatuan 

masyarakat adat secara menyeluruh dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan 

notabene pluralisme hukum. Pada dasarnya 

realisasi Keputusan Adat dalam penerapannya 

sampai dengan sekarang penting untuk 

dilakukan peninjauan mengingat masyarakat 

adat dihadapkan pada berbagai masalah klasik 

antara lain lemahnya sanksi adat, banyak 

keputusan yang dinilai masih kontradiksi 

dengan tingkat kebutuhan hukum masyarakat 

adat, kurang pemahaman terhadap substansi 

kebijakan karena kurang adanya sosialisasi 

dari pihak prajuru adat, masih terjadi 

diskriminasi perlakuan terhadap kaum 

perempuan, serta rendahnya kualitas sumber 

daya manusia terutama keterbatasan kaum 

perempuan yang kurang memiliki pemahaman 

tentang tata cara beracara di muka pengadilan. 

Kondisi sosial budaya matri lokal yang 

masih dinilai mengalami diskriminasi dapat 

dilihat dari gambaran perihal waris yang 

ditentukan dengan mendasarkan pada garis 

keturunan laki-laki. Bagi keluarga yang hanya 

memiliki anak perempuan dan sama sekali 

tidak diberikan keturunan anak laki-laki, maka 

dianggap ini sebuah malapetaka, nasib tidak 

mujur dan berbagai makna yang 

             Latar belakang penelitian ini adalah kajian terhadap status hukum perempuan Bali lemah dari segi 

pewarisan, karena menurut Hukum Adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga 

pria dan anak angkat lelaki.. Wanita di dalam Hukum Adat Masyarakat Bali masih mengalami diskriminasi dari 

segi ketentuan hukum. Salah satu kajian melihat pengaturan yang normatif seolah-olah terdapat jurang antara apa 

yang terumus dalam Hukum Adat di satu sisi dan Hukum Nasional di sisi yang lain (dualisme hukum) yang 

kontradiktif. Pada kenyataan sehari-hari selalu saja dapat dijumpai perempuan-perempuan yang mengalami 

diskriminasi dalam hal waris, dan tidak mempunyai akses kepada Peradilan Negara. 

      Secara umum penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui faktor penyebab bahwa di sebagian 

wilayah Buleleng sebelum MUDP pernah terjadi konflik pewarisan; (2) untuk mengetahui pentingnya legitimasi 

secara formal terhadap putusan MUDP. (3) Untuk mengetahui model formulasi kebijakan pewarisan. Penelitian 

ini dilaksanakan selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Luaran penelitian dijabarkan 

sebagai berikut: (1) luaran tahun I: perancangan dan pengembangan kebijakan tentang ketentuan adat yang lebih 

menjamin hak-hak perempuan secara hukum(2) luaran tahun II: artikel ilmiah di jurnal nasional 

terakreditasi/internasional seperti jurnal Hukum Pandecta, dan rekomendasi yang berkaitan dengan rujukan draft 

naskah akademik yang dirancang oleh peneliti untuk diusulkan ke instansi terkait sebagai rujukan dalam 

penetapan hukum.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang berkaitan dengan 

ruang lingkup ilmu hukum. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Buleleng. Mengingat bahwa sasaran 

penelitian bersifat luas dan kompleks maka pada tahun pertama dan kedua penelitian ini akan diaplikasikan pada 

peninjauan kembali terhadap efektifitas Keputusan MUDP.  Untuk beberapa aspek keputusan yang menyangkut 

aspek sosiologis maka dibutuhkan analisis sosiolegal research dalam setiap rancangannya dalam rangka 

mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat. Hasil penelitian: (1) Sistem purusa yang berlaku pada 

masyarakat Bali menyebabkan perempuan Bali bukan merupakan ahli waris; (2) Legitimasi adat Bali tentang 

pewarisan terhadap perempuan Bali dikukuhkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung; (3) Model 

formulasi kebijakan pewarisan berbasis gender dalam hukum Adat bali yang memberikan kesempatan bagi 

perempuan Bali mewaris berdasarkan Keputusan dari MUDP Bali No. 1 Tahun 2010. 

Kata Kunci:  Diskriminasi Perlakuan, Hukum Adat, Kebijakan, Keputusan, Kontradiktif , Mewaris, 

Perempuan Bali. 
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mengkhawatirkan, Anak perempuan, tidak 

sebagai penerus keturunan dalam Hukum 

Hindu pada Masyarakat Adat di Bali yang 

menganut sistem patrilinial. Apabila terjadi 

perkawinan di luar lingkungan keluarga 

purusha (sistem keturunan laki-laki), maka ia 

tidak mendapatkan hak terhadap harta 

kekayaan orang tuanya. Anak laki-laki yang 

mewarisi semua harta warisan, keturunan, 

membayar hutang orang tua, dan melakukan 

upacara kematian ngaben jika orang tua 

meninggal, sebab anak laki-laki sebagai garis 

purusha (sistem keturunan laki-laki) yang 

dipersiapkan untuk melanjutkan keturunan. 

Tidak demikian dengan nasib dan kedudukan 

anak perempuan, apabila anak perempuan 

menikah dengan orang yang bukan dalam garis 

purusha (sistem keturunan laki-laki) maka ia 

dianggap sudah keluar dari lingkungannya 

(clan, soroh atau marga), maka anak 

perempuan tidak memiliki kewajiban terhadap 

orang tua dan clannya. Hal tersebut 

menyebabkan wanita tidak diberikan hak untuk 

mewaris. Hanya jika saudara prianya 

mengikhlaskan untuk memberikan suatu 

pemberian sama rata atau memilih untuk tidak 

menikah sepanjang hidup atau wanita dapat 

berposisi purusha (sistem keturunan laki-laki) 

apabila perkawinan dilakukan dengan sistem 

nyentana (Wibawa, 2006 : 98-99).  

 Hal ini memberikan gambaran relasi 

timpang dalam aspek gender antara perempuan 

dan laki-laki pada sistem pewarisan adat di 

Bali sangat jelas terungkap bahwa kedudukan 

perempuan Bali sangat subordinatif terhadap 

laki-laki Bali, dan gerakan dari laki-laki untuk 

mengukuhkan proses itu sangat kuat. Hal 

tersebut menimbulkan keluhan-keluhan dari 

kaum perempuan di Bali terhadap 

ketidakadilan keadaan tersebut, sementara itu 

dalam berbagai instrumen Peraturan 

Perundangan Nasional telah terumus berbagai 

instrumen hukum yang menjamin persamaan 

hak antara wanita dan pria. Melihat pengaturan 

yang normatif seolah-olah terdapat jurang 

antara apa yang terumus dalam Hukum Adat di 

satu sisi dan Hukum Nasional di sisi yang lain, 

Subekti (1991 : 4). Pada kenyataan sehari-hari 

selalu saja dapat dijumpai perempuan-

perempuan yang mengalami diskriminasi 

dalam hal waris, dan tidak mempunyai akses 

kepada Peradilan Negara, Irianto (2005 : 4). 

Keadaan terhadap perlakuan yang diskriminatif 

ini kemungkinan besar masih diterima oleh 

banyak perempuan Bali yang dengan pasrah 

menerima Hukum Adat tersebut, dalam 

perkara-perkara di pengadilan terhadap 

pembagian waris di Bali banyak hakim yang 

memutus perkara dengan berpedoman pada 

Hukum Adat tersebut. Mengacu pada 

Yurisprudensi Mahkamah Agung M.A. tgl.3-

12-1958 No.200 K/Sip/1958 menurut Hukum 

Adat Bali, yang berhak mewarisi sebagai ahli 

waris ialah hanya keturunan laki-laki dari 

pihak keluarga laki-laki dan anak angkat lelaki. 

Yurisprudensi Mahkamah Agung M.A tgl. 1-6-

1955 No. 53 K/Sip/1952 menetapkan menurut 

Hukum Adat di Bali, jika seseorang wafat 

meninggalkan seorang anak laki-laki, maka 

anak itu adalah satu-satunya ahli waris, yang 

berhak untuk mengajukan gugatan tentang 

peninggalan almarhum bapaknya.  

Perkembangan terakhir mulai 2010 

sampai dengan sekarang, Masyarakat Adat 

Bali telah mengalami perkembangan 

khususnya terhadap persamaan hak dalam 

pewarisan bagi perempuan Bali yang telah 

diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa 

Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KeP/Psm-

3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010, 

tentang hasil-hasil Pasamuan Agung III MUDP 

Bali memutuskan mengenai kedudukan suami 

istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta 

gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan 

(anak kandung maupun anak angkat). 

          Salah satu implementasi keputusan 

MUDP ini terlihat di Kota Denpasar, di mana 

di Denpasar Keputusan Majelis Utama Desa 

Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/ KeP/ 

Psm-3/ MDPBali/ X/ 2010 ini belum 

sepenuhnya dilaksanakan oleh Masyarakat 

Adat Bali di Desa Pakraman mereka. Hasil 

keputusan MDP (Majelis Desa Pakraman) Bali 
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ini merupakan pilihan hukum di dalam proses 

pembagian waris bagi anak perempuan.  

 

2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan kajian 

empiris di atas, maka permasalahan pokok dari 

penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah 

legitimasi formal terhadap putusan MUDP? (2) 

Bagaimanakah model formulasi kebijakan 

pewarisan terhadap perempuan Bali berhak 

mewaris? 

  

3. Tujuan Khusus Penelitian 

      Berdasarkan latar belakang dan kajian 

empiris di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

dapat diformulasikan sebagai berikut: (1) 

untuk mengetahui legitimasi formal terhadap 

putusan MUDP; (2) untuk mengetahui model 

formulasi kebijakan pewarisan terhadap 

perempuan Bali berhak mewaris. 

 

4. Urgensi (Keutamaan) Penelitian    

            Hukum Adat memberikan pengaruh 

daya ikat bagi masyarakat adat dalam 

menjalankan setiap aktifitas adat yang 

senantiasa berpedoman atas hasil pemufakatan 

bersama seperti yang terselenggara pada proses 

pesamuhan yang ditetapkan oleh para 

pemangku kebijakan adat yang dalam hal ini 

adalah Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi 

Bali. 

Berdasarkan eksplorasi peneliti, belum 

ada penelitian lain yang melakukan kajian 

tentang penelitian ini dalam bentuk skripsi, 

tesis atau penelitian yang lain. Namun 

demikian, ada beberapa tulisan lain yang mirip 

dengan tema ini, yaitu terhadap penelitian yang 

berjudul:  

Penelitian Rimawati, Sasmitha (2012) 

mengenai Pengembangan Hak Waris Anak 

Perempuan Pada Masyarakat Bali. 

Berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa 

Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP 

mengkaji mengenai proses pembuatan hingga 

berlakunya Keputusan Pasamuan Agung III 

MUDP BALI No. 01/Kep/PsM-3/MDP 

BALI/X/2010, serta pembagian waris bagi 

wanita dalam Hukum Waris Adat Bali, 

Sedangkan untuk merancang kebijakan 

menyesuaiakan dengan langkah teknik 

perancangan peraturan perundang-undangan 

yang mengacu dari naskah akademik. Output 

dari realisasi terhadap hasil dari ide dan karya 

nyata yang dibuat oleh Majelis Utama Desa 

Pakraman, tokoh, pemerhati Hukum Adat Bali 

dan pemerhati perempuan berdasarkan 

partisipasi dan keikutsertaan seluruh Majelis 

Desa Pakraman kabupaten maupun kecamatan 

mengenai kedudukan perempuan di Bali.  

Penelitian Maya Kania, “Analisis 

Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Perempuan 

Pada Masyarakat Batak Karo Menurut Hukum 

Adat (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1542/K/Pdt/1999” 

tanggal 24 Mei 2000)”, Tesis, Fakultas Hukum 

Magister Kenotariatan Universitas Gadjah 

Mada. Implikasi dari penelitian ini diharapkan 

dapat menyadarkan dan meletakkan alternatif 

pemecahan terhadap pembagian waris bagi 

wanita dalam Hukum Waris Adat Bali. 

Persamaan penelitian yang dilakukan 

penelitian dengan peneliti lain adalah “analisis 

yuridis terhadap hak waris anak perempuan 

menurut hukum adat”. Beranjak dari proposisi 

di atas, tampak bahwa masyarakat Hindu Bali 

sedang mengalami masalah, karena disatu sisi 

setiap keluarga harus mempunyai ahli waris 

dan penerus keturunan keluarga, namun di sisi 

lain belum ada awig-awig desa adat yang 

berlaku secara umum pada masyarakat Hindu 

Bali yang mengatur perihal waris. Kondisi ini, 

menjadikan perempuan Bali mengalami 

berbagai permasalahan, yang berkaitan dengan 

legalitas formalnya, secara adat dan hukum. 

Bahkan di beberapa daerah, seperti Singaraja, 

Karangasem, Negara, kurang mengetahui hasil 

pesamuhan MUDP Provinsi Bali. Peran 

Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) 

Provinsi Bali penting kiranya dalam 

mensosialisasikan hasil pesamuhan kepada 

pemangku desa adat untuk pemantapan 

pemahaman mereka dalam menyelesaikan 

berbagai persoalan adat.  
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Sementara penelitian ini akan lebih 

diarahkan pada realisasi isi Keputusan 

Pasamuhan Agung III MUDP (Majelis Utama 

Desa Pakraman) Bali No. 01/Kep/PsM-3/MDP 

Bali/X/2010, 15 Oktober 2010 dengan 

melakukan kajian terhadap substansi keputusan 

dalam hubungannya dengan tingkat 

keberterimaan masyarakat dalam penerapan 

keputusan tersebut dan daya ikat keputusan 

tersebut dalam hal mengatur perihal hak 

perempuan Bali berhak mewaris. Di sisi lain, 

penelitian ini akan memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam upaya pengembangan 

kebijakan penyusunan peraturan perundang-

undangan dalam hal penetapan keputusan adat 

secara prosedural formal di Kabupaten 

Buleleng. Disamping itu, penelitian ini juga 

akan memberikan nilai manfaat yang mendasar 

dalam kaitannya dengan bagaimana 

pengambilan keputusan bagi penetuan hak 

waris perempuan yang selama ini belum 

memperoleh perhatian secara maksimal. 

Semua hal tersebut nantinya akan dijabarkan 

dalam rancangan naskah ilmiah akademis 

berupa jurnnal ilmiah terakreditasi dengan 

kajian terhadap realisasi isi keputusan MUDP 

Provinsi Bali yang menyelaraskan pada 

decision tree untuk penentuan daya ikat 

ketentuan perihal hak mewaris perempuan Bali 

sebagai luaran inovatif dari penelitian ini.  

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Lokasi 

Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah (1) Pendekatan yuridis 

empiris dengan melakukan pengkajian 

terhadap realisasi Keputusan Pesamuan Agung 

III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP 

Bali/X/2010, 15 Oktober 2010.  Pendekatan 

yuridis empiris diterapkan dalam lingkup 

penelitian yang berkaitan dengan kegiatan 

analisis yang dilakukan menggunakan metoda-

metoda analisis yang bersifat teoritis atau 

normatif. Pendekatan ini digunakan untuk 

menghasilkan usulan atau konstruksi formulasi 

kebijakan yang dapat memecahkan masalah. 

(2) Pendekatan empiris: diterapkan dalam 

rangka menjustifikasi hasil kegiatan analisis 

dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan 

pendekatan teoritis dan evaluatif. Pendekatan 

ini dapat digunakan untuk menjelaskan sebab 

akibat dari suatu kebijakan. Dalam pendekatan 

ini digunakan metoda-metoda yang dapat 

menjelaskan hubungan sebab akibat 

berdasarkan analisis kondisi faktual yang 

diperoleh dari observasi terhadap gejala-gejala 

yang timbul. 

Penelitian ini akan dilakukan di  

Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi ini 

didasari oleh beberapa rasional, yaitu: (1) 

untuk mengungkap efektifitas keberlakuan 

hukum dalam lingkup masyarakat adat 

terutama menyangkut perihal status perempuan 

berhak mewaris dilihat dari segi daya ikat 

keputusan MUDP dalam hal pembagian 

warisan bagi perempuan yang dijalankan 

masyarakat Bali di Kecamatan sampel 

kecamatan di Kabupaten Buleleng setelah 

berlakunya Keputusan Pasamuan Agung 

Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) 

Bali No. 01/KeP/PsM-3/MDP Bali/X/2010. (2) 

hampir di sebagian wilayah Buleleng pernah 

terjadi konflik adat yang disulut oleh 

permasalahan perempuan berhak mewaris, (3) 

sampai saat ini hampir di Kabupaten Buleleng 

belum melegitimasi secara yuridis 

formalefektifitas realisasi isi keputusan MUDP 

tersebut, sehingga sering menjadi pemicu 

terjadinya konflik pewarisan dan konflik 

penerusan keturunan serta konflik adat. 

Berdasarkan rasional di atas, maka penelitian 

ini dilihat dari lokasi pelaksanaannya memilih 

Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian. 

 

2. Teknik Penentuan Sampel 

 Obyek penelitian adalah Realisasi Isi 

Keputusan MUDP ada di Kabupaten Buleleng. 

Data primer terangkum dalam studi 

pendahuluan, data tersebut dikumpulkan 

melalui kunjungan langsung ke objek 

penelitian guna mendapatkan data yang 
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diperlukan, yaitu dengan cara wawancara 

terstuktur dan dan sistematis dengan distribusi 

angket selaku sebaran informasi serta 

diperkuat dengan acuan observasi ke lapangan. 

Data diambil bukti otentik dokumen keputusan 

MUDP yang dijadikan pedoman pengkajian 

realisasinya oleh penelitian. variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel bebas adalah 

Keputusan Pasamuan Agung Majelis Utama 

Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 

01/KeP/PsM-3/MDP Bali/X/2010.  Sedangkan, 

variabel terikatnya adalah kedudukan 

perempuan Bali dalam memperjuangkan hak 

mewaris. Data primer diperoleh dari Analisis 

perilaku pelaku pelaksana keputusan MUDP 

termasuk masyarakat yang disasar keberlakuan 

keputusan MUDP tersebut. Data sekunder : 

dari data yang diambil dari Majelis Desa 

Pakraman di lokasi penelitian, referensi yang 

relevan dengan topik penelitian, dari studi 

literatur atau studi kepustakaan (desk 

research), data pemangku kebijakan prajuru 

adat desa pakraman maupun warga adat, 

Identifikasi produk-produk di lokasi penelitian, 

laporan hasil studi atau kajian terdahulu, 

publikasi yang relevan dan terkait. 

 

3. Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif. Analisis data 

kualitatif hasil penelusuran data: (1) Data 

jenisbahan hukum berupa Keputusan MUDP, 

Data monografi desa, (2) Studi empiris yang 

mencakup studi, terhadap kebijakan publik,  

(3) sumberdaya aparatur adat dalam hal 

perancangan, pengusulan, proses, pembahasan, 

dan penetapan keputusan publik, (4) Evaluasi 

terhadap Aplikasi.  

Dalam pelaksanaannya, peneliti 

mengunakan beberapa alat bantu pengumpulan 

data, yaitu: (1) wawancara, (2) observasi 

partisipatif, (3) pencatatan dokumen, (4) 

kuisioner.  Data yang terkumpul dalam 

penelitian ini berupa data  data kuantitatif. 

Keseluruhan data ini dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif dan 

statistik sesuai dengan karakteristik data yang 

dibutuhkan untuk mengurai masing-masing 

permasalahan penelitian. 

Sacara paradigmatik bagan alir penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut:
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C. PEMBAHASAN 

1. Legitimasi Formal terhadap 

Putusan MUDP  

      Dalam hukum adat waris di Bali yang 

menganut sistem kekeluargaan patrilinial maka 

kedudukan anak perempuan bukanlah sebagai 

ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. 

Namun kalau kita simak dari Keputusan 

Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961, yang 

menentukan sebagai berikut: “Berdasarkan 

selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum 

dan atas hakekat persamaan hak antara pria 

dan wanita dalam beberapa keputusan 

mengambil sikap dan menganggap sebagai 

hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa 

anak perempuan dan anak laki-laki dari 

seorang yang meninggalkan waris bersama-

sama berhak atas harta warisan dalam harta 

bahwa bagian anak laki-laki adalah sama 

dengan anak perempuan”.  

        Walaupun keputusan Mahkamah Agung 

ini untuk masyarakat Tanah Karo, tetapi 

karena dianggap sebagai hukum yang hidup 

diseluruh Indonesia, berarti juga termasuk di 

Bali. Sehingga berdasarkan keputusan 

Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa 

kedudukan anak perempuan Bali adalah 

sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak 

laki-laki. Juga kalau kita simak keputusan 

Mahkamah Agung No.100 K/Sip/1967 tanggal 

14 Juni 1968 yang menyatakan: “karena 

mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa 

ini yang menuju kearah persamaan kedudukan 

antara pria dan wanita, dan penetapan janda 

sebagai ahli waris telah merupakan 

yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah 

Agung”. Berdasarkan keputusan Mahkamah 

Agung tersebut dapat dikatakan bahwa anak 

perempuan dan janda dinyatakan mempunyai 

kedudukan sebagai ahli waris atas harta 

peninggalan orang tuanya.  

          Walaupun keputusan dari Mahkamah 

Agung itu merupakan suatu produk hukum 

yang berlaku secara umum di Indonesia, 

namun untuk masyarakat adat Bali masih tetap 

mempertahankan ketentuan dalam hukum 

waris adat yang berlaku sebelumnya yaitu yang 

menentukan bahwa kedudukan anak 

perempuan bukan sebagai ahli waris. Karena 

pada lazimnya perubahan hukum dilaksanakan 

atas pertimbangan bahwa hukum yang lama 

sudah tidak sesuai 

lagi dengan perasaan keadilan masyarakat 

tempat hukum itu berlaku. Tetapi terhadap 

keputusan Mahkamah Agung itu dilakukan 

perubahan hukum di dalam hukum yang masih 

tetap hidup dan sesuai dengan perasaan 

keadilan masyarakiat, dirombak dan digantikan 

dengan suatu hukum baru yang tidak sesuai 

dengan rasa keadilan masyarakat. Sehingga 

sudah pasti tidak dapat diikuti oleh masyarakat 

yang bersangkutan dengan cepat dan spontan. 

         Selain keputusan Mahkamah Agung 

tersebut, dewasa ini pewarisan pada 

masyarakat Bali telah mengalami 

perkembangan khususnya terhadap persamaan 

hak dalam pewarisan bagi perempuan hindu 

Bali, yaitu yang diatur dalam keputusan 

Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDPB) 

No.01/Kep/Psm-3/MDP Bali /X/2010, tanggal 

15 Oktober 2010 tentang hasil Pesamuan 

Agung III MUDP Bali, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Pakar Hukum Adat Fakultas 

Hukum Universitas Udayana, Prof.Dr.Wayan 

P.Windia, S.H.,M.Si, yang menentukan 

sebagai berikut: Sesudah tahun 2010 

perempuan Bali berhak atas warisan 

berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III 

MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3 MDP 

Bali/X/2010, 15 Oktober 2010, Perempuan 

Bali menerima setengah dari hak waris 

purusha setelah dipotong 1/3 untuk harta 

pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya 

jika perempuan Bali yang pindah ke agama 

lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika 

orang tuanya ikhlas maka tetap terbuka dengan 

memberikan jiwa dana atau bekal sukarela. 

         Jika melihat fenomena perubahan 

tersebut seharusnya perempuan Hindu Bali 

yang telah menikah dan tidak menjadi purusa 

berhak untuk mendapatkan warisan dari harta 

orangtua maupun suaminya. Namun dalam 
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implementasinya memerlukan waktu yang 

relatif lama serta perjuangan yang tidak mudah 

dikarenakan hal tersebut menyangkut masalah 

tradisi yang sudah mendarah daging di 

kehidupan masyarakat Bali. Sehingga dalam 

pelaksanaannya sekarang terhadap kedudukan 

perempuan dalam sistem waris adat Bali masih 

berpatokan pada ketentuan dari hukum adat 

yang sudah ada dari jaman dahulu di mana 

perempuan bukan berkedudukan sebagai ahli 

waris sehingga ia tidak berhak untuk mewarisi 

harta peninggalan orang tua maupun suaminya. 

Namun meskipun anak perempuan bukan 

berkedudukan sebagai ahli waris, akan tetapi ia 

berhak juga menikmati atas bagian dari harta 

warisan orang tuanya selama tidak terputus 

haknya. Adapun kehilangan hak menikmati 

dari harta warisan itudapat terjadi apabila anak 

perempuan itu:a.) Kawin keluar dan b.) 

Dipecat sebagai anak oleh orang tuanya. 

2. Model Formulasi Kebijakan 

Pewarisan 

        Perkembangan dankemajuan jaman serta 

semakin gencarnya diserukan persamaan 

gender atau persamaan emansipasi antara laki-

laki dengan perempuan yang tujuannya adalah 

menempatkan kedudukan, hak dan kewajiban 

yang sama antara anak laki-laki maupun 

dengan anak perempuan, maka ketentuan yang 

ada dalam hukum waris adat Bali menjadi 

tidak adil bagi anak perempuan  Hindu.  

Karena pada jaman sekarang, bukan hanya 

anak laki-laki saja yang bertanggung jawab 

atas kewajiban-kewajiban dari orang tuanya, 

tetapi anak perempuan pun sekarang banyak 

ikut memegang andil dalam menanggung 

kewajibankewajiban dari orang tuanya. Namun 

karena tidak ada perubahan yang secara 

fundamental atas ketentuan dalam hukum 

waris adat Bali maka ketentuan tersebut tetap 

berlaku dan berjalan. 

           Walau pada hakekatnya anak 

perempuan bukan ahli waris menurut hukum 

adat waris Bali, namun dalam kenyataannya 

ada anak perempuan yang berhak untuk 

mendapat bagian harta kekayaan orang tuanya 

dan ada yang tidak berhak untuk menjadi ahli 

waris dari harta kekayaan orang tuanya. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka akan 

dibahas mengenai kedudukan anak perempuan 

dalam hukum adat waris Bali, yang meliputi: 

1) Anak Perempuan Sebagai Penerima Waris. 

          Sebagaimana telah disebutkan terdahulu 

bahwa hukum adat mengenal adanya 

perubahan-perubahan status dari perempuan 

menjadi laki-laki. Dengan adanya perubahan 

status tersebut maka perempuan dalam 

perkawinannya ia berstatus sebagai suami. 

Perempuan yang demikian disebut perkawinan 

kaceburin dan perempuan yang berubah status 

tersebut disebut dengan Sentana Rajeg. 

Disamping adanya perubahan status hukum 

adat juga mengenal sistem pengangkatan anak, 

yang mana pengangkatan anak juga merupakan 

jalan 

keluar bagi keluarga yang tidak mempunyai 

keturunan laki-laki atau sama sekali tidak 

mempunyai keturunan. Pengangkatan anak ini 

juga merupakan upaya untuk meneruskan 

generasi. 

         Jadi dengan adanya perubahan status bagi 

perempuan, maka bagi keluarga yang tidak 

mempunyai anak laki-laki tetap akan 

mempunyai ahli waris yang akan mewarisi 

harta kekayaannya. Karena dengan adanya 

perubahan status dari perempuan menjadi laku-

laki maka juga akan merubah hak dan 

kewajibannya di dalam keluarga yang 

bersangkutan. Perempuan yang berubah status 

yang disebut dengan sentana rajeg maka akan 

mempunyai hak untuk mewaris. Hal ini telah 

menjadi Yurisprudensi, yaitu Putusan 

Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Juli 

1961 Nomor 81/ptd/1976/pdt, dan putusan 

Pengadilan Tinggi 

Denpasar tanggal 18 Agustus1970 Nomor 

2/PTD//1979/pdt, yang berbunyi “anak angkat 

(sentana) menurut Hukum Adat Bali adalah 

ahli waris dari orang tua angkatnya. 

          Dari putusan Pengadilan Tinggi tersebut 

dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya 

perempuan bisa menjadi ahli waris dengan 

jalam perubahan status yaitu dari status 

perempuan menjadi status laki-laki. Jadi agar 
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anak perempuan dapat menerima harta warisan 

sebagai pemberian nafkah hidup bahkan dapat 

menjadi ahli waris apabila anak perempuan 

tersebut diberi status sebagai Sentana Rajeg 

dan memilih bentuk perkawinan kaceburin. 

Juga dalam Keputusan Mahkamah Agung 

Nomor 100/Sip/1967, tanggal 14 Juni 1968, 

menyatakan bahwa “karena mengingat 

pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang 

menuju kearah persamaan kedudukan antara 

pria dan wanita dan penetapan janda sebagai 

ahli waris telah merupakan Yurisprudensi yang 

dianut oleh mahkamah Agung”. Dari kedua 

Keputusan mahkamah Agung terebut,maka 

seorang anak perempuan dan janda harus 

dianggap sebagai ahli waris yang berhak 

menerima harta warisan dari orang tuanya, 

karena Keputusan Mahkamah Agung Nomor 

179/Sip/1961 dianggap sebagai hukum yang 

hidup di seluruh Indonesia termasuk Bali, 

dimana keputusan tersebut harus dianggap 

mengikat. 

       Di dalam kenyataannya, masyarakat Bali 

pada umumnya masih mempertahankan hukum 

adat lama yaitu masih mempertahankan bahwa 

hanya anak laki-laki yang berhak untuk 

menjadi ahli waris. Tetapi dari sudut pandang 

lain, dapat ditemukan bahwa masyarakat adat 

Bali banyak melakukan terobosan-terobosan 

terhadap ketentuan hukum adat waris Bali 

tersebut. Adapun bentuk terobosan yang 

dilakukan diantaranya adalah dengan 

memberikan beberapa harta yang dimilki oleh 

pewaris kepada anak perempuannya. 

Pemberian ini diberikan sebagai pengupa jiwa 

atau bekal hidup kepada anak perempuannya, 

istilah lain juga disebut dengan tetatadan. 

        Semua ini secara materiil memang bisa 

disamakan dengan hibah yang diukenal 

dalam hukum perdata barat. akan tetapi berhak 

atas bagian harta warisan selama tidak terputus 

haknya tersebut yang besarnya 1:2 dengan 

bagian warisan anak laki-laki”. 

       Dari konsep-konsep yang telah diuraikan 

tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa 

walaupun pada hakekatnya perempuan bukan 

ahli warismenurut Hukum Adat Waris Bali, 

namun perempuan berhak mendapat bagian 

harta warisan dari orang tuanya, dimana dalam 

praktek pemberian tersebut dipergunakan 

dengan berbagai macam istilah diantaranya 

harta tetatadan, bekal hidup, pengupa jiwa dan 

juga disebut jiwa dana. Sesungguhnya dengan 

pemberian orangtua kepada anaknya yang 

perempuan, di dalam kitab agama Pasal 263 

disebutkan: “apabila saat masih hidup sorang 

laki-laki memberikan barang kepada bininya 

atau kepada anaknya serta sudah diberitahukan 

dengan terang kepada anak-anaknya dan 

bininya yang lain, maka pemberian jiwa dana 

namanya. Maka anak-anak yang lain tiada 

boleh menuntut jiwa dana itu melainkan yang 

mendapakannya tetap berkuasa atas kekayaan 

itu”. 

          Jadi dilihat dari ketentuan tersebut diatas 

dapat dikatakan bahwa orang tua dapat 

memberikan harta kekayaan kepada anak 

perempuannya dengan jalan hibah atau jiwa 

dana yang nantinya akan digunakan sebagai 

bekal hidup bagi anak perempuannya yang 

telah kawin keluar. Pemberian orang tua 

kepada anak perempuan yang berupa hibah 

(jiwa dana) baik berupa barang bergerak 

maupun benda tetap, maka barang-barang 

tersebut tetap melekat maupun menjadi hak 

dari anak tersebut, walaupun ia nantinya ia 

kawin keluar. 

         Sebagai konsekuensi dianutnya sistem 

kekeluargaan Patrilinial maka peranan 

perempuan dalam hubungannya dengan harta 

warisan tidaklah begitu besar. Bahkan 

pendapat umum dimasyarakat hingga sekarang 

belum dapat memberikan hak untuk mewaris 

kepada anak perempuan. Namun demikian 

tidaklah berarti anak perempuan sama sekali 

tidak mendapat harta kekayaan orang tuanya, 

sebab dikalangan orang tua yang mampu maka 

pada saat anak perempuannya melangsungkan 

perkawinannya, diberikanlah hadiah. Hadiah 

ini 

disebut bebaktaan, isisnya ketupat, bekel dan 

ada juga yang disebut istilah tetatadan. Hadiah 

ini dapat berupa barang bergerak dan barang 

tidak bergerak. Barang tidak bergerak dapat 
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berupa tanah tegalan dan tanah sawah. Namun 

dalam masyarakat kebanyakan hadiah tersebut 

berupa barang-barang yang bergerak, 

misalnya: berupa perhiasan, maupun perabot 

rumah tangga. “Perkawinan keluar dari anak 

perempuan tersebut yang dikenal dengan 

istilah “Putri Ninggalin Kedaton (seorang putri 

yang meninggalkan istana), oleh karenanya 

tidak mendapatkan hak untuk mewaris.” 

         Sedangkan bagi anak perempuan yang 

belum kawin keluar, maka setelah orang 

tuanya meninggal dunia maka anak perempuan 

tersebut mendapatkan bagian-bagian dari 

warisan 

orang tuanya dengan syarat harta warisan yang 

diterimanya tersebut tidak dapat diperjual 

belikan, namun hanya dapat menikmati 

hasilnya saja. Sesungguhnya dengan 

pemberian orang tua kepada anaknya yang 

perempuan, di dalam kitab agama Pasal 263 

disebutkan: “apabila saat masih hidup seorang 

laki-laki memberikan barang kepada bininya 

atau kepada anaknya serta sudah diberitahukan 

dengan terang kepada anak-anaknya dan 

bininya yang lain, maka pemberian jiwa dana 

namanya. Maka anak-anak yang lain tiada 

boleh menuntut jiwa dana itu melainkan yang 

mendapakannya tetap berkuasa atas kekayaan 

itu. 

         Jadi dilihat dari ketentuan tersebut diatas 

dapat dikatakan bahwa orang tua dapat 

memberikan harta kekayaan kepada anak 

perempuannya dengan jalan hibah atau jiwa 

dana yang nantinya akan digunakan sebagai 

bekal hidup bagi anak perempuannya yang 

telah kawin keluar. Pemberian orang tua 

kepada anak perempuan yang berupa hibah 

(jiwa dana) baik berupa barang bergerak 

maupun benda tetap, maka barang-barang 

tersebut tetap melekat maupun menjadi hak 

dari anak tersebut, walaupun ia nantinya ia 

kawin keluar. 

D.PENUTUP 

1. Kesimpulan 

      Keputusan Mahkamah Agung Nomor 

179/Sip/1961, bahwa anak perempuan dan 

anak laki-      laki dari seorang yang 

meninggalkan waris bersama-sama berhak atas 

harta warisan dalam harta bahwa bagian anak 

laki-laki adalah sama dengan anak 

perempuan”. Keputusan Mahkamah Agung ini 

untuk masyarakat Tanah Karo, tetapi karena 

dianggap sebagai hukum yang hidup diseluruh 

Indonesia, berarti juga termasuk di Bali. 

Sehingga berdasarkan keputusan Mahkamah 

Agung tersebut menentukan bahwa kedudukan 

anak perempuan Bali adalah sebagai ahli waris 

bersama-sama dengan anak laki-laki. Juga 

kalau kita simak keputusan Mahkamah Agung 

No.100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 yang 

menyatakan: “karena mengingat pertumbuhan 

masyarakat dewasa ini yang menuju kearah 

persamaan kedudukan antara pria dan wanita, 

dan penetapan janda sebagai ahli waris telah 

merupakan yurisprudensi yang dianut oleh 

Mahkamah Agung”. Berdasarkan keputusan 

Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan 

bahwa anak perempuan dan janda dinyatakan 

mempunyai kedudukan sebagai ahli waris atas 

harta peninggalan orang tuanya.  

          Model formulasi kebijakan pewarisan di 

Bali dapat berupa persamaan gender atau 

persamaan emansipasi antara laki-laki dengan 

perempuan yang tujuannya adalah 

menempatkan kedudukan, hak dan kewajiban 

yang sama antara anak laki-laki maupun 

dengan anak perempuan. 

 

2. Saran 

          Dimulai setelah dikeluarkannya 

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali 

(MUDP) Bali No. 01/KeP/PsM-3/MDP 

Bali/X/2010 wanita di Bali sudah berhak 

mewaris dengan sendirinya tanpa adanya 

proses hibah wasiat, penunjukan maupun 

pemberian yang bersifat sementara. Keputusan 

ini dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam 

mendapatkan hak bagi wanita di dalam 

pewarisan, apabila wanita menginginkannya. 

Notaris PPAT diharapkan dapat memberikan 

penyuluhan hukum dan informasi mengenai 
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perkembangan Hukum Waris di Bali kepada 

klien yang membutuhkan. Masalah mengenai 

pewarisan sudah semestinya diatur di dalam 

satu aturan yang seragam dan jelas sehingga 

tercipta suatu kepastian hukum. 

        Sengketa terhadap hak mewaris tidak saja 

dapat diselesaikan melalui ranah hukum 

pengadilan tetapi juga dapat diselesaikan 

melalui cara musyawarah keluarga atau 

musyawarah adat. Namun yang terpenting di 

dalam penyelesaian sengketa kewarisan harus 

senantiasa menjaga kerukunan dan 

keharmonisan di antara anggota keluarga. 

Selain itu Kepala Desa Adat di lingkungan 

Majelis Desa Pakraman kecamatan, maupun 

kabupaten dan Hakim sebaiknya lebih aktif di 

dalam mengikuti informasi khususnya 

mengenai perkembangan pewarisan di Bali. 

Agar dapat menyelesaikan sengketa pewarisan 

dengan adil dan mengikuti perkembangan 

masyarakat. 
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Tuty Mariyati1, Luh Putu Sri Ariyani2, Nengah Bawa Atmadja3 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

 Negara Kasatuan Republik Indonesia 

(NKRI) adalah negara pluralistik, yakni 

menyatukan berbagai etnis, agama, ras, 

golongan, dll. Gagasan ini mencerminikan 

bahwa berbicara tentang SARA, yakni suku, 

agama, ras dan hubungan antara golongan pada 

masyarakat Indonesia merupakan suatu 

keniscayaan. SARA membentuk satu kesatuan 

mozaik budaya yang Bhineka Tunggal Ika dan 

basis perekatnya adalah dasar negara Pancasila 

(Atmadja, 2016). 

  Agama merupakan jantung 

kebudayaan yang tercermin pada kepercayaan 

dalam masyarakat. Kepercayaan terkait dengan 

nilai dan tertuang dalam relasi dan tindakan 

manusia. Kepercayaan atau agama dapat 

menghilhami dan menyatukan atau bisa pula 

sebaliknya, memecah belah dan 

menghancurkan (Bhaidawy, 2001). Aspek-

aspek tertentu dalam agama acap kali berbeda 

satu sama lainnya. Perbedaan ini dapat 

dihidupkan tidak sekedar untuk membedakan 

antara agama yang satu dan yang lainnya. 

tetapi bisa pula digunakan oleh pihak-pihak 

PANYELAMAN: MERAWAT KERUKUNAN ANTARUMAT AGAMA 

MELALUI DIALOG KULINER (STUDI KASUS DI DESA MELAYA, 

MELAYA, JEMBRANA, BALI) 

1Jurusan Pendidikan Sejarah, FHIS, Undiksha; 2Jurusan D3 Perpustakaan, FHIS, Unidiksha; 3Jurusan Pendidikan Sejarah, 

FHIS, Undiksha 

This paper is the result of qualitative research with critical paradigm located at Melaya village. This 

village was chosen for its plurality. In diversity they live in harmony. This is because of their ability to handle a 

variety of problems, such as the difference in diet between Muslims and Hindus. Muslims are prohibited from   

eating and allowed to eat beef. While Hindus may eat pork and prohibit beef.  This dichotomy is addressed 

through the creation of panyelaman. The results of this research showed that the dichotomy is not only referring 

to religious texts, but also refers to academic study. This condition does not bring the conflict, because they 

develop a strategies of cultural adaptation in the form of  panyelaman culinary. Panyelaman provides space for 

cultural dialogue between Hindus and Muslims. It is very important not only as a bridge to mutual 

understanding cross-religiously and cross-culturaly, but also as a social capital for inter-religious harmony in 

the frame of Bhineka Tunggal Ika. 

Keywords: pluralistic society; inter-religious harmony; culinary; cultural dialogue. 

Makalah  ini hasil penelitian kualitatif memakai paradigma kritis yang dilakukan di desa Melaya. Desa ini 

dipilih karena warganya pluralistik. Walaupun demikian mereka hidup rukun. Kondisi ini disebabkan oleh 

kemampuan mereka mengatasi berbagai  masalah, misalnya pola makan yang berbeda antara umat Islam dan 

Hindu. Umat Islam mengharamkan babi dan boleh makan daging sapi. Umat Hindu boleh makan babi dan 

melarang makan daging sapi. Dikotomi ini ditanggulangi lewat penciptaan panyelaman. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pola makan yang berdikomi tidak saja mengacu pada teks agama, tetapi juga mengacu 

kepada kajian akademik. Kondisi ini tidak memunculkan konflik, karena mereka mengembangkan strategi 

adaptasi budaya berbentuk kuliner panyelaman.  Panyelaman memberikan ruang bagi dialog kultural antara umat 

Hindu dan umat Islam. Hal ini sangat penting tidak saja sebagai jembatan untuk saling memahami secara lintas 

agama dan lintas budaya, tetapi juga sebagai modal sosial bagi kerukunan antarumat agama dalam bingkai 

Bhineka Tunggal Ika. 

Kata-kata Kunci: Masyarakat pluralistik; kerukunan antarumat beragama; kuliner; dialog kultural. 
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tertentu yang sedang memperebutkan 

kekuasaan. Dengan demikian disadari maupun 

tidak, perbedaan dapat berperan sebagai 

pemicu bagi konflik antar agama. 

Berkenaan dengan itu menarik 

dicermati hubungan antarumat beragama di 

desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten 

Jembrana, Provinsi Bali. Pada desa ini terdapat 

lima agama, yakni Hindu, Islam, Kristen, 

Katolik, dan Budha. Hubungan antara umat 

Islam dan Hindu sangat menarik dikaji, karena 

pada aspek tertentu memiliki ajaran bebeda. 

Misalnya, agama Islam mengharamkan daging 

babi, sebaliknya menghalalkan daging sapi. 

Agama Hindu membolehkan umatnya 

memakan daging babi, sebaliknya melarang 

memakan daging sapi. Umat Hindu dan Islam 

di desa Melaya sangat intensif terlibat dalam 

interaksi sosial. Misalnya, jika ada keluarga 

Muslim menikahkan anaknya  mereka 

mengundang tetangga, keluarga dan/atau 

sahabatnya yang beragama Hindu. Pola ini 

berlaku pula bagi agama Hindu. Dalam 

kegiatan seperti ini maka penyajian kuliner 

sangat penting sebab  ritual dinilai menyalahi 

tradisi jika tidak ada jamuannya.  

Anutan sistem nilai yang bertolak 

belakang dalam penyajian kuliner dapat 

memunculkan masalah baik bersumberkan 

pada pola makan daging yang berbeda bahkan 

bertolak belakang maupun tata cara 

penyemblihannya. Bahkan, orang Islam dan 

orang Hindu sama-sama boleh memakan 

daging ayam. Namun orang Islam menentukan 

tata cara penyemblihannya, yakni  harus secara 

Islami sehingga ayam menjadi halal. Hasil 

wawancara terhadap informan menunjukkan 

cara memasaknya pun dipertanyakan, terutama 

kemungkinan terkontamisasi oleh daging babi. 

Walaupun masalah ini kelihatannya sepele, 

namun penting dicermati karena merupakan 

titik rawan bagi hubungan antaragama. 

Gagasan ini sejalan dengan paparan Bhaidawy 

(2001) bahwa  masalah-masalah kecil 

menyangkut  hubungan antaragama tidak boleh 

dianggap sepele, sebab peluang bagi 

kemunculan konflik antaragama sangat 

terbuka.  

Permasalahan daging yang 

berdikotomik sebagai sumber konflik teratasi 

secara baik di desa Melaya dengan cara 

memunculkan kuliner panyelaman. 

Panyelaman sangat penting bagi pembentukan 

masyarakat Bhineka Tunggal Ika di desa 

Melaya. Walaupun panyelaman sudah 

melembaga namun orang Islam belum paham 

tentang panyelemanan baik yang menyangkut 

substansi dan proses pengadaannya sehingga 

keraguan di kalangan orang Islam tetap ada. 

Begitu pula orang Hindu tidak memahami latar 

belakang orang Islam mengharamkan daging 

babi. Orang Islam pun belum memahami latar 

belakang orang Hindu melarang umatnya 

memakan daging sapi.  

Gejala ini mencerminkan bahwa 

pehaman orang Islam dan Hindu tentang 

panyeleman belum menyentuh aspek esensial 

secara maknawi. Dengan meminjam gagasan 

Wijayanto (2011) hal ini menandakan bahwa 

tindakan mereka belum sepenuhnya sadar 

makna sehingga mengarah kepada memetika. 

Pola tindakan seperti ini memiliki kelemahan 

mengingat pemahaman akan makna sesuatu 

yang emngacu kepada suatu nilai, tidak saja 

membentuk tindakan manusia, tetapi juga 

memperkuatnya (Poloma, 2010; Ritzer, 2012; 

Irianto, 2015). Pemaknaan sangat penting, 

karena dapat memantapkan suatu tindakan 

berdasarkan epistemologi dan aksilogis yang 

jelas landasannya yang mengacu kepada suatu 

nilai. 

Bertolak dari gagasan tersebut 

makalah ini secara khusus mengkaji dua 

masalah pokok, yakni: pertama, latar belakang 

agama Islam mengharamkan daging bagi dan 

agama Hindu melarang umatnya memakan 

daging sapi. Kedua, makna panyelaman bagi 

dialog antaragama guna mewujudkan 

kerukunan umat beragama, khususnya Hindu 

dan Islam. Kajian ini sangat penting, tidak saja 

untuk menambah pengetahuan, tetapi juga 

berfungsi praksis guna merawat kerukunan 

beragama antara umat Hindu dan Islam. 
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Kerukunan umat beragama amat penting bagi 

pembentukan NKRI berbasiskan Bhineka 

Tunggal ika. 

Kajian terhadap kedua masalah ini 

menggunakan pendekatan teori interpretatif 

(Irianto, 2015; Jones, Bradbury dan Boutillier, 

2016; Lauer, 1989; Ritzer, 2012; Wuisman, 

2013; Zeitlin. 1995). Teori ini berasumsi 

bahwa tindakan sosial dalam kehidupan sehari-

hari terikat pada tataran ideasional, yakni nilai, 

norma, kebiasaan termasuk agama. Tindakan 

sosial dan artefak yang dipakai merupakan 

simbol pembawa makna yang mengacu kepada 

tatanan ideasional. Pembawa makna bisa 

berupa gerak-gerik, badan, kelakuan nyata, 

bentuk interaksi antar manusia, benda, unsur 

lingkungan, dan lain-lain. Semuanya 

merupakan simbol atau tanda, yakni sebagai 

ekspresi dari suatu makna (Wuisman, 2013: 

31). Gagasan ini berimplikasi bahwa 

pemahaman atas tindakan sosial dan artefak 

yang digunakannya, begitu ruang dan waktu 

yang menyertainya tidak hanya mengacu 

kepada realitas, tetapi mengacu pula pada 

dunia ide yang ada di baliknya. 

Tindakan sosial secara mewaktu dan 

meruang dapat berbentuk komunitas.  Warga 

komunitas selalu berdiferensiasi, misalnya atas 

dasar agama, etnis, ras, dll. Kondisi ini 

mengakibatkan gagasan ideasional mereka 

berbeda-beda yang berlanjut pada pemaknaan 

mereka terhadap realitas juga berlainan. 

Perbedaan ini dapat memicu timbulnya 

konflik. Dengan mengacu kepada Goble 

(1987) konflik dapat mengakibatkan individu 

dan/atau masyarakat menjadi sakit. Konflik 

menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar 

manusia akan rasa aman. 

Berkenaan dengan masyarakat 

menerapkan mekanisme untuk meminimalisir 

konflik guna menciptakan masyarakat yang 

sehat atau harmoni. Dengan mengacu kepada 

Parsons (dalam Ritzer, 2012; Turner dan 

Maryanski, 2010; Zeitlin, 1995) setiap 

masyarakat melakukan AGIL, yakni 

Adaptation  (A) (adaptasi), Goal attainment 

(G) (Pencapaian Tujuan), Integration (I) 

(Integrasi) dan Latency (L) (Pemeliharaan 

Pola). Penyelenggaraan AGIL guna 

mewujudkan kerukunan membutuhkan dialog. 

Apalagi dalam masyarakat pluralistik dialog 

sangat bermanfaat. Sebab, melalui dialog 

orang yang berbeda agama misalnya, dapat 

saling memahami secara lintas agama guna 

menumbuhkan kerukunan berbasiskan Bhineka 

Tunggal Ika (Sumartana, Sunardi dan Wajidi, 

2004; Sunardi, 2004; Najid, 2004; Abdullah, 

2004). 

METODE PENELITIAN 

Makalah ini merupakan bagian kecil 

dari penelitian kami berjudul “Kerukunan 

Umat Beragama dalam Jaring Kekuasaan di 

Desa Melaya, Melaya, Jembrana, Bali 

(Perspektif Teori Kubus Kekuasaan dan 

Konstruktivisme Interpretatif) (Mariyati, 

Ariyani, dan Atmadja, 2016). Pendekatan yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis 

paradigma kritis (Lubis, 2015; Agger, 2003). 

Teknik pengumpulan data adalah wawancara 

mendalam terhadap informan yang ditunjuk 

secara purposif, seperti Kepala Desa, Prajuru 

Desa Pakraman, tokoh-tokoh adat dan agama 

(mewakili lima agama di desa Melaya), warga 

masyarakat, dll. Wawancara dilengkapi  

dengan observasi, misalnya terhadap 

pemukinam warga desa desa, tempat ibadah, 

kehidupan sehari-hari, kegiatan makan 

bersama, dll. Studi dokumen tidak kalah 

pentingnya, ditujukan pada data statistik, 

notulen rapat, dll. Teknik pengumpulan data 

ini dipakai secara bergantian atau saling 

melengkapi dalam konteks triangulasi. 

Data dianalasis mengikuti langkah-

langkah, yakni konseptualisasi, hasil 

konseptualisasi, pembuktian, dan objektivasi 

(Samuel, 2012). Konseptualisasi berbentuk 

kegiatan menggali konsep-konsep emik tentan 

panyeleman dan aspek-aspek lain yang terkait 

dengannya. Konsep-konsep emik didalami 

dengan cara menggali makna-makna 

tersembunyi secara dekonstruktif. Artinya, 

peneliti melakukan interpretasi terhadap 

konsep-konsep emik, disertai pembongkaran 
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terhadap nilai-nilai, ideologi, kepentingan, 

tujuan-tujuan atau kegunaan-kegunaan yang 

tidak disadari dan/atau yang bersembunyi  di 

balik  sajian panyelaman dan berbagai 

tindakan sosial yang menyertainya. Dengan 

cara ini terbentuk hasil konseptualisasi yang 

memuat makna denotatif dan konotatif.  

Hasil konseptualisasi memerlukan 

pembuktian lewat pengumpulan data secara 

lebih dalam dan lebih luas, melalui wawancara, 

observasi dan/atau studi dokumen. Hasil 

konseptualisasi yang teruji kesahihannya, 

merupakan bahan baku untuk membentuk 

narasi guna menjawab masalah penelitian. 

Narasi diperkuat dengan cara objektivasi, 

yakni membandingkan dan melakukan 

penguatan melalui teori-teori sosial kritis. 

Dengan demikian terbentuk narasi yang 

menjawab masalah penelitian secara kritis dan 

terkait dengan teori sosial  yang sudah ada. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Desa Melaya adalah bagian dari 

Kecamatan Melaya, Kabupetan Jembrana, 

Bali. Desa ini sangat mudah dijangkau, karena 

terletak di pinggir jalan raja Denpasar – 

Gilimanuk. Ibukota kecamatan Melaya, 

terlatak di desa ini sehingga wajar jika 

berbagai fasilitas umum ada di desa Melaya. 

Desa ini sangat menarik karena dapat 

dipandang sebagai pencerminan Indonesia 

mini. Sebab, desa ini memuat lima agama, 

yakni Hindu, Islam, Katolik, Kristen, dan 

Budha. Begitu pula etnis di desa ini beragam, 

seperti etnis Bali, Jawa, Madura, Bugis, dll. 

 Walaupun desa ini multiagama dan 

multietnik, namun mereka dapat hidup rukun. 

Gejala ini menandakan mereka memiliki 

mekanisme tersendiri untuk mengelola konflik. 

Hal ini mencakup di dalamnya tentang 

pengelolaan makanan, yakni memunculkan 

panyelemanan sehingga dua agama yang 

berdikotomi keyakinanannya tentantan daging 

(babi versus sapi = Islam versus Hindu) 

terselesaikan dengan baik – harmoni sosial 

terwujudkan secara baik pula. 

 

Pemaknaan Babi dan Sapi bagi Agama Hindu 

dan Islam  

 Makanan merupakan kebutuhan dasar 

manusia. Dengan mengacu kepada Goble 

(1987) gagasan ini terkait dengan posisi 

makanan, yakni jika manusia tidak makan dia 

akan sakit, bahkan dapat berujung pada 

kematian. Walaupun makanan termasuk 

kebutuhan dasar, namun manusia tidak bisa 

memakan segalanya. Apa yang boleh dimakan, 

bagaimana cara memakannya, begitu pula 

pengolahannya, bergantung pada kebudayaan. 

Kebudayaan memprogram tindakan manusia 

tentang makanan sehingga masalah makanan 

tidak lagi hanya berkaitan dengan masalah 

instink, melainkan diprogram oleh budaya. 

Pendek kata,  ada aturan tertentu  yang 

mengaur tentang pola makan yang mengacu 

kepada sistem nilai. 

Sistem nilai bisa bersumberkan pada 

agama sehingga legitimasinya  amat kuat. 

Agama mengcu kepada dosa dan tidak berdosa 

yang berlanjut pada hadiah neraka bagi yang 

melanggarnya atau surga bagi yang 

menaatinya. Atmadja (2010, 2014) 

menunjukkan bahwa rasa berdosa adalah 

mekanisme kontrol sosial internal yang sangat 

kuat bagi seseorang untuk bertindak taat asas 

dalam masyakat. Betapa eratnya hubungan 

antara urusan makan dengan agama dapat 

dicermati pada posisi sapi dan babi. Agama 

Hindu melarang umatnya memakan daging 

sapi – boleh makan babi, sebaliknya agama 

Islam mengharamkan babi – boleh memakan 

daging sapi. Nilai agama yang dipakai acuan 

dapat dicermati pada Tabel 1. 
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Tabel 1 

Perbandingan gagasan Islam dengan babi haram dan 

Hindu tentang larangan memakan daging sapi 

 

Agama Islam Agama Hindu 

 

• Ajaran Islam mengharamkan 

umatnya mengonsumsi daging babi 

dan/atau memanfaatkan seluruh 

anggota tubuh babi. Alasannya 

sebagai berikut. 

(1) Babi adalah tempat 

menampung berbagai 

penyakit, misalnya cacing pita 

(Taenia solium), cacing spiral 

(Trichinella sipralis), cacing 

tambang (Ancylostoma 

duodenale), cacing paru 

(Paragonimus pulmonaris), 

cacing usus (Fasciolopis 

buski), cacing Schistosoma 

(japonicum), bakteri 

tuberculosis (TBC), bakteri 

kolera (Salmonella 

choleraensis), bakteris 

Brucellosis suis, Virus cacar 

(Small pox), Virus kudis 

(Scabies), Parasit protozoa 

Balantidium coli, parasit 

protozoa Taxoplasma gondii. 

(2) Daging babi banyak 

mengandung lemak yang sulit 

dicerna sehingga tubuh tidak 

bisa memanfaatkan zat gizi 

secara optimal. 

(3) Kantung urine babi sering 

bocor sehingga urine babi 

merembes ke dalam daging. 

Akibatnya, daging babi 

tercermar kotoran. 

(4) Lemak punggung (back fat) 

tebal dan mudah rusak oleh 

proses randisitas aksiodatif 

(tengik), tidak layak 

• Orang Hindu yang tidak memakan 

daging sapi bukan karena daging 

sapi haram atau binatangnya jelek, 

tetapi karena orang Hindu 

menghormati sapi. Penghormatan 

terhadap sapi terkait dengan 

simbolisasi yang terkandung pada 

sapi dalam konteks berbagai aspek 

dalam ajaran Hindu. 

(1) Filsafat dasar dalam agama 

Hindu adalah menekankan pada 

hubungan harmonis antara 

manusia dengan manusia 

(Pawongan), manusia dengan 

alam semesta (Palemahan), dan 

manusia dengan Tuhan/dewa-

dewa sebagai personifikasi-Nya 

(Parhyangan) – gagasan ini 

mengacu kepada Tri Hita 

Karana, kesejahertaan 

bergantung pada harmoni sosial, 

ekologis dan teologis. 

(2) Sapi adalah simbolisasi dari 

alam semesta, yakni bumi. Bumi 

adalah tempat hidup bagi 

stawira (tumbuh-tumbuhan), 

janggama (binatang) dan 

manusia yang memiliki Tri 

Pramana (sabda, bayu, dan idep 

= suara, tenaga, dan pkiran).  

Bumi adalah ruang bagi manusia 

untuk hindu dan menacri 

kehidupan.  Gagasan ini 

berimplikasi bahwa membunuh 

dan/atau memakan daging sapi 

dapat dimaknai sebagai tindakan 

manusia melecehkan alam 

semesta atau bumi sebagai 
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dikonsumsi manusia. 

(5) Babi merupakan carrier 

virus/penyakit Flu Burung 

(Avian influenza) dan Flu Babi 

(Swine Influenza). 

(6) Babi menularkan berbagai 

penyakit, seperti pengerasan 

urat nadi, naiknya tekanan 

darah, nyeri dada yang 

menekan, radang (nyeri) pada 

sendi-sendi tubuh. 

(7) Mamakan babi yang 

terjangkiti cacing babi tidak 

hanya berbahaya, tetapi juga 

menyebabkan peningkatan 

kolesterol tubuh dan 

memperlambat proses 

penguraian protein dalam 

tubuh. 

(8) Daging babi merupakan 

penyebab utama kanker anus 

dan usus besar. 

(9) Daging babi mengandung 

benih-benih cacing pita dan 

Trachenea lolipoli dapat 

berpindah ke manusia. 

(10) DNA babi mirip dengan 

manusia sehingga sifat buruk 

babi dapat menular kepada 

manusia, misalnya rakus, 

kotor, jorok, dll. 

 

tempat tinggalnya – 

bertentangan dengan cita-cita 

manusia harmonis dengan alam 

(Palemahan). 

(3) Sapi atau lembu Nandini adalah 

Wahana dewa Siwa. Tindakan 

memakan daging sapi dapat 

bermakna mencedrai hubungan 

manusia dengan Siwa – 

bertentangan dengan cita-cita 

manusia berhubungan harmonis 

dengan Tuhan/dewa-dewa 

(Parhyangan). Apalagi Siwa 

adalah Palebur – semua manusia 

takut mati walaupun kematian 

adalah keniscayaan.  

(4) Dalam ritual agama di Bali sapi 

digunakan sebagai petulangan, 

misalnya ngaben untuk 

sulinggih (pendeta) – 

petulangan adalah lembu putih 

(Nandini), karena diyakini 

mampu mengantarkan roh ke 

alam surga (Siwa Loka). 

Gagasan ini bermakan makan 

daging sapi membuat hubungan 

disharmonis dengan sulinggih – 

umat Hindu bergantung pada 

sulinggih dalam melakukan 

ritual, misalnya ngaben dan 

memukur. 

(5)  Ritual bhuta yadnya di Bali 

menggunakan sapi putih sebagai 

penolak bala – didatangkan 

khusus dari Desa Taro, 

Payangan, Gianyar. Alangkah 

tidak eloknya binatang yang 

berjasa lalu dimakan dagingnya. 

(6) Sapi menghasilkan berbagai 

produk bagi manusia, air 

kencing sapi, kotoran sapi, susu 

sapi, susu asam dan ghee. 

Kelimanya disebut Panca 

Gavya. Bahkan di Bali ternak 

sapi merupakan teman setia 

petani, tidak saja karena sapi 

adalah pabrik pupuk kandang, 
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tetapi juga sumber tenaga kerja 

dan tabungan keluarga. Jasa 

seperti memunculkan gagasan 

bahwa sapi secara ideal 

dihormati antara lain dengan 

cara tidak memakan dagingnya. 

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID. SCOLAND diunduh pada hari Senin, 24 Oktober 2016; Darmayasa, 

1993. Keagungan Sapi Manurut Weda, Denpasar: Manikgeni; Ketut Wiana, 1993. “Sapi Binatang 

Utama Kata Pengantar”. Dalam Darmayasa, 1993. Keagungan Sapi Manurut Weda, Denpasar: 

Manigeni. Halaman 1-21.    

Tabel 1 menunjukkan bahwa agama 

Islam yang mengharamkan babi ternyata 

memiliki alasan sangat kuat dilihat dari sudut 

pandang ilmiah. Sebaliknya, agama Hindu 

yang melarang umatnya memakan daging lebih 

menekankan pada alasan religius-magis, sosial, 

budaya dan ekonomi. Walaupun menunjukkan 

perbedaan, namun sesuai dengan makna dialog 

agama maka gagasan ini tidak dinilai atas 

dasar benar salah (Banawiratma, 2004; 

Sunardi, 2004), tapi kemafaatannya bagi  umat 

Hindu dan Islam.  

Dengan mengacu kepada Hans Kung 

(dalam Sunardi, 2004: 86) kemanfaatannya 

menyangkut tiga aspek sebagai berikut. 

a. Hanya jika kita berusaha 

memahami kepercayaan dan nilai-

nilai, ritus dan sombol-simbol 

orang lain atau sesama kita, maka 

kita dapat memahami orang lain 

secara sungguh-sungguh. 

b. Hanya jika kita berusaha 

memahami kepercayaan orang 

lain, maka kita dapat memahami 

iman kita sendiri secara sungguh-

sungguh; kekuatan dan kelemahan, 

segi-segi yang konstan dan yang 

berubah-ubah. 

c. Hanya jika berusaha memahami 

kepercayaan orang lain, maka kita 

dapat  - meskipun ada 

perbedaannya – dapat menjadi 

landasan untuk hidup bersama di 

dunia ini secara damai (Hans Kung 

dalam Sunardi, 2004: 86). 

 

Pendek kata, sesuai dengan prinsip dasar 

dialog agama maka perbedaan pandangan 

antara agama Hindu dan Islam tentang babi 

dan sapi tidak dinilai atas dasar benar dan 

salah, tetapi dalam konteks dialog agama guna 

menumbuhkan modal budaya bagi pencapaian 

kerukunan antarumat beragama.  

 

Panyelemanan: Adaptasi Budaya Berbentuk 

Kuliner  

 Dalam perspektif AGIL desa Melaya  

terikat pada tujuan (G = Goal attainment) 

mewujudkan masyarakat harmonis, rukun dan 

damai – kebutuhan dasar manusia akan rasa 

aman dan cita-cita Tri Hita Karana. 

Pancapaian tujuan ini  membutuhkan integrasi 

(I = Integration) antarwarga desa dan latency 

(L = Pemeliharaan Pola). Pembentukan kondisi 

ini tidak mudah, karena keragaman agama dan 

etnis dapat memunculkan konflik. Sumber 

konflik antara lain pola makan berbeda bahkan 

berdikotomi  antara umat Hindu dan Islam.  

Dalam urusan makan umat Hindu 

tidak seruwet umat Islam. Secara tekstual 

agama Hindu melarang (menganjurkan)  

umatnya agar tidak memakan daging sapi, 

namun kenyataannya banyak orang Hindu 

secara diam-diam mengabaikannya. Orang 

Hindu lebih luwes menerima makanan, tidak 

saja memakan daging babi, tetapi juga daging 

lainnya termasuk daging sapi. Kondisi ini 

berbeda daripada umat Islam, yakni haram 

memakan daging babi.  Bahkan bisa pula orang 

Islam menolak memakan daging lain yang 

disemblih tidak secara Islami. Orang Bali 

menyatu dengan daging babi, apalagi ada 
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banten tertentu yang mamakai daging babi 

sehingga memperkuat tradisi pesta makan babi. 

 Kondisi ini memunculkan masalah 

terutama di kalangan umat Hindu yang ingin 

mengundang orang Islam dan suatu kegiatan 

keagamaan. Pada umumnya informan 

menyatakan mengundang tetangga, sahabat 

atau keluarga – mengingat banyak orang Hindu 

memiliki keluarga orang Islam karena ikatan 

perkawinan atau juang kajuang. Dengan 

mengacu kepada Durkheim (1989)  hal ini 

disebut fungsi sosial agama, yakni memperkuat 

solidaritas. Pemupukan solidaritas sosial amat 

penting bagi desa Melaya yang bercorak 

pluralistik. Solidaritas sosial adalah modal 

sosial bagi kelangsungan hidup desa Melaya. 

Kendala pembentukan solidaritas yang 

bersumberkan pada makanan merlukan 

pemecahan. Apalagi makan bersama 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pelaksanaan ritual dalam suatu agama 

(Koentjaraningrat, 1982). Pada masyarakat 

Bali atau bahkan pada masyarakat Indonesia 

pada umumnya, makan bersama dalam 

kegiatan ritual misalnya perkawinan selalu 

ditutup dengan kegiatan makan. Makan 

sebagai bagian penting dalam ritual tentu saja 

menjadi kurang pantas jika mengundang orang 

Islam dan hidangannya penuh dengan daging 

babi. Solidaritas sosial sebagai aspek ikutan 

dari ritual secara otomatis terganggu karena 

kehadiran daging babi.  

Dalam rangka mengatasi kendala ini 

maka orang Bali melakukan adaptasi (A= 

Adaptation) terhadap pola makan sehingga 

melahirkan kuliner panyeleman. Panyelaman 

bermakna sebagai makanan khusus, terutama 

daging  untuk orang Islam yang bahan bakunya 

nonbabi, misalnya ayam, ikan laut, telur, dll. 

Namun, bersamaan dengan semakin kuatnya 

kesadaran beragama di kalangan umat Islam 

antara lain karena pengaruh pendidikan agama, 

maka persyaratan panyeleman  tidak lagi hanya 

daging nonbabi, tetapi cara menyembelih dan 

memasaknya pun harus Islami. Bahkan ada 

pula orang Islam yang tidak kurang nyaman 

memakai piring milik orang Bali karena 

dianggap pernah digunakan sebagai wadah 

bagi makanan yang berbahan baku daging 

babi. Dengan demikian makna panyelaman 

menjadi luas, tidak saja mengacu kepada 

makanan daging nonbabi, tetapi juga cara 

menyembelih, memasak dan menyajikannya 

adalah secara Islami.  

Gagasan seperti ini bisa saja 

mencerminkan adanya  emosionalitas di 

kalangan umat Islam. Walaupun demikian 

kondisi seperti ini tidak bisa dinafikan, 

mengingat bahwa emosi keagamaan 

merupakan bagian integral dari suatu suatu 

agama (Koentjaraningrat, 1982). Berkenaan 

dengan itu Morin (2005) menyatakan manusia 

selalu berwajah ganda, yakni sebagai homo 

(animal) rational dan homo demens sehingga 

tindakannya tidak selamanya berpegang pada 

asas rasionalitas, tetapi bisa pula mengacu 

peda asas emosionalitas - bertindak secara 

tidak masuk akal. Dalam kondisi seperti ini 

orang Hindu di desa Melaya mengdaptasikan 

panyelaman  ke arah persyaratan yang lebih 

holistik guna membangun solidaritas sosial 

sebagai modal sosial bagi kerukunan umat 

beragama. 

Strategi yang mereka kembangkan 

adalah pada saat menyiapkan panyelaman, 

dengan cara mereka meminta tolong kepada 

tetangga dan/atau kelurganya yang beragama 

Islam. Mereka diminta untuk menyiapkan 

penyaleman secara holistik, mulai dari 

menyembelih binatang sampai dengan 

memasak dan menyajikannya di ruag makan 

lengkap dengan labelnya, yakni panyeleman. 

Bahkan yang tidak kalah pentingnya, orang 

yang menunggu hidangan panyeleman dapat 

pula diambilkan dari orang Islam. Bahan baku 

untuk panyeleman dan/atau peralatan yang 

digunakan disediakan oleh tuan rumah atau 

orang Islam yang ikut menangani panyeleman. 

Masalah tempat makan yang dikhawatirkan 

terkontamisasi secara mudah dapat 

diselesaikan lewat pemakaian wadah makan 

tradisional, yakni ingka yang beralaskan 

kertas. Pola ini lebih  efisien daripada memakai 

piring karena tidak memerlukan waktu dan 
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tenaga untuk mencuci – sekali pakai langsung 

dibuang. Begitu pula minuman steril dari 

kemungkinan penceraman daging babi, 

mengingat bahwa pesta makan yang terkait 

dengan ritual apapun pada masyarakat Bali 

minumannya adalah minuman botolan atau 

gelas, yakni Coca-Cola, Teh Botol Sosro, 

Aqua gelas, dll. 

 Pengerahan tenaga untuk 

mempersiapkan dan menyuguhkan 

panyeleman lewat kegiatan tolong-menolong 

berjalan dengan baik, karena pola pemukiman 

orang Hindu dan Islam berbaur –– hubungan 

ketetanggaan sebagai jembatan bagi 

pengembangan modal sosial berlaku di desa 

Melaya. Begitu pula kedua belah pihak banyak 

berkerabat karena perkawinan. Hal ini 

memunculkan hubungan sosial yang insklusif 

sehingga setiap saat bisa diubah menjadi modal 

sosal untuk mengerjakan suatu kegiatan. 

Kondisi ini terkait pula dengan nilai-nilai 

kolektivisme masih berlaku pada masyarakat 

desa Melaya.  

Rangkaian kegiatan ini sesuai dengan 

agama Islam yang termuat pada Al-Quran. 

Artinya, keberadaan panyeleman baik tentang  

proses pembuatan maupun penyajian dan 

pengonsumsiannya dapat diterima oleh agama 

Islam. Hal ni tidak bisa dilepaskan dari 

gagasan agama Islam sebagai berikut. 

Praktik budaya lokal menjadi basis 

implementasi ajaran-ajaran Islam. 

Keberadaan tradisi atau pranata sosial-

budaya yang sudah ada tetap 

dipertahankan selama tidak 

bertentangan dengan ajaran universal 

Al-Quran. Kedudukan Al-Quran 

menjadi guiding line bagi proses 

enkulturasi terhadap adat istiadat yang 

berjalan. Dengan demikian, 

masyarakat dapat berislam tanpa harus 

kehilangan tradisi mereka. Di sinilah 

letak  keautentikan Islam, yaitu ketika 

masyarakat menjalankan ajaran 

agamanya dalam konteks kebudayaan 

yang dimilikinya (Sodiqin, 2008: 209).   

 

Dengan demikian, pola sebagai sumber 

konflik dapat diatasi lewat strategi 

panyelaman. Kondisi ini tidak bertentangan 

dengan agama Islam, terbukti bahwa 

panyeleman melembaga pada umat Islam di 

desa Melaya. Hal ini amat penting karena 

panyelaman tidak saja sebagai simbol 

pemersatu, tetapi juga memberikan pula ruang 

bagi umat Hindu dan Islam di desa Melaya 

untuk menjaga kerukunan antarumat agama 

dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. 

 

Panyelemanan sebagai Dialog Kuliner 

 Permasalahan krusial dalam hubungan 

antaragama pada masyarakat pluralistik adalah 

membangun kerukunan berbasis Bhineka 

Tunggal Ika. Pencapaian sasaran ini bisa 

dilakukan dengan berbagai cara antara lain 

dialog. 

 Dialog adalah percakapan mengenai 

persoalan bersama antara dua atau 

lebih orang dengan perbedaan 

pandangan, yang tujuan utamanya 

adalah agar setiap partisipan dapat 

belajar dari yang lain sehingga ia dapat 

berubah dan tumbuh (Swidler, 1983). 

Berubah dalam arti bahwa setiap 

partisipan dialog yang belajar 

mendengarkan dari orang lain secara 

terbuka, jujur dan simpatik sehingga 

dapat mengalami posisi orang lain 

secara lebih tepat. Sedapat mungkin 

supaya pemahaman ini seolah-olah 

menjadi orang dalam – “from wthin”. 

Dengan pemahaman semacam ini 

diharapkan setiap peserta dialog akan 

dapat mengubah prasangka, stereotif, 

dan celaan yang selama ini 

disandarkan pada partner dialog. 

Dikatakan semakin tumbuh karena 

dialog mengantarkan setiap partisipan 

untuk memperoleh informasi, 

klarifikasi, dan semacamnya tentang 

berbagai hal berkaitan dengan partner 

dialognya dari sumber primer dan ia 
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dapat mendiskusikannya (Bhaidawy, 

2001: 25). 

 

 

Najib (2005) menunjukkan dialog 

antaragama bisa dilakukan dengan aneka cara, 

misalnya dialog kultural. Dialog kultural dapat 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, 

bagaimana orang yang bebeda agama makan 

bersama dan/atau bergotong royong menangani 

suatu masalah dalam masyarakat. Dalam 

konteks ini Najib (2005: 177) menjelaskan 

bahwa “dialog antaragama mestinya harus 

lebih mengandalkan pada mekanisme 

kulturalnya, tidak hanya pada tingkatan 

intelektual-teologis. Dialog kultural ini lebih 

penting dan mengena”.  

Bertolak dari pemikiran ini maka 

tradisi panyelaman  di desa Melaya termasuk 

dialog kultural. Mengingat, pertama, 

panyelaman adalah kebudayaan Bali. Kuliner 

ini disuguhkan kepada umat Islam pada saat 

berlangsungnya pesta sehingga orang berbeda 

agama dan berbeda pola makan  dapat makan 

bersama. Kedua, penyiapan dan penyajian 

kuliner panyeleman melalui sistem tolong, 

begitu pula pada saat menyantapnya yang 

melibatkan orang Islam dan orang Hindu 

memungkinkan kedua belah pihak dapat saling 

beramah tamah, termasuk di dalamnya mereka 

membicarakan masalah-masalah sosial dan 

agama dalam konteks saling membelajarkan 

diri ke arah pemahaman lintasagama. Aspek-

aspek ini sangat penting, yakni dapat 

digunakan sebagai modal sosial dan budaya 

bagi pembentukan kerukunan antarumat 

beragama di desa Melaya. 

 

PENUTUP 

 Berdasarkan paparan di atas dapat 

dikemukakan bahwa desa Melaya merupakan 

Indonesia mini. Mangingat, SARA sebagai 

pencerminan NKRI ada di desa Melaya. 

Walaupun desa Melaya bercorak SARA, 

namun SARA tidak bersifat destruktif, 

melainkan konstruktif. Kondisi ini berkaitan 

dengan kemampuan desa ini mengelola SARA 

secara baik. Gejala ini tercermin misalnya pada 

pengelolaan masalah makanan yang bertolak 

belakang antara umat Islam dan Hindu. Umat 

Islam menghalkan daging sapi dan 

mengharamkan daging babi, sebaliknya umat 

Hindu membolehkan makan daging babi dan 

melarang makan daging sapi. Pebedaan ini 

tidak hanya mendasarkan pada teks agama - 

berdimensi emosionalitas, tetapi juga kajian 

akademik – berdimensi rasionalitas sehingga 

legitimasinya amat kuat. Kondisi ini tidak 

boleh dianggap sepele, mengingat pemicu 

konflik antaragama pemicunya sering kali 

karena masalah sepele. 

 Kondisi ini dapat diatasi melalui 

strategi adaptasi budaya berbentuk kuliner 

panyelaman. Kahadiran panyelaman  tidak saja 

memberikan peluang bagi orang Islam untuk 

ikut dalam kegiatan pesta makan tanpa 

mengorbankan keyakinannya, tetapi terjadi 

pula dialog kultural yang disimbolkan lewat 

panyeleman – untuk lebih mudahnya dapat 

disebut dialog kuliner panyeleman. Dialog ini 

sangat penting, yakni sebagai jembatan untuk 

saling memahami secara lintas agama dalam 

konteks modal sosial guna 

menumbuhkembangkan kerukunan antarumat 

agama dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. 
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I WAYAN RASNA 

ABSTRAK  

1. Pendahuluan  

 Universitas Pendidikan Ganesha 

(Undiksha) memiliki rencana Induk Penelitian 

(RIP) dengan peta jalan sebagai berikut. 1) 

Kondisi Eksisting (2007-2011) 2; masa 

pemantapan (2012-2016) dan masa 

pengembangan (2016-2020) (RIP Undiksha, 

2012: 22-24). Tahun 2015 masuk masa 

pemantapan yang meliputi bidang riset 

unggulan dan bidang riset nonunggulan. 

 Usulan penelitian yang 

berjudul”Integrasi Nilai Kearifan Lokal Cerita 

Rakyat Bali ke Buku Pelajaran Bahasa Bali 

dalam Pendidikan Karakter Siswa SD kelas I 

termasuk ke dalam riset unggulan sesuai 

dengan RIP Undiksha 2012. Riset unggulan 

dengan strategi Pendidikan Nilai dan karakter 

ini bertema Pendidikan berbasis nilai dan 

karakter seharusnya mengakomodasi 

perkembangan sains dan teknologi melalui 

pengintegrasian di antaranya. Perkembangan 

sains dan teknologi memang dibutuhkan untuk 

menopang berbagai hal kehidupan manusia di 

bumi, namun hal ini dapat berdampak 

kemaslahatan maupun kenestapaan umat 

manusia. Sehubungan dengan hal ini 

perkembangan sainstek wajib dibingkai dengan 

nilai budaya karakter bangsa. 

Pembingkaian sainstek dengan nilai 

budaya karakter bangsa ini dengan 

subtema/topik pengembangan model 

pembelajaran untuk transformasi ideologi 

Bangsa. Berkaitan dengan hal ini implementasi 

tindakan sebagai bentuk real makropedagogik  

perlu mendapatkan penanganan yang serius, 

seperti sikap saling menghormati dan 

menghargai, tenggang rasa , tepo saliro, 

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, 

membina kerukunan umat beragama, membela 

kebenaran dan mengembangkan rasa cinta 

tanah air. Penanganan ini diperlukan karena 

bentuk real makropedagogik ini tidak akan 

turun dari langit, meski langit mau runtuh, 

impian untuk membuat orang saling 

menghormati tidak datang tiba-tiba tetapi 

melalui proses pembinaan yang panjang 

mentradisi, membudaya dalam kehidupan ( 

Setyani 2012:3 ) banyak usaha kantin 

kejujuran yang bangkrut, karena belum 

bangkitnya sikap jujur pada anak-anak  

NILAI KEARIFAN LOKAL CERITA RAKYAT BALI YANG RELEVAN 

UNTUK PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SD KELAS I 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

wayanrasna@ymail.com 

HP : 08123970262 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) cerita rakyat apa yang cocok diajarkan kepada siswa SD 

kelas 1 dan 2) nilai kearifan lokal apa yang ada dalam cerita rakyat tersebut. Untuk tujuan dimaksud, sampel 

penelitian ditentukan secara purposif, yaitu guru SD kelas I yang mengajarkan Bahasa Bali, pakar cerita rakyat 

(Made Taro, DK Djareken, Buda Gautama, Suardiana dan pakar pendidikan. Data dikumpulkan dengan metode 

dokumentasi dan instrumen berupa kartu data serta wawancara. Data diolah secara deskriptif kualitattif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 1) cerita rakyat yang cocok diajarkan kepada siswa SD kelas I adalah dengan 

ciri-ciri sebagai berikut : 1) cerita rakyat yang mengajarkan keadaan seperti santun dalam bertutur, berinteraksi, 

bersikap, bersosialisasi, pendidikan, keimanan, dan mendongeng 5 menit. Nilai kearifan lokal yang ada dalam 

cerita rakyat adalah : 1) cinta kasih (karuna); 2) Tri HIta Karana ; 3) Tri Parartha ; 4) Lascarya 5) Kewaspadaan ; 

6) Kharma phala ; 7) santun; 8) Tri Dandim ; 9) Mitia Hrdaya. Saran yang disampaikan adalah cerita rakyat yang 

cocok diajarkan hendaknya memenuhi kriteria keadaan ( kejujuran, keimanan, dan menghormati) sehingga 

melancarkan PBM.  

Kata kunci : cerita, rakyat, relevan, pendidikan karakter 
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(Samani dan Hariyanto, 2012 : 2). Bahkan 

harian Kompas terbitan Senin 20 Juni 2011 

menulis Kerusakan Moral Mencemaskan 

sebagai headline yang terpampang di halaman 

depan berita tersebut menyatakan bahwa: 

1) Sepanjang 2004-2011 Kementrian 

Dalam Negeri mencatat 158 Kepala 

Daerah yang terdiri atas Gubernur, 

Bupati dan wali Kota tersangkut kasus 

korupsi 

2) 42 anggota DPR terseret Korupsi pada 

kurun waktu 2008-2011 

3) 30 Anggota DPR Periode 1999-2004 

dari parpol terlibat kasus dugaan suap 

pemilihan Deputi Gubernur Senior BI 

4) Kasus Korupsi terjadi di sejumlah 

institusi seperti KPU, Komisi Yudisial, 

KPPU, Ditjen Pajak dan Bank 

Indonesia. 

Di sisi lain, untuk penegak hukum terungkap 

sejumlah kasus: 

1) Sepanjang tahun 2010 M.A 

menjatuhkan sanksi kepada 107 

hakim, baik berbentuk pemberhentian 

maupun teguran. Tahun sebelumnya, 

hakim yang tersangkut berjumlah 78 

2) Sepanjang 2010 pegawai kejaksaan 

yang dijatuhkan sanksi mencapai 288 

orang, meningkat 60% di bandingkan 

2009 sebanyak 181 orang. Dari 288 

orang tersebut, 192 yang dijatuhi 

sanksi adalah jaksa 

3) Sebanyak 294 polisi dipecat dari dinas 

POLRI dengan rincian 18 perwira, 272 

bintara dan 4 orang tantama (Samani 

dan Hariyanto, 2012 :4) 

Dunia pendidikan pun tak luput dari 

kecurangan seperti menyontek, mencontoh 

pekerjaan teman. Kompas Senin 20 juni 2011 

menyatakan bahwa plagiat terjadi di sejumlah 

perguruan tinggi antara lain Bandung, 

Yogyakarta, Gorontalo dan Jakarta. Bahkan 

anak SD yang dianggap polos dan lugu sudah 

ada yang bertindak kriminal sehingga harus 

berurusan dengan pihak berwajib.  Pedagog 

Jerman, FW Foerster (1869-1966) 

memokuskan pendidikan pada matra etis-

spiritual dalam proses pembentukan pribadi. 

Lahirnya pendidikan karakter merupakan 

representasi kemujudan pedagogi natural 

Rousseawian serta instrumentalisme pedagogis 

Deweyan.(Meitafitrealina dalam 

http://blog.umy,ac.id). Sehubungan dengan 

kemujudan pedagogi natural inilah muncul 

salah satu bentuk karakter yang tidak 

terbayangkan untuk dilakukan oleh anak SD, 

yaitu sindikat pencurian di kalangan anak usia 

SD. Seorang anak SD ketahuan mencuri uang 

di sekolahnya beberapa kali. Aksi mencuri 

uang dan alat peraga IPA, yang dilakukan oleh 

sindikat pencuri ini mulai dicurigai pada saat 

libur kenaikan kelas tahun ajaran 2009/2010. 

Demikian juga kekerasan yang dilakukan oleh 

anak SD terhadap teman sekelasnya, yang 

seorang siswi SD di Bukit Tinggi di Musala. 

Hal yang serupa di Jakarta  terjadi pada 

seorang siswa SD yang dilakukan oleh 

temanya sendiri sampai meninggal.Hal ini 

menunjukkan betapa rentannya moral bangsa 

ini,karena anak SD telah berbuat sangat jauh 

dari moral dan norma sebagai bangsa yang 

beradab. Karenanya  karakter yang berkualitas 

perlu dibina sejak masa kritis bagi 

pembentukan karakter seseorang. Banyak 

pakar mengatakan bahwa kegagalan 

penanaman karakter sejak usia dini akan 

membentuk pribadi yang bermasalah di masa 

dewasanya kelak (Dwi Antoro, 2012:1). 

Ahli psikologi menyebut usia kanak-

kanak sebagai usia emas (golden age). Disebut 

usia emas, karena usia ini terbukti sangat 

menentukan kemampuannya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sekitar 50% kecerdasan 

orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 

empat tahun. Peningkatan 30% berikutnya, 

terjadi pada usia delapan tahun (SD).  Dan 

20% sisanya pada usia SMP (Dwi Antoro 2012 

: 1). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan 

karakter sudah sepatutnya diberikan dalam 

ranah keluarga. Selanjutnya, materi pendidikan 

karakter menjadi materi wajib yang harus 

diberikan kepada anak SD.    

http://blog.umy,ac.id/
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Permasalahan yang Diteliti  

Berdasarkan uraian latar belakang 1.1 di 

depan, maka permasalahan yang diteliti adalah 

seperti pada Tabel 01. berikut ini. 

Tabel 01 : Rumusan Masalah  

No

. 

 

Rumusan Masalah 

I. Tahun Pertama 

1.1 

1.2 

Cerita rakyat apa yang cocok diajarkan kepada siswa SD Kelas I ? 

Nilai kearifan lokal apa yang ada dalam cerita rakyat tersebut? 

II Tahun Kedua 

2.1  

 

2.2 

 

Cerita rakyat Bali apa yang cocok diberikan untuk siswa SD kelas I menurut : (a) 

pakar, b) praktisi (guru)? 

Nilai kearifan lokal apa yang cocok diberikan untuk siswa SD kelas I menurut : (a) 

pakar, b) praktisi (guru)? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai selama 

tiga tahun ialah:  

1) Mengetahui cerita rakyat yang cocok 

diajarkan kepada siswa SD kelas I 

(Tujuan tahun I) 

2) Mengetahui nilai kearifan lokal yang 

ada dalam cerita rakyat tersebut 

(Tujuan Tahun I) 

3) Menemukan cerita rakyat yang cocok 

diberikan untuk siswa SD kelas I 

menurut pakar dan praktisi. 

4) Menemukan nilai kearifan lokal  cerita 

rakyat Bali yang cocok diberikan 

untuk siswa SD kelas I menurut pakar 

dan praaktisi. 

 

Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Urgensi penelitian ini ialah ditemukannya 

solusi model pendidikan karakter bangsa 

melalui pengintegrasian nilai kearifan lokal 

cerita rakyat Bali yang relevan untuk 

pendidikan karakter  Siswa SD kelas I. Ini 

berarti anak telah mendapatkan pendidikan 

karakter sejak awal, sehingga lebih mudah 

membinanya. 

 

Temuan yang Ditargetkan   

 Temuan yang ditargetkan ialah 

ditemukannya nilai kearifan lokal cerita rakyat 

Bali yang relevan untuk pendidikan karakter  

siswa SD Kelas I 

Kontribusi Hasil Penelitian terhadap Ilmu 

Pengetahuan.  

 Uraian latar belakang, permasalahan yang 

diteliti, tujuan khusus, urgensi penelitian dan 

temuan yang ditargetkan seperti terurai di 

depan, maka kontribusi, hasil penelitian ini 

terhadap ilmu pengetahuan ialah memberikan 

model pendidikan karakter yang efektif dan 

berdaya guna melalui nilai kearifan lokal cerita 

rakyat Bali yang relevan untuk pendidikan 

karakter Siswa SD kelas I. Dengan demikian, 

guru bahasa Bali akan dimudahkan dalam 

mencari bahan untuk pembelajaran bahasa Bali 

dan pendidikan karakter. 

1.1 Kearifan Lokal 

Purna menyebutkan kearifan lokal adalah 

local wisdom atau lokal knowledge (Purna, 

2010:2). Pemberlakuan undang-undang 

Otonomi Derah Nomor 22/1000 membuat 

kearifan lokal semakin diwacanakan. 

Hobsbown (1983) dalam Mudana (2003) 

mendefinisikan kearifan lokal sebagai 

seperangkat praktek yang biasanya ditentukan 
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oleh aturan-aturan yang diterima secara jelas 

atau samar-samar maupun suatu ritual atau 

sifat simbolik, yang ingin menanamkan  nilai-

nilai dan norma-norma perilaku tertentu 

melalui pengulangan yang secara otomatis 

mengimplikasikan adanya keseimbangan dan 

keselarasan dengan masa lalu (Purna,2010:2). 

Kearifan lokal adalah kemampuan menyikapi 

dan memberdayakan potensi nilai luhur budaya 

setempat. Itulah sebabnya, kearifan lokal 

merupakan entitas yang menentukan harkat 

dan martabat manusia dalam komunitasnya. 

(Geartz, 2007). Karena itu kearifan lokal 

merupakan kebenaran yang menradiasi pada 

suatu daerah ( Gobyah, 2003). 

Klasifikasi Kearifan Lokal  

  Klasifikasi kearifan lokal  meliputi  : 

1) Tata Kelola; 2) Nilai – Nilai Adat; dan 3) 

Tata Cara dan Prosedur, termasuk dalam 

Pemanfaatan Ruang. 

• Tata Kelola 

 Sistem kemasyarakatan suatu daerah 

mengelola struktur sosial  dan hubungannya 

dengan komunitas daerah seperti Dalian Natalu 

di Sumatra Utara, Nagari di Sumatra Barat, 

Kasultanan dan Kesunanan di Jawa, dan 

Banjar di Bali. Masyarakat Toraja memiliki 

lembaga dan organisasi sosial yang mengelola 

kehidupan di lingkungan pedesaan. Setiap 

daerah memiliki adat. Adat memiliki penguasa 

adat. Penguasa adat, wilayah disebut Bua 

(Buletin Tata Ruang, 2009). Kewenangan 

ketua adat dalam pengambilan keputusan dan 

sanksi serta denda sosial bagi pelanggar 

peraturan dan hukum adat. 

• Sistem Nilai     

 Sistem nilai merupakan tata nilai yang 

dikembangkan oleh komunitas tradisional yang 

mengatur etika penilaian baik – buruk, serta 

benar – salah. Contoh di Bali ada sistem nilai 

Tri Hita Karana yang menguatkan nilai 

kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan 

Tuhan, manusia, dan alam. Ketentuan adat 

harus ditaati oleh komunitasnya. Apa bila ada 

anggota komunitas yang melanggar, maka ia 

harus menerima sanksi adat. 

• Ciri – Ciri Kearifan Lokal  

 Budaya daerah adalah sistem atau cara  

hidup yang berkembang dan dimiliki bersama 

oleh daerah dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Budaya daerah tersusun dari berbagai 

unsur seperti agama, adat, bahasa, pertanian, 

peralatan (perkakas), pakaian (busana) 

arsitektur, maupun seni.  

Ciri – Ciri Kearifan Lokal    

1) Mampu bertahan terhadap budaya luar  

2) Mempunyai kemampuan mengakomodasi 

budaya luar 

3) Mempunyai kemampuan mengintegrasikan 

unsur budaya luar ke dalam budaya asli. 

4) Mempunyai kemampuan mengendalikan 

5) Mampu memberi arah pada perkembangan 

budaya 

• Menggali Kearifan Lokal  

  Penggalian kearifan lokal merupakan 

usaha sadar untuk menjaga dan melindungi 

budaya tradisional dari gempuran ekonomi dan 

sosial masyarakat dunia yang mengakibatkan 

kerusakan lingkungan. Kini masyarakat 

dihantui krisis multidimensional dan 

meningkatnya degradasi sumber daya alam dan 

sumber daya  manusia. Pengetahuan lokal 

menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, 

budaya yang diekspresikan dalam tradisi dan 

mitos yang dianut oleh masyarakat dalam 

kurun waktu berabad (turun – temurun) seperti 

: bidang pertanian, pengelolaan hutan secara 

adat, pelestarian sumber daya alam dan 

pelestarian sumber  daya air. Beberapa hal 

perlu dipahami agar kearifan lokal itu dapat 

diterima,yaitu kearifan lokal itu 

1.  masih ada  

2. sesuai dengan perkembangan masyarakat  

3. sesuai prinsip NKRI 

4. diatur dengan undang – undang 

 Contoh kearifan lingkungan yang digali 

dari kearifan lokal pada upaya pelestarian 

sumber daya air adalah : 1) adanya 

kepercayaan pada pohon rindang dan besar 

atau goa yang berpenghuni gaib. Konsep 

pamali larangan kencing di bawah pohon 
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besar, karena di bawahnya terdapat air yang 

merupakan perilaku masyarakat tradisional 

untuk memagari perilaku anak-cucu mereka 

agar tidak merusak alam sehingga kualitas air 

maupun debitnya terjaga. 

• Fungsi Kearifan Lokal  

 Sirtha (2003) menyatakan bahwa fungsi 

kearifan lokal adalah sebagai berikut (1) untuk 

konservasi SDA, 2) mengembangkan SDM, 3) 

sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu 

pengetahuan, 4) sebagai petuah, pantangan, 

serta kepercayaan. 

1.2 Pendidikan Karakter 

• Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan Karakter adalah hal positif 

apa saja yang dilakukan guru dan berpengaruh 

kepada karakter siswa yang diajarnya (Samani 

dan Hariyanto, 2012:43). Hal ini 

mencerminkan bahwa pendidikan karakter 

adalah upaya sadar dan sungguh –sungguh dari 

seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai 

kepada siswanya (Winton, 2010). Pendidikan 

karakter telah menjadi pergerakan pendidikan 

yang mendukung pengembangan sosial, 

pengembangan emosional, dan pengembangan 

etika siswa. Sebab itu, pendidikan karakter 

harus merupakan upaya terencana untuk 

memfasilitasi peserta didik mengenal, peduli 

dan menginternalisasi nilai-nilai karakter 

secara terintegrasi dalam proses pembelajaran 

semua mata pelajaran, kegiatan pembinaan 

kesiswaan dan pengelolaan sekolah pada 

semua bidang urusan (Kemdiknas, 2011:2). 

Sejalan dengan hal ini, Ratna Megawangi 

(2004:95) menyebutkan bahwa pendidikan 

karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik 

anak-anak agar dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan mempraktikkannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi positif pada 

lingkungannya. Sementara fakry 

Gaffar(2010:1) menyebutkan bahwa 

pendidikan karakter adalah sebuah proses 

transformasi nilai-nilai kehidupan untuk 

ditumbuh kembangkan dalam kepribadian 

seorang sehingga menjadi satu dalam perilaku 

kehidupan orang itu dalam proses 

pembelajaran semua mata pelajaran, 

kegiatan pembinaan kesiswaan, dan 

pengelolaan sekolah pada semua bidang 

urusan (Kemdiknas, 2011:2). Sejalan 

dengan hal ini Ratna Megawangi (2004:95) 

menyebutkan bahwa pendidikan karakter 

adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-

anak agar dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan mempraktikkannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka 

dapat memberikan kontribusi positif pada 

lingkungannya. Sementara Fakry Gaffar 

(2010:1) menyebutkan bahwa pendidikan 

karakter adalah sebuah proses transformasi 

nilai-nilai kehidupan untuk 

ditumbuhkembangkan dalam kepribadian 

seseorang sehingga menjadi satu dalam 

perilaku kehidupan orang itu. 

• Hakikat Pendidikan Karakter 

Penanaman kebiasaan (habituation) 

yang baik adalah penting dalam pendidikan 

karakter. Berangkat dari kebiasaan ini 

diharapkan peserta didik, bukan hanya 

paham (kognitif) mana yang benar dan 

mana yang salah, tetapi mampu dan peka 

untuk merasakan (afektif) nilai yang baik 

dan terbiasa melakukan yang baik 

(psikomotor) (Kemdiknas, 2011:1). Hal ini 

berarti pendidikan karakter bukan hanya 

karakter yang baik (moral knowing), akan 

tetapi juga merasakan dengan baik atau 

loving good (moral feeling), dan perilaku 

yang baik (moral action). Uraian ini 

menunjukkan bahwa pendidikan karakter 

memiliki arti lebih tinggi daripada 

pendidikan moral (Mulyasa 2011:3). 

Pendidikan karakter menekankan kebiasaan 

yang baik terus-menerus dipraktikkan dan 

dilakukan (Kemdiknas, 2011:1; dan 

Mulyasa, 2011:3). 

• Nilai Kearifan Lokal 

Pendidikan karakter melalui 

pendidikan bernapaskan kearifan lokal yang 

dikemas dalam cerita amat diperlukan 

(Rasna, 2015:16). Sehubungan dengan hal 

ini, maka pendidikan karakter bernapaskan 
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kearifan lokal akan dikemas melalui buku 

pelajaran Bahasa Bali siswa SD kelas I. Hal 

ini dilakukan karena bangsa Indonesia 

khususnya, dan bangsa-bangsa Timur lain 

pada umumnya menilai watak dan perilaku 

kita sebagai kesopanan atau ketidaksopanan 

(Efendi, 1982:5). Sadar akan hal ini, 

tampaknya usaha ke arah penegakan nilai-

nilai moral dan nilai spiritual melalui 

pendidikan yang bernapaskan pendidikan 

karakter dalam kehidupan pelajar, remaja, 

dan masyarakat pada umumnya menjadi 

sangat vital (Nashir dalam Suara Karya, 15 

Oktober 1993). Berdasarkan hal ini, semua 

pendidikan yang bernafaskan pendidikan 

karakter semestinya dimulai sejak usia dini, 

ketika anak mulai dapat menangkap dan 

menyadari dirinya (Atie Wardiman dalam 

Bali Post, 25 April 1997). Itulah sebabnya 

nilai kearifan lokal cerita rakyat 

diintegrasikan ke buku pelajaran Bahasa 

Bali Siswa SD Kelas I, seperti cerita rakyat 

Tunjung Mas yang mengandung nilai 

kearifan lokal: a) Karuna (cinta kasih), b) 

Tri Hita Karana, khususnya hidup harmonis 

antara manusia dengan Tuhan (religius), dan 

c) Tri Parartha (punya, asih, dan bhakti). 

Cerita rakyat Lipi Selem Bukit yang 

bernilai kearifan lokal: a) harmonisasi 

manusia-alam dan lascarya. Cerita rakyat 

Siap Badeng yang bernilai kearifan lokal: a) 

kewaspadaan, dan karmapala. Cerita rakyat 

Ayam Putih Bertelur Emas bernilai kearifan 

lokal: a) Tri Dandim (tiga unsur 

pengendalian yaitu namacika (pikiran), 

wacika (perkataan), dan kayika (perbuatan) 

dan b) Mithia Hrdaya (hindari berpikiran 

buruk kepada orang lain) (Rasna, 2015:39-

48). 

• Nilai-Nilai Karakter 

Nilai-nilai utama karakter dipilih 

menjadi: 1) sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan Tuhan, 2) sikap dan 

perilaku dalam hubungannya dengan diri 

sendiri, 3) sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan keluarga, 4) sikap dan 

perilaku dalam hubungannya dengan 

masyarakat dan bangsa, dan 5) sikap dan 

perilaku dalam hubungannya dengan alam 

sekitar (Samani dan Hariyanto, 2012:46-49 

dan Asmani, 2011:36-41). Lickona (1992) 

membedakan nilai menjadi dua jenis, yaitu: 

1) nilai moral seperti kejujuran, tanggung 

jawab, ketidakmemihakan, kewajiban 

memenuhi janji, membayar utang, 

menyayangi anak. Nilai moral mengatakan 

apa yang harus dilakukan. Kita harus terikat 

pada nilai moral, bahkan ketika kita tidak 

menyukainya. Nilai nonmoral tidak 

mengandung kewajiban demikian. Nilai 

nonmoral mengekspresikan apa yang kita 

inginkan. Saya dapat secara pribadi 

menghargai kegiatan mendengarkan musik 

klasik, membaca novel yang bagus, ber-FB-

an. Namun jelas tidak ada kewajiban untuk 

melakukannya (Kesuma dkk, 2011:63). 

Secara ringkas nilai dapat digambarkan 

seperti Tabel 03 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Moral Universal 

Nilai Moral Nilai Moral 

Nilai 

Nilai NonMoral 

Nilai Moral  

Non-Universal 
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Kategori nilai menurut Lickona dalam Kesuma dkk., 2011: 65) 

2. Metode Penelitian 

2.1 Desain dan Metode Penelitian 

2.1.1 Desain Penelitian 

Sesuai masalah dan tujuan penelitian, 

desain riset yang akan digunakan dalam 

penelitian ini ialah desain riset deskriptif. 

Desain ini digunakan sebagai grand design 

dengan rentang waktu pelaksanaan selama 

tiga tahun (2016-2018). Tahapan penelitian 

ini digambarkan seperti Tabel 05 berikut 

ini. 

Tabel 04. Bagan Alir Penelitian Kearifan Lokal Cerita Rakyat Bali yang Relevan 

untuk  Pendidikan Karakter Siswa SD Kelas I 

Tahun I (2016) Tahun II (2017) 

Analisis kebutuhan data tahun I 

• Data cerita rakyat yang cocok 

untuk siswa SD kelas I 

• Nilai kearifan lokal yang ada 

dalam cerita rakyat 

•  

 

Proses pengembangan meliputi: 

• Analisis nilai kearifan lokal cerita rakyat 

dari segi : kognitif, afektif dan 

psikomotor.  

• Penyempurnaan melalui uji pakar dan uji 

praktisi.  

Luaran Penelitian 

• Laporan Penelitian 

• Artikel 

Luaran Penelitian 

• Laporan Penelitian 

• Artikel 

 

Rincian tahapan penelitian selama 2 tahun 

seperti berikut ini. 

A. Tahun I Penelitian 

A.1 Tahap Awal 

Sesuai dengan kebutuhan data tahun 

pertama seperti terurai pada Tabel 05 di 

depan, pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan percakapan 

informal, yang mengandung unsur 

spontanitas, kesantunan, berpola (karena 

ada panduan instrumen) 

A.2  Pada saat Penelitian Berjalan Tahun 

I. 

A.2.1 Pendekatan yang berkaitan dengan 

guru 

a)  Pendekatan ini untuk menggali 

data berkaitan dengan data cerita 

rakyat yang cocok untuk siswa SD 

kelas I. Diutamakan guru kelas I 

atau guru yang pernah, bahkan 

berpengalaman mengajar di kelas 

I. 

b) Pendidikan yang berkaitan dengan 

siswa.  

Pendekatan ini berisi analisis 

keadaan awal siswa dalam bidang 

taksonomi Bloom (kognitif, 

afektif, dan psikomotor), selain itu 

juga dikaji pandangan anak tentang  

film cerita anak yang disukai. 

Informasi ini penting untuk 

menggali data faktor apa yang 

membuat anak senang pada cerita 

tersebut. Bila data ini bisa 

diperoleh, diharapkan dapat 

diaplikasikan pada cerita rakyat. 

B. Tahap Kedua 

 Pendekatan penelitian tahun kedua 

analisis cerita rakyat Bali yang relevan dari 

segi afektif, kognitif dan psikomotor yang 

dilanjutkan dengan uji pakar dan uji praktisi 

(guru) melalui desk evaluation. Hasil uji pakar 

dimaksudkan untuk merumuskan cerita rakyat 
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Bali dan nilainya yang relevan untuk anak SD 

kelas I. Hasil desk evaluation oleh guru SD 

kelas I bermanfaat sebagai alat uji validitas 

cerita rakyat Bali. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini dibedakan 

atas: a) populasi penelitian guru SD kelas I 

yang mengajarkan bahasa Bali; b) pakar 

pendidikan, diutamakan yang memahami 

bahasa Bali dan cerita rakyat;  c) cerita 

rakyat, dan d) pakar cerita rakyat. 

Penjaringan populasi penelitian guru 

SD kelas I dan pakar pendidikan sebagai 

informan kunci dilakukan secara purposif 

berdasar kepakaran, pengalaman, dan 

kredibilitasnya. Mengingat langkanya pakar 

cerita rakyat, maka pakar cerita rakyat itu 

langsung dijadikan sampel, yaitu Made Taro 

untuk Badung, Wayan Buda Gautama untuk 

Gianyar, Dewa Ketut Djareken untuk 

Buleleng, dan Dr. Wayan Suardiana untuk 

Kodya. Sampel pakar pendidikan yang 

memahami cerita rakyat ditentukan secara 

purposif. Demikian juga sampel guru dan 

sampel cerita rakyat. Penelitian tahun I 

(2016) memakai sampel guru seperti 

tercantum pada   Tabel 05. 

Tabel 05. Sebaran Jumlah Sampel Penelitian Tahun I (2016) 

No. Kabupaten / Kota Jumlah SD Jumlah Guru 

1. Buleleng 4 4 

2. Badung 4 4 

3. Kodya Denpasar 4 4 

4. Klungkung 4 4 

5. Tabanan 4 4 

Total 20 20 

Sebaran jumlah sampel penelitian tahun 

kedua (2017) sama dengan tahun I (2016).  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Data penelitian yang akan 

dikumpulkan dan metode pengumpulan 

datanya adalah seperti tercermin pada Tabel 

06 berikut. 

Tahun 

No 

Rumusan 

Masalah 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 
Analisa 

Data 
Luaran 

I / 1 Cerita rakyat apa 

yang cocok dia-

jarkan kepada 

siswa SD kelas I 

Dokumentasi  Kartu data Metode 

Deskriptif 

Kualitatif 

1. Laporan 

penelitian 

2. Artikel 

 

2 Nilai kearifan 

lokal apa yang 

ada dalam cerita 

rakyat tersebut 

Dokumentasi Kartu data   

II / 3 Cerita rakyat 

Bali apa yang 

Kajian 

naskah, 

Cerita rakyat 

Bali pedoman 

 1. Laporan 

penelitian 
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Tahun 

No 

Rumusan 

Masalah 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 
Analisa 

Data 
Luaran 

cocok diberikan 

untuk siswa SD 

kelas I menurut : 

(a) pakar, (b) 

praktisi (guru). 

wawancara wawancara 2. Artikel 

 

4. Nilai kearifan 

apa yang cocok 

diberikan untuk 

siswa SD kelas I 

menurut : (a) 

pakar, (b) 

praktisi (guru). 

Wawancara 

dan pencata 

tan langsung 

Pedoman 

wawancara, 

kertas dan 

pulpen 

Deskriptif 

kualitatif 

 

5. Bagaimana 

respon siswa 

secara akademik 

dan non-

akademik 

Observasi, 

wawancara, 

pencatatan 

langsung 

Pedoman 

observasi, 

pedoman 

wawancara,  

kertas,dan 

pulpen 

Deskriptif 

kualitatif 

 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan jenis pendekatan dan 

karakteristik penelitian ini, maka analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif secara terus-

menerus dari awal-akhir. Tahap analisis 

akan diawali dengan penyusunan data yang 

telah terkumpul, dikategorikan, pemolaan 

berdasar konsep kearifan lokal sampai dapat 

dirumuskannya simpulan. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Cerita rakyat yang cocok untuk 

SD Kelas I  

Cerita rakyat yang cocok diajarkan 

kepada siswa SD Kelas I berdasar 

pendapat 

A. Guru 

Guru SD Kelas I yang 

berpengalaman langsung di 

lapangan mengatakan bahwa 

materi cerita rakyat yang cocok 

diajarkan untuk siswa SD adalah 

materi cerita rakyat yang 

diadaptasikan sesuai dengan : 

a) Perkembangan kognitif anak 

b) Perkembangan bahasa anak 

c) Lingkungan sosiokultural 

anak (etnopedagogi) 

d) Lingkungan alam dan 

lingkungan belajar anak 

(ekopedagogi) 

  Perkembangan 

kognitif anak diperlukan karena 

cerita rakyat yang ada lebih 

banyak melihat dari sudut 

pandang nilai yang ingin 

disampaikan oleh penulisnya, 

tanpa mempertimbangkan untuk 

siapa konsumennya. Apalagi 

konsumennya adalah anak SD 

kelas I yang harus dicermati 

kebutuhan perkembangan 

belajarnya. Belajar akan terjadi 

sebagai dampak dari 

partisipasinya dengan baik untuk 
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belajar anak serta orang-orang 

terdekatnya termasuk guru dan 

orang tua. Anak usia SD kelas I 

menurut J.Piaget berada pada 

tahap praoperasional konkrit yang 

bertumpu pada pengalaman 

langsung, sementara cerita rakyat 

yang disusun itu tidak 

mempertimbangkan  untuk siapa 

cerita itu disusun. Oleh karena itu, 

cerita yang akan digunakan 

sebagai materi pembelajaran 

harus dimodifikasi kembali oleh 

guru sebelum digunakan sebagai 

bahan pembelajaran baik dari segi 

kosa katanya, struktur kalimatnya, 

tingkat kognitifnya, kesesuaian 

waktu yang dibutuhkan untuk 

membaca cerita rakyat dengan 

waktu yang tersedia dalam PBM 

untuk memfasilitasi anak dalam 

belajarnya. Anak-anak senang 

mengenal dan mengidentifikasi 

benda-benda yang berada di 

lingkungan sekitarnya, maka 

pendidik juga perlu memfasilitasi 

petunjuk-petunjuk yang sederhana 

dan khusus untuk dapat 

memfasilitasi anak dengan sebaik-

baiknya. 

 

B. Pakar Cerita Rakyat 

Menurut pakar cerita rakyat, 

seperti Made Taro, W.Buda 

Gautama, Wayan Suardiana 

menyebutkan bahwa cerita rakyat 

yang ada perlu disesuaikan dulu 

sebelum digunakan sebagai materi 

pembelajaran, maka sebelum 

digunakan sebagai materi 

pembelajaran. Artinya, jika cerita 

rakyat itu akan digunakan sebagai 

materi pembelajaran, maka 

sebelum digunakan materi itu 

harus dimodifikasi sesuai dengan 

perkembangan siswa yang akan 

diajarnya baik menyangkut 

psikologi perkembangan kognitif, 

perkembangan bahasa maupun 

menyangkut nilai-nilai yang 

relevan diajarkan kepada siswa. 

Sebab relevansi ini akan ikut 

menyumbang kepada tingkat 

pemahaman siswa. Tingkat 

pemahaman siswa dibantu oleh : a) 

perkembangan kognitif, b) 

perkembangan bahasa anak, c) 

lingkungan sosiokultural anak ; 

dan d) lingkungan alam anak. Di 

samping itu, pengidentifikasian 

cerita rakyat dimaksudkan juga 

untuk menyesuaikan antara materi 

dengan waktu yang tersedia. 

Misalnya, mendongeng 5 (lima) 

menit seperti yang disajikan Bapak 

Made Taro di harian Bali Post 

(Tokoh) setiap hari Minggu. Oleh 

karena cerita rakyat itu disusun 

jaman dahulu, yang kondisinya 

sangat berbeda dengan cerita 

kekinian maka guru perlu 

mengupayakan cara penyajian 

cerita rakyat sehingga siswa : 1) 

tertarik dengan cerita rakyat 

seperti anak tertarik dengan cerita 

anakyang ada di tv misalnya 

doraemon, 2) cerita yang utuh 

disajikan tanpa modifikasi, 

misalnya tidak menjadi lebih 

ringkas dengan bahasa yang tak 

sesuai dengan umur anak, maka 

cerita akan ditinggalkan, 3) 

mencermati kondisi ini alangkah 

baiknya, jika modifikasi itu 

dilengkapi dengan kemasan IT, 

bahasa sederhana dan sesuai umur 

siswa. 

 

C. Pakar Pendidikan 

 Sesuai dengan pendapat yang 

diberikan oleh pakar pendidikan 

bahwa cerita rakyat saat ini kurang 

diminati oleh anak-anak. Anak-

anak lebih menyukai film cerita 
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anak yang ada di televisi 

dibandingkan dengan cerita rakyat. 

Setelah ditelusuri ternyata ada 

beberapa sebab yang membuat 

cerita rakyat ditinggalkan. Sebab 

itu adalah : 1) faktor internal dan 

2) faktor eksternal. Faktor internal 

adalah faktor yang bersumber dari 

cerita rakyat itu sendiri seperti 

setting cerita rakyat mengambil 

tempat di gunung, di hutan 

sehingga kurang cocok dengan 

lingkungan alam anak sekarang, di 

samping juga kurang cocok 

dengan psikologi perkembangan 

anak. Tokoh cerita rakyat memakai 

tokoh dewa pewayangan, yang 

merujuk kepada kesaktiannya tak 

sesuai/ kurang pas dengan tingkat 

kemampuan berpikir anak. Sebab 

anak berada pada posisi berpikir 

para operasional konkret, 

sementara materinya berada pada 

tingkat berpikir abstrak. Hal ini 

membuat ketidaknyambungan 

antara materi dengan kemampuan 

berpikir anak. Hal ini yang juga 

ikut menyumbang ditinggalkannya 

cerita. 3). Bahasa cerita rakyat 

cenderung tak sesuai dengan 

bahasa anak SD kelas satu. Sebab 

itu cerita rakyat perlu dimodifikasi 

sesuai kebutuhan. Faktor eksternal 

yang ikut mendukung adalah : 1) 

pendongeng saat ini sulit 

ditemukan. Berbeda dengan situasi 

tempo dulu. Para kakek dan nenek 

sekitar tahun 1960-an selalu 

setidaknya sering mendongeng 

terlebih dahulu sebelum cucunya 

tidur. Sekarang hal ini sulit 

ditemukan . yang ada sekarang 

malah para orang tua membelikan 

anak-anaknya alat elektronik 

sehingga orang tua bisa fokus pada 

pekerjaannya untuk mencari uang. 

Faktor eksternal yang kedua 

adalah faktor IT. Sajian cerita 

dalam film anak-anak jauh lebih 

menarik dengan IT, dibandingkan 

dengan sajian cerita rakyat yang 

tanpa IT. Untuk menjadikan cerita 

rakyat itu diminati, maka sajian 

cerita rakyat harus disesuaikan 

dengan perkembangan saat ini baik 

menyangkut faktor internal dan 

eksternal. Berdasar uraian tersebut 

dapat diketahui bahwa cerita 

rakyat yang cocok diajarkan untuk 

anak SD kelas 1 mempunyai ciri : 

1) sesuai perkembangan kognitif, 

2) sesuai perkembangan bahasa 

anak, 3) sesuai lingkungan 

sosiokultural dan lingkungan alam 

dan lingkungan belajar anak. 

Cerita rakyat yang ada masih perlu 

dimodifikasi sebelum digunakan 

sebagai bahan ajar.  

  

3.2 NIlai Kearifan Lokal yang ada 

dalam Cerita Rakyat Bali 

1) Nilai disiplin dan rajin pada 

Cerita Cupak Gerantang 

Cerita cupak gerantang memiliki 

nilai disiplin dan rajin karena 

pagi-pagi I Grantang memikul alat 

membajak sambil menghalau tapi 

untuk membajak di sawah. Di 

samping nilai disiplin, nilai 

kesantunan juga ada dalam cerita 

rakyat ini. Hal ini terbukti ketika I 

grantang difitnah oleh I Cupak 

dengan mengatakan I Grantang 

bermain saja dan I Cupak yang 

bersusah payah membajak di 

sawah. Hal ini mengakibatkan I 

Grantang disiksa dan diusir 

ibunya. Keadaan ini dihadapi 

dengan sifat santun, penuh 

kebajikan dan pasrah menerima 

apa adanya. 

2) Laran I Balian Sakti (Petaka Ilmu 

Si Dukun Sakti) NIlai 

Pengamalan Ilmu 
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Ilmu hendaknya digunakan untuk 

kesejahteraan rakyat. Tidak 

dibenarkan memperoleh ilmu 

dengan mencuri dan berlaku 

curang. Ilmu harus diamalkan 

dengan cara yang benar. 

Kesalahan mengamalkan tidak 

hanya berdampak buruk pada 

orang lain, tetapi juga berdampak 

buruk pada diri sendiri. 

3) Nilai Pendidikan Tuwung Kuning 

Cerita I Tuwung Kuning bernilai 

pendidikan mengajarkan kepada 

umat manusia untuk tidak berjudi. 

Karena judi bukan hanya 

menimbulkan kerugian material 

tetapi juga menimbulkan 

percekcokan dalam rumah tangga 

bahkan bisa jadi nyawa yang 

menjadi taruhannya. 

4) Nilai Cinta Kasih Berlatar 

Kesantunan Cerita Rakyat 

Tunjung Mas 

Cerita rakyat Tunjung Mas 

mengandung nilai kearifan local : 

1) cinta kasih (karuna), seperti 

yang terdapat pada kutipan cerita 

ucapannya berkarakter santun. 

Sebab, santun adalah sifat halus 

dari sudut pandang tata bahasa 

maupun tata perilaku kepada 

semua orang (Mustari, 2014 : 

129).  

5) Nilai Religius dalam Cerita 

Tunjung Mas 

Nilai religius terlihat dari perilaku 

si Pucang yang turun pelan-

pelanke kolam sambil berdoa, 

sebab nilai religius adalah nilai 

karakter dalam hubungan dengan 

Tuhan sesuai ajaran agama 

(Mustari, 2014 : 1). 

6) Nilai Dermawan dan Asih sebagai 

Bagian Tri Parartha Cerita 

Tunjung Mas 

Perilaku si Pincang berdasar 

konsep pendidikan karakter suka 

menolong sebab suka menolong 

adalah sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya membantu orang 

lain (mustari, 2014 : 183) 

7) Nilai Lascarya (Tulus Ikhlas) dan 

Harmonisasi Manusia Alam 

Cerita Lelipi Selem Bukit 

Nilai lascarya  (tulus ikhlas) 

terdapat pada cerita lelipi selem 

bukit dalam bentuk ketulusan I 

Tundeng yang mau 

mengorbankan diri menjadi ular 

siluman untuk mengabdi pada I 

Jero Pasek untuk menjaga 

ladangnya. 

8) NIlai Karma Phala pada cerita 

Siap Badeng (Ayam Hitam) 

Nilai karma phala pada cerita ini 

karena Men Kuuk berencana 

mengadakan pembunuhan kepada 

ayam hitam dan anak-anaknya 

yang menginap di rumahnya. 

Perbuatan ini justru membuat 

Men Kuuk menderita karena yang 

disergap ternyata dinding batu 

yang digunakan ayam untuk 

melindungi anak-anaknya.karena 

salah sasaran jadi kakinya 

tergelincir. 

9) Nilai Tri Dandim (Tiga Unsur 

Pengendalian Diri) 

 

4. Simpulan dan Saran 

4.1 Simpulan 

1. Cerita rakyat yang cocok diajarkan 

kepada siswa SD kelas 1 memiliki ciri-

ciri sebagai berikut : 1) cerita rakyat 

itu mengajarkan  keadaan seperti : a) 

kesantunan dalam bertutur, 

berinteraksi, bersikap, bersosialisasi, 

pendidikan; b) keimanan yang kuat 

dan c) kejujuran 2) bahasa cerita rakyat 

sederhana; 3) ceritanya singkat, 

semacam mendongeng 5 menit, namun 

tetap fokus pada karakter iman, jujur 

dan saling menghormati; 4) isinya 

sesuai dengan perkembangan kognitif 
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siswa sehingga tidak melampaui batas 

kemampuan siswa kelas I 

2. Nilai kearifan loka yang ada dalam 

cerita rakyat adalah ; 1) karuna (cinta 

kasih) ; 2) Tri Hita Karana 3) Tri 

Parartha 4) Lascarya (tulus ikhlas); 5) 

kewaspadaan; 6) karma phala ; 7) 

santun; 8) Tri Dandim (tiga unsur 

pengendalian diri); 9) tidak berburuk 

sangka (Mithia Hrdaya) 

 

4.2 Saran  

  Berdasar simpulan di atas, 

maka disarankan agar dalam 

pendidikan karakter siswa SD kelas I 

tidak memakai cerita rakyat secara 

utuh, tetapi dimodifikasi sesuai dengan 

ketersediaan waktu, kesiapan, umur 

anak, perkembangan kognitif. 

Pendidikan karakter yang relevan 

untuk siswa SD kelas I dimulai dari 

nilai keimanan, kejujuran, dan saling 

menghormati diberikan dan selalu 

ditekankan pada setiap jenjang dengan 

memberikan contoh pengungkapan 

pengalaman hidup. 
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Luh Putu Sendratari, I Ketut Margi 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

 Istilah bebotoh perempuan 

sebenarnya kontradiktif dengan stigma 

tentang perempuan sebagai mahkluk 

rumahan yang pasif dan anggapan lain adalah 

mahkluk yang tidak memiliki modal 

finansial. Sementara itu, julukan sebagai 

bebotoh yang berasal dari kata toh = taruhan 

jelas memerlukan modal. Stigma tentang 

perempuan semacam itu ternyata tidak 

terbukti pada kasus tradisi meceki yang telah 

menyejarah di Bali. Secara historis, 

keterlibatan perempuan Bali di arena cekian 

tampak nyata dari masa ke masa. 

Berdasarkan observasi atas aktivitas meceki 

di Bali, perempuan bebotoh memiliki 

dorongan hasrat meceki sama kuat dengan 

hasrat laki-laki bebotoh. Kehadiran 

perempuan Bali di arena judi (meceki = 

aktivitas berjudi) merupakan penyimpangan 

dari pola umum dari segi kultur Bali. 

BEBOTOH PEREMPUAN DI ARENA PERMAINAN CEKI: 

REPRESENTASI PERLAWANAN TERHADAP MITOS INSKLUSIF 

BERBASIS GENDER 

Jurusan Pendidikan Sosiologi, FHIS Universitas Pendidikan Ganesha. Jln Udayana, Singaraja, Bali 

Lpsendra@yahoo.co.id 

The purpose of research (1) to understand the background to linking tradition insklusif meceki with 

gender-based myths; (2) understand the background of Balinese women become bebotoh; (3) identify a form 

of resistance shown by women bebotoh against insklusif myths about meceki. The theory used is the theory of 

Bourdieu's habitus. Derrida's theory of deconstruction, and the desire of Lacan's theory, the theory of power 

and violence Bourdieu. The approach used is a qualitative approach. The data source is determined based 

on the source field and the source document. The results showed (1) factors behind one linking meceki with 

female gender-based myths Bali because there is a discrepancy between the myth of the female gender in the 

world percekian Bali; (2) factors behind women Bali became bebotoh namely First, ceki already historically 

in Balinese society. Second, the passion, the environment, the pressure psikhis; (3) The women bebotoh 

fought with a passion channeling pleasure, ambition to be a winner, lied to, leaving ideal gender roles. The 

resistance that eventually led to symbolic violence done to family members. 

Keywords: women bebotoh, insklusif myth, desire and ambition. 

Tujuan penelitian (1) untuk memahami latar belakang dikaitkannya tradisi meceki dengan mitos 

insklusif berbasis gender; (2) memahami latar belakang perempuan Bali menjadi bebotoh; (3) 

mengidentifikasi wujud perlawanan yang ditunjukkan oleh perempuan bebotoh terhadap mitos insklusif 

tentang meceki. Teori yang digunakan adalah teori habitus dari Bourdieu.  teori dekontruksi dari Derrida, dan 

teori hasrat dari Lacan, teori kuasa dan kekerasan Bourdieu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Sumber data ditentukan berdasarkan sumber lapangan dan sumber dokumen. Hasil penelitian 

menunjukkan  (1) faktor yang melatarbelakangi  dikaitkannya  meceki dengan mitos berbasis gender 

perempuan Bali karena terjadi ketidaksesuaian antara mitos tentang gender perempuan Bali dalam dunia 

percekian; (2) faktor yang melatarbelakangi perempuan Bali menjadi bebotoh yaitu Pertama, ceki sudah 

menyejarah dalam masyarakat Bali. Kedua, hasrat, lingkungan, tekanan psikhis; (3) Para perempuan bebotoh 

melakukan perlawanan dengan hasrat menyalurkan kesenangan, ambisi menjadi pemenang, berbohong, 

meninggalkan peran gender yang ideal. Perlawanan yang dilakukan akhirnya melahirkan kekerasan simbolik 

kepada anggota keluarga. 

Kata Kunci: perempuan bebotoh, mitos insklusif, hasrat dan ambisi. 
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Permainan meceki sebagai salah satu bentuk 

perjudian merupakan wilayah terlarang bagi 

perempuan jika dilihat dari tatanan moralitas 

yang dibangun untuk perempuan. Di samping 

itu,  perjudian bukanlah wilayah yang aman 

bagi perempuan karena stigma yang 

ditimpakan kepada perempuan yang berjudi 

lebih berat dibandingkan laki-laki, karena 

agama mengisyaratkan agar seorang 

perempuan bisa menjadi Sadhwi yaitu 

seorang yang berbudi dan mampu 

memperlihatkan kepribadian yang lebih 

tinggi (Sudartha,1991:11). Di samping norma 

agama, dari sudut hukum pun berjudi 

dikatagorikan perbuatan melanggar hukum. 

Namun, walaupun demikian kegiatan berjudi 

yang dilakukan oleh perempuan tetap eksis 

sampai saat ini. Hal ini menjadi pertanda 

bahwa meceki adalah dunia laki-laki 

merupakan representasi mitos yang berbasis 

gender yang ternyata dapat didekonstruksi 

berdasarkan fenomena empirik di Bali. 

Pertanyaannya adalah :mengapa meceki 

dikaitkan dengan mitos berbasis gender ? 

mengapa terdapat  perempuan Bali yang 

menjadi bebotoh ? Apakah wujud perlawanan 

yang ditunjukkan oleh perempuan bebotoh 

terhadap mitos insklusif tentang meceki ? 

Penelitian tentang keterlibatan 

perempuan dalam arena judi secara 

fundamental memiliki arti penting untuk 

membangun pengetahuan baru tentang 

perempuan Asia umumnya dan Bali pada 

khususnya yang selama ini pencitraannya 

sebagai mahkluk yang lemah, tanpa kuasa, 

tidak otonom. Studi-studi tentang perempuan 

selama ini cenderung lebih memerhatikan 

keuniversalan persoalan perempuan 

ketimbang keunikan sekelompok pelaku. 

Dalam konteks inilah menurut Handayani 

(2010:v) pentingnya penelitian representasi 

sosial sebagai bentuk pemikiran praktis, 

secara sosial dielaborasi ditandai oleh suatu 

gaya dan logika khas, dan dianut oleh para 

anggota sebuah kelompok sosial atau budaya. 

Jadi, target yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah penemuan teori baru 

tentang perempuan Bali untuk dasar 

pengembangan IPTEKS-Sosial Budaya 

dalam penanganan masalah sosial. 

 Teori yang digunakan sebagai 

pijakan dalam menjawab pertanyaan 

penelitian adalah teori habitus dari Bourdieu. 

Teori ini dipakai dasar untuk memahami latar 

belakang munculnya perjudian. Di samping 

itu, dipakai juga  teori dekontruksi dari 

Derrida, dan teori hasrat dari Lacan. Kedua 

teori tersebut diharapkan akan membantu 

peneliti dalam memahami faktor-faktor yang 

melatarbelakangi perempuan berjudi. Di 

samping ke dua teori pokok tersebut, 

digunakan juga teori bantu kuasa dan 

kekerasan dari Bourdieu untuk memperoleh 

pemahaman tentang wujud perlawanan dari 

kegiatan meceki yang dilakukan oleh 

perempuan.  

Pierre Bourdieu mendefinisikan 

habitus sebagai pengkondisian yang 

dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan 

suatu kelas. Hasil suatu habitus adalah 

sistem-sisten disposisi yang tahan waktu dan 

dapat diwariskan, struktur-struktur yang 

dibentuk, yang dimaksudkan berfungsi 

sebagai struktur yang membentuk, artinya 

menjadi prinsip penggerak dan pengatur 

praktik-praktik hidup dan representasi-

representasi yang dapat disesuaikan dengan 

tujuan (Bourdieu, 1992). Habitus merupakan 

hasil keterampilan yang menjadi tindakan 

praktis (tidak harus selalu disadari) yang 

kemudian diterjemahkan menjadi suatu 

kemampuan yang kelihatannya alamiah dan 

berkembang dalam lingkungan sosial 

tertentu. Selanjutnya, habitus menjadi dasar 

kepribadian individu. Pembentukan dan 

berfungsinya habitus seperti lingkaran yang 

tidak diketahui ujung pangkalnya. Menurut 

Haryatmoko (2003:4-23) keseragaman 

habitus dalam suatu kelompok menjadi dasar 

perbedaan gaya hidup dalam suatu 

masyarakat. Menurut Barbara Johson (dalam 

Audifax, 2007:46), dekonstruksi adalah 

strategi mengurai teks. Istilah ”de-kontruksi” 

sebenarnya lebih dekat dengan pengertian 
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etimologis dari kata ”analisis” yang berarti 

‘mengurai, melepaskan, membuka’ (to undo). 

Kedekatan etimologis ini menunjukkan 

bahwa dekonstruksi lebih dimaksudkan 

sebagai strategi mengurai struktur dan medan 

pemaknaan dalam teks daripada operasi 

hierarkis yang implisit dalam teks. Oleh  

karena itu, jika sebuah teks didekonstruksi, 

maka yang dihancurkan bukanlah makna, 

tetapi klaim bahwa satu bentuk pemaknaan 

terhadap teks “lebih benar” daripada 

pemaknaan lain yang berbeda. 

 Kegiatan meceki sebagai penyaluran 

hasrat perempuan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah upaya mengangkat teks 

sosial tentang hasrat perempuan yang 

diberitakan tanpa hasrat, tanpa ambisi, tanpa 

dorongan berkuasa. Dari perspektif Derrida 

pandangan ini perlu ditunda karena pada 

prinsipnya, perempuan juga memiliki strategi 

untuk menggapai kuasa atau melakukan aksi-

aksi tandingan sebagaimana yang dilakukan 

oleh laki-laki. Jadi, masuknya perempuan 

pada arena judi dapat dilihat dari adanya 

hasrat yang melandasi, sehingga terjadi 

sublimasi pada diri perempuan melalui 

tindakan meceki. Di samping itu, representasi 

kuasa perempuan melalui meceki sesuai 

dengan prinsip dasar feminis. 

Bentuk narcissistic hasrat 

memanifestasikan dirinya sebagai cinta/rasa 

suka (love) dan identifikasi sebagai hal yang 

subjektif genitif dan objektif genitif, 

mengindikasikan bahwa  other bisa menjadi 

subjek ataupun objek  dari hasrat, suatu 

distignif yang diformulasikan Freud sebagai 

perbedaan antara tujuan aktif dan pasif  

libido. Ketiga, “the other” bisa berupa imaji  

dari orang lain yang telah ada dalam daftar 

imajiner (imaginary register) atau kode yang 

mengonstitusi tatanan simbolik atau other sex 

dan/atau objek dari the real. 

Implikasi yang dapat ditimbulkan 

dari tindakan berjudi adalah perolehan 

modal-modal.  Menurut Bourdieu (1986:241) 

tentang konsep “kapital” dijelaskan sebagai 

akumulasi usaha yang diwujudkan dalam 

bentuk materi atau dalam bentuk akumulasi  

lainnya. Menurut Sutanto (2003:44) dalam 

ranah sosial ada empat jenis modal, yakni 

sebagai berikut. 

Pertama, modal ekonomi mencakup 

alat-alat produksi (mesin, tanah, 

buruh), materi (pendapatan dan 

benda-benda) dan uang yang dengan 

mudah digunakan untuk segala t     

ujuan serta diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. 

Kedua, modal budaya adalah 

keseluruhan kualifikasi intelektual 

yang bisa diproduksi, baik melalui 

pendidikan formal maupun warisan 

keluarga. Termasuk modal budaya 

antara lain kemampuan menampilkan 

diri di depan publik, pemilikan 

benda-benda budaya bernilai tinggi, 

pengetahuan dan keahlian tertentu 

dari hasil pendidikan, termasuk 

sertifikat (gelar kesarjanaan). Ketiga, 

modal sosial menunjuk pada jaringan 

sosial yang dimiliki pelaku (individu 

atau kelompok) dalam hubungannya 

dengan pihak lain yang memiliki 

kuasa. Keempat, segala bentuk 

prestise, status, otoritas dan 

legitimasi yang terakumulasi sebagai 

bentuk modal simbolik. 

 

Selanjutnya, apabila seseorang atau 

sekelompok orang ingin mempertahankan 

“kapital” yang dimiliki, mereka akan 

melakukan beberapa cara yang sering tidak 

bisa dilepaskan dari kekerasan (Hendrarti dan 

Herudjati, 2008:45). Konsep kekerasan, 

menurut pandangan para ilmuwan sosial 

pasca modern harus dilihat sebagai “ajang 

adu kekuatan dan perjuangan” seperti yang 

dianjurkan oleh Bourdieu (1991) atau yang 

senada dikemukakan oleh Foucault 

(1978:94). Jadi, kekerasan bisa terjadi di 

mana-mana, baik di rumah maupun di luar 

rumah.  
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METODE  

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan mengikuti langkah metodologis yaitu 

penentuan lokasi penelitian secara porposive 

dengan mempertimbangkan kantong-kantong 

cekian yang ada di Bali, yaitu desa Pempatan 

(Karangasem), desa Pejeng (Gianyar), 

Denpasar, Songan (Bangli), Tejakula dan 

Banjar (Buleleng), Candikuning (Tabanan). 

Sumber data ditentukan berdasarkan sumber 

lapangan dan sumber dokumen yang 

diperoleh melalui teknik observasi, 

wawancara dan hasil penelitian sebelumnya; 

analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, 

display data, kesimpulan dan verifikasi yang 

dilandasi dengan prinsip triangulasi metode 

maupun sumber data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Meceki dalam Perspektif Mitos 

 Berpijak dari pemikiran Barth 

sebagaimana dikutip oleh Hoed (2011) 

bahwa mitos dari segi waktu dikelompokkan 

menjadi dua yaitu mitos masa lalu dan masa 

kini. Ditegaskan pula mitos yang dimaksud 

oleh Barth bukanlah mitos sebagaimana 

pengertian mitologi Yunani   tentang dewa-

dewa yang disebut mitos ekslusif, tetapi 

mitos sebagai bagian penting dari ideologi 

yang disebut mitos insklusif. Mitos menurut 

Barth bermula dari konotasi yang telah 

menetap di masyarakat, sehingga pesan yang 

didapat dari mitos tersebut sudah tidak lagi 

dipertanyakan oleh masyarakat. Intinya 

dalam kerja mitos telah terjadi pergeseran 

makna dari denotasi ke konotasi. Mitos dapat 

menjadi ideologi atau sebuah paradigma 

ketika sudah berakar lama, digunakan 

sebagai acuan hidup dan menyentuh ranah 

norma sosial yang berlaku di masyarakat. Di 

masyarakat Bali dikenal pula mitos yang 

berkaitan dengan citra perempuan ideal 

dengan sebutan luh luih (perempuan utama) 

dan perempuan Sadhwi. Kedua sebutan ini 

melahirkan stigma tentang perempuan Bali 

sebagai penjaga tradisi, penjaga moralitas 

keluarga, pengabdi keluarga dan stigma ini 

ada dalam bingkai kultur patriarki. Stigma 

inilah yang akhirnya menjadi relevan ketika 

dikaitkan dengan aktivitas meceki (judi 

kartu). Keterkaitan antara keduanya, meceki 

di satu sisi dengan deretan stigma yang 

diproduksi melalui kultur patriarki 

merupakan paradoxa. Mitos kekinian yang 

ada dalam dunia per-cekian berupa wacana 

berikut ini. 

1. Meceki adalah aktivitas yang 

memerlukan waktu yang relatif lama 

dan seringkali harus meninggalkan 

rumah 

2. Meceki sebagai aktivitas perjudian 

memerlukan modal finansial, modal 

sosial 

3. Meceki memerlukan stamina tinggi, 

kemampuan fisik yang prima 

 

Ketiga wacana tersebut menjadi mitos 

insklusif dalam arti wacana tersebut berkaitan 

dengan ideologi yang ditujukan kepada laki-

laki Bali yakni mahkluk publik, pemilik 

modal (bisa melalui warisan), garis patriarki 

bisa menjadi alat memperluas modal sosial, 

fisik laki-laki lebih kuat dibandingkan 

perempuan. Dalam konteks analisis semacam 

ini terdapat keterkaitan antara mitos insklusif 

tentang meceki yang dipantaskan untuk laki-

laki dengan mitos tentang peran gender 

perempuan. Perempuan Bali digenderkan 

sebagai perempuan yang dijauhkan dari 

aktivitas meceki.   

 

Latar Belakang Perempuan Bali Masuk 

dalam Arena Meceki 

 

 Masuknya perempuan Bali di arena 

ceki tidak bisa dilepaskan dari latar historis 

munculnya permainan di Bali. Secara historis 

(abad XVIII), tradisi meceki sebenarnya tidak 

hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Berpijak 

dari kisah historis permainan ceki  yang 

semula tumbuh di lingkungan puri akhirnya 

tumbuh pula di luar puri. Beberapa puri di 
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Bali yang masih tampak meneruskan jejak 

historis permainan meceki adalah Puri 

Klungkung, Puri Kerambitan, Puri Gde 

Tabanan. Pengetahuan meceki diturunkan 

melalui cara melihat, menyimak, dan 

mencoba.  Melalui ketiga proses tersebut, 

perempuan dikenalkan pengetahuan tentang 

meceki (Sendratari dan Margi,2015:5).  

 Temuan penelitian menunjukkan ada 

dua faktor besar yang melatarbelakangi 

masuknya perempuan Bali di arena ceki. 

Pertama, ceki sudah menyejarah dalam 

masyarakat Bali. Kedua, hasrat, lingkungan, 

tekanan psikhis. Pada faktor pertama, 

ditemukan bahwa kantong-kantong per-ceki-

an yang terdapat di Bali membuat perempuan 

tetap eksis dalam permainan ini. Secara 

periodik aktivitas percekian tetap ada, bahkan 

ada juga tercatat kawasan yang menampilkan 

aktivitas ini hampir setiap hari, terutama saat 

situasi dirasakan aman dan akan meredup 

bahkan cenderung dihentikan beberapa lama 

ketika suasana dirasakan genting (gawat) atau 

ada pemeriksaan, penangkapan, 

penggeledahan dsb. Beberapa Desa di 

Buleleng (Bny), Gianyar (Pjng), Tabanan 

(Cnd, Bly), Karangasem (Pmptn) merupakan 

contoh yang dapat dikatagorikan mewakili 

situs aktivitas per-ceki-an. Kehadiran 

perempuan di arena ceki tidak lepas pula dari 

unsur hasrat. Pernyataan informan berikut 

sebagai representasi hasrat.

 

No Representasi Hasrat Terjemahan 

1 Urusan meceki tiang paling semangat. 

Biar sing ngelah pis pokokne lamen sube 

kirimine kode ajak timpale, jeg gede 

bayune. Panak tiang sing demen nepukin 

tiang meceki. Men kengkenang sing 

ngidang ngerem nyet te meceki. Jeg di 

tongos cekian care kesedot bayune, 

onyang bakat engsapang. Kurenan, panak 

aaah pokokne jeg pikiranne cuman di 

cekian dogen. Lamen sing maan meceki 

paling kenehe. Buine tiang memule di 

abian tetep nunas sice apang pemulane 

payu mael, kan ade anggon meceki 

Urusan meceki saya paling semangat. 

Walaupun tidak punya uang, yang 

penting jika sudah diberi kode sama 

teman, besarlah tenaganya. Anak saya 

sebenarnya tidak suka melihat saya 

meceki. Terus terang saya tidak bisa 

mengerem niat meceki. Saat di tempat 

meceki saya merasa tersedot tenaganya, 

semua menjadi lupa. Suami, anak 

pokoknya pikirannya hanya di cekian. 

Kalau tidak dapat meceki rasanya tidak 

enak. Saat saya bertani, doa saya satu 

saja, semoga tanaman saya laku mahal, 

kan bisa dipakai meceki)(Mng,38Th). 

 

2 Panak tiang nu cenik-cenik, ane paling 

cenik wawu umur 5 tahun. Lamen nyete 

meceki sube sing ngidang ngerem ape 

sing ingetang. Gegaen jumah beresang 

malu, ape buin kurenane nu jumah harus 

onyang ngenah pragat. Panak ane 

cenikan bang beline ane ngurusang, 

baang gen ye pipis, pragat sube urusane. 

Ape buin kurenan tiang sing jumah. 

Tanggung jawab rumahtangga kan 

urusan somah  

Anak saya masih kecil-kecil, yang paling 

kecil baru berumur 5 tahun. Ketika niat 

meceki sudah tidak bisa direm, semua hal 

jadi lupa. Pekerjaan rumah selesaikan 

dahulu, apalagi suami saya sedang di 

rumah, semua pekerjaan supaya kelihatan 

selesai. Anak yang kecil saya minta 

kakaknya yang ngurus, berikan saja uang, 

selesai sudah urusannya. Tanggung jawab 

rumahtangga adalah urusan istri 

(Mingg,35Th). 

Sumber: Data Primer, 2016 
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Paparan pandangan dua informasi tersebut 

merupakan pandangan dominan yang tampak 

dari para perempuan bebotoh. Mereka 

mengakui dorongan bermain kartu cekian 

telah mengakar dalam dirinya dan 

kenikmatan bermain ditemukan seiring 

dengan situasi kalah maupun menang. Kedua 

kondisi itu diakui memiliki sumbangsih yang 

sama dalam menjaga hasrat berjudi. Ketika 

kalah, semangat berjudi bukannya pupus, 

tetapi justru semakin bergairah meneruskan 

permainan dengan harapan kemenangan akan 

menghampiri terus. Hal yang sama juga 

terjadi ketika menang dalam permainan. 

Harapan yang muncul agar selalu menang 

dan kemenangan adalah semangat untuk terus 

bermain. Diakui pula bahwa permainan yang 

semula dirasakan sebagai hiburan, mengusir 

kesepian, mencari kesibukan, mencari teman, 

menghilangkan kantuk [kiap], lama kelamaan 

dijadikan arena memanen kuasa untuk 

menambah modal finansial dan modal 

kultural. Dari ajang permainan ceki para 

perempuan bebotoh mengaku bisa 

mendapatkan tambahan modal untuk 

keperluan bersenang-senang, misalnya 

membeli makanan kesukaan, memberi bekal 

anak, plesiran bahkan ada pula yang 

memanfaatkan hasil berjudi untuk 

membangun modal sosial dengan cara 

meminjamkan uangnya kepada bebotoh yang 

kalah agar permainan tetap bisa berjalan. 

Walaupun mereka tidak mau disebut rentenir 

karena beberapa di antaranya tidak menarik 

bunga atas pinjaman tersebut, namun mereka 

sadar imbalan yang diperoleh berupa 

kesinambungan permainan di kalangan gruop 

(Jro W, 55Th, Mngg, 35Th, Kt.Rn,38Th). 

 Faktor lingkungan merupakan 

diterminan lain atas masuknya perempuan 

Bali di arena cekian. Lingkungan keluarga 

merupakan faktor menciptakan lingkaran 

yang masif atas masuknya perempuan di 

arena judi. Temuan menunjukkan aktivitas 

meceki di kalangan perempuan di Bali justru 

eksis di kalangan keluarga yang sengaja 

membangun kelompok ekslusif, di mana in 

group dibangun dalam jaring kekerabatan 

antara ipar dengan ipar, mertua-menantu, 

bibi-ponakan, ponakan-ponakan, mindon-

mindon. Jaringan antar keluarga diakui 

sekaligus menjadi benteng pengaman dari 

adanya incaran petugas keamanan dan aliran 

uang hanya berputar di lingkungan keluarga. 

Lingkungan keluarga menjadi arena yang 

mampu membuat pertumbuhan generatif dari 

group meceki. Group perempuan bebotoh 

yang tumbuh di lingkungan keluarga di Bali 

dapat ditemui di Denpasar, Bangli, Gianyar, 

Karangasem dan Buleleng. Aspek lingkungan 

dapat juga dijelaskan bahwa perempuan Bali 

(yang sudah menikah) masuk ke arena per-

ceki-an karena para suami mereka memiliki 

hobby/kesukaan yang sama. Lingkungan 

keluarga inti yang sama-sama memiliki 

kegemaran berjudi (termasuk meceki) 

memberi ruang yang luas bagi perempuan 

untuk menyalurkan hasrat meceki. Keluarga 

inti yang memiliki kegemaran sama beberapa 

di antaranya menyiapkan rumahnya untuk 

dijadikan arena bermain, bahkan ada yang 

menjadi bandar. Tugas bandar pada 

umumnya adalah: (1) menentukan jadwal 

bermain; (2) menghubungi para pemain (in 

group dan out group); (3) menyiapkan 

peralatan [meja, kursi/alas duduk, kartu]; (4) 

kebutuhan khusus [makan, minum,rokok, 

MCK, dll]. Para bandar yang sampai 

menyiapkan kebutuhan khusus memiliki 

penghasilan tambahan lewat tawaran 

kebutuhan pokok kepada para pemain. Di 

samping lingkungan keluarga, lingkungan 

sosial budaya di Bali membuka ruang pula 

untuk perempuan menjadi bebotoh. 

Kebiasaan megebagan (begadang saat ada 

yang meninggal), hari raya keagamaan 

merupakan contoh yang membuat permainan 

meceki menjadi eksis di Bali, bahkan 

diplesetkan bahwa kegiatan meceki sama 

dengan ngilangang kiap (mengusir rasa 

kantuk).  

Para informan memiliki riwayat 

sebagai bebotoh tidak terlepas dari adanya 

bentukan lingkungan sekitar yang membuat 
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mereka mengenal sampai akhirnya 

“kecanduan” meceki. Beberapa riwayat yang 

dimiliki oleh beberapa informan seperti 

penuturan berikut ini.  

 “tiang lahir di keluarga sane ten 

uning indik mejudi, meceki. Duges 

bajang akeh ane nikang ting kurang 

bergaul ngajak timpal di banjar. 

Memang tiang jarang pesuh. Paling-

paling pesun tiange mejalan masuk. 

Ke banjar tiang ten pati kecuali 

odalan di banjar. Padahal banjar 

tiang terkenal, tongosne di pusat kota 

Denpasar. Pas hari raya Galungan, 

Kuningan dumun di banjar tiang 

biasa wenten bazar  sane ngelibata 

muda mudi. Tapi tiang ten sareng. 

Saat bazar tiang sempet cingak 

wenten anak meceki. Tapi tiang ten 

pati rungu. Tiang tahu ceki saat 

tiang menikah. Tiang nganten di 

keluarga yang tergolong sane  kasub 

di banjar tiang. Keturunan keluarga 

suami tiang di samping terpandang 

juga kaya raya. Di keluarga 

suamilah tiang mengenal ceki 

melalui mertua perempuan saya yang 

tergolong jagoan dalam meceki. 

tiang sareng ipar-ipar yang lain 

(waktu itu ada tiga ipar) semuanya 

dilatih main ceki. Ngewai tiang 

sareng mertua, ipar meceki, setiap 

usan di paon, sampun siap-siap 

meceki. Jinah ten masalah. Mekelo-

kelo tiang merase meceki sampun 

biasa sekadi anak istri ring puri. 

Mekelo-kelo tiang sadar ternyata 

matuan tiang anak jejehine sareng 

pianak-pianakne. Apang tiang 

sayangange, tuutin tiang manten 

keneh matuan tiange” 

(Terjemahannya: saya lahir di tengah 

keluarga yang tidak tahu tentang judi. 

Pada waktu muda/remaja saya 

kurang bergaul sama teman di banjar. 

Saya tidak biasa pergi ke balai 

banjar. Padahal banjar saya terkenal 

karena letaknya dekat dengan kota 

Denpasar. Ketika hari raya Galungan 

dan Kuningan tiba di banjar saya 

biasa ada bazar yang dikelola oleh 

muda-mudi. Tetapi saya tidak ikut. 

Saya sempat melihat di bazar ada 

orang sedang meceki. Tetapi saya 

tidak hirau. Saya baru mengenal 

kartu ceki ketika sudah menikah. 

Saya menikah di keluarga yang 

terkenal di banjar saya. Di samping 

terkenal, keluarga suami saya juga 

sangat kaya. Saya diperkenalkan 

kartu ceki oleh mertua saya yang 

ternyata jagoan dalam meceki. Ipar-

ipar saya semua didorong oleh 

mertua perempuan untuk tahu 

bermain ceki. Hampir setiap hari 

kami meceki, biasanya setelah selesai 

di dapur, mulai siap-siap meceki. 

Uang bagi kami tidak masalah. 

Lama-lama kami menjadi terbiasa, 

layaknya seperti kehidupan di 

lingkungan puri. Tiang akhirnya 

sadar bahwa mertua perempuan saya 

ternyata sangat ditakuti dan disegani 

oleh anak-anaknya. Agar saya 

disayang, saya ikuti saja kemauan 

mertuanya (Gk Nnk,53th). 

 

 “yang nawang meceki ulian ajak-

ajakan timpal. Duges jumah bajang 

memang sai tepuk anak meceki lamen 

ade anak mati, hari raya. Kale duges 

bajang sing taen tertarik meceki. 

Tapi jani muduhin, care sube 

kecanduan. Lamen sing man meceki 

jek paling. Maran-marane ningalin 

malu anak meceki, terus nyobak ee 

adi luung asane. Apa buin timpale 

jek semangat terus ngajakin, mekelo-

kelo tepukin pejalan ngalih timpal 

terus ngalih pipis masih” 

(Terjemahannya: saya mengenal ceki 

karena ajakan teman. Pada waktu di 

rumah asal memang saya sering 

melihat orang meceki ketika ada 
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orang meninggal, hari raya. Saat itu 

saya belum tertarik bermain ceki. 

Tetapi sekarang menjadi ketagihan 

seperti kecanduan. Kalau tidak dapat 

meceki sering bingung. Awalnya, 

melihat dulu orang sedang meceki, 

kemudian mencoba ikut, ee enak 

rasanya. Apalagi teman sangat 

bersemangat terus ngajak, lama 

kelamaan ketemu jalan mencari 

teman kemudian tempat mencari 

uang)(Sra, 37th; Mdn, 38th). 

 

 “titiang uning mejudi kira-kira kls 5 

SD. Memang waktu nike wawu uning 

main dom. Di jron tiang anak 

sampun biasa alit-alit sampun uning 

mejudi. Wenten piodalan ring pura-

pura taler wenten judi mong-

mongan, wenten anak padukan/sede-

-- wenten masih anak megadang 

sambil meceki. Bes terus manten 

kenten dadosne indik mejudi sampun 

biasa. Tiang uning meceki taler wit 

saking penglisir tiang sampun sue 

uning meceki. Titiang meceki sareng 

keluarga manten, ten taen ngajak 

anak len. Paiketan semeton sampun 

sue nganggen pemargi antuk 

meceki” (Terjemahan: saya tahu 

berjudi kira-kira kls 5 SD. Memang 

waktu itu baru tahu main dom/kartu. 

Di rumah saya sudah biasa anak-anak 

kecil sudah kenal judi. Ketika ada 

upacara piodalan di pura, pasti ada 

kegiatan judi seperti mong-mongan, 

ada orang meninggal ada kegiatan 

orang-orang begadang sembari 

meceki. Karena terus menerus seperti 

itu, sehingga berjudi itu menjadi hal 

yang biasa. Kalau saya bisa meceki 

juga karena orang-orang tua saya 

dulu sudah biasa meceki. Saya 

meceki sama keluarga saja, tidak 

pernah mengajak orang lain. 

Kegiatan meceki di rumah saya 

sudah lama dijadikan alat untuk 

mempererat ikatan keluarga)(Dy Km, 

40th). 

 

Dijadikannya arena meceki sebagai media 

untuk memproduksi kuasa tidak bisa 

dilepaskan dari pesona cekian yang 

menyejarah dan bisa dimasuki oleh setiap 

orang tanpa mengenal usia, jenis kelamin 

maupun status sosial ekonomi. Tradisi 

meceki berakibat terbukanya ruang bagi 

perempuan untuk menimba berbagai kuasa. 

Berpijak dari kasus yang ditemukan di 

lapangan, dipilihnya meceki karena dianggap  

bisa dijadikan wahana untuk merawat modal 

sosial dan memperbesar modal ekonomi. 

Bagian dari suatu modal sosial adalah 

menjadikan ikatan keluarga sebagai sebuah 

kekuatan untuk menyalurkan rasa 

kebersamaan, dorongan berbagi dan 

solidaritas. Hal ini tampak argumen yang 

selalu dikemukakan oleh informan yang 

berasal dari keluarga dengan status sosial 

tinggi (ningrat, jeroan, puri) bahwa 

permainan ceki dengan keluarga membuat 

hubungan menjadi lebih erat, bisa saling 

memberi dan meminjam uang kepada mereka 

yang tidak punya uang untuk dipakai meceki. 

Keeratan antar anggota keluarga yang 

menjadi tim pemain ceki ditunjukkan pula 

dengan selalu saling menjaga perasaan 

maupun keamanan dari penggrebegan. 

Bermain dengan anggota keluarga jauh 

dianggap lebih aman dibandingkan harus 

mengundang orang lain. Oleh karena itu, 

dalam beberapa kasus di keluarga Puri di Bali 

(Pr Ub, Pr Ptt) eksistensi ceki di kalangan 

perempuan justru digerakkan oleh mertua, 

ipar. Bahkan dalam kasus tertentu ditemukan 

adanya kisah seorang calon menantu yang 

hendak masuk ke lingkungan puri sudah 

lebih dahulu di warning agar kelak jika sudah 

menjadi menantu harus belajar meceki. 

 Fenemona dominan yang 

tergambarkan dari latar belakang dipilihnya 

meceki untuk mendapatkan kuasa adalah 

dorongan merawat modal sosial. Status yang 

telah dimiliki di keluarga tertentu, 
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pertemanan yang sudah terjalin dinilai 

sebagai hal yang urgen dalam hidup 

perempuan menikah. Melalui upaya merawat 

inilah para perempuan yang melakukan 

kegiatan meceki membangun imajinasinya 

agar status sosial yang telah dimiliki tetap 

terjaga di mata mertua, ipar. Kehidupan 

sosial yang diwarnai kebersamaan, keakraban 

antar anggota keluarga yang meceki 

dibayangkan akan diperoleh melalui arena 

ceki. Dalam kasus di lingkungan keluarga 

Puri, inilah yang menjadi faktor diterminan 

sehingga perempuan memilih meceki sebagai 

arena mendapatkan kuasa yang mana meceki 

sudah menyejarah dalam lingkungan yang 

ada di kehidupan perempuan. 

Pada kasus khusus, ada perempuan 

yang dikatagorikan jagoan meceki 

(Suks,45Th) karena yang bersangkutan 

hampir setiap hari meceki, bahkan beberapa 

kali tercatat tidak pulang ke rumah. Hal ini 

berakibat terjadinya tindak kekerasan oleh 

suaminya yang akhirnya mampu 

menghentikan kegemarannya meceki. Catatan 

lain yang ditemukan dari informan adalah 

bebotoh perempuan Bali  dalam konteks 

lingkungan adalah terdapatnya kumpulan 

bebotoh perempuan yang menyalurkan hasrat 

meceki sebagai balasan atas perilaku 

suaminya yang kerap meninggalkan rumah 

sampai ke luar untuk berjudi. Lingkungan 

keluarga yang kurang harmonis yang 

diwarnai dengan percecokan, kekerasan fisik 

dan phiskis, dan perselingkuhan dibalas 

dengan mencari sublimasi lewat aktivitas 

meceki. Faktor lingkungan dan tekanan 

psikhis yang dialami oleh perempuan 

bebotoh membuat mereka sulit ke luar dari 

lingkaran komunitas meceki.  

Pada kasus yang sifatnya khusus 

ditemukan beberapa perempuan yang 

memilih meceki sebagai arena memproduksi 

kuasa karena alasan tekanan psikhis yang 

dialami di dalam keluarga. Ada sekumpulan 

perempuan yang membentuk tim pemain 

yang sama-sama punya alasan memilih 

berjudi (meceki) sebagai balasan karena 

suaminya menjadi penjudi ke luar desa 

meninggalkan rumah sampai berhari-hari. 

Jarangnya mereka bertemu diakui sebagai 

tekanan psikhis. Lingkungan fisik dan kerja 

yang keras yang diwarisi oleh suaminya 

membuat mereka mencari sublimasi dengan 

memilih permainan yang sebanding dengan 

kebiasaan suami mereka. Ada di antaranya 

(Skrt,25th; KmW, 35th) yang kerapkali 

mengalami kekerasan simbolik maupun fisik 

merasa menemukan “hidup” yang lebih 

bergairah ketika meceki. Mereka puas 

berekpresi, puas menimba kebohongan untuk 

disebar ke pada anak dan suami. Saat suami 

tidak di rumah, mereka secara leluasa 

menjalankan peran sebagai ibu sesuai dengan 

apa yang dimaui tanpa kontrol dari suami. 

 Kurenan tiang anak bebotoh sajan. 

Metajen paling sesai, lamen 

galungan meceki. Metajen kanti 

engsap mulih. Anak metajen joh, 

tiang sai sing nawang kije kaden 

pejalane. Kadang dingeh di buleleng, 

di Badung ah pokokne ileh-ileh. 

Jumah memang tiang baange gegaen 

di tambang, medagang oli.  Jeg 

misang-misang rage ngidupang 

dewek apang panake payu medaar, 

mebelanje. Aminggu kadang duang 

minggu mare nepukin kurenan. tiang 

taen megerengan lantas tiang 

antemen baan tiang protes dia punya 

selingkuhan. Daripada sakit keneh 

adenan meceki (Km, W,35 th) 

(Terjemahan: suami saya penjudi kls 

berat. Adu ayam paling sering, tetapi 

ketika hari raya Galungan barulah 

meceki. Berjudi sabung ayam sampai 

lupa pulang. Berjudinya jauh dari 

rumah, saya seringkali tidak tahu 

entah kemana perjalananya. Kadang-

kadang saya dengar di Buleleng, di 

Denpasar, yach pokoknya ke mana-

mana. Di rumah memang saya 

diberikan pekerjaan nafkah di 

tambang, berjualan oli. Saya 

berusaha sendiri untuk bertahan agar 
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bisa memberi anak makan dan 

belanja.  Seminggu bahkan sering 

dua minggu baru lihat suami. Saya 

pernah bertengkar kemudian saya 

dipukul gara-gara saya protes dia 

punya selingkuhan. Daripada sakit 

hati lebih baik meceki. 

Kasus yang ditemui di lapang tentang adanya 

perempuan Bali yang masuk ke arena ceki 

karena dorongan ketidakpuasan atas kondisi 

yang menekan di dalam keluarga, memang 

bukan merupakan kasus yang dominan 

tentang latar belakang perempuan Bali 

memilih arena meceki untuk memproduksi 

kuasa. Namun, kasus ini menjadi menarik 

ketika kasus yang menimpa Km, W akhirnya 

menjadi contoh bagi yang lain untuk mencari 

jalan keluar yang sama. Group meceki yang 

dimiliki oleh Km, W adalah perempuan yang 

menghadapi kondisi serupa di tengah 

keluarganya. Hal pertanda bahwa manusia 

mencari jalan untuk keluar dari masalah yang 

menghimpitnya menuju ke lingkungan yang 

dianggapnya akan memberikan rasa aman. 

Soliditas group ini tampak dari cara mereka 

menjaga in group dengan cara menjaga 

hasrat bermain satu sama lain, memberi 

semangat, saling merahasiakan, dan saling 

membantu modal meceki. Sejalan dengan 

terbentuknya soliditas kelompok, hasrat 

meceki semakin kuat, mereka merasa sulit 

keluar dari kebiasaan ini dan diakui meceki 

ibarat candu yang menjerat dan sekaligus 

memberi kepuasan dan kebebasan untuk 

menyalurkan ekspresi (kesenangan maupun 

kemarahan). 

Wujud Perlawanan Perempuan Bebotoh 

terhadap Mitos Insklusif 

 Mitos insklusif dalam relasi 

perempuan dan laki-laki menjadi materi 

kehidupan sehari-hari antar keduanya. 

Perempuan umumnya ditimpakan mitos-

mitos yang umumnya diterima tanpa reserve. 

Dalam kaitan aktivitas meceki terdapat 

beberapa mitos yang ditujukan untuk 

perempuan Bali, misalnya: “anak luh sing 

pantes meceki, dadi bebotoh, ngalain umah 

kanti jam-jaman, megadang, sing inget ajak 

kurenan, pianak, mogbog” (perempuan 

sesungguhnya tidak pantas meceki, menjadi 

penjudi, meninggalkan rumah sampai 

berjam-jam, begadang, tidak ingat suami-

anak, dan perilaku berbohong). Mitos 

insklusif semacam ini akhirnya menjadi 

ideologi yang mengurung perempuan Bali 

dalam tataran gender spesifik perempuan, 

yang selalu diartikan perempuan dalam 

lingkaran keluarga adalah orang rumahan, 

mengabdi sama suami dan anak, tidak 

berbohong, dan selalu setia. Tetapi ideologi 

ini tidak berlaku di kalangan perempuan 

bebotoh. Temuan penelitian menunjukkan 

perempuan bebotoh melakukan perlawanan 

atas mitos inklusif yang ditimpakan pada 

perempuan Bali pada umumnya. Wujud 

perlawanannya adalah : (1) menjadi bebotoh 

tanpa takut stigma; (2) meceki lanjut saja, 

yang penting urusan rumah beres sesuai cara 

masing-masing; (3) sanggup juga 

mengimbangi fisik laki-laki untuk bertahan 

bermain; (4) tidak harus selalu jujur. 

Beberapa pandangan informan yang 

merupakan representasi perlawanan dapat 

dicermati berikut ini. 

“sing saje ape anak luh sing dadi 

meceki, anak to permainan yen gen 

dadi milu, asal bise, asal wanen, asal 

ngelah pipis. Unduk gegaen jumah 

anak dados atur. Nyakan, darang 

nasi, manting anak care janine sube 

ade anek nyemak, yang penting 

ngelah pipis. Panak tiang nu cenik 

belin ne baang ngajak. Lamen 

kurenan tiang nu jumah pragatang 

malu apang ye sing galak. Lamen 

Galungan, rahinan gede apang suud 

malu mebanten mare meceki. Tiang 

biasa mogbog. Lamen takonange 

ajak kurenan: kengken menang ape 

kalah? Tiang sing ten ngorahang 

menang, orahang sube kalah, lamen 

sing ngelah pis nyilih malu 1 juta, 

kale de orahang anggon meceki, 

ngelah pis 2 juta, 1 juta pasti ade 
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anggon meceki. Pokokne ten ade 

anak bebotoh itu jujur. Sebenarnya 

suami saya hanya beri ijin meceki 

hanya saat hari raya. Tapi, karena 

saya suka, mengkeb-mengkeb meceki 

” (Terjemahan: tidaklah benar 

perempuan itu tidak boleh meceki, itu 

kan permainan di mana setiap orang 

boleh ikut, asalkan bisa, berani dan 

punya uang. Masalah pekerjaan 

rumahtangga bisa diatur. Memasak 

nasi, lauk, nyuci saat ini kan sudah 

tidak masalah, yang terpenting punya 

uang. Anak saya yang masih kecil, 

saya suruh kakaknya yang jaga. 

Kalau suami saya di rumah, 

selesaikan terlebih dahulu semua 

pekerjaan supaya dia tidak marah. 

Saat hari raya Galungan, hari raya 

besar, selesai upacara barulah pergi 

ke tempat meceki. Saya biasa 

berbohong. Kalau di tanya sama 

suami: bagaimana menang atau 

kalah? Saya tidak pernah bilang 

menang, selalu bilang kalah. Kalau 

tidak punya uang pinjem dulu 1 juta, 

tapi tidak bilang untuk meceki, punya 

uang 2 juta, pasti ada 1 juta untuk 

meceki. Pokoknya, tidak ada bebotoh 

yang jujur. Sebenarnya, suami saya 

hanya memberi ijin meceki saat hari 

raya, tetapi karena saya senang, 

jadinya sembunyi-sembunyi saja” 

 

Mitos tentang steriotyp perempuan harus 

mengalah tidak terbukti dalam permainan 

meceki. Temuan menunjukkan bahwa 

kemenangan adalah target yang selalu dijaga 

oleh pemain. Sejalan dengan spirit judi, 

ternyata aktivitas meceki dirasakan sebagai 

hal yang bisa dijadikan wahana untuk 

memanen hasrat. Salah satunya adalah hasrat 

untuk mendapatkan modal. Memperbesar 

modal finansial akhirnya menjadi bagian 

penting dalam diri seorang bebotoh. Semua 

perempuan bebotoh mengakui bahwa 

kemenangan adalah bagian dari target 

permainan. Menurut mereka, tidaklah 

sepenuhnya benar bahwa meceki itu sebagai 

hiburan untuk perempuan agar bisa keluar 

dari rutinitas. Keinginan menang selalu 

membayangi semangat untuk bermain dan 

bermain lagi. Sebaliknya, kekalahan adalah 

bayangan buruk yang mampu mengubah 

pensifatan perempuan, misalnya ramah, 

lemah lembut, penyayang, sabar dan 

sebagainya. Semua itu menjadi sirna ketika 

bayangan kalah dalam permainan mulai 

tampak. Pengalaman informan tentang ini 

adalah berikut ini. 

 “maran-maran main bih jeg kendel. 

Kenehe beh jani be lakar ngidang 

menang. Selalu keto bayanganne. 

Sing taen ngelah keneh kalah. Paling 

sing kenehe nah lamen jani ye kalah 

buin mani pasti kel menang, sing ade 

anak kalah dogen. Nah lamen sube 

tanda-tanda kalah be mulai paling, 

sebenge mulai len, jite kebus, otake 

kebus kenehe kebus, ah pokokne jek 

kebus. Misalne lamen ngabe pis 1 

juta, tanda mulai jite kebus lamen 

sube kalah 500 mulai be jelek 

bayune. Lamen ade ane nundik atau 

nyanden bangras sube : 

ngoyoooongggg cang be kalah” 

(Terjemahannya: awal-awal bermain 

pasti muncul rasa senang. Dalam hati 

selalu berharap akan mendapat 

kemenangan. Selalu begitu 

bayangannya ketika akan bermain. 

Tidak pernah punya bayangan kalah. 

Paling tidak harapan yang dibangun, 

yach kalau umpama sekarang kalah, 

besok pasti menang, tidak ada orang 

bermain kalah terus. Ketika tanda-

tanda kalah barulah bingung, forem 

muka berubah, pantas panas, otak 

panas, hati panas. Pokoknya 

semuanya panas. Misalnya, jika 

membawa uang 1 juta, tanda-tanda 

mulai pantasnya panas kalau sudah 

kalah mulai 500 ribu mulailah nggak 

enak perasaannya. Kalau ada yang 
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nyolek atau menggoda pasti marah  

dengan berucap: 

diaaaaaammmmmmm aku sudah 

kalah)(Mngk, 48th). 

 

Alasan memperbesar modal ekonomi 

dari arena cekian sangat kentara di kalangan 

perempuan bebotoh yang taruhannya skala 

menengah ke bawah. Mereka yang ada di 

kelas bawah secara ekonomi (misalnya 

taruhan 2000 dengan modal 30 -50 ribu 

rupiah) biasanya menaruh harapan yang besar 

untuk mendapatkan pelipatan finansial 

melalui kegiatan bermain ceki. Tetapi hal ini 

berlaku juga di kalangan bebotoh yang 

tergolong berkelas. Dalam konteks ini 

ditemukan seorang perempuan saudagar di 

wilayah Tabanan yang memiliki julukan ratu 

ceki (Mlw,60th) karena kegemarannya 

meceki dengan taruhan yang tinggi dengan 

pemain-pemain ber kelas dan dia terbiasa 

meceki di tempat istimewa yaitu hotel 

berbintang. Harapan menang tidak pernah 

pupus, terlebih dengan taruhan yang tidak 

main-main – dari uang tunai sampai mobil. 

Pamornya mulai memudar sejalan dengan 

usia dan suramnya kegiatan menjadi saudagar 

sayur mayur. 

Di samping itu, ada pula perempuan 

yang merasa sangat menikmati dunia 

percekian karena dirasakan saat menang 

memberikan kebahagian yang luar biasa 

sehingga bisa memuaskan kebutuhannya. 

Berikut pengakuannya. 

 “beh lamen icang menang langsung 

be kedek ngakak sambil ngeyek 

timpal. Nah jani sube menang lakar 

meli nasi di Pan Sukertene, ade 

anggon merebonding, binsep melali 

ke Toyabungkah, ngalih yeh panes 

ditu mememan apang seger lan gede 

bayune”(Terjemahannya: ketika 

menang langsung saya ketawa 

ngakak sembari menggoda teman 

yach sekarang sudah menang mau 

membeli nasi di Pak Sukerta, ada 

modal untuk merebonding, sebentar 

mau plesiran ke Toyabungkah, 

mencari air panas untuk berendam 

supaya segar dan bertambah 

tenaganya) (Skrt, 25th). 

Para perempuan bebotoh mengekpresikan 

kemenangan dengan berbagai cara. Harapan 

untuk menang selalu dipelihara sehingga 

perempuan bebotoh sulit keluar dari 

kegemarannya meceki. Pada kasus tertentu 

ada di antaranya yang tidak punya uang tetapi 

bisa meceki. Hal ini bisa terjadi karena 

bujukan teman yang mengajak bermain 

dengan meminta datang saja, soal uang untuk 

meceki didapat dari peminjaman para bandar 

yang mengajaknya. 

 Di daerah Gianyar, perempuan 

bebotoh memilih bertahan bermain ceki 

karena in group yang diajak meceki 

membentuk kelompok arisan bersamaan 

dengan meceki. Ada dua materi arisannya, 

pertama arisan uang, kedua arisan babi. 

Kedua jenis arisan tersebut biasanya dikelola 

oleh bandar. Uang yang diperoleh dari arisan 

di cekian dipakai untuk modal meceki 

kembali. Putaran aktivitas dan peluang 

menimba berbagai modal ekonomi membuat 

perempuan bebotoh merasa menikmati 

permainan meceki sebagai dunia yang 

menyenangkan untuk menimba kuasa.  

Pada dasarnya, perempuan bebotoh 

melakukan perlawanan dengan melakukan 

hal-hal yang bertentangan dengan steriotyp 

gender perempuan, misalnya meluapkan 

hasrat bersenang-senang ke luar rumah : 

lamen menang biasane kene : Beh nen cang 

kayeh di toye bungkah apang anget, terus 

meli nasi di pak sumantrene (Terjemahan: 

yach, nanti saya kalau menang akan mandi di 

Toya Bungkah, biar hangat kemudian 

membeli nasi di Pak Sumantra), mencari 

uang, meluapkan amarah (terutama saat 

kalah) dengan mengumpat dengan kata-kata 

kasar : ngoyong, wak be kalah (Terjemahan: 

diammmm, saya sudah kalah). Perempuan 

bebotoh tidak tampil sebagai perempuan pada 

tataran gender ideal. Mereka umumnya 

tampil dengan karakter : lugas, agresif dan 
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berani. Wujud perlawanan terhadap mitos 

insklusif masih terbatas pada perlawanan di 

lingkup internal keluarga inti. Perlawanan 

atas mitos inilah yang dijadikan dasar untuk 

memproduksi kuasa untuk memperoleh 

modal finansial, modal sosial dan modal 

intelektual. Temuan penelitian menunjukkan 

pula bahwa hasrat menyalurkan kesenangan, 

ambisi menjadi pemenang, meninggalkan 

peran gender yang ideal merupakan cerminan 

bahwa perempuan bebotoh menunjukkan 

cara perlawanan untuk ke luar dari pola 

umum peran gender perempuan Bali. Hanya 

saja, perlawanan yang dilakukan akhirnya 

melahirkan kekerasan simbolik yang 

ditunjukkan ke anggota keluarga (suami 

maupun anak-anak mereka). 

 

PENUTUP  

 Hasrat menyalurkan kesenangan, 

ambisi menjadi pemenang, meninggalkan 

peran gender yang ideal merupakan cerminan 

bahwa perempuan bebotoh menunjukkan 

cara perlawanan untuk ke luar dari pola 

umum peran gender perempuan Bali. Hanya 

saja, perlawanan yang dilakukan akhirnya 

melahirkan kekerasan simbolik yang 

ditunjukkan ke anggota keluarga (suami 

maupun anak-anak mereka). Permainan 

meceki dikaitkan dengan mitos berbasis 

gender karena   permainan meceki yang 

tergolong ke dalam aktivitas perjudian dari 

perspektif gender perempuan dihubungkan 

dengan urusan pantas dan tidak pantas 

terhadap perempuan. Terdapatnya perempuan 

bebotoh di Bali tidak bisa lepas dari 

perjalanan historis permainan Mahyong yang 

masuk ke Bali sekitar abad XVIII. Melihat, 

menyimak dan mencoba merupakan 

rangkaian yang dialami oleh para perempuan 

bebotoh sehingga dalam jangka waktu 

tertentu (biasanya tidak sampai 1 bulan) 

sudah berani bermain dengan para pemain 

yang sudah tergolong mahir. Di samping 

faktor historis, kondisi lingkungan, tekanan 

psikhis merupakan determinan lainnya yang 

menyebabkan terbentuknya komunitas 

perempuan bebotoh. Sementara itu, wujud 

perlawanan yang tampak dari perempuan 

bebotoh adalah berani  meninggalkan peran 

gender ideal, berani menunjukkan kemarahan 

dan berbohong untuk menemukan rasa aman. 

 Artikel ini dapat diselesaikan berkat 

adanya bantuan dari berbagai pihak. 

Sehubungan itu, terimakasih kepada Direktur 

Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan 

Pengembangan Kemenristekdikti R.I, Kepala 

Desa Songan, Pejeng, Pempatan, 

Candikuning dan Sambirenteng, para 

informan yang telah membantu selama 

penelitian berlangsung. 
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This research aimed to analyze the marketing mix (7P) at the POP Hotel Singaraja, problems that occur 

is the declining number of tourists coming to Bali. This study uses qualitative descriptive troubleshooting 

procedures investigated by describing / depicting the state of the subject / object of research. Data collection 

techniques through observation, interviews using descriptive research method qualitative data collection 

techniques are observation, interview and documentation study. The results of this research indicate that the 

hotel management demanded a flair for doing business strategies in order to increase the profit of companies 

where the marketing strategy is a strategy that should be applied by the company to maintain its viability. The 

marketing strategy that has been done, such as marketing mix 7P namely: Product, Place, Price, Promotion, 

Process, People and Physical Evidence. In addition, management also make improvements on the internal side, 

namely by strengthening the management functions of management. Based on the analysis of the marketing mix, 

that Pop Hotel Singaraja sell products in the form of rooms, food and drinks at the restaurant and swimming 

pool. All rooms are identical, the pop room where the rent is an average of Rp 300,000 / day. Pop Hotel 

Singaraja, in cooperation with travel agents travel agents both locally and with national and international travel 

agents. Promotion is done through online is via the web or offline. Pop Hotel always pay attention to all 

employees in providing services to fit with the corporate culture.  

 

Keywords: marketing mix, business strategy, service, pop hotel 

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  bauran pemasaran jasa (7P) pada POP Hotel Singaraja, 

permasalahan yang terjadi adalah menurunnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Bali. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu melalui 

observasi, wawancara menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mempergunakan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan 

bahwa manajemen hotel dituntut suatu kejelian untuk melakukan  strategi bisnis guna meningkatkan profit 

perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan salah satu strategi yang harus diterapkan perusahaan untuk 

menjaga kelangsungan hidupnya. Strategi pemasaran yang telah dilakukan, seperti bauran pemasaran jasa 7P 

yaitu: Product, Place, Price, Promotion, Process, People dan Physical Evidence.  Di samping itu manajemen juga 

melakukan perbaikan dari sisi internalnya yaitu dengan memperkuat pengelolaan fungsi-fungsi manajemennya.  

Berdasarkan analisis marketing mix, bahwa Pop Hotel Singaraja menjual produknya berupa kamar, makanan dan 

minuman di restoran serta kolam berenang. Semua kamar sama jenisnya, merupakan pop room dimana harga 

sewanya rata-rata Rp 300.000/hari. Pop Hotel Singaraja, melakukan kerjasama dengan travel agent baik travel 

agent lokal maupun dengan travel agent nasional dan internasional. Promosi yang dilakukan melalui online yaitu 

melalui web maupun offline. Pop Hotel selalu memperhatikan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan 

agar sesuai dengan budaya perusahaan. 

Kata Kunci: marketing mix, stategi bisnis, pelayanan, pop hotel. 

mailto:yulianthini_nyoman@yahoo.com
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1. PENDAHULUAN 

Bali merupakan salah satu bagian wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah 

menjadi salah satu daerah tujuan wisata dunia yang 

terkenal di mancanegara. Agar tetap menjadi daerah 

tujuan wisata menarik, sarana dan prasarana bidang 

pariwisatanya tersebut terus dikembangkan dengan 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari para 

wisatawan, seperti perbaikan fasilitas pintu masuk 

kedatangan wisatawan. Bandara Ngurah Rai telah 

direnovasi menuju  arah yang lebih baik, dengan 

melaksanakan pembaharuan secara fisik pada 

keberangkatan internasional dan perluasan areal 

parkir pesawat dan taxi. Dari perluasan areal 

tersebut, daya tampung bandara menjadi lebih besar 

dan jumlah pesawat yang mendarat akan lebih 

banyak, dengan demikian diharapkan jumlah 

wisatawan  mancanegara maupun domestik akan 

mengalami peningkatan, tetapi berdasarkan fakta 

hingga akhir tahun 2014 kunjungan wisatawan yang 

datang ke Bali mengalami penurunan. Hal ini 

dikarenakan banyaknya aktivitas politik nasional, 

serta ada larangan pejabat dan aparat pemerintah 

menyelenggarakan rapat di Hotel. Berdasarkan data 

statistik, jumlah kunjungan wisatawan domestik 

yang datang berlibur ke Bali selama tahun politik 

2014 hampir setiap bulan berkurang, kecuali pada 

Hari Raya Idul Fitri ada pelonjakan kunjungan. 

Jumlah kunjungan wisatawan domestik selama 

tahun 2014 sebanyak 5,1 juta orang slama Bulan 

Januari-Oktober 2015, berkurang 5,95% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

2013 mencapai 5,4 juta orang (Dinas Pariwisata 

Prov. Bali). Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan industri-industri pariwisata, 

terutama industri  perhotelan. 

Implikasi dari perkembangan industri perhotelan 

tidak berarti bahwa masing-masing hotel 

mengalami perkembangan yang signifikan, sangat 

tergantung dari manajemen masing-masing hotel 

dalam memasarkan hotelnya. Semua Perusahaan 

tanpa terkecuali perusahaan dalam industri 

perhotelan diharapkan memiliki suatu strategi agar 

mampu bersaing dalam suatu industrinya. 

Manajemen suatu perusahaan yang tidak jeli dalam 

memantau perubahan akan kehilangan kesempatan 

untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak 

dibandingkan manajemen yang jeli melihat peluang 

dan memanfaatkan peluang tersebut dengan 

optimal. POP Hotel Singaraja merupakan salah satu 

city hotel yang berlokasi di Jalan Surapati No 12-

14, Pertokoan Hardys Singaraja Square, Singaraja. 

POP Hotels merupakan sebuah jaringan modern 

stylish budget hotel for smart & eco-friendly 

travellers dan merupakan hotel pertama yang 

didirikan di pusat kota Singaraja. Hotel ini memiliki 

5 lantai dengan 149 kamar serta dilengkapi fasilitas 

ruang meeting serta fasilitas kolam renang yang 

terletak di pinggir pantai Eks. Pelabuhan Buleleng. 

Hotel ini memiliki 7 departemen fungsional yaitu: 

Departemen Kantor Depan,  Tata Graha,  Makanan 

dan Minuman,  Keuangan,  Engineering,  Sumber 

Daya Manusia, dan  Pemasaran. Dengan dukungan 

tenaga ahli disemua bidang berusaha memberikan 

pelayanan kepada konsumennya.  

Manajemen hotel dituntut suatu kejelian untuk 

melakukan  strategi-strategi bisnis guna 

meningkatkan profit perusahaan. Strategi 

pemasaran merupakan salah satu strategi yang 

harus diterapkan perusahaan untuk menjaga 

kelangsungan hidupnya. Tentunya banyak biaya 

yang telah dianggarkan dalam memasarkan 

produknya dengan segala strategi pemasaran yang 

telah dilakukan, seperti bauran pemasaran jasa 7P 

yaitu: Product, Place, Price, Promotion, Process, 

People dan Physical Evidence. Disamping itu 

manajemen juga melakukan perbaikan dari sisi 

internalnya yaitu dengan memperkuat pengelolaan 

fungsi-fingsi manajemennya.  Hal itu dilakukan 

untuk memenangkan persaingan yang ketat 

ditengah-tengah menjamurnya bisnis akomodasi di 

Singaraja. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan 

keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, 

lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data 

yaitu melalui observasi (pengamatan langsung di 

objek penelitian), wawancara mendalam terhadap 

pihak responden yang telah ditetapkan, dan studi 

dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah 

Pop Hotel Singaraja dan objeknya marketing mix. 

Definisi operasional variabel yang dapat 

diidentifikasi adalah marketing mix (7P) yaitu: (1) 

Product adalah: jasa pelayanan yang dijual kepada 

wisatawan berupa kamar tidur, makanan dan 

minuman, dan ruang pertemuan. 

(2)Price adalah: sejumlah nominal yang ditawarkan 

kepada tamu sebagai nilai tukar suatu jasa 

perhotelan. Harga yang fleksibel memudahkan 

dalam pemasaran produk. 

(3)Place adalah: letak suatu hotel dalam suatu 

daerah, letak hotel yang berada pada daerah pinggir 

pantai merupakan tempat yang strategis. Efektifitas 

penggunaan saluran distribusi adalah: ketepatan 

perusahaan dalam memilih biro perjalanan yang 

benefit. 

(4)Promotion adalah Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan 

produk dengan harapan produknya tersebut dibeli 

oleh konsumen. Semakin sering kegiatan tersebut 

dilakukan semakin gencar promosi dilakukan. 
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(5)People adalah: Karyawan perusahaan yang 

memberikan pelayanan kepada konsumen. 

Karyawan yang dapat memberikan satisfaction 

kepada konsumen adalah karyawan yang 

profesional. 

(6)Process adalah: kemudahan konsumen 

melakukan proses sewaktu datang dan tiba di hotel 

sampai berangkat kembali ke daerah asalnya. 

Proses yang tidak berbelit-belit adalah proses yang 

dibutuhkan wisatawan. 

(7)Physical Evidence: fisik bangunan perusahaan 

berupa kemegahan eksterior hotel dan kemewahan 

interior ruangan kamar dan meeting room. Semakin 

megah eksterior dan semakin mewah interior, 

mempermudah dalam pemasaran. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam penguatan pengelolaan fungsi-

fungsi manajemen meliputi perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organization), 

pengarahan (actuating), dan pengendalian 

(controlling). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pop hotel hardys merupakan hotel yang berdiri 

di pusat perkotaan. Hotel ini terletak di Jalan 

Surapati no 12-14, Singaraja. Hotel ini didirikan 

pada tahun 2012 dan diresmikan pada tahun 2014. 

Hotel ini memiliki 149 kamar dengan harga yang 

sama dan fasilitas yang sama. Hotel ini mengklaim 

dirinya sebagai “ modern stylish budget for smart 

&eco-friendly travelers” yang merupakan hotel 

bergaya modern pertama di Kota Singaraja. Hotel 

ini didirikan oleh PT. Hardys Hotel Indonesia yang 

bekerja sama dengan Tauzia Hotel Management 

dibawah kepemimpinan Presdir GH Holding, Ir. 

Gede Agus Hardyawan. Hotel ini menyasar 

kalangan bisnis, travel agent dan para traveler yang 

datang ke Singaraja.  

Visi Misi dari Grup Hardys yaitu: 

Visi  

Menjadi salah satu grup usaha terdepan dan 

terpercaya yang mampu memberikan kontribusi 

besar dalam pembangunan Bali dan mampu 

bersaing di tingkat nasional melalui penerapan good 

governance (GCG). 

Misi 

Menjalankan 9 bidang usaha yang menjadi core 

business perseroan yaitu Retail, Property, Land, 

Hotels, Agro, Rekreasi keluarga, Investment, 

Tansportasi dan Advertising dengan tetap 

menjalankan tanggung jawab sosial melalui 

Hardy’s Foundation. 

Menjadikan perusahaan sebagai suatu badan usaha 

yang dapat dipercaya oleh stakeholders denan 

selalu memberikan yang terbaik melalui good 

corporate govarmance dalam setiap kegiatan usaha. 

Menjadikan perusahaan sebagai bagian bagi 

karyawan dengan menciptakan pendidikan, 

pelatihan, dan sistem karir yang memungkinkan 

karyawan untuk berkembangan serta memberikan 

kesejahteraan kepada karyawan sesuai dengan 

standar industry dimasing-masing unit bisnis. 

Memberikan pelayanan optimal melalui kemudahan 

akses informasi secara online bagi para 

pelnggan/stakeholders. 

Bauran Pemasaran 
(1) Product, yang berupakan produk yang dijual 

yaitu kamar, makanan dan minuman yang ada di 

restaurant dan bar, sarana olahraga, kolam 

berenangdan yang lainnya. Hotel ini terdiri dari 5 

lantai dan 149 kamar yang disewakan. Kamar hotel 

ini memiliki dua view yaitu mount dan beach. 

Adapun fasilitas kamar yaitu bath and toilet all 

rooms, shower all rooms, air conditioner all rooms, 

shower toilet, tv, trouser press, bath towel, 

shampoo, soap, dan shower toilet. 

Adapun fasilitas-fasilitas lain yang ada di hotel ini 

yaitu swimming pool, free wifi, air conditioning, 

airport transportation, bar/lounge, beach, business 

center, concierge, fitness center, free breakfast, free 

parking, kitchenette, meeting rooms, restaurant, 

room service, spa, suites.  

(2) Price,  

Hanya ada satu tipe kamar yang disebut pop room, 

dengan luas 15 m2 , dengan sewa kisaran Rp 

300.000 per malam. Kebijakan harga yang 

diterapkan Pop Hotel Singaraja berbasis permintaan 

yaitu: budget pricing. Budget pricing merupakan 

suatu kebijakan penetapan yang dapat dijangkau 

oleh konsumen. Diskon untuk tamu yang check- in 

langsung diberikan diskon dengan potongan 10% 

hingga 15%. Selain itu allowance (pengurangan 

harga) juga diberikan kepada konsumen, apabila 

melakukan kegiatan/aktivitas tertentu. 

Secara umum kebijakan harga yang diterapkan Pop 

Hotel Singaraja sangat fleksibel baik diberikan 

kepada saluran distribusi, maupun kepada 

konsumen akhirnya. 

(3)Place/ saluran distribusi 

Banyak saluran distribusi yang digunakan sebagai 

sumber bisnis Pop Hotel Singaraja, diantaranya 

melakukan kerjasama dengan travel agent baik 

travel agent lokal maupun dengan travel agent 

nasional dan internasional. Lingkungan 

pemerintahan juga membantu perusahaan didalam 

penjualan produknya. Asosiasi , penerbangan 

merupakan saluran distribusi yang membantu Pop 

Hotel Singaraja  memperoleh konsumen. 

(4) Promotion 

Promosi yang dilakukan oleh Pop Hotel Singaraja 

adalah dengan via online  dengan web dan offline. 

(5) People (Orang/Karyawan) 

Pop Hotel Singaraja sangat memperhatikan 

karyawannya dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumennya. Semua karyawan senantiasa 
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memberikan pelayanan sesuai dengan budaya 

perusahaannya.  

(6) Proses (process) 

Proses check in-out sudah dirancang sesuai dengan 

standard hotel internasional, konsumen yang datang 

untuk melakukan check in diterima direception dan 

dilakukan suatu registrasi guna keperluan 

perusahaan dan report ke pihak yang berwenang, 

kemudian dengan bantuan bell boy konsumen 

diantar ke kamar, demikian pula sebaliknya apabila 

tamu melakukan proses check out. 

(7) Lingkungan Fisik (Physical Evidence) 

Lingkungan fisik ini senantiasa dilakukan 

perawatan, misalnya dengan pemeliharaan bertahap 

interior dan eksterior perusahaan. 

Disamping itu Pop Hotel senantiasa melakukan 

kegiatan kebersihan bersama-sama seluruh 

karyawan dan warga sekitar untuk menjaga 

kebersihan pantai dan lingkungannya.  

 

Analisis POAC (Planning, Organizing, Actuating, 

controlling)  

Planning 
Pop Hotel Hardys merupakan hotel bisnis yang 

didirikan dengan tujuan untuk memberikan fasilitas 

kepada masyarakat dengan menyediakan tempat 

menginap yang layak dan profesional. Pop Hotel 

Hardys melakukan promosinya ke perusahaan-

perusahaan yang ada di Singaraja maupun di luar 

Singaraja. Sebagai hotel bisnis yang target pasarnya 

merupakan para pembisnis Pop Hotel Hardys 

menyediakan hanya satu kelas kamar yang disebut  

pop room, untuk mempermudah cara pemesanan. 

Karena pada umumnya para pembisnis tidak 

membawa keluarga dan hanya memerlukan 

kebutuhan dasar menginap. 

Organizing 
Organisasi merupakan suatu kegiatan atau 

menggabungkan seluruh potensi yang ada dari 

seluruh bagian dalam suatu kelompok orang atau 

badan atau organisasi untuk bekerja secara 

bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan bersama, baik untuk tujuan pribadi atau 

tujuan kelompok dan organisasi. 

Adapun bentuk organisasi yang digunakan di hotel 

ini yaitu organisasi lini dan staf, yang merupakan 

kombinasi dari organisasi lini atau komando 

dipertahankan tetapi dalam kelancaran tugas 

pemimpin dibantu oleh para staf, dimana staf 

berperan memberikan masukan, bantuan fikiran, 

saran-saran, data informasi yang dibutuhkan.  

Adapun struktur organisasi di Pop Hotel Hardys 

dipimpin oleh manajer hotel dibawahnya ada 

supervisor, yang terdiri dari supervisor front office, 

supervisor housekipping, supervisor engineering, 

supervisor sales, dan di posisi paling bawah ada 

karyawan-karyawan di setiap devisinya.  

Actuating 
Hotel merupakan suatu bidang usaha yang bergerak 

dalam bidang jasa, sehingga kinerja dari karyawan 

sangat menentukan keberhasilan usahanya. 

Karyawan Pop Hotel Hardys dilatih untuk dapat 

memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

pelanggan, dengan menerapkan konsep “bukan 

tamu yang datang pertama, tapi karyawan yang 

datang pertama”.  

Dalam memberikan pengarahan kerja tersebut 

setiap pagi diadakan morning briefing di masing-

masing department dengan memberikan program 

kerja perharinya. Dalam memberikan motibvasi 

kepada karyawan pemimpin selalu berinteraksi 

lansung dengan para karyawan untuk memberikan 

pengarahan atau motivasi-motivasi yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya. Setiap bulan diadakan pertemuan 

bersama untuk menerima keluhan dan masukan dari 

setiap staf demi kemajuan hotel, dan  untuk 

membangun hubungan yang baik antar staf dan 

pegawai diadakan acara music, game, atau 

outbound. 

Controlling 
Agar pekerjaan berjalan sesuai sesuai dengan vis, 

misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan 

pengontrolan. Dengan pengontrolan pemimpin 

dapat mendeteksi panyimpangan dari perencanaan 

tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan 

korektif sebelum terlambat. Dalam mengevaluasi 

program kerjanya Pop Hotel Hardys melakukan 

pengecekan setiap minggu, bulanan,  terhadap 

rencana kerja. 

Tiap-tiap departemen mengenai program kerja yang 

sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan, 

kemudian di review saat pertemuan bersama untuk 

membahas rencana kerja yang akan dilakukan satu 

bulan ke depan. Dalam pertemuan itu juga hotel 

manajer mempresentasikan pencapaian pendapatan 

dan pengeluaran dari tiap depratemen. Jika 

diketahui ada penyimpangan dari program yang 

telah ditetapkan maka akan dilakukan tindakan 

perbaikan terhadap pelaksanaan program tersebut.  

 

4. SIMPULAN  

Manajemen hotel dituntut suatu kejelian untuk 

melakukan  strategi-strategi bisnis guna 

meningkatkan profit perusahaan. Strategi 

pemasaran merupakan salah satu strategi yang 

harus diterapkan perusahaan untuk menjaga 

kelangsungan hidupnya. Tentunya banyak biaya 

yang telah dianggarkan dalam memasarkan 

produknya dengan segala strategi pemasaran yang 

telah dilakukan, seperti bauran pemasaran jasa 7P 

yaitu: Product, Place, Price, Promotion, Process, 
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People dan Physical Evidence. Disamping itu 

manajemen juga melakukan perbaikan dari sisi 

internalnya yaitu dengan memperkuat pengelolaan 

fungsi-fingsi manajemennya.  Hal itu dilakukan 

untuk memenangkan persaingan yang ketat 

ditengah-tengah menjamurnya bisnis akomodasi di 

Singaraja. 

Berdasarkan analisis marketing mix, bahwa 

Pop Hotel Singaraja menjual produknya berupa 

kamar, makanan dan minuman di restoran serta 

kolam berenang. Semua kamar sama jenisnya, 

merupakan pop room dimana harga sewanya rata-

rata Rp 300.000/hari. Pop Hotel Singaraja, 

melakukan kerjasama dengan travel agent baik 

travel agent lokal maupun dengan travel agent 

nasional dan internasional. Promosi yang dilakukan 

melalui online yaitu melalui web maupun offline.  

Semua karyawan senantiasa memberikan 

pelayanan sesuai dengan budaya perusahaannya. 

Lingkungan fisik ini senantiasa dilakukan 

perawatan, misalnya dengan pemeliharaan bertahap 

interior dan eksterior perusahaan. 
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I Nengah Suandi, Ida Bagus  Putrayasa  

 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Dalam buku POLITIK BAHASA 

(Rumusan Seminar Politik Bahasa), dikatakan 

bahwa bahasa daerah berfungsi sebagai (1) 

lambang kebanggaan daerah, (2) lambang 

identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam 

keluarga dan masyarakat daerah, (4) sarana 

pendukung budaya daerah dan bahasa 

Indonesia, serta (5) pendukung sastra daerah 

dan sastra Indonesia (Alwi, dkk. ed.,  2003:6). 

Sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia, 

bahasa Bali juga memiliki empat fungsi 

tersebut. Untuk dapat menjalankan fungsinya 

secara maksimal, terutama fungsinya sebagai 

lambang kebanggaan daerah dan alat 

perhubungan di dalam keluarga dan 

masyarakat daerah, sudah sepatutnya bahasa 

Bali, terbuka terhadap pengaruh unsur-unsur 

bahasa lain baik dari bahasa Indonesia sebagai 

PENYUSUNAN  KAMUS SERAPAN DALAM BAHASA BALI (HASIL UJI 

EFEKTIVITAS DI LAPANGAN) 

nengah_suandi@yahoo.co.id  

Universitas Pendidikan Ganesha 

 The objective of this third year study was  to describe the result of  the effectiveness testing in the field  of  the 

draft of  Kamus Serapan dalam Bahasa Bali that has been successfully validated by linguists and  lexicologists in  the 

second year.  This study was designed  by following  the stages of thinking  in research and development  adapted from 

the development of  a set of teaching materials using  the 4-D model (Define, Design, Develop, and Disseminate). The 

subjects of research for  this third year were Balinese language teachers and  the students of  Balinese Language 

Department in  the public as well as in private institutes of higher learning in Singaraja and Denpasar. The data were 

collected  through  questionnaire. The data that had been collected were analyzed  by using  a descriptive analysis. 

Based on the formulation of the problems in this third year research and data analysis that has successfully been done 

it can be concluded that  quantitatively, the draft of  Kamus Serapan dalam Bahasa Bali can be said to be effective 

since the mean score obtained was  3.6 ( falling into  effective category). However, qualitatively,  there are  reasonably 

many inputs given by the respondents  for the purpose of  improving  the draft of the dictionary. The inputs given are 

related to  the aspects of  (1) the appearance, (2) the title of the dictionary,  (3) the foreword, (4) the guide  to the  use 

of   the dictionary , (5) the quality of  the contents of the dictionary and  (6) bibliography.  

Keywords: dictionary of  loan words, effectiveness  testing. 

Tujuan penelitian pada tahun ke-3 ini adalah mendeskripsikan hasil uji efektivitas di lapangan terhadap draf  

Kamus Serapan dalam Bahasa Bali yang telah berhasil divalidasi oleh ahli bahasa dan ahli perkamusan  pada tahun II. 

Penelitian ini dirancang sesuai alur pemikiran penelitian pengembangan (Research and Development) yang diadaptasi 

dari pengembangan perangkat pembelajaran model 4-D (Define, Design, Develop, dan Disseminate). Subjek penelitian 

pada tahun III ini adalah guru bahasa Bali dan mahasiswa Jurusan Bahasa Bali serta Jurusan Pendidikan Bahasa Bali 

pada perguruan tinggi negeri dan swasta di Singaraja dan Denpaasar. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner. Data 

yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan rumusan masalah penelitian tahun III 

dan analisis data yang telah berhasil dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara kuantitatif, draf Kamus Serapan dalam 

Bahasa Bali dinyatakan efektif karena skor rata-rata yang diperoleh sebesar 3.6 (kategoriefektif). Namun, secara 

kualitatif, cukup banyak masukan yang diberikan para responden demi penyempurnaan draf kamus. Masukan yang 

diberikan menyangkut aspek-aspek (1) perwajahan; (2) judul kamus; (3) prakata; (4) petunjuk penggunaan kamus; (5) 

kualitas isi kamus; (6) daftar  pustaka.  

Kata kunci: kamus serapan, uji efektivitas. 
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bahasa nasional sekaligus sebagai bahasa 

negara maupun dari bahasa asing khususnya 

bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. 

Pelestarian bahasa Bali tidak mesti dijadikan 

alasan untuk menolak pengaruh unsur-unsur 

bahasa lain. 

 Dewasa ini, cukup banyak kata baru 

dalam bahasa Bali yang bentuk dasarnya berasal 

dari luar bahasa Bali. Dari bentuk dasar deposito, 

misalnya,  dalam bahasa Bali muncul bentuk 

turunan depositoang ’depositokan’, depositone 

’depositonya’, depositoanga ’didepositokan. Dari 

bentuk dasar print (Inggris) ’cetak’, dalam bahasa 

Bali dewasa ini muncul bentuk turunan prinang 

’prinkan,’ ngeprin ’nyetak/mencetak,’ prinanga 

’dicetakkan,’ prinane ’cetakannya,’ dan prina 

’dicetak.’Kata-kata itu telah digunakan secara 

empiris di lingkungan penutur bahasa Bali, tetapi  

bentukan baru tersebut belum tercantum dalam 

sejumlah kamus bahasa Bali saat ini, seperti: (1) 

Kamus Bahasa Lumrah (Kersten, S.V.D., 1980), 

(2) Kamus Bahasa Bali Modern (Tinggen, 2005), 

(3) Kamus Bahasa Bali (Simpen, 1985), (4) 

Kamus Bahasa Bali (Bali Indonesia, Indonesia-

Bali) (Anandakusuma, 1986). 

Hadirnya bentukan kata baru dalam bahasa 

Bali dewasa ini merupakan cerminan bahwa 

bahasa Bali bersifat terbuka terhadap pengaruh 

bahasa lain terutama bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Simatupang dalam Harian Kompas (17 Oktober 

1993:17) bahwa pemungutan kosakata dari bahasa 

lain ke dalam suatu bahasa merupakan hal yang 

lumrah dan pertanda bahwa bahasa penerima 

bertumbuh dan berkembang serta dilakukan 

secara sadar oleh pemilik bahasa yang 

bersangkutan. 

Jumlah bentukan kata baru tersebut di atas 

tentu akan mengalami perkembangan setiap saat 

seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi pada masa-masa mendatang. 

Perkembangan bentukan kata baru bahasa Bali 

baik yang bentuk dasarnya berasal dari bahasa 

Indonesia maupun bahasa asing tentu tidak bisa 

dihindarkan. Hal ini tampaknya disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu : (1) Bahasa Bali tidak 

mempunyai kata-kata sendiri untuk 

menggambarkan benda atau gagasan asing yang 

diperkenalkan atau diimpor melalui berbagai jenis 

kontak; (2) Kata atau bentukan baru dapat 

membantu seseorang untuk mengekspresikan 

buah pikirannya secara lebih cermat dan lebih 

sesuai; (3) Kata pungut atau kata serapan biasanya 

mengarah pada kemudahan, keringkasan, dan 

kehematan; (4) Kata pungut atau kata serapan 

terutama yang berasal dari bahasa Inggris 

dianggap memiliki gengsi tersendiri dan 

kebudayaan yang diwakilinya dianggap patut 

ditiru (Cf. Gonda, 1973:19-20) 

Senada dengan pendapat di atas, Grosjean 

(1982:31), seorang dwibahasawan meminjam 

leksikon dari bahasa lain dalam tuturannya 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (1) Bila 

seorang dwibahasawan tidak mampu menemukan 

kata yang maknanya ingin disampaikan dalam 

bahasanya; (2) Bila kata tersebut memang tidak 

ada dalam bahasanya atau penutur belum 

mengetahuinya; (3) Kata tersebut (yang ada pada 

bahasa yang digunakan) belum begitu dikenal 

oleh penutur, maka ia lebih memilih kata yang ia 

kenal lebih dekat; (4) Bila dwibahasawan tersebut 

sedang dalam kondisi fisik dan mental yang 

payah, malas, stres sehingga ia cenderung 

mengeluarkan kata yang “siap tersedia.” 

Hal senada juga dikatakan oleh Mahon 

dalam Jendra (2002:54) yang mengatakan bahwa 

ada dua faktor penyebab timbulnya pembentukan 

kata baru (bahasa Bali) yaitu faktor sosial dan 

faktor bahasa. Faktor sosial yang dimaksudkan 

adalah ketika peminjam didorong untuk memakai 

unsur-unsur bahasa dari kelompok tertentu yang 

dipandang lebih mempunyai prestise, sedangkan 

faktor bahasa yang dimaksudkan adalah bila 

munculnya peminjaman itu disebabkan oleh 

faktor peminjam harus mengungkapkan suatu 

konsep atau menamakan suatu objek yang tidak 

ada dalam bahasa yang digunakan. 

Mencermati pandangan-pandangan di atas, 

dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan kata 

baru dalam bahasa Bali tidak bisa dilepaskan dari 

faktor linguistik, sosiolinguistik, dan 

psikolinguistik. Dari sudut pandang linguistik, 

faktor peminjaman unsur bahasa asing itu antara 
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lain disebabkan oleh faktor kekosongan kosakata 

dan kemungkinan kata asing itu masuk ke dalam 

system bahasa peminjam. Dari segi 

sosiolinguistik, antara lain dimaksudkan untuk 

menunjukkan identitas personal dan memenuhi 

kebutuhan eufemisme. Selanjutnya, dari segi 

psikolinguistik, faktor-faktor yang mendasari 

proses peminjaman itu antara lain menyangkut 

taraf kemampuan masyarakat untuk berdwibahasa 

dan taraf tenggang rasa atau toleransi masyarakat 

pengguna bahasa terhadap bahasa asing atau 

bahasa yang dipinjam (Cf. Marcellino, 1994:237). 

Uraian di atas menunjukkan betapa perlu 

dan pentingnya pemasukan kata-kata luar bahasa 

Bali (dari bahasa asing, bahasa-bahasa daerah di 

Indonesia, dan bahasa Indonesia) ke dalam bahasa 

Bali. Masuknya kata-kata atau istilah-istilah dari 

luar bahasa Bali ke dalam bahasa Bali tentu tidak 

cukup hanya didengar, dibaca, dan diucapkan, 

tetapi yang lebih penting adalah diinventarisasi 

dan dideskripsikan makna kata-kata atau istilah-

istilah tersebut ke dalam sebuah buku yang berupa 

kamus, dalam hal ini Kamus Serapan dalam 

Bahasa Bali, yang hingga saat ini belum ada 

dalam bahasa Bali. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

tahun ketiga  ini adalah. Bagaimanakah hasil uji 

efektivitas di lapangan terhadap draf  naskah 

kamus yang telah berhasil divalidasi oleh ahli 

bahasa dan ahli perkamusan  pada tahun II?  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, 

dirumuskan tujuan penelitian yaitu 

mendeskripsikan hasil uji efektivitas di lapangan 

terhadap draf  naskah kamus yang telah berhasil 

divalidasi oleh ahli bahasa dan ahli perkamusan  

pada tahun II. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kosa kata setiap 

bahasa, termasuk kosa kata bahasa Bali 

mengalami perkembangan dengan pesat dan terus-

menerus. Perkembangan kosa kata tersebut makin 

dipacu oleh perkembangan teknologi informasi 

yang mampu menerobos batas ruang dan waktu. 

Perkembangan jumlah kosa kata bahasa Bali 

belakangan ini tentu merupakan salah satu 

indikator  kemajuan peradaban masyarakat Bali 

karena kosakata merupakan sarana pengungkap 

iptekso.  

Perkembangan kosakata bahasa Bali salah 

satunya tercermin dari keberadaan kamus bahasa 

Bali, terutama kamus serapan bahasa Bali. Oleh 

karena itu, keberadaan kamus ini sangat 

bermanfaat bagi masyarakat Bali. Kamus ini 

sangat membantu masyarakat pengguna bahasa 

Bali dalam memahami makna kata-kata baru 

bahasa Bali yang sudah diserap ke dalam bahasa 

Bali sekaligus dalam menggunakan kata-kata 

tersebut secara tepat dalam berbahasa Bali. Tanpa 

keberadaan kamus ini, tentu konsep-konsep baru 

yang ada pada setiap pengguna bahasa Bali akan 

sulit dituangkan dengan kata-kata. Di samping itu, 

keberadaan kamus ini juga sangat  penting dalam 

kaitannya dengan perwujudan kecermatan berpikir 

pengguna bahasa Bali. Kecermatan berpikir 

pengguna bahasa Bali tidak semata-mata 

ditentukan oleh ketepatan penggunaan kaidah-

kaidah gramatika (morfologi dan sintaksis), tetapi  

juga ditentukan oleh ketepatan dalam memilih 

kosakata bahasa Bali.  

 Keberadaan kamus serapan juga 

bermanfaat bagi dunia pengajaran bahasa Bali. 

Tanpa kamus serapan, pengajaran bahasa Bali 

yang terkait dengan pilihan materi pengajaran 

kosakata bahasa Bali, baik pada aspek 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, 

maupun menulis terkesan kurang inovatif 

sehingga kurang menarik dan bisa jadi  

menjemukan bagi mahasiswa/siswa.  Dengan kata 

lain, dapat dikatakan bahwa tanpa kehadiran 

kamus serapan, pengajaran bahasa Bali di 

sekolah-sekolah tampak kurang kontekstual 

karena kepada siswa tidak diperkenalkan kata-

kata baru bahasa Bali  yang secara nyata  sudah 

digunakan dalam masyarakat Bali, tetapi belum 

mendapat sentuhan dalam dunia pengajaran 

bahasa Bali. 

 Manfaat lain penelitian ini terletak pada 

kontribusinya dalam rangka 

menumbuhkembangkan bahasa Bali sebagai 

bagian budaya Bali sekaligus sebagai salah satu 

unsur pembentuk budaya Bali. Dengan hasil 

penelitian ini, bahasa Bali pada masa-masa yang 

akan datang diharapkan tetap eksis sehingga dapat 
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digunakan sebagai sarana komunikasi modern 

yang benar-benar sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. 

Dikatakan demikian karena kamus berfungsi 

merekam perkembangan dan kemajuan peradaban 

dan kebudayaan daerah/bangsa, termasuk 

perkembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuannya. Kamus merupakan khazanah 

perbendaharaan kata dan istilah suatu bahasa yang 

menggambarkan tingkat peradaban daerah/bangsa 

pemiliknya. Sementara ini kosakata dan istilah 

terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan. Hal ini 

pada gilirannya akan berpengaruh terhadap 

kelengkapan dan kemampuan bahasa Bali sebagai 

sarana komunikasi dalam berbagai bidang 

kehidupan dan bidang ilmu. Lebih dari itu, 

pentingnya penelitian ini juga tampak dari aspek 

kepraktisannya, yaitu dapat digunakan sebagai 

salah satu sumber informasi bagi masyarakat Bali 

pada umumnya dan guru-guru bahasa Bali pada 

khususnya  dalam rangka menggunakan kata-kata 

atau istilah-istilah baru bahasa Bali yang benar-

benar sesuai dengan maknanya. Dalam 

hubungannya dengan pengajaran dan 

pembelajaran bahasa Bali, kamus serapan ini 

harus kita lihat pada posisi utamanya sebagai 

perekam berbagai gagasan baru, yang dapat 

melengkapi sumber-sumber bacaan khazanah ilmu 

yang sudah ada.  

Dalam penelitian ini, digunakan 

seperangkat teori berkaitan dengan pengertian 

kamus, jenis kamus, dan tahapan penyusunan 

kamus. Berkaitan dengan pengertian kamus, 

digunakan dasar  Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008). Pembicaraan jenis kamus, disarikan dari 

beberapa pendapat ahli seperti Poerwadarminta 

(1949);  Reksosiswojo, dkk (1969); Abdul Chaer 

(1976); Ali Marsaban, dkk. (1974);  Zgusta, 

(1971); Harimurti Kridalaksana (1981); T. Heru 

Kasida Brataatmaja, dkk. (1985); Putrayasa 

(2009); Harimurti Kridalaksana (1993); dan 

Badudu, 2003). Berkaitan dengan tahapan 

penyusunan kamus, disarikan dari Depdikbud 

(1993); Sunaryo, (1999). Penelitian merupakan 

tindak lanjut dari penelitian Suandi  (2006) 

berjujdul Pembentukan Kata Baru dalam  Bahasa 

Bali. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang mengikuti alur 

pemikiran penelitian pengembangan (Research 

and Development) yang diadaptasi dari 

pengembangan perangkat pembelajaran model 4-

D (Define, Design, Develop, dan Disseminate) 

oleh Thiagarajan (1974). Pada tahun ketiga, 

penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hasil uji 

efektivitas di lapangan terhadap draf naskah 

kamus yang telah berhasil divalidasi oleh ahli 

bahasa dan ahli perkamusan  pada tahun II, 

dengan langkah-langkah (1)  melakukan uji coba 

skala kecil; (2) melakukan revisi II; (3) 

melakukan uji coba skala besar dengan 

mengundang guru-guru bahasa Bali se-Bali dan 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Bali 

(Universitas Pendidikan Ganesha, IKIP PGRI 

Bali, Institut Agama Hindu Denpasar) dan 

mahasiswa Jurusan Baahasa Bali (Jurusan Bahasa 

Bali Fakultas Sastra Universitas Udayana; (4) 

melakukan revisi III; (5) penyusunan pelaporan, 

publikasi, dan sosialisasi kepada pemegang 

kebijakan (Balai Bahasa dan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan tingkat provinsi. 

 Dalam rangka uji efektivitas kamus, 

subjek penelitian pada tahun III meliputi guru 

bahasa Bali dan mahasiswa Jurusan bahasa Bali. 

Guru Bahasa Bali diambil dari empat kabupaten 

di Bali, yaitu Kabupaten Buleleng (wakil Bali 

Utara), Kabupaten Klungkung (wakil Bali Timur), 

Kabupaten Badung (wakil  Bali Selatan), dan 

Kabupeten Tabanan (wakil Bali Barat). Dari 

masing-masing kabupaten diambil 3 orang guru 

dengan ketentuan (1) berlatar belakang 

pendidikan minimal S1 Jurusan Bahasa Bali atau 

Pendidikan Bahasa Bali dan diutamakan yang 

sedang atau sudah lulus S2 Pendidikan Bahasa; 

(2) memiliki pengalaman mengajarkan bahasa 

Bali minimal 3 tahun; (3) responden diupayakan 

berasal dari guru  SMP, SMA, SMK (masing-

masing 1 orang). Mahasiswa bahasa Bali diambil 

dari empat perguruan tinggi yang mengasuh 

jurusan atau prodi bahasa Bali atau pendidikan 
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bahasa Bali dengan ketentuan (1) sedang duduk di 

semester 6 dan (2) asli orang Bali dan tidak 

pernah berdomisili lama di luar Bali. Dengan 

memperhatikan jumlah mahasiswa yang ada pada 

masing-masing perguruan tinggi tersebut, 

ditetapkan subjek penelitian sebagai berikut, 

yaitu: Undiksha (6 orang), Universitas Udayaana 

(6 orang), Institut Hindu Dharma (3 orang), dan 

IKIP PGRI (3 orang). Total jumlah subjek 

penelitian: 30 orang. 

 Uji coba skala kecil dilakukan terhadap 4 

orang guru (2 orang muda dan 2 orang tua) dan 6 

orang mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Bali 

Universitas Pendidikan Ganesha (2 orang 

kemampuan tinggi, 2 orang dengan kemampuan 

sedang, dan 2 orang dengan kemampuan rendah). 

Uji coba skala kecil  difokuskan terhadap 

enamaspek, yaitu (1) perwajahan; (2) judul 

kamus; (3) prakata; (4) petunjuk penggunaan 

kamus; (5) kualitas isi kamus; dan  (6) daftar  

pustaka. Untuk mendapatkan keenam data 

tersebut, digunakan metode kuesioner. 

 Pengumpulan data pada tahun III 

menggunakan metode kuesioner. Pada garis 

besarnya, materi instrumen yang berupa kuesioner 

ini meliputi (1) perwajahan; (2) judul kamus; (3) 

prakata; (4) petunjuk penggunaan kamus; (5) 

kualitas isi kamus; dan  (6) daftar  pustaka. Data 

yang telah terkumpul dianalisis dengan metode 

analisis deskriptif. Dengan analisis deskriptif, 

dimaksudkan bahwa hal-hal khusus yang berhasil 

ditemukan dalam penelitian dikumpulkan 

bersama-sama lalu dibuat abstraksinya. Dengan 

kata lain, data dan bukti-bukti yang diperoleh 

tidak dimaksudkan untuk membuktikan atau 

menolak hipotesis. Pengelompokan dan 

pengabstraksian dilakukan secara terus-menerus 

selama pengumpulan data tanpa harus menunggu 

berakhirnya seluruh proses pengumpulan data. 

Tahap-tahap analisis data yang dilakukan 

meliputi (1) reduksi data, (2) deskripsi data, (3) 

klasifikasi data, (4) interpretasi data, dan (5) 

penyimpulan hasil penelitian (Sugiyono, 

2006:345). Pada tahap reduksi data, dilakukan 

pengkodean data dan pengurangan/ pembuangan 

data yang dianggap tidak perlu. Deskripsi data 

diartikan sebagai penampilan sekumpulan 

informasi yang sudah disusun secara sistematis 

sehingga memungkinkan penarikan suatu 

simpulan yang kemudian dilanjutkan dengan 

pengklasifikasian data sesuai dengan masalah 

penelitian yang telah ditetapkan. Data yang telah 

diklasifikasikan kemudian diinterpreta-sikan 

untuk kemudian sampai pada penarikan simpulan 

penelitian. Adapun kriteria penilaian efektivitas 

Kamus Serapan dalam Bahasa Bali adalah 

sebagai berikut. 

 

Tabel  01: KRITERIA EFEKTIVITAS KAMUS SERAPAN DALAM BAHASA BALI 

 

NO NILAI PREDIKAT 

1 4 Sangat Efektif (dapat digunakan tanpa revisi) 

2 3 Efektif (dapat digunakan dengan revisi kecil) 

3 2 Kurang Efektif (tidak dapat digunakan) 

4 1 Tidak  Efektif (tidak dapat digunakan) 

  

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini, dikemukakan hasil 

penelitian tentang hasil uji coba skala kecil dan uji 

coba skala besar. Berdasarkan analisis data yang 

dilakukan dalam uji coba skala kecil,  nilai rata-

rata akhir yang diperoleh sebesar 3.4 (kategori 

efektif). Dengan demikian,  sesuai pedoman 

efektivitas kamus yang telah ditetapkan pada bab 

III, dapat dikatakan bahwa draf Kamus Serapan 

dalam Bahasa Bali dinyatakan  efektif (dapat 

digunakan dengan revisi). Dari enam aspek yang 

diuji tingkat efektivitanya,  tidak satu pun aspek 

yang dinyatakan tidak efektif karena nilai rata-rata 

semuanya berada di atas 3. Nilai rata-rata tertinggi 
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tampak pada aspek  petunjuk penggunaan kamus 

(3.8), sedangkan nilai terendah tampak pada aspek 

isi kamus (3.3). Ditinjau secara kuantitatif, 

memang draf Kamus Serapan dalam Bahasa Bali 

sudah dinyatakan efektif karena nilai rata-rata 

berada di atas 3. Temuan secara kuantitatif ini 

juga didukung oleh temuan secara kualitatif dari 

beberapa orang responden. Secara umum, Kamus 

Serapan dalam Bahasa Bali sudah tergolong baik 

dari segi isi maupun sistematikanya dan dapat 

memperkaya kosakata bahasa Bali.  

Namun, secara kualitatif, ada beberapa 

masukan penting yang perlu dijadikan 

pedoman dalam menyempurnakan produk 

penelitian yang berupa kamus. Ada satu 

masukan prinsip yang diberikan oleh 

responden berkaitan dengan kualitas isii 

kamus. Berdasarkan pencermatan terhadap 

keseluruhan isi kamus, ternyata ada satu unsur 

yang belum ditanyakan pada kuesioner, yaitu 

kelengkapan lema. Masukan penting lainnya 

meliputi kesalahan judul kamus di cover 

belakang, tata tulis (pemisahan suku kata, 

pengetikan huruf, dan pengetikan kata). 

Terhadap masukan-masukan yang diberikan 

oleh responden, tindak lanjut yang dilakukan 

tim peneliti adalah melakukan pertemuan 

untuk membicarakan penyempurnaan kamus 

sesuai masukan-masukan yang diberikan oleh 

responden seperti menambahkan lema dan 

melakukan revisi terhadap aneka kesalahan  

pengetikan. Setelah dilakukan revisi berkaitan 

hasil uji coba terbatas, barulah dilakukan uji 

coba skala besar. 

Berdasarkan hasil analisis data yang 

dilakukan dalam uji coba skala besar, nilai rata-

rata akhir yang diperoleh sebesar 3.6 (kategori 

efektif). Dengan demikian,  sesuai pedoman 

efektivitas kamus yang telah ditetapkan pada bab 

III, dapat dikatakan bahwa draf Kamus Serapan 

dalam Bahasa Bali dinyatakan  efektif (dapat 

digunakan dengan revisi kecil). Dari enam aspek 

yang diuji tingkat efektivitanya,  tidak satu pun 

aspek yang dinyatakan tidak efektif karena nilai 

rata-rata semuanya berada di atas 3. Nilai rata-rata 

tertinggi tampak pada aspek  petunjuk 

penggunaan kamus, sedangkan nilai terndah 

tampak pada aspek isi kamus.  

 Ditinjau secara kuantitatif, memang draf 

Kamus Serapan dalam Bahasa Bali sudah 

dinyatakan efektif karena nilai rata-rata berada di 

atas 3. Temuan secara kuantitatif ini juga 

didukung oleh temuan secara kualitatif, yang pada 

intinya  mengemukakan hal-hal yang positif 

terhadap draf kamus. Beberapa orang responden 

menyampaikan beberapa dukungannya terhadap 

kamus yang disusun seperti tampak berikut ini. 

Secara umum, Kamus Serapan dalam 

Bahasa Bali sudah baik, mudah dipahami karena 

disertai dengan contoh penggunaan kata serapan 

di dalam kalimat. Kamus ini memberi petunjuk 

yang benar dalam menggunakan kata-kata serapan 

dari bahasa Indonesia dan bahasa asing ke dalam 

bahasa Bali sehingga memperkaya khazanah 

bahasa Bali. Hadirnya kamus serapan ini 

memudahkan para pembaca mencari kata yang 

belum diketahui artinya. Luaran penelitian  dapat 

bermanfaat untuk masyarakat Bali umumnya dan 

guru/pendidik khususnya. Tanggapan secara lebih 

khusus berkaitan dengan aspek-aspek yang 

menjadi sasaran penilaian dari responden baik 

yang berupa kelebihan maupun kekurangannya 

dikemukakan berikut ini. 

Dari segi perwajahan, secara kuantitatif, 

nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3.7 

(tergolong efektif). Temuan secara kuantitatif ini 

didukung oleh temuan secara kualitatif seperti 

dikemukakan berikut. (1) Dari segi sampul, 

Kamus Serapan dalam Bahasa Bali ini sudah 

menarik karena dari segi huruf dan ketepatan 

judul yang membuat si pembaca mudah 

memahami dan memotivasi pembaca untuk 

membaca kamus. (2) Dari segi tampilan/cover 

sudah bagus. Ada gambar pulau Bali yang 

dikelilingi oleh dua benua dan dua samudera 

menunjukkan bahasa Bali agar tetap eksis dan 

diakui oleh dunia, seperti UNESCO. (3) Dari segi 

gambar sampul sudah sangat bagus. 

Namun, ada beberapa masukan penting 

yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan 

kualitas perwajahan kamus seperti dikemukakan 

berikut ini. Tampilan cover kurang menarik baik 
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dari segi warna, gambar, maupun bingkai cover. 

Perwajahan kamus sudah cukup menarik, tetapi 

akan lebih menarik lagi jika warna latar yang 

digunakan adalah warna lain, misalnya hitam, 

emas, atau merah padam. Atau sekalian warna 

kuning yang cerah agar tidak terlihat sayu. Antara 

warna latar dan lambang terlihat kurang menyatu. 

Agar terlihat menyatu, mungkin peta dunia yang 

melatari pulau Bali langsung saja dipergunakan 

sebagai latar keseluruhan. Jadi, latar warna kuning 

diganti dengan peta dunia dan pulau Bali sebagai 

lambangnya. Kualitas cover perlu ditingkatkan 

lagi agar lebih menarik dan di halaman cover 

belakang sebaiknya ditambahkan beberapa kata 

serapan dan sedikit pembahasannya agar pembaca 

lebih mengerti dan terarik mempelajarinya.  

Masih terdapat celah-celah kosong yang 

bisa diisi dengan hiasan-hiasan atau gambaran 

tipis sebagai background warna sampul buku 

kalau bisa dipadukan/digradasi agar tidak terpatok 

pada satu warna saja. Pada tulisan sampul, 

mungkin bisa dipakai warna font selain hitam agar 

terlihat hidup dan manarik. Pada cover, bisa 

ditambahkan gradasi warna pada background agar 

sampul terlihat lebih hidup. Untuk nama penulis, 

ukuran font hendaknya diperkecil lagi. Di bagian 

samping, untuk judul buku hendaknya 

diperpanjang dan dibesarkan lagi.  

Akan terlihat lebih menarik apabila warna 

sampul diganti dengan warna yang lebih cerah, 

tetapi tidak mencolok (misal biru langit). Dalam 

hal ini, penempatan bingkai tampaknya tidak 

dibutuhkan karena akan mempersempit 

pandangan pembaca terhadap sampul sehingga 

mengurangi kemenarikannya. Adapun 

kemenarikan tulisan akan lebih terlihat apabila 

tulisan nama pengarang yang ada di bawah 

gambar diganti dengan font yang lebih segar 

seperti vijaya dll agar tidak terkesan kaku. Dalam 

hal ini, juga terjadi kekurangtepatan pemilihan 

gambar karena gambar pada sampul kamus 

terkesan seperti buku atlas. Sebaiknya, agar tidak 

mengganggu fokus dan pemahaman pembaca, 

cukup sampul tersebut diisi hiasan garis-garis 

ataupun permainan warna karena saya juga sangat 

jarang melihat kamus sampulnya diisi gambar. 

Mungkin hal tersebut juga bertujuan agar 

pembaca tidak salah tangkap terhadap isinya. 

Terhadap masukan-masukan yang 

diberikan oleh responden, tindak lanjut yang 

dilakukan tim peneliti adalah meningkatkan 

kualitas cover kamus baik dari segi pemakaian 

huruf, gambar, dan variaaai penggunaan warna 

dengan meminta bantuan kepada ahli bidang 

disain. 

            Dari segi judul kamus, secara kuantitatif, 

nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3.7 

(tergolong baik/efektif). Hal ini sejalan dengan 

tanggapan seorang responden yang menyatakan 

bahwa dari segi judul, pemakaian huruf sudah 

menarik. Namun, di balik itu, ada beberapa 

masukan yang disampaikan, yaitu (1) Judul 

sebaiknya diubah menjadi  Kamus Kata Serapan 

dalam Bahasa Bali. Kamus Serapan dalam 

Bahasa Bali saya rasa agak kurang tepat dan akan 

membuat keambiguan antara isi kamusnya dalam 

bahasa Bali atau tentang kata-kata serapan dalam 

bahasa Bali. Judul kamus yang dapat saya 

sarankan adalah Kamus Bahasa Bali Serapan 

cukup sederhana. Namun, hasil diskusi tim 

peneliti menetapkan judul kamus yang lama yaitu 

Kamus Serapan dalam Bahasa Bali, yang 

beranalogi dari kamus serupa berjudul Kamus 

Serapan dalam Bahasa Indonesia.  

Dari segi prakata, secara kuantitatif, nilai 

rata-rata yang diperoleh sebesar 3.4  (tergolong 

baik/efektif). Hal ini sejalan dengan tanggapan 

responden yang mengatakan bahwa prakata sudah 

bagus dan dapat mewakili arti. Karena pada 

bagian ini tidak ada masukan, maka prakata akan 

ditetapkan seperti semula. 

 Dari segi petunjuk penggunaan kamus, 

secara kuantitatif, nilai rata-rata yang diperoleh 

sebesar 3.5 (tergolong baik/efektif). Hal ini 

sejalan dengan pengakuan responden bahwa  

petunjuk penggunaannya sudah baik. Meskipun 

demikian, ada beberapa masukan penting dari 

pakar yang perlu ditindaklanjuti oleh tim peneliti. 

Saran atau masukan yang diberikan adalah 

sebagai berikut.Dalam petunjuk penggunaan buku 

dari point 1-8, perlu adanya contoh yang 

menyertai pada masing-masing point agar 
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pembaca mengerti point-point tersebut. Perlu juga 

adanya korelasi antara petunjuk kamus dengan isi. 

Hal ini terlihat dari poin ke 7 dan 9. Pada poin 7, 

entri mengandung bunyi /e/ ditulis /é/ tetapi di 

dalam kamus hampir seluruhnya mengabaikan 

poin 7 tersebut karena saya membaca sebagian 

besar bunyi /e/ tidak ditulis /é/. Pada poin 9, saya 

hanya melihat ada petunjuk bahwa kurang lebih 

ada 8 kelas kata, tetapi pada daftar singkatan 

hanya ada singkatan untuk 3 kelas kata yaitu 

adjective, noun, dan verbal. Tim peneliti sangat 

memahami masukan di atas sehingga tindak lanjut 

yang dilakukan adalah menambahkan petunjuk 

pemakaian kamus terutama dari segi ejaan dan 

memberikan contoh-contoh pada setiap petunjuk. 

 Dari segi kualitas isi kamus, secara 

kuantitatif, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 

3.3  (tergolong baik/efektif). Hal ini juga 

didukung oleh pengakuan responden bahwa isi 

kamus sangat jelas, kualitas bahasa yang 

digunakan sangat baik. Isi keseluruhan sudah 

sangat bagus. Pendeskripsian makna sudah bagus 

sekali karena disertai dengan contoh penggunaan 

kata dalam suatu kalimat. Ini sangat memudahkan 

pembaca dalam memahami arti kata tersebut.  

 Meskipun demikian, secara kualitatif, 

cukup banyak masukan yang diberikan oleh 

responden yang perlu ditindaklanjuti oleh tim 

peneliti seeperti dikemukakan berikut ini. (1) Ada 

salah satu kata yang belum diterjemahkan di 

kamus ini, contohnya kata partisipan. Intinya 

kamus ini sudah bagus, tetapi akan lebih bagus 

jika penbendaharaan kata-katanya ditambah lagi, 

tujuannya agar lebih lengkap. (2) Untuk 

pemenggalan suku kata, masih banyak yang 

melenceng dari petunjuk kamus pada halaman 6-

8. Contoh pada kata uma yang tetap ditulis uma 

bukan u.ma; masih tidak konsisten pada masing-

masing entri dan untuk entri yang mengandung 

bunyi /e/ untuk penulisannya masih banyak yang 

tidak menggunakan aksen /é/ di atas huruf /e/. (3) 

Masih ada kata-kata serapan yang tercecer di 

antaranya: anggunan,  alpa, antisipasi, alamat, 

cekatan, cek, cambuk, donor, dekorasi, dobrak,  

eksekusi, emansipasi, embel-embel; eboh; erosi, 

gerbong,  gembong, instrument, inisiatif,  meriah, 

nomaden, nota, netral, obral; otot; organ; 

ornament, palsu, pesawat, popular, predikat, 

rahasia, ancu, rekreasi, rekan, sensitif, tobat,  

trotoar, urbanisasi, vaksin, dan waras. 

(4) Pendeskripsian makna agar lebih 

disederhanakan agar dapat mudah dimengerti 

maksudnya. (5) Masih banyak kesalahan 

penulisan kata seperti kata melajah seharusnya 

ditulis malajah. (6) Perlu ditambahkan deretan 

alfabet di bagian samping kamus sehingga 

memudahkan pembaca dalam mencari kata dalam 

kamus menurut abjad seperti kamus Indonesia-

Inggris. (7) Pemenggalan suku kata antara di 

petunjuk kamus dan isi kamus kurang konsisten. 

Seperti: pada petunjuk kamus point 10 – (6) suku 

kata berupa huruf vokal yang terdapat pada awal 

atau akhir kata dasar ditulis [alu] bukan [a.lu]. 

Pada daftar singkatan untuk kata Inggris disingkat 

menjadi Ing. Namun, dalam penerapannya justru 

kebanyakan menggunakan Igr. (8) Masih terdapat 

beberapa kata dasar yang belum mengalami 

pemenggalan seperti kata alam (halaman 5); alat  

(halaman 6); edar] (halaman 53); efek (halaman 

53). (9) Terdapat juga kesalahan dalam 

penempatan kelas kata seperti kata jorok yang 

ditulis pada buku adalah noun namun sebenarnya 

adalah termasuk kata sifat. Semua masukan terkait 

dengan isi kamus ditindaklanjuti oleh tim peneliti 

dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai 

masukan-masukan tersebut.  

Dari segi daftar pustaka, secara kuantitatif, 

nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3.6  (tergolong 

baik). Hal ini juga didukung oleh tanggapan responden 

yang mengatakan bahwa daftar pustaka sudah baik dari 

segi relevansi, ketercukupan, maupun kemutakhiran.  

  Hasil penting penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara kuantitatif, draf Kamus Serapan 

dalam Bahasa Bali dinyatakan efektif karena skor 

rata-rata yang diperoleh sebesar 3.6 (kategori baik 

atau efektif). Hal ini tentu tidak terlepas dari 

serangkaian langkah kegiatan yang telah 

dilakukan mulai dari tahun ke-1 sampai tahun ke-

3 berdasarkan model penelitian pengembangan 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu model 

4D (Define, Design, Develop, dan Disseminate) 

oleh Thiagarajan (1974) seperti telah 

dikemukakan pada bagian metode penelitian.  
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 Walaupun demikian, hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa secara kualitatif, cukup 

banyak masukan yang diberikan para praktisi 

ketika dilakukan uji efektivitas kamus. Masukan 

kualitatif ini wajar terjadi karena pada tahun III, 

uji efektivitas dilakukan pada praktisi kamus 

seperti guru bahasa Bali dan  mahasiswa bahasa 

Bali yang dari segi bidangnya lebih banyak 

bergerak pada bidang penerapan teori, sedangkan 

pada validasi ahli pada tahun II lebih banyak 

menyoroti dari aspek teori perkamusan.  

 Berdasarkan kamus serapan yang berhasil 

disusun pada tahun III, dapat dijelaskan sebagai 

berikut. Pertama banyaknya kata serapan dalam 

bahasa Bali seperti dikemukakan di atas tidak 

terlepas dari keterbatasan kosakata bahasa Bali 

dalam mewadahi berbagai ide/gagasan sejalan 

dengan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. 

Keterbukaan bahasa Bali untuk menyerap kata-

kata dari luar bahasa Bali juga sejalan dengan 

salah satu fungsi bahasa Bali  yaitu sebagai 

lambang kebanggaan masyarakat Bali. Banyaknya 

kata serapan dalam bahasa Bali seperti 

dikemukakan di atas sejalan dengan pendapat 

Sugono (2008) bahwa perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan 

modern harus diimbangi dengan percepatan 

pengembangan kosakata. Temuan ini juga sejalan 

dengan pendapat Muslich,, dkk. (2010) bahwa 

bahasa itu dinamis sehingga menyebabkan bahasa 

itu hidup, berubah, dan berkembang seiring 

dengan perkembangan kehidupan masyarakat 

pemakai bahasa tersebut. 

 Kedua kata serapan bahasa Bali yang 

dianggap bersumber dari bahasa Indonesia 

sebenarnya sebagian juga merupakan kata serapan 

bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa 

asing khususnya bahasa Inggris. Kata-kata dalam 

bahasa Indonesia seperti deposito, kuantitatif, 

kualitatif, praktis, valid, signifikan, inovatif, dan 

kreatif  sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, 

tetapi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia 

dengan mengalami sedikit  perubahan bentuk 

sesuai pedoman pembentukan istilah dalam 

bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut kemudian 

digunakan dalam konteks bahasa Bali, khususnya 

dalam wacana ilmiah seperti dalam skripsi. 

 Ketiga banyaknya kata serapan bahasa Bali 

yang berasal dari bahasa Indonesia  tampaknya juga 

terkait dengan kondisi masyarakat Bali saat ini yang 

sebagian besar tergolong masyarakat dwibahasawan, 

yaitu dwibahasawan Bali--Indonesia bukan 

dwibahasawan Bali—Inggris. Dalam era globalisasi 

seperti sekarang ini, hampir tidak ada satu daerah pun 

yang  terisolir yang sulit dijangkau oleh media massa 

seperti televisi dan  radio. Pesatnya perkembangan 

teknologi informasi sekarang ini juga ikut menunjang 

masuknya kata-kata bahasa Indonesia ke dalam bahasa 

Bali. 

SIMPULAN  DAN  SARAN 

 Berdasarkan rumusan masalah penelitian 

tahun III dan analisis data yang telah berhasil 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara 

kuantitatif, draf Kamus Serapan dalam Bahasa 

Bali dinyatakan efektif karena skor rata-rata yang 

diperoleh sebesar 3.6 (kategori baik). Namun, 

secara kualitatif, cukup banyak masukan yang 

diberikan para responden demi penyempurnaan 

draf kamus. Masukan yang diberikan menyangkut 

aspek-aspek (1) perwajahan; (2) judul kamus; (3) 

prakata; (4) petunjuk penggunaan kamus; (5) 

kualitas isi kamus; (6) daftar  pustaka.  

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat 

disarankan dua hal berikut. (1)  Perlu dilakukan 

penelitian penyusunan kamus serapan untuk 

berbagai bahasa daerah di Indonesia dalam rangka 

pelestarian bahasa-bahasa  daerah di Indonesia 

dan (2)  Dalam rangka penyusunan kamus serapan  

tersebut, penelitian pengembangan 4D  (Define, 

Design, Develop, dan Disseminate) oleh 

Thiagarajan (1974) dapat digunakan sebagai salah 

satu model penelitian. 
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Dewa Komang Tantra, I Wayan Rasna 

 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN  

 Dalam beberapa lontar di Bali, obat 

dibagi menurut khasiatnya, yaitu obat 

berkhasiat anget (hangat), tis (dingin) dan 

dumalada (sedang, netral). Bagaimana 

menentukan khasiat obat ini belum 

ditemukan jawabannya di dalam lontar 

usadha. Lontar Tarupramana hanya 

menyebutkan berbagai jenis tanaman yang 

berkhasiat anget, tis dan dumalada, tanpa 

mengulas bagaimana cara mengetahui 

khasiat yang dikandung  tanaman tersebut. 

Misalnya  daun paya (pare) babakan atau 

kulit pohon belimbing memiliki khasiat 

anget. Tanaman yang berkhasiat tis adalah 

getah awar-awar, akar dan buah belego 

(sebangsa labu), akar dan daun kayu 

manis. Tanaman yang mempunyai khasiat 

dumelada antara lain akar delima, akar 

kenanga, daun sembung (Nala, 2007 : 4). 

 Tumbuhan atau tanaman yang 

berfungsi sebagai minuman banyak 

terdapat di Provinsi Bali, seperti : kencur 

(kaempferia galanga L); temutis 

(curcuma purpuraceus); gamongan = 

lempuyang (zingiber Cassumianar Roxb), 

belimbing buluh (Averrhwa belimbi L); 

sembung (  blumea balsamifera L ) 

kacemcem (spondias pinnata L 

Anacardiaceae) , kunir(Curcuma 

domestica), tibah (mengkudu= morinda 

citrifolia L rubiaceae)  sirih (piper betle 

L); belimbing besi (Averrhwa carambola 

L. Oxalidaceae); beras merah (Oryza 

IMPLEMENTASI USADA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL BALI  

DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT DAN 

WISATAWAN MENGONSUMSI KULINER LOKAL  UNTUK 

MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT BALI 

Universitas Pendidikan Ganesha 

 Tujuan penelitian pada tahun pertama ini adalah menginventarisasi unsur-unsur tanaman obat 

dalam lontar usadha dan balian yang dapat  diolah menjadi minuman siap dijual ke masyarakat , 2) 

wisatawan Nusantara maupun wisatawan Mancanegara dapat dengan mudah dan cepat memeroleh 

minuman tradisional, baik sebagai  well come drink maupun sebagai minuman  makan siang atau 

makan malam; 3) tersedianya minuman tradisional Bali yang bukan hanya  berfungsi sebagai 

minuman yang mengandung unsur obat tetapi juga sebagai penangkal rasa haus. Populasi dalam 

penelitian ini, yaitu (1) populasi lontar usadha  dan populasi balian. Sampel penelitian ini terdiri atas 

lontar usadha dan balian. Desain penelitian yang diterapkan dalam penelitian untuk 

mendokumentasikan unsur tanaman obat dalam : 1) usadha, 2) dari dukun, dan 3) unsur minuman 

yang dapat manarik konsumen dari sekolah pariwisata. Proses pengumpulan data dilakukan dengan 1) 

mendokumentasian unsur tanaman obat dari usadha, 2) mengajukan pertanyaan kepada dukun tentang 

pengetahuan dan pengalaman masing-masing, dan 3)  mengajukan pertanyaan kepada guru,dosen, 

maupun pihak hotel tentang unsur-unsur minuman yang dapat menarik konsumen. Data dianalisis 

secara deskriptif kualitatif.   

 Tanaman obat yang bersumber dari usadha yang digunakan sebagai obat dalam bentuk jamu 

banyak sekali. Namun di antara yang banyak itu, tidak semua jamu (loloh) dapat digunakan sebagai 

kuliner yang dapat djual kepada konsumen. Yang tidak dapat dijual sebagai kuliner kepada konsumen 

adalah akar pohon pisang meskipun dia digunakan sebagai jamu dalam pengobatan demikian juga 

data tanaman obat yang bersumber dari dukun. 
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sativa linn f); kayu manis (cnina momum 

zeyla nicum Ness). 

 Tanaman atau tumbuhan ini belum 

banyak diolah menjadi minuman siap saji 

sebagai bagian wisata kuliner yang 

disuguhkan untuk masyarakat maupun 

untuk kepentingan wisatawan. Padahal  

wisata kuliner dalam hal ini minuman 

khas Bali merupakan minuman potensial 

yang bukan saja penting untuk keperluan 

masyarakat lokal, tetapi juga untuk 

wisatawan domestik maupun wisatawan 

mancanegara sebagai minuman selamat 

datang. Di samping sebagai minuman 

selamat datang bagi wisatawan, juga 

berfungsi untuk meningkatkan sosial 

ekonomi masyarakat, sebab tanaman baik 

yang difungsikan sebagai tanaman 

upakara, obat maupun minuman 

merupakan fenomena sosial, yaitu 

membawa konsekuensi aktivitas ekonomi, 

di samping juga konsekuensi sosiologi, 

hukum, filsafat, pilitik, bahasa dan lain-

lain (Sukarsa, 2004:43). Sebab itu 

tanaman yang berfungsi sebagai minuman 

wisata kuliner perlu dikembangkan dan 

diolah sehingga manfaatnya dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat lokal 

maupun oleh wisatawan sebagai bagian 

ekonomi kreatif untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Selain itu usadha 

sebagai ilmu pengetahuan tradisional Bali 

belum banyak dimanfaatkan baik untuk 

pengobatan maupun wisata kuliner. 

Padahal, usadha banyak mengungkapkan 

bahan-bahan yang bersumber dari 

tanaman untuk digunakan sebagai obat 

dalam bentuk jamu. 

               Usadha “ilmu pengobatan” 

tradisional Bali belum banyak digarap 

secara ilmiah baik untuk kepentingan 

pengobatan maupun untuk konsumsi 

minuman secara lokal, apalagi global. 

Bali memiliki sekitar 50.000 lontar usada 

yang merupakan sumber pengobatan 

herbal yang belum tergarap. Sangat aneh 

tentunya, Bali yang memiliki banyak 

sumber, baik sumber tertulis tentang 

pengobatan maupun sumber daya alam 

untuk meramu jamu, justru kebanjiran 

produk herbal yang berasal dari luar Bali 

maupun mancanegara. Pada hal kalau 

usadha ini digarap secara seksama bukan 

saja dapat membantu meringankan beban 

ekonomi masyarakat karena obat usadha 

sebagai obat herbal di samping tidak 

banyak memerlukan biaya, juga dampak 

kimianya tidak ada, tetapi dapat 

membantu kesehatan masyarakat. Selain 

hal ini, pembuatan minuman untuk 

kesehatan, juga pembuatan minuman yang 

dilakukan dalam penelitian ini diperlukan 

sebagai minuman selamat datang 

(wellcome drink) bagi para tamu di hotel 

maupun restoran yang dikemas secara 

apik dan higenis. Hal ini diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat 

Bali. 

 Masalah kesehatan dapat ditinjau 

dari segi ilmu ekonomi kesehatan. Karena 

sumber daya jumlahnya terbatas, 

sedangkan manusia mempunyai 

bermacam-macam keperluan, sehingga 

terjadi persaingan untuk memperoleh 

sumber daya yang dapat dialokasikan 

untuk keperluan kesehatan (Marimbi,2009 

: 18). Sumber daya (alam, manusia) akan 

memengaruhi bidang lainnya seperti 

ekonomi, kesehatan. Hal ini berarti bahwa 

tanaman baik yang berfungsi obat 

(usadha) maupun minuman sebagai 

bagian sumber daya alam mempunyai 

kaitan dengan aspek ekonomi masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan pendekatan analogi 

organik Herbert Spencer dalam Marimbi 

(2009 :3) yang menyebutkan bahwa 

memahami masyarakat seperti memahami 

tubuh manusia, sebagai suatu organisasi 

yang terdiri atas bagian-bagian yang 

tergantung satu sama lain. 

Kesalingtergantungan inilah yang 

memengaruhi faktor lainnya, seperti : 
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kondisi ekonomi bisa  saja berpengaruh 

terhadap perilaku pemakaian sistem 

pengobatan (kesehatan). Bahkan sekarang 

cara berpikir pun bisa memengaruhi 

pilihan konsumsi yang bukan berdampak 

pada kesehatan, tetapi juga pada aspek 

ekonomi. Misalnya, ada kecenderungan 

pada lapisan masyarakat tertentu ingin 

dipandang supaya kelihatan trendi, 

sehingga berupaya tampil maksimal 

melalui penggunaan teknologi seperti HP 

canggih, pakaian, mobil baru, makanan, 

minuman bergengsi, bir, wiski. Di sisi lain 

ada pula masyarakat lebih memilih pola 

hidup sederhana baik karena berfikir 

ekonomi maupun kesehatan sehingga 

lebih memilih loloh (jamu) yang berbahan 

tanaman. Dan inilah bagian ekonomi 

kesehatan (Marimbi,2009 : 18). Keadaan 

ini merupakan implementasi perubahan 

sosial yang terjadi sebagai proses 

diversitas sosial. Perilaku sosial, status 

dan peran seseorang, yang kemudian 

mengalami pencairan dan pengkristalan 

pada satu identitas tertentu. 

Hubungan agama dan kesehatan dari 

sudut pandang antropologi kesehatan 

tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan 

masyarakat (Marimbi, 2009 : 45). Sebab 

kepercayaan seperti pada umumnya 

masyarakat Bali percaya bahwa penyakit 

itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) 

faktor sekala ( = yang kelihatan) dan (2) 

faktor niskala  (yang tidak kelihatan). 

Yang dimaksud dengan faktor sekala 

ialah penyakit yang tampak, nyata dan 

berwujud, misalnya luka kena pisau ,pilek 

,memar dan sebagainya; faktor niskala  

ialah penyakit yang tidak tampak, tidak 

nyata, tanpa sebab pasti , tapi menderita 

sakit (Tinggen, tanpa tahun ; V, Foster 

dan Anderson, 1986 ; dan Nala, 1993 : 3). 

 Masyarakat dan pengobatan 

tradisional menganut dua konsep 

penyebab penyakit, yaitu naturalistik dan 

personalistik. Penyebab naturalistik, yaitu 

seseorang menderita penyakit akibat 

pengaruh lingkungan, makanan, 

minuman, kebiasaan hidup, 

ketidakseimbangan dalam tubuh, 

termasuk juga kepercayaan panas-dingin 

seperti masuk angin dan penyakit bawaan. 

Penyebab personalistik menganggap 

munculnya penyakit disebabkan oleh 

intervensi suatu agen aktip yang dapat 

berupa makhluk bukan manusia (hantu, 

roh, leluhur atau roh jahat), atau makhluk 

manusia   tukang sihir, tukang tenung) 

(Marimbi, 2009 : 44 – 45). 

 

METODE 

Populasi dan Sampel Penelitian  

 Ada 2 (dua) jenis populasi dalam 

penelitian ini, yaitu (1) populasi lontar 

usadha  dan populasi balian. Pengambilan 

informan dari populasi ini bersifat 

terbatas, sehingga sampelnya juga 

terbatas. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan sesuai dengan masalah yang 

dikaji, yaitu pendokumentasian unsur 

tanaman obat dari lontar usadha dan 

balian. Sampel lontar usadha terdiri atas 

lontar usadha yang tergambar pada tabel 

berikut ini.
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Tabel 01:  Sebaran Lontar Usadha 

No. Nama Lontar 
Penerjemah / 

Alih Bahasa 
Alih Aksara Keterangan  

1. 
Usadha Kalimosadha 

Kuranta Bolong 
Nyoka  Koleksi pribadi 

2. Penangkal Upas  
Ki Dalang 

Sengit 
Koleksi pribadi 

3. Usadha Aserep 
Drs. Pande 

Ketut Tirta, dkk 
- 

Dinas Kesehatan 

Prov. Bali 

4. Cukil Daki 
Wayan Suar-

diana 
- Koleksi pribadi 

5. Usadha Dalem 
Jro Mangku 

Pulasari. 
- Koleksi pribadi 

6. Usadha Ila 
Drs. Pande 

Ketut Tirta. 
- Koleksi pribadi 

7. Usadha Cetik - 
Ki Dalang 

Sengit 
Koleksi pribadi 

8. 
Usadha Bhagawan 

Kasyapa. 

Jro Mangku 

Pulasari. 
- 

Koleksi pribadi 

Perpus Pemprov 

9. 
Usadha Tiwas Pung-

gung 

Jro Mangku 

Pulasari. 
- 

Koleksi pribadi 

Perpus Pemprov Bali / 

Gedong Kertya. 

10. Usadha Penawar 
Jro Mangku 

Pulasari. 
- 

Koleksi pribadi 

Perpus Pemprov Bali / 

Gedong Kertya. 

11. Usadha Tuju 
Nengah 

Tinggen 
- 

Koleksi pribadi 

Perpus Pemprov Bali. 

12. Usadha Tumbal 
Drs. Pande 

Ketut Tirta 
- 

Dinas Kesehatan 

Prov. Bali. 

13. Usadha Gering Agung 
Drs. Pande 

Ketut Tirta 
- 

Dinas Kesehatan 

Prov. Bali. 

14. Usadha Anda Kecacar 
Drs. Pande 

Ketut Tirta 
- 

Dinas Kesehatan 

Prov. Bali. 

15. 
Usadha Pengancingan 

Manik. 
Gede Netje. - 

Koleksi pribadi 

Perpus Pemprov . 

16. Aji Kreket I Ketut Suwidja - 
Koleksi pribadi 

Perpus Pemprov . 

17. Usadha Rare I Ketut Suwidja - 
Koleksi pribadi 

Perpus Pemprov . 

18. Taru Premana 
Dra. I Gusti 

Segari Putra. 
- Koleksi pribadi 

     

Tabel 02:  Sebaran Responden Dukun Usadha di Provinsi Berdasarkan Perimbangan Jumlah Dukun di 

Masing-Masing Kabupaten. 

 

No 
K A B U P A T E N 

Buleleng Jembrana Tabanan Badung Kodya Gianyar Bangli Klungkung Karang Jumlah 
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asem 

1. 15 15 20 20 10 10 10 10 15 105 

Jml 15 15 20 20 10 10 10 10 15 105 

 

 

Desain Penelitian  

 Desain penelitian yang diterapkan dalam 

penelitian untuk mendokumentasikan unsur 

tanaman obat dalam : 1) usadha, 2) dari dukun, 

dan 3) unsur minuman yang dapat manarik 

konsumen dari sekolah pariwisata seperti (STP 

+ SMK jurusan tataboga maupun dari pihak 

hotel bidang FB (Food and Beverages) ialah 

desain riset kualitatif. Tujuannya ialah 

mendokumentasikan : 1) unsur tanaman obat 

dalam usadha, 2) unsur- unsur tanaman obat 

dari dukun, 3) unsur-unsur minuman yang 

dapat menarik konsumen sehingga unsur itu 

dapat digunakan sebagai komoditas industri 

kecil dalam upaya meningkatkan penghasilan 

masyarakat berpenghasilan rendah. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Instrumen  

 Ada 3 (tiga) permasalahan utama yang 

dijawab dalam penelitian ini, yaitu 1) 

pendokumentasian unsur : 1) tanaman obat 

dalam usadha, 2) tanaman obat dari dukun, 

dan 3) minuman yang dapat menarik 

konsumen. Berdasarkan hal ini, maka 

instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data ketiga masalah tersebut 

adalah sebagai berikut. 

(1) Daftar pertanyaan untuk mencari dan 

mengumpulkan unsur-unsur tanaman 

obat yang ada dalam usadha dengan 

jalan mendokumentasikan unsur 

tanaman obat khususnya yang berupa 

unsur yang digunakan untuk membuat 

loloh (jamu) untuk obat.  

(2) Lembar observasi berisi butir-butir yang 

dapat diamati dalam pengobatan yang 

dilakukan oleh para dukun di Provinsi 

Bali. Lembar observasi ini terdiri atas 

tiga variabel pokok, yaitu : 1) 

perencanaan pembuatan loloh (jamu) : 

mulai menentukan bahan, mencari 

tanaman obat, mengumpulkan bahan, 

membersihkan bahan; 2) melaksanakan 

proses pembuatan loloh (jamu), 

misalnya mengiris, menentukan 

komposisinya, lalu proses 

pembuatannya sampai menjadi jamu, 

dan 3) aturan minumnya berapa kali 

sehari dengan takarannya.  

(3) Daftar pertanyaan untuk 

mendokumentasikan unsur minuman 

yang dapat menarik konsumen. Data ini 

dikumpulkan dari dosen perguruan 

tinggi pariwisata seperti STP, sekolah 

kejuruan yang ada pariwisatanya, seperti 

SMK jurusan boga.    

 

Proses Pengumpulan Data 

(1) Pendokumentasian unsur tanaman obat 

dari usadha dilakukan / dikumpulkan 

dengan jalan mendokumentasikan 

unsur-unsur tanaman obat yang 

berfungsi sebagai jamu yang bersumber 

dari 17 usadha. 

(2) Daftar pertanyaan yang diajukan 

langsung kepada dukun berdasarkan 

pengetahuan, pengalaman masing-

masing tanpa ada pengaruh atau bias 

eksternal. 

(3) Daftar pertanyaan yang diajukan 

langsung kepada pihak guru,dosen, 

maupun pihak hotel tentang unsur-unsur 

minuman yang dapat menarik 

konsumen.  

  

Metode Analisis Data 

 Perolehan data dianalisis secara 

deskriptif kualitatif.   Pendokumentasian 

data bersumber dari : 1) usadha di 
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perpustakaan pusat dokumentasi kebudayaan  

Bali di Denpasar, Balai Bahasa Provinsi Bali di 

Denpasar, Perpustakaan dan ArsipDaerah  

Provinsi Bali di Denpasar, Gedong Kirtya 

Singaraja, 2) dari para  dukun dan 3) dari 

sekolah pariwisata  seperti STP + SMK 

Jurusan Tata Boga maupun hotel bidang FB 

untuk unsur minuman yang dapat menarik 

konsumen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ada lima jenis pemanfaatan tanaman obat 

tradisional (TOT) Bali yaitu : 

1. Loloh (jamu) 

2. Boreh (param) 

3. Tutuh (tetes) 

4. Simbuh (sembur) 

5. Oles (oles) 

Kelima jenis pemanfaatan tanaman 

obat tradisional tersebut bersumber dari 2 hal, 

yaitu dukun dan lontar usadha. Dukun yang 

melakukan pengobatan ada 2 jenis, yaitu : 1) 

dukun yang belajar mengobati dengan 

menggunakan usadha yang disebut dukun 

usadha; 2) dukun kapica, yaitu dukun yang 

melakukan pengobatan karena anugrah Yang 

Kuasa. Baik dukun usadha maupun dukun 

kapica sama-sama menggunakan tanaman obat 

sebagai sarana mengobati pasien. Pemanfaatan 

tanaman obat mulai akar, kulit, daun, bunga, 

buah dan kayu. 

Di antara lima jenis pemanfaatan 

tanaman obat tradisional Bali, yaitu : jamu, 

param, tetes, sembar dan oles, hanya jamu 

yang berpeluang sebagai kuliner. Namun tidak 

semua bahan jamu berpeluang sebagai kuliner, 

apalagi sebagai minuman selamat datang 

(welcome drink). Misalnya akar pisang busuk 

yang digunakan sebagai jamu untuk obat 

keracunan tidak dapat digunakan sebagai jamu 

yang dijual ke masyarakat, apalagi untuk 

minuman selamat datang. Hal ini terjadi karena 

rasanya yang tidak enak. Jamu yang dijual ke 

masyarakat, terlebih sebagai welcome drink, 

tidak cukup hanya berstatus enak saja, tetapi 

juga harus memenuhi syarat : higienis, mulai 

proses pembuatan, pengemasan, penyimpanan 

termasuk peralatan yang digunakan pada saat 

pembuatan. Kemasannya harus menarik, 

rasanya enak. Namun untuk sampai menjadi 

minuman selamat datang, tahapan yang harus 

dilalui dalam penelitian ini adalah : 1) 

identifikasi tanaman obat tradisional baik yang 

ada dalam lontar usadha secara teoritis maupun 

yang digunakan oleh dukun secara praktis, 2) 

percobaan pembuatan minuman berdasar 

temuan 1) tanaman yang dapat digunakan 

sebagai minuman dan 3) uji klinis. Saat ini 

penelitian baru ada pada tahap pertama, yaitu 

identifikasi tanaman yang dapat digunakan 

untuk minuman, baik yang bersumber dari 

lontar maupun dari dukun.  

Berikut ini disajikan data tanaman 

yang digunakan sebagai obat minum dalam 

lontar tetapi bukan minuman, misalnya : akar 

silaguri; kelapa panggang, kelapa muda, isen, 

kunir, asam, daun kentut, belimbing buluh, 

belimbing besi, mengkudu, kencur, daun 

pancarsona, daun temen, delima putih, kayu 

manis, gamongan (lempuyang), jahe, jerangan, 

mentimun gantung, kumis kucing, temu kunci, 

temu tis, lengkuas, sembung, silik, semanggi 

gunung, temen, temu giring, temulawak, sirih, 

ginten cemeng, kacemcem, sembung rambal, 

daun salam, tebu hitam, ketan gajih, liligundi, 

piduh (tapak kaki kuda), jerungga, waru. 

Berikut dipaparkan data tanaman obat 

yang digunakan sebagai obat minum yang 

bersumber dari dukun, yaitu : adas, akar 

beluru, akar manis, andong, angsana, akar 

enau, asam jawa, bakung, daun bambu, bangle, 

belatung lengis, belimbing manis, belimbing 

wuluh, beluntas, benalu jeruk, benalu the, 

beras merah, biang sunda, binahong, 

bintangun, bimtemu, buangit, buni, bunga 

matahari, camplung, kayu cang, ceguk, 

cendana, cermai, cincau, cocor bebek, dadap 

wong, daun intaran, daun jinten, daun kentut, 

daun salam, sirih, daun delima,dewandaru, 

gadung, gatep, jerangau, jeruk nipis, jeruk 

purut, kaliasem, kayu manis, kayu jadma, kayu 
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kasturi, kayu kacemcem, kacemcem putih, 

kecombrang, beluntas, kencur, kumis kucing, 

kunir, lempuyang, lidah buaya, mahkota dewa, 

manggis, mengkudu, nagasari,pandan wangi, 

pancasona, sambiloto, samblung, selasih, 

semanggi gunung, sembung, sembung gunung, 

sirih, sirsak, srikaya, tapak liman, temu giring, 

temu kunci, temu lawak, temu tis, tingulun. 

Pemakaian tanaman obat tradisional belum 

banyak dikaji secara ilmiah sehingga 

kandungan yang aada di dalamnya tidak 

diketahui kenapa dapat menyembuhkan. 

Penggunaannya lebih didasari oleh keyakinan 

dan pengalaman, serta fakta pasien yang 

disembuhkan. Namun dalam hubungannya 

dengan penggunaan jamu sebagai obat baik 

mennurut lontar maupun dukun masih harus 

diseleksi lagi unsur-unsur yang dapat 

digunakan sebagai kuliner. Berikut ini unsur 

tanaman yang diperkirakan sebagai kuliner : 

 

No. 
Bahan Minuman dari Daun/Tumbuhan 

Bahasa Indonesia Bahasa Daerah Bali Bahasa Latin 

1. Kencur Cekuh Kaempferia galanga L. 

2. Temutis Temutis Curcuma purpuracens 

3. Lempuyang Gamongan Ziginger cassuamianar 

4. Belimbing wuluh Belimbing buluh Averrhwa bilimbil 

5. Sembung Sembung Blumea balsamifera 

6. Kacemcem Cemcem Spondias pinnata L Anacardiae 

7. Kunir Kunyit Curcuma domestica 

8. Mengkudu Tibah Mornida citrifolia L rubiaceal 

9. Sireh Base Piper betle l 

10. Belimbing besi Belimbing besi Averrhwa carambola L oxalidaceae 

11. Beras merah Baas barak Oriza sativa Linnf 

12. Kayu manis Kayu manis Cinnamomun zeylanicum Ness 

13. Ketan gajih Ketan gajih Oryza sativa L Alatirosa 

14. Jerangan Jangu Acorus calamus L Anaceae 

15. Sumanggi gunung Sumanggi gunung Hydrocotyle podanta Molk 

16. Sembung gantung Sembung gantung Blumea balsamifera DC.f 

17. Temu kunci Temu kunci Bolsen bergia pandurata 

Schbzingibergia 

18. Ginten cemeng Ginten cemeng Cuminum cyminum L. umbelliferaceae 

19. Beluntas Beluntas Plucea undica 

20. Silik Srikaya Annona squamoza 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

 Tanaman obat yang bersumber 

dari usadha yang digunakan sebagai obat 

dalam bentuk jamu banyak sekali. Namun di 

antara yang banyak itu, tidak semua jamu 

(loloh) dapat digunakan sebagai kuliner yang 

dapat djual kepada konsumen. Yang tidak 

dapat dijual sebagai kuliner kepada konsumen 

adalah akar pohon pisang meskipun dia 

digunakan sebagai jamu dalam pengobatan 

demikian juga data tanaman obat yang 

bersumber dari dukun. Berdasar hal ini, maka 

tanaman obat yang dapat digunakan berpotensi 

sebagai kuliner bernilai ekonomis adalah 

tanaman obat sebagai berikut :

 

No. 
Bahan Minuman dari Daun/Tumbuhan 

Bahasa Indonesia Bahasa Daerah Bali Bahasa Latin 
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1. Kencur Cekuh Kaempferia galanga L. 

2. Temutis Temutis Curcuma purpuracens 

3. Lempuyang Gamongan Ziginger cassuamianar 

4. Belimbing wuluh Belimbing buluh Averrhwa bilimbil 

5. Sembung Sembung Blumea balsamifera 

6. Kacemcem Cemcem Spondias pinnata L Anacardiae 

7. Kunir Kunyit Curcuma domestica 

8. Mengkudu Tibah Mornida citrifolia L rubiaceal 

9. Sireh Base Piper betle l 

10. Belimbing besi Belimbing besi Averrhwa carambola L oxalidaceae 

11. Beras merah Baas barak Oriza sativa Linnf 

12. Kayu manis Kayu manis Cinnamomun zeylanicum Ness 

13. Ketan gajih Ketan gajih Oryza sativa L Alatirosa 

14. Jerangan Jangu Acorus calamus L Anaceae 

15. Sumanggi gunung Sumanggi gunung Hydrocotyle podanta Molk 

16. Sembung gantung Sembung gantung Blumea balsamifera DC.f 

17. Temu kunci Temu kunci Bolsen bergia pandurata 

Schbzingibergia 

18. Ginten cemeng Ginten cemeng Cuminum cyminum L. umbelliferaceae 

19. Beluntas Beluntas Plucea undica 

20. Silik Srikaya Annona squamoza 

 

Saran 

 Berdasar hasil penelitian/simpulan 

di atas, maka disarankan untuk melakukan 

percobaan membuat jamu berdasar kepada 20 

(dua puluh) tanaman seperti yang disebutkan 

dalam simpulan. Diharapkan dari percobaan itu 

bukan hanya manfaatnya dari segi kesehatan, 

tetapi juga ditemukan komposisi yang tepat 

sehingga dihasilkan jamu yang dapat menarik 

konsumen.  
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I Made Darmada 

ABSTRAK 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara adi 

budaya yang dibuktikan dengan warisan 

budaya adiluhung yang telah ada sejak ratusan 

tahun silam, yang dibuktikan dengan adanya  

subak sebagai rekayasa sosial untuk pertanian, 

candi Borobudur dan Prambanan merupakan 

supremasi arsitektur, Keris adalah bukti nyata 

dalam metalurgi, batik merupakan fesien di 

jamannya, jamu dan ramuan tradisional 

merupakan research and development. Keadi-

budayaan Indonesia ini akan tidak terlepas dari 

budaya global yang sangat mempengaruhi 

masyarakatnya. 

Ardika (2007) menyatakan bahwa 

kebudayaan global yang mempengaruhi 

masyarakat dalam berbagai dimensi, yaitu 

perpindahan orang (ethnoscape), pengaruh 

teknologi (technoscape), pengaruh aliran 

keuangan (financescape), pengaruh media 

informasi (mediascape), dan pengaruh ideologi 

(ideoscape) seperti HAM dan demokrasi. 

Lebih lanjut, Hofstede (1970:11) menyatakan 

pula bahwa kehidupan di jaman global “ 

technology has brought the world much closer 

together. This means that people of different 

cultures find themselves working together and 

communicating more and more”.   

Hal itu memberikan gambaran bahwa 

ethnoscape, technoscape, mediascape, 

financescape, dan ideoscape dalam bentuk 

gerakan manuisa, teknologi informasi, dan 

uang yang dibawa melalui kegiatan industri 

kreatif dalam destinasi kepariwisataan, tidak 

saja menimbulkan hubungan lintas budaya 

tetapi merangsang revitalisasi kesenian etnis 

dan adat istiadat melalui hubungan komunikasi 

berkelanjutan. 

Masyarakat Hindu Bali merupakan 

masyarakat kreatif yang setiap karyanya selalu 

bertumpu pada nilai-nilai budaya lokal 

adiluhung yang dapat diwujudkan dalam 

berbagai komponen dalam berbagai subsektor 

STUDI ETNOGRAFI  PADA BUDAYA LOKAL SEBAGAI 

PENGEMBANGAN KREATIVITAS DALAM KONTEKS INDUSTRI 

KREATIF 

m.darmada@yahoo.com 

08124628716/081805367059 

Indonesia merupakan negara adi budaya yang dibuktikan dengan warisan budaya adiluhung yang telah 

ada sejak ratusan tahun silam, yang dibuktikan dengan adanya  subak sebagai rekayasa sosial untuk pertanian, 

candi Borobudur dan Prambanan merupakan supremasi arsitektur, Keris adalah bukti nyata dalam metalurgi, 

batik merupakan fesien di jamannya, jamu dan ramuan tradisional merupakan research and development. Keadi-

budayaan Indonesia ini akan tidak terlepas dari budaya global yang sangat mempengaruhi masyarakatnya. 

Ekonomi pada era globalisasi merupakan  ekonomi berkelanjutan/ekonomi kreatif yang berbasis pada 

pengetahuan. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan, paling tidak 

paradigmanya ada pada paradigma fungsional, yaitu berpengetahuan, berkemampuan, dan bersikap masa depan.  

Jenis Penelitian ini adalah studi etnografi tentang konsepsi masyarakat Bali terhadap SMK sebagai pusat 

pengembangan sumber daya manusia termasuk jenis kualitatif etnografi. Studi ini secara kualitatif memotret dan 

mendiskripsikan cara-cara masyarakat Bali berdasarkan budaya lokal  sebagai pengembangan kreativitas dalam  

industri kreatif yang  analisis data menggunakan Miles dan Huberman.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kreativitas berdasarkan modal sosial pada budaya 

lokal dalam industri kreatif dapat disimpulkan, bahwa Social balivogenic yaitu pengetahuan sosial/lembaga 

sosial yang membudaya dalam relativitas  desa, kala, patra dapat menunjang, dan memupuk serta  terbentuknya 

konsep kreativitas sosial. Konsep kreativitas Sosial merupakan  peran modal sosial yang membudaya pada 

relativitas tempat, ruang, dan waktu sebagai pengembangan kreativitas sosial dalam industri kreatif. 
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industri kreatif. Kemudian, kreativitas tersebut 

mendukung tumbuhnya industri pariwisata 

(Pemayun, 2010).  Di sisi lain,  Brahmantyo 

(2008) yamg memposisikan pariwisata dalam 

wacana industri kreatif menyatakan  bahwa 

industri kreatif berada dalam cluster yang 

dibangkitkan oleh ide-ide yang merupakan 

perpaduan antara seni budaya (kreativitas 

artistik), bisnis (entrepreneurship), dan 

teknologi (inovasi) yang bermuara pada nilai-

nilai ekonomi baru. 

Selanjutnya, Swarsi (2008:33) 

menyatakan bahwa budaya lokal Bali memiliki 

karakteristik yang unggul yaitu: (1) 

mengedepankan kualitas, keagungan, dan 

keharkatan sehingga sangat diagungkan; (2) 

menjadi sumber inspirasi, kreasi, sangat 

diapresiasi sebagai citra, referensi, dan jati diri; 

(3) diterima dan diasosiasi oleh mayoritas 

populasi sebagai orientasi sikap hidup; (4) 

memiliki roh (methaksu), sifat khas, lentur, dan 

adaptif serta sarat dengan nilai-nilai lokal, 

nasional, dan universal; (5) mengandung sari-

sari budaya dan peradaban yang mencakup 

etika, estetika, logika, solidarita, spiritualita, 

dan praktika. Kebudayaan lokal yang unggul 

dapat dirujuk sebagai wawasan kehidupan 

publik yang berdimensi sektoral dan lintas 

sektoral.  

Konsep budaya lokal Bali yang unggul 

yakni (1) tataran konkret  dengan filosofi Tri 

Hita Karana (THK), ajaran tattwamasi, ajaran 

dharma, ajaran bhineka tunggal ika, ajaran 

trikaya parisudha, ajaran pancadatu, ajaran 

swastika, ajaran dewata nawa sanga,  dan lain 

sebagainya yang tumbuh di tanah Bali; (2) 

tataran intangible misalnya kerja tulus, etos 

kerja, pola hidup disiplin, sikap 

kreatif/individu kreatif, sistem subak, tradisi 

nyastra, kreasi seni; dan (3) tataran tangible 

misalnya warisan budaya arkeologis, karya 

arsitektur, gamelan, pepatrean, pis 

bolong/pancadatu (uang kepeng), senjata 

dewata nawa sanga,  benda sakral, berbagai 

benda seni kria logam, benda seni kria kayu, 

benda seni kria keramik, dan  bangunan-

bangunan yang monumental. 

Selanjutnya, warisan budaya yang 

fungsional dalam masyarakat Bali menjadi 

ikon kehidupan kreatif yang terkemas dalam 

soroh/klen pande dan catur warna yang 

melahirkan bakat/profesi. Profesi merupakan 

unsur kompetensi dan kewenangan atas “bisa 

dan boleh”   dalam suatu pekerjaan, adanya 

pengakuan yang dapat diterima oleh 

komunitas/organisasi, dan mampu memberikan 

pelayanan secara nyata pada masyarakat luas. 

Semisal yang berwenang mendidik adalah 

guru, maka profesinya disebut guru, dan yang 

berwenang dibidang kesehatan misalnya 

dokter, maka profesinya disebut dokter, serta 

orang yang berwenang dalam masyarakat 

tradisional Bali mengerjakan logam mulia 

adalah pande, maka profesinya disebut pande. 

Pande dan catur warna itulah yang 

memunculkan bakat/profesi masyarakat Bali. 

Yang berprofesi di bidang kerohanian, 

pendidikan, dan pengobatan digolongkan 

warna brahmana. Yang berprofesi di bidang 

kepemimpinan digolongkan warna ksatria. 

Yang berprofesi di bidang ekonomi 

digolongkan waisya. Tetapi, ada juga yang 

tidak bisa menentukan pekerjaan untuk dirinya 

sendiri. Klen inilah yang disebut sudra, yang 

hanya memiliki kemampuan tenaga fisik saja 

(Wiana, 2009).  

Masyarakat Bali dalam tatanan 

kehidupannya berproses melalui pendidikan di 

keluarga, banjar sebagai aktivitas komunitas 

berupa skaa, pembelajaran yang berkaitan 

dengan panca gita, seni tari, serta  pesraman di 

desa adat/desa pekraman dalam upaya 

peningkatan sradha (iman) dan keterampilan 

tentang pembuatan berbagai persiapan panca 

yadnya. Selanjutnya, pendidikan merupakan 

salah satu pilar untuk mempertahankan 

eksistensi manusia dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dan menjaga kesinambungan 

manusia itu sendiri. Kemudian, pendidikan 

merupakan upaya mencerdaskan bangsa dalam 

mengisi pembangunan untuk mencapai 

kesejahteraan umat manusia. Sejalan dengan 

pembangunan pendidikan di Bali, fenomena 

kehidupan dalam arus globalisasi, tentu akan 

menjadi daya tawar pada penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia, khususnya Bali yang 

mensinkronisasikan antara lokalitas, 

nasionalisme, dan globalisme.  

Dengan demikian, sangat diperlukan 

pendidikan yang berakar pada budayanya 

sehingga dapat melahirkan insan-manusia yang 

kreatif dan inovatif, tumbuh subur dari 

keluarga, masyarakat yang berbudaya. Senada 

dengan hal di atas Tilaar (2002:34) 

menyatakan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia haruslah bertolak dari 

das sein anak Indonesia agar anak tersebut 

tidak tercerabut dari budaya lokalnya dan 
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jangan dipaksakan untuk menerima suatu 

kebudayaan yang masih asing baginya. Di sisi 

lain, strategi pendidikan di Indonesia sekarang 

ini telah keluar dan terlepas dari rel 

ideologinya. Strategi pendidikan semestinya 

ditentukan oleh konsep ideologi bangsanya, 

tetapi yang terjadi akhir-akhir ini ditentukan 

oleh konsep politik suatu pemerintahan. 

Sementara itu, konsep suatu bangsa atau 

negara harus diatur berdasarkan pertimbangan 

kondisi alam tempat bangsa itu hidup, dan ke 

arah mana bangsa itu akan dididik agar mampu 

hadir di tengah-tengah masyarakat dunia yang 

maju, damai, dan sejahtera pada jamannya.  

Bali dalam pangkuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 diharapkan mampu 

mengelola dan mengembangkan sumber daya 

manusia dengan sebaik-baiknya. Pembangunan  

Bangsa Indonesia diyakini dapat diperoleh 

melalui pendidikan yang relevan apabila hasil 

yang diperoleh dari pendidikan itu mempunyai 

nilai fungsional bagi penghidupan manusia 

secara konkret dengan lingkungan hidupnya, 

perkembangan masa sekarang dan yang akan 

datang diharapkan setiap insan masyarakat 

Indonesia mendapatkan hak hidupnya sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya. 

Selanjutnya, strategi dan program 

pendidikan seharusnya sejalan dengan tujuan 

untuk membangkitkan harkat manusia yang 

berbudaya agar mampu berpacu secara mental 

untuk mengejar ketertinggalan dalam arena 

hidup di dunia tanpa menghilangkan kodratnya 

yang beragam. Oleh karena itu, pengembangan 

kreativitas di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) diharapkan benar-benar berbasis 

budaya lokal yang berkolaborasi dengan 

perkembangan budaya industri kreatif. Sejalan 

dengan itu, Tilaar (2002:34) menyatakan 

bahwa pendidikan nasional harus dimulai dari 

lingkungan dan secara berangsur-angsur 

diarahkan kepada terwujudnya proses 

pembudayaan  nasional melalui proses 

pendidikan nasional. Dengan demikian, setiap 

jenis kurikulum bukan menjadi tujuan, 

melainkan menjadi rel untuk mencapai tujuan 

dan salah satu alternatif dalam menyusun 

strategi, program dan kurikulum pendidikan 

meng-Indonesia yang selalu 

mengaktualisasikan budayanya.  

Berikutnya, sumber daya alam dan 

sumber budaya masing-masing suku yang 

tersebar di Bumi Nusantara ini merupakan 

kekayaan dan aset yang sangat luar biasa, 

dapat dikembangkan melalui kreativitas anak 

bangsa ini untuk menyongsong ekonomi era 

global yaitu ekonomi kreatif (industri kreatif). 

Hal ini para akademisi belum menyatukan 

berbagai program yang ada ditingkat SMK 

atau ditingkat perguruan tinggi untuk bersama-

sama mendorong dan mendukung 

penggunakan sumber-sumber yang terbarukan. 

 SMK dalam dinamikanya dan 

pembinaanya harus terus dipacu, diinovasi dan 

dikembangkan melalui nilai-nilai dan budaya 

masyarakat lokal dan global. Selanjutnya, 

inovasi dan pengembangan SMK yang 

menginternalisasikan nilai-nilai budaya 

masyarakat Bali merupakan harapan dan 

tantangan bagi masyarakat SMK di Bali.  

SMK yang tumbuh di tanah Bali 

dipenuhi berbagai harapan dan tantangan 

diantaranya, yaitu:  (1) SMK diharapkan 

mampu menghadirkan manusia produktif, 

mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan 

pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri 

(dudi) sebagai tenaga tingkat menengah sesuai 

dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya; 

(2) SMK ditantang agar mampu membekali  

siswanya dalam bidang seni, ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta  memiliki kemampuan 

mengembangkan diri, yaitu berinovasi dan 

berkreativitas, berwirausaha/mandiri serta 

dapat meningkatkan kemampuannya melalui 

jenjang pendidikan/pelatihan lebih tinggi 

sesuai dengan kejuruannya untuk meraih 

peluang pada jamannya, yaitu jaman industri 

kreatif. 

Penggalian kearifan lokal Bali melalui 

kreativitas dan bentuk industri kreatif akan 

membawa perubahan dalam tatanan pola pikir, 

sikap hidup, khususnya masyarakat SMK. 

Oleh karena itu, masyarakat Bali dihadapkan 

pada tantangan paradigma baru dalam 

melakukan inovasi pengembangan SMK yang 

digali dari pewarisan budaya sehingga benar-

benar berbasis pada masyarakat dan berakar 

budaya lokal (kearifan lokal) untuk 

menentukan masa depannya.  

Kemudian, kerajinan logam mulia 

yang merupakan aspek turunan dari subsektor  

industri kreatif, merupakan produk unggulan 

Disperindag Pemkab Gianyar dan Pemprop 

Bali. Produk dari kria kerajinan logam 

memiliki pasar lokal untuk kepentingan panca 

yadnya dan pasar global serta berkaitan erat 

dengan pariwisata. Lebih lanjut, program 
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keahlian disain dan produksi kria kerajinan 

logam satu-satu yang ada di Bali yaitu di SMK 

Negeri 2 Sukawati. Oleh karena itu, SMK 

Negeri 2 Sukawati dan lingkungannya sebagai 

sasaran untuk melaksanakan penelitian. Oleh 

karena itu adapun permasalahan penelitian ini 

adalah bagaimanakah modal sosial dalam 

budaya lokal sebagai pengembangan 

kreativitas siswa SMK Negeri 2 Sukawati  

dalam konteks industri kreatif? 

Dari permasalahan tersebut di atas,  

tujuan penelitian ini adalah: Menggali peran 

modal sosial dalam budaya lokal Bali sebagai 

pengembangan kreativitas  siswa  SMK  dalam 

konteks industri kreatif dan Penelitian ini 

secara akademik mempunyai nilai manfaat 

besar dalam pengembangan konsep-konsep 

penyelenggaraan SMK yang bermutu dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat, 

keunggulan dan kearifan lokal, selaras dengan 

roh perkembangan desentralisasi pendidikan, 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara 

utuh dan holistik. Konsep-konsep baru dan 

membumi tentang penyelenggaraan SMK yang 

digali secara empirik dari budaya lokal dengan 

metode induktif kemudian direkonstruksi dan 

dimaknai sebagai teori akan sangat besar 

manfaatnya bagi pengembangan ilmu 

pendidikan kejuruan di Indonesia. Secara 

praktis temuan penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan rujukan 

pengambilan kebijakan pengembangan SMK 

di Propinsi Bali yang holistik dan humanis 

sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, SMK 

diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang 

sistemik dengan sistem terbuka dan 

multimakna serta mengembangkan kreativitas 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Tujuan SMK sebagaimana tertuang 

dalam PP 19 tahun 2005 pasal 26 ayat 3 

dinyatakan untuk meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

Berkaitan dengan pemetaan tujuan SMK 

tersebut, struktur kurikulum SMK Negeri 2 

Sukawati terdiri dari program normatif, 

adaptif, dan produktif. Hal tersebut, 

memberikan pemetaan yang jelas bahwa di 

SMK Negeri 2 Sukawati berjalan pendidikan 

integralistik, yaitu program normatif 

mengandung filosofinya Friere dalam teori 

konsientisasi (humanis),  program adaptif 

mengandung filosofinya Dewey yang 

bermakna pragmatis (progresif/demokratis), 

dan program produktif mengandung 

filosofinya Prosser yang bermakna esensial 

dan eksistensial. 

Zubaedi (2012:19) menyatakan bahwa 

pendidikan integralistik merupakan model 

pendidikan yang berorientasi pada komponen-

komponen kehidupan yaitu; (1) pendidikan 

berorientasi pada ketuhanan, (2) kemanusiaan, 

dan (3) alamiah (alam pada umumnya). 

Kemudian, berkaitan dengan pendidikan 

integralistik adalah perwujudan kehidupan 

manusia yang merupakan pribadi jasmani-

rohani, intelektual, perasaan, dan individu-

sosial. 

Kesejahteraan masyarakatnya pada abad 

ke-21 ditandai dengan masyarakat ekonomi 

kreatif (industri kreatif) yang berbasis 

pengetahuan atau kreativitas. Oleh karena itu, 

pendidikan kejuruan (SMK) seyogyanya  

terdisain dalam kurikulum yang relevan, 

berbasis keunggulan, di tempat tumbuhnya 

sekolah yang bersangkutan. Pembelajaran 

berbasis pengetahuan dari sumber daya dan 

sumber budaya akan diperoleh kejelasan  

tentang kemampuan/kreativitas. Hal tersebut 

menjadikan setiap insan SMK akan 

berorientasi pada rasa (ide, gagasan, konsep), 

karsa (proses perwujudan), dan cipta (bentuk 

perwujudan) yang  kontekstual. Hal tersebut 

menandakan bahwa SMK membentuk 

keunggulan-keunggulan dan mengandalkan 

SDM, teknologi, dan manajemen yang 

menjadikan suatu tantangan (Pavlova, 2009). 

Pengembangan kreativitas siswa SMK 

yang tepat akan berdampak ganda bagi 

pemerintah daerah baik dalam konspirasi 

politik, ekonomi, sosial dan budaya.  SMK 

dapat mendorong proses-proses penyesuaian-

penyesuaian terhadap pengaruh budaya global 

dengan tetap berpegang teguh pada akar 

budaya lokal Bali. Masyarakat Bali sebagai 

bagian dari Indonesia memiliki budaya lokal 

yang sangat kuat sebagai modal pelaksanaan 

proses akulturasi dan/atau penyesuaian diri, 

enkulturasi/pembawa perubahan, dan 

inkulturasi sebagai pewarisan. SMK yang 

mengakar pada kearifan lokal sangat 

mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan 

siswa, kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, 

program pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Budaya lokal Bali yang unggul perlu dijadikan 

pengembangan kreativitas dan diwadahi dalam 
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penataan SMK untuk mendukung konteks 

industri kreatif. 

Jaman globalisasi sangat erat kaitannya 

dengan perilaku mobilitas. Mobilitas ini juga 

akan mempengaruhi berbagai bentuk 

reorganisasi sosial, ekonomi, dan politik. Hal 

tersebut memberikan dampak pada 

reorganisasi ekonomi yaitu perwujudan dari 

usaha mencari hidup yang lebih baik secara 

ekonomi, dan mengakibatkan ketimpangan 

ekonomi regional dan nasional (Abdullah, 

2010:116).  

Kemudian, pada level yang lebih mikro 

untuk di Indonesia, yaitu gerakan orang yang 

terjadi yaitu meluas akibat dari transportasi dan 

media sosial yang semakin hari semakin baik 

dan hampir setiap tempat dapat terjangkau 

dengan relatif mudah. Berkaitan dengan itu, 

lingkungan hidup suatu tempat akan  terdiri 

dari kaum pendatang yang sifatnya sesaat 

maupun permanen. Appadurai menyatakan 

bahwa gerakan manusia semacam itu 

merupakan tanda perkembangan yang paling 

penting dalam rekonstruksi  sejarah kehidupan 

(Abdullah, 2010:117). 

Indonesia merupakan sebuah negara 

yang terdiri atas beragam suku bangsa, 

diantaranya suku Jawa, suku Sunda, suku 

Baduy, suku Bali, suku Sasak, suku Batak, 

suku Dayak, dan sebagainya.  Keragaman suku 

ini, tentunya dapat menciptakan budaya yang 

beragam. Oleh karena itu, kebudayaan yang 

tumbuh dan berkembang dalam salah satu suku 

bangsa tersebut dapat dinamakan budaya 

tradisi atau budaya lokal. Selanjutnya budaya 

lokal merupakan sebuah hasil cipta, rasa, 

karsa, atau buah budi yang tumbuh dan 

berkembang pada alam serta masyarakatnya. 

Berkaitan dengan referensi itu, budaya lokal 

Bali yang merupakan vibrasi agama Hindu 

harus diperkuat bukan untuk meredam 

pengaruh budaya global, bahkan lebih 

dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai pelezat 

dan modal pengembangan budaya lokalnya. 

Di sisi lain, bahwa budaya local Bali 

merupakan salah satu benteng tangguh 

menghadapi serbuan budaya global yang 

berpotensi melenyapkan identitas bangsa. 

Selanjutnya, budaya lokal Bali memiliki 

kearifan yang berupa nilai, perilaku atau 

ekspresi dan bentuk-bentuk hasil kebudayaan 

(karya) yang bersifat material dan immaterial. 

Budaya nilai memberikan sistem 

pengetahuan, budaya perilaku memberikan 

semesta pengalaman nyata, dan budaya karya 

memberikan warisan budaya (heritage) kepada 

yang tidak terlepas dari tradisi adat berupa 

upacara adat. Upacara adat merupakan salah 

satu produk budaya lokal. Hal ini memiliki 

beberapa fungsi mendasar, yakni ritus 

komunikasi (manusia dengan Tuhan), perekat 

sosial (solidarity maker), pengukuhan atas 

nilai-nilai tradisi, wahana ekspresi kolektif dan 

wahana pengembangan nilai-nilai ekonomi 

terkait dengan budaya wisata 

(http://ikhsancrut.ngeblogs.com budaya-lokal 

diunduh tanggal 1 Maret 2010). 

Suryadarma (2011) menyatakan bahwa 

kebudayaan Bali pada hakikatnya dilandasi 

oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran 

agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui 

adanya perbedaaan (rwa bhineda), yang sering 

ditentukan oleh relativitas tempat (desa), 

relativitas waktu (kala) dan relativitas situasi 

(patra). Konsep desa, kala, dan patra 

menyebabkan kebudayaan Bali bersifat 

fleksibel dan selektif dalam menerima dan 

mengadopsi pengaruh kebudayaan luar. 

Pengaruh kebudayaan luar akan 

memunculkan kreativitas budaya, yakni 

berbagai bentuk aneka produk kerajinan, 

sehingga desa adat yang semula bercorak 

agraris berubah menjdi desa adat agraris-

industri. Perubahan ini menimbulkan 

kemakmuran seperti  desa-desa adat/pekraman 

di Bali. Kemakmuran tercermin pada 

kehidupan desa adat sebagai tampak pada 

pemeliharaan Pura (tempat ibadah), 

penyelenggaraan ritual, dan lingkungan rumah 

yang asri serta tempat tinggal kebanyakan 

berbentuk rumah gedong atau lazim disebut 

rumah tipe kantoran (Atmaja, 1999). 

Kebudayaan  Bali dalam relativitas desa 

kala patra (tempat, waktu, ruang) yang 

menunjang, memupuk dan memungkinkan 

terjadinya perkembangan kreativitas disebut 

dengan balivogenic culture.  Adapun 

karakteristiknya sebagai berikut; (1) adanya 

sarana kebudayaan berupa alam geografis yang 

archipilago, dan alam demografis yang unik 

merupakan sarana/media tumbuhnya suatu 

kreativitas yang membudaya; (2) 

kebudayaannya sangat terbuka terhadap 

rangsangan dari berbagai lapisan masyarakat 

dan tidak bagi golongan tertentu yaitu 

berkaitan dengan Tri Hita Karana yaitu 

terjadinya relasi dengan Tuhan, relasi sesama 

manusia yaitu memiliki pribadi yang unik 

http://id.shvoong.com/tags/nilai/
http://id.shvoong.com/tags/dan/
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dalam kehidupan sosial, dan relasi pada alam 

makrokosmos/mikrokosmos; (3) penekanan 

pada “becoming” (menjadi tumbuh) yaitu 

manusia yang kreatif menyadari bahwa 

kreativitas adalah sesuatu yang tumbuh, dan 

membutuhkan masa depan dan masa kini. Pada 

masyarakatnya bahwa individu sebagai 

manusia harus selalu berproses untuk 

memperoleh berbagai pengalaman berupa 

kemampuan/kreativitas. Hakikat manusia 

sebagi makhluk individu, sosial, dan religius 

pada dasarnya memiliki kewajiban hidup yang 

berlandaskan pada ajaran tri kaya parisudha. 

Ajaran tri kaya parisudha, yaitu manacika 

(berpikir yang baik dan benar), wacika 

(bersikap yang baik dan benar), kayika 

(bertindak/berbuat yang baik dan benar). 

Kewajiban  hidup yang layak, akan diraih 

melalui belajar sepanjang hayat melalui tiga 

pilar pendidikan (keluarga, banjar/desa 

adat/pekraman/masyarakat, dan sekolah) untuk 

dapat menjadi sejahtera dan terpenuhi 

becoming-nya dalam tradisi yang membumi; 

(4) kebudayaan balivogenic memberikan 

peluang terbuka/bebas terhadap media 

kebudayaan bagi semua warga negara, tanpa 

diskriminasi. Berkaitan dengan hal tersebut di 

atas, bahwa pendidikan keluarga di Bali 

merupakan peletakan dasar atas relasi pada 

keyakinan akan Hyang Widi/Tuhan Yang 

Maha Esa, relasi pada sesama melalui 

penanaman etika-moral, dan menanamkan 

kemampuan dalam melakukan kegiatan 

ritualisasi. Kegiatan ritualisasinya yang 

membudaya dalam upaya individualisasi orang 

Bali berproses sejak dari perkawinan 

(pewiwahan) terjadinya benih dalam 

kandungan, kelahiran, kehidupan, kematian 

merupakan pembenihan ajaran-ajaran tri kona 

(utpeti, stiti, pralina),  ajaran pancadatu, 

ajaran tri kaya parisudha untuk terjadi 

pencerahan yang dilatarbelakangi oleh spirit 

keagamaan. Hal tersebut memberikan arah 

bahwa manusia (mikrokosmos) dengan alam 

jagat raya (makrokosmos) menyatakan Atman 

adalah Brahman dan Brahman adalah Atman 

berarti  manusia sama dihadapan Tuhan; (5) 

timbulnya kebebasan atau paling tidak hanya 

ada diskriminasi yang ringan setelah tekanan 

dan tindasan yang tulus, merupakan insentif 

dan tantangan terhadap pertumbuhan 

kreativitas. Berkaitan dengan karakteristik 

tersebut, bahwa anak-anak yang tumbuh di 

Bali dibina melalui pendidikan keluarga, 

banjar/desa adat, dan sekolah formal yang 

memiliki tantangan untuk masa depannya baik 

putra dan putri tidak ada perbedaan yang 

bersangkutan maju bersama dalam kreativitas 

untuk meraih harapan bagi masa depannya; (6) 

faktor balifogenic  yang juga penting ialah 

keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan 

yang berbeda, bahkan kontras. Faktor keenam 

yang berkaitan dengan keterbukaan terhadap 

rangsangan kebudayaan yang berbeda yaitu 

budaya India yang berkaitan dengan Ramayana 

dan Mahabarata, serta ornamen dari Belanda 

disebut patra olanda, Mesir disebut patra 

mesir, China berupa pis bolong berupa media 

artefak atau media tradisional dan global yang 

mewarnai kreativitasnya; (7) toleransi dan 

minat terhadap pandangan divergen yang 

menyebar untuk memperoleh ide-ide 

terbarukan melalui ajaran pancadatu yang 

dikonstelasi dengan ajaran dewata nawa 

sanga akan memunculkan konsep kreativitas 

sakral dan propan; (8) adanya interaksi antara 

pribadi-pribadi yang berarti, yaitu orang berarti 

diantaranya penggiat/seniman, tokoh 

masyarakat Bali saling mempengaruhi melalui 

produk yang mereka hasilkan maupun dengan 

kontak pribadi langsung; (9) adanya insentif, 

penghargaan atau hadiah. Kegiatan adat, 

budaya yang divibarsi Agama Hindu 

memberikan insentif bagi pengembangan 

kehidupan untuk melaksanakan panca yadnya 

yang meretas pula pada industri 

pariwisata/industri kreatif. Oleh karena itu, 

insentif bukan melihat hadiahnya tetapi yang 

lebih penting adalah dampak memperkuat 

(reinforcing) sebagai lambang penghargaan 

terhadap si pencipta. 

Ekonomi pada era globalisasi adalah 

ekonomi berkelanjutan/ekonomi kreatif yang 

berbasis pada pengetahuan. Berkaitan dengan 

peranan pendidikan dalam pembangunan 

berkelanjutan, paling tidak paradigmanya ada 

pada paradigma fungsional, yaitu 

berpengetahuan, berkemampuan, dan bersikap 

masa depan. Kemudian, Piirto (2011, p 1) 

menyatakan bahwa abad ke 21 merupakan 

abad kreativitas yang dapat dinyatakan dalam 

kutipan berikut ini: 

Think Creativity: (1) use a wide range of idea 

creation techniques (such as brainstorming); 

(2) create new and worthwhile ideas (both 

incremental and radical concepts);  (3) 

elaborate, refine, analyze and evaluate their 
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own ideas in order to improve and maximize 

creative efforts. 

  

Works Creatively with Others: (4) develop, 

implement, and communicate new ideas to 

others effectively; (5) be open and responsive 

to new and diverse perspectives; incorporate 

group input and feedback into the work; (6) 

demonstrate originality and inventiveness in 

work and understand the real world limits to 

adopting news ideas;  (7) view failure as an 

opportunity to learn; understand that creativity 

and inovation is long-term, cyclical process of 

small successes and frequent mistakes 

 

Implement innovations: (8) act on creative 

ideas to make a tangible and useful 

contribution to the field in which the 

innovation will occur. 

 

           Hal tersebut di atas, menggambarkan 

bahwa poin 1 dan 3 terfokus pada berpikir 

divergen dan poin 2, 4, 5, 6, 7, 8 terfokus pada 

membuat sesuatu yang baru (to make 

something new). Kemudian, sistem kreativitas 

dalam Piirto  (2011:3) yang berkaitan dengan 

skill-skill abad ke 21 mengenai think creatively   

pada skill kreativitas poin 1 menggunakan 

berbagai teknik penciptaan ide seperti 

brainstorming yaitu  membutuhkan sistem 

kreativitas berupa sikap inti yang meliputi: 

keterbukaan terhadap pengalaman, berani 

mengambil risiko, toleransi untuk ambiguitas, 

yang dibangun melalui inspirasi, intuisi, 

wawasan, imajinasi, citra, inkubasi beserta 

aspek umum berupa latihan. Poin 2 skill yang 

dibutuhkan terciptanya ide-ide baru dan 

berharga (kedua konsep tambahan dan radikal) 

melalui sistem kreativitasnya dalam sikap inti  

yang terdiri dari: keterbukaan terhadap 

pengalaman, berani mengambil risiko, 

toleransi untuk ambiguitas, disiplin diri, 

kelompok sebagai kepercayaan yang dibangun 

melalui konsep inspirasi, intuisi, wawasan, 

imajinasi, citra, inkubasi, improvisasi beserta 

aspek-aspek umum lainnya. Poin 3 skill 

kreativitas yang dibutuhkan adalah elaborasi, 

memperbaiki, menganalisis dan mengevaluasi 

ide-idenya sendiri dalam rangka meningkatkan 

dan memaksimalkan upaya-upaya kreatif 

dengan sistem kreativitasnya yang dibangun 

melalui sikap inti berupa keterbukaan terhadap 

pengalaman, berani mengambil risiko, 

toleransi untuk ambiguitas dengan menerapkan 

intuisi, inkubasi beserta aspek-aspek umum 

lainnya. 

            Bekerja kreatif dengan orang lain (work 

creatively with others) pada poin 4 

membutuhkan skill yaitu mengembangkan, 

melaksanakan, dan mengkomunikasikan ide-

ide baru kepada orang lain secara efektif 

dengan sistem kreativitas melalui sikap inti 

berupa keterbukaan terhadap pengalaman, 

berani mengambil risiko, toleransi untuk 

ambiguitas, kelompok kepercayaan yang 

dibangun dengan menerapkan imajinasi, citra, 

improvisasi beserta aspek-aspek umum 

lainnya. Sedangkan poin 5 membutuhkan skill 

kreativitas yaitu keterbukaan dan responsif 

terhadap perspektif baru dan beragam yang 

menggabungkan masukan kelompok dan 

umpan balik ke dalam pekerjaan dengan sistem 

kreativitas dalam sikap inti pada kelompok 

kepercayaan. Poin 6 membutuhkan skill 

kreativitas yaitu menunjukkan orisinalitas dan 

cipta dalam pekerjaan dan memahami batas-

batas dunia nyata untuk mengadopsi ide-ide 

berita dengan sistem kreativitas dalam sikap 

inti berupa toleransi untuk ambiguitas, disiplin 

diri, kelompok kepercayaan dengan 

menerapkan inspirasi, intuisi, wawasan, 

inkubasi serta aspek-aspek umum berupa 

kreativitas sebagai proses kehidupan.  Poin 7 

membutuhkan skill kreativitas yaitu melihat 

kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar 

yaitu memahami bahwa kreativitas dan inovasi 

adalah jangka panjang, proses siklus 

keberhasilan kecil dan sering kesalahan dengan 

sistem kreativitas dalam sikap inti yang terdiri 

dari keterbukaan terhadap pengalaman, berani 

mengambil risiko, toleransi untuk ambiguitas, 

disiplin diri, kelompok kepercayaan  serta 

aspek-aspek umum berupa kreativitas sebagai 

proses kehidupan. 

  Berikutnya, (implement innovations) 

atau melaksanakan inovasi pada poin 8 bahwa 

skill kreativitas yang dibutuhkan pada abad ke 

21 adalah tindakan pada ide-ide kreatif untuk 

memberikan kontribusi yang nyata dan 

berguna dalam bidang tertentu dimana inovasi 

akan terjadi dengan sistem kreativitasnya 

berupa sikap inti terdiri dari toleransi untuk 

ambiguitas, disiplin diri, kelompok 

kepercayaan dengan menerapkan inspirasi, 

intuisi, inkubasi yang memberikan petunjuk 

umum berupa kreativitas sebagai proses 

kehidupan.   
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Hal tersebut di atas dapat dicapai 

melalui kecerdasan. Kecerdasan merupakan 

sehimpunan kemampuan dan keterampilan dari 

individu yang dapat dikembangkan dan 

ditingkatkan melalui belajar. Oleh karena itu, 

berbagai kecerdasan yang dimiliki oleh 

individu dapat diungkapkan bahwa “ada 

banyak jendela menuju satu ruangan yang 

sama” di mana subjek-subjek yang belajar 

dapat didekati melalui berbagai perspektif.  

Dan ketika orang mampu menggunakan 

bentuk-bentuk kecerdasannya yang paling 

kuat, individu tersebut akan menemukan 

bahwa belajar itu mudah  dan menyenangkan. 

Individu yang menemukan paradigma 

belajarnya, akan dipastikan menjadi cerdas. 

Sahib (2010) menguraikan pembelajaran 

dengan memadukan fungsi otak kiri dan fungsi 

otak kanan. Gardner (1993) melalui multi 

kecerdasan dalam perspektif biologis dan 

Sudira  (2011) melalui  kecerdasan 

wiwekasanga dalam perspektif kontekstual  

akan dimungkinkan mewujudkan 

pengembangan kreativitas dengan 

memperhatikan berbagai potensi belajarnya. 

Berkaitan dengan kecerdasan dalam 

pengembangan kreativitas, Piirto  (2011)  

mengungkapkan yaitu mengedepankan skill-

skill kreativitas pada abad ke 21 dalam ranah 

berpikir divergen dan membuat sesuatu yang 

baru. Oleh karena itu, akan memungkinkan 

terjadinya pengembangan kreativitas dengan 

adanya kesimbangan cara berpikir konvergen 

(datang dari segala arah) dan berpikir divergen 

(menyebar ke segala arah).   

Ekonomi kreatif dikembangkan dengan 

model layaknya sebuah bangunan, yang terdiri 

dari elemen-elemen berupa pondasi (landasan), 

bangunan (pilar) dan atap (aktor utama). 

Pondasi pengembangan ekonomi kreatif yaitu 

sumber daya manusia (insan kreatif). Insan 

kreatif memiliki peran sentral dalam 

pengembangan berbagai aktivitas ekonomi 

kreatif sebagai faktor produksi utama di dalam 

ekonomi kreatif. Oleh karena itu, untuk 

mendukung pengembangan ekonomi kreatif 

perlu dilakukan pembangunan sumber daya 

manusia yang terampil untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kreativitas. 

Lebih lanjut, Simatupang (2007) 

menjelaskan bahwa ekonomi kreatif diartikan 

sebagai sistem kegiatan lembaga dan manusia  

yang terlibat dalam produksi, distribusi, 

pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang 

bernilai kultural, artistik, dan hiburan. Dalam 

ekonomi kreatif itu sendiri terdapat bagian 

yang tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif, 

yaitu: industri kreatif. 

Produk industri kreatif menekankan 

pada aspek kreativitas, inovasi, dan invensi 

dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah 

budaya, sebagai sarana peningkatan ekonomi 

dan transformasi yang berjati diri dan 

berkarakter. Lingkup industri kreatif meliputi: 

(1) periklanan, (2) arsitektur, (3) pasar barang 

seni, (4) kerajinan, (5) disain, (6) fesyen 

(fashion), (7) video, film, fotografi, (8) 

permainan interaktif, (9) musik, (10) Seni 

pertunjukan,  (12) penerbitan dan percetakan, 

(12) layanan komputer dan piranti lunak    (13) 

televisi dan radio, (14) riset dan 

pengembangan ( Saputra, 2010 : 44-46).  

Uraian tersebut di atas, yaitu budaya 

lokal dalam modal ekonomi untuk 

pengembangan kreativitas dalam industri 

kreatif (kerajinan) akan dibedah melalui teori 

generatif Bourdieu,  yaitu Praktik sosial = 

(habitus x modal) + field (Takwin, 2009 :114).    

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian ini adalah studi etnografi 

tentang konsepsi masyarakat Bali terhadap 

SMK sebagai pusat pengembangan sumber 

daya manusia termasuk jenis kualitatif 

etnografi (Spradley, 2007). Studi ini secara 

kualitatif memotret dan mendiskripsikan cara-

cara masyarakat Bali berdasarkan budaya lokal  

sebagai pengembangan kreativitas dalam  

industri kreatif.  

          Penelitian ini dilaksanakan di SMK  

Negeri 2 Sukawati, dan di lingkungan  tempat 

tumbuhnya SMK Negeri 2 Sukawati pada 

banjar, dan desa adat/desa pekramannya, serta  

sentra berbagai bentuk kerajinan, Pasar Seni 

Sukawati, Pasar Seni Guwang, lingkungan 

keluarga seniman, dan Pemkab Gianyar juga 

mengusung kota budaya. Pra surve 

dilaksanakan November 2011 dan dilanjutkan 

penelitian sampai dengan juni 2014. Pemilihan 

lokasi penelitian dilakukan secara purposif 

dengan memperhatikan  kebutuhan 

pengembangan kreativitas siswa SMK dan 

budaya lokal masyarakat Bali, serta bidang-

bidang industri kreatif.  
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Sebagai subjek dalam penelitian ini 

dipilih secara purposif adalah orang-orang 

yang memiliki kapasitas sebagai informan 

diantaranya: Kadisdikpora pemkab Gianyar, 

Disnaker pemkab Gianyar, kepala sekolah 

SMK Negeri 2 Sukawati dan wakil kepala 

SMK Negeri 2 Sukawati, guru SMK Negeri 2 

Sukawati, Siswa SMK Negeri 2 Sukawati, 

Budayawan Bali, dan tokoh adat, tokoh Agama 

Hindu, Seniman, tokoh pendidikan. Sebagai 

objek penelitian antara lain program kerja 

SMK Negeri 2 Sukawati, peristiwa kegiatan 

belajar mengajar tentang pengembangan 

kreativitas siswa, peristiwa upacara adat dan 

budaya, organisasi Banjar dan desa 

adat/pekraman, artefak dalam sekolah, 

keluarga, masyarakat adat, dan teks berupa 

dokumen atau tulisan yang terpublikasikan di 

media Bali Post dan situs budaya Bali di 

internet terkait dengan permasalahan dan atau 

pertanyaaan dalam penelitian. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan: (1) interviu kualitatif, (2) 

observasi partisipatif, (3) analisis dokumen, (4) 

analisis situs dan pelacakan melalui internet 

dari sumber-sumber data yang sangat terkait 

dengan pertanyaan penelitian (Mason, 2006; 

Spradley, 2007). Menurut Mason (2006) secara 

strategis pemilihan teknik pengumpulan data 

terkait dengan upaya menjawab pertanyaan 

penelitian. Gambar 1 berikut ini, menunjukkan 

skema pemilihan teknik pengumpulan data. 

 
Gambar 1. Skema metode pengumpulan 

data   

 

         Penelitian ini menggunakan pendekatan 

induksi analitik yakni bertolak dari 

permasalahan atau pertanyaaan penelitian. 

Mason menyatakan bahwa teknik 

pengumpulan data  dikembangkan melalui 

analisis sumber-sumber data dari masing-

masing pertanyaan penelitian, kemudian teknik 

pengumpulan data yaitu; (1) interviu kualitatif, 

(2) observasi partisipatif, (3) analisis dokumen, 

dan (4) analisis situs dengan prosedur 

persiapan dan perencanaan interviu (Sudira, 

2011:136) seperti Gambar 2 berikut: 

 
Gambar 2.  Prosedur persiapan dan 

perencanaan interviu 

  Topik penelitian ini adalah 

pengembangan kreativitas siswa SMK 

berdasarkan modal ekonomi pada budaya lokal 

dalam industri kreatif. Oleh karena itu yang 

dijadikan pertanyaan pokok dari penelitian ini 

(big research questions) adalah step 1 adalah  

bagaimanakah peran modal ekonomi pada 

budaya sebagai pengembangan kreativitas 

siswa SMK  dalam industri kreatif? Kemudian 

step 2 yaitu mini research question penelitian 

ini adalah bagaimanakah peran modal ekonomi 

pada budaya sebagai pengembangan kreativitas 

siswa SMK  dalam industri kreatif? 

Selanjutnya, pada step 3 dilakukan 

pengembangan kemungkinan-kemungkinan isu 

yang relevan dengan situasi interviu untuk 

permasalahan penelitian tersebut. Kemudian, 

apa sesungguhnya yang diketahui dari masing-

masing permasalahan penelitian lalu 

dikembangkan menjadi topik-topik interviu 

dan beberapa kemungkinan pertanyaan. Untuk 

mengetahui keselarasan topik-topik interviu 

dan pertanyaan-pertanyaan interviu terhadap 

keseluruhan permasalahan penelitian dengan 

pertanyaan penelitian dilakukan pengecekan 

silang pada step 4. Hal ini dimaksudkan agar 

topik-topik interviu dan pertanyaan-pertanyaan 

interviu betul-betul dapat membantu menjawab 

pertanyaan penelitian. Langkah selanjutnya 

pada step 5/6 lepas dari pengembangan 

struktur atau format interviu termasuk 

standarisasi pertanyaan atau bagian-bagian 

interviu dengan observasi. Langkah terakhir 

pada step 7 melakukan pengecekan silang 

antara struktur atau format, pertanyaan-

pertanyaan standar dengan topik-topik interviu. 

          Dalam penelitian etnografi yang berbasis 

lapangan mengacu pada pendapat Mason 

(2006) bahwa keabsahan data dalam penelitian 

ini dinyatakan dengan penjelasan tahapan-
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tahapan situasi kerja pada saat pengambilan 

data di lapangan dengan berbagai bukti-bukti 

temuan berupa rekaman suara, gambar dan 

suara, foto, kondisi nyata lapangan sebagai 

fenomena atau realita sosial yang alami. 

Kondisi peneliti juga harus direkam atau 

tergambarkan dalam catatan-catatan penelitian 

pada setiap interaksi atau interviu. Peneliti 

memotret apa yang hendak dikaji, juga 

menggambarkan kedudukan sebagai instrumen 

dalam proses pengumpulan data. Oleh karena 

itu, keabsahan data dalam penelitian ini benar-

benar efektif dan nantinya dapat menghasilkan 

suatu hasil kajian yang valid dan akurat. 

Teknik Analisis Data 

 

        Penelitian ini menggunakan analisis data 

model interaktif. Miles dan Huberman ((2007) 

menyatakan bahwa data dari empiri kemudian 

mencari abstraksinya dapat dianalisis dengan 

analisis model interaktif. Model analisis data 

ini dikenal dengan analisis data model 

interaktif dari Miles dan Huberman. 

Kemudian,  Agus Salim (2006) dan Sugiyono 

(2010) menyatakan sebagai  model alir (flow 

model),  serta Sudira (2011) menyatakan 

bahwa ada data yang bersifat in field dan out of  

field. Oleh karena itu analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

model interaktif (interactive model analysis) 

yaitu  data collection (pengumpulan data), 

data display (penyajian data),  data reduction 

(reduksi data) dan conclusion: drawing atau 

verification; serta data dalam ranah (in field) 

dan di luar ranah (out of field). 

Penelitian ini menggunakan analisis data 

dengan analisis model interaktif seperti gambar 

3 berikut: 

 
Gambar 3. Analisis Data  dengan Analisis 

Model Interaktif. 

 

Data-data yang diperoleh baik melalui interviu, 

observasi partisipatif, analisis dokumen, 

simbol-simbol, arca/pretime, lukisan disajikan 

dalam bentuk fieldnotes kemudian masing-

masing diberikan kode dan catatan-catatan 

keterkaitannya dengan masing-masing 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah 

melalui reduksi atau langsung diverifikasi 

data-data dari masing-masing pertanyaan 

penelitian dimaknai sesuai dengan pertanyaan 

pokok penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Peran Modal Sosial dalam Budaya Lokal 

sebagai Pengembangan Kreativitas  Siswa 

SMK dalam Konteks Industri Kreatif. 

 

Kelahiran manusia ke dunia sekarang 

ini akan selalu ada dalam rimbanya kehidupan 

masyarakat. Dewantara (1994) menyatakan 

bahwa masyarakat akan dapat menentukan 

terjadinya perubahan jaman, dengan kata lain 

masyarakatlah yang menentukan jamannya. 

Masyarakat Bali sebagai pewaris tradisi dan 

yang ada dalam ideologi Tri Hita Karana 

(THK), yaitu; pertama, keterkaitan manusia 

dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai 

theocentrum kehidupan; kedua, keterkaitan 

manusia dengan sesamanya yang akan 

menentukan jaman peradaban; ketiga, 

keterkaitan manusia dengan alam 

makrokosmos dan alam mikrokosmos (alam 

jagat raya dan alam dirinya). Di sisi lain, jagat 

raya dalam lingkungan masyarakat dunia yang 

dipandu oleh teknologi informasi komunikasi 

seperti internet,  email, tweeter, sms, telpon 

seluler yang dapat menciptakan interkoneksi 

antar manusia yang membuat manusia menjadi 

semakin produktif.   

Produktivitas manusia sebagai 

individu dalam bermasyarakat mutlak 

diperlukan dalam melakukan aktivitas 

kehidupannya sehari-hari, tetapi manusia tetap 

memiliki hak untuk menentukan nasibnya 

sendiri. Secara pribadi, individu sebagai 

manusia harus memenuhi kebutuhan dan 

keinginan hidupnya diberbagai bidang 

utamanya Bali dikenal dengan pulau 

dewatanya, pariwisata budayanya, tradisi 

kerajinan logam (pande wesi dan pande 

galuh). Oleh karena itu, individu sebagai 

manusia harus selalu berproses untuk 

memperoleh berbagai pengalaman berupa 

kemampuan/kreativitas. Hal tersebut, seperti 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-4 TAHUN 2016 

ISBN 978-602-6428-04-2 

 783 

yang dipaparkan oleh guru ilmu pengetahuan sosial (IKS. L.10 B 28-38) berikut ini: 

 

28 

 

MD. Bagaimana interaksi sebagai proses sosial yang  

29 seharusnya ada pada siswa,  agar  terjadi kreativitas? 

30 IKS. Tiga pilar Pendidikan, yaitu: Pendidikan di keluarga, 

31 Pendidikan di masyarakat, dan Pendidikan Sekolah merupakan 

32 tiga pilar yang dapat menumbuhkan dalam pengembangan 

33 kreativitas siswa. Secara hakikat bahwa siswa sebagai manusia 

34 makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk 

35 Tuhan. Dan kehidupan ini selalu harus belajar sepanjang hayat. 

36 Belajar tiada lain adalah untuk dapat hidup sejahtera dalam 

37 memenuhi kebutuhannya. Sejahtera terjadi bila kebutuhannya 

38 terpenuhi secara sosial, spiritual, dan ekonomi. 

 

Ungkapan di atas menyatakan bahwa hakikat 

manusia meliputi makhluk individu, sosial, dan 

religius pada dasarnya memiliki kewajiban 

hidup yang berlandaskan pada ajaran tri kaya 

parisudha. Ajaran tri kaya parisudha, yaitu 

manacika (berpikir yang baik dan benar), 

wacika (bersikap yang baik dan benar), kayika 

(bertindak/berbuat yang baik dan benar). 

Kewajiban  hidup yang layak, akan diraih 

melalui belajar sepanjang hayat. Pendidikan 

dapat dilakukan melalui tiga pilar pendidikan 

(keluarga, banjar/desa 

adat/pekraman/masyarakat, dan sekolah) untuk 

dapat menjadi sejahtera dan terpenuhi 

kebutuhannya.  

Pendidikan keluarga di Bali 

merupakan peletakan dasar atas relasi pada 

keyakinan akan Hyang Widi/Tuhan Yang 

Maha Esa, relasi pada sesama melalui 

penanaman etika-moral, dan menanamkan 

kemampuan dalam melakukan kegiatan 

ritualisasi. Kegiatan ritualisasinya yang 

membudaya dalam upaya individualisasi orang 

Bali berproses sejak dari perkawinan 

(pewiwahan) terjadinya benih dalam 

kandungan, kelahiran, kehidupan, kematian 

merupakan pembenihan ajaran-ajaran tri kona 

(utpeti, stiti, pralina),  ajaran pancadatu, 

ajaran tri kaya parisudha untuk terjadi 

pencerahan yang dilatarbelakangi oleh spirit 

keagamaan. JMRNSA ( L.12. B. 221-234) 

mengatakan bahwa ajaran Bali yang 

menempatkan apa yang ada pada alam 

makrokosmos demikian pula adanya pada alam 

mikrokosmos, kemudian alam mikrokosmos 

dalam pancadatu terdiri dari lima elemen 

yaitu: (1) timur simbol Iswara elemen 

kerelaan, (2) selatan simbol Brahma elemen 

dari kesadaran, (3) barat simbol Mahadewa 

elemen kasih sayang, (4) utara simbol Wisnu 

elemen kejujuran, dan di tengah simbol Siwa 

elemenya Bhakti. Kemudian, Donder 

(2013:101) menyatakan bahwa sifat-sifat ilahi 

dalam spiritualisasi religius yaitu Satyam 

(kebenaran), Dharma (kebajikan), Prema 

(kasih sayang), Shanti (kedamaian), dan 

Ahimsa (tanpa kekerasan).  

Berikutnya, Piirto (2005:3) 

menyatakan bahwa kreativitas untuk 

keterampilan abad ke 21 (creativity for 21st 

century skills)  merupakan upaya untuk 

mencerahkan hidup di abad ke 21 melalui  

sikap-sikap kunci yang dapat dilakukan 

melalui “sevent Is” yaitu inspiration, intuition, 

insight, imagination, imagery, incubation, and 

improvisation. Berkaitan pula dengan konsep 

Guilfordian operation berupa  “4 P’s” yaitu 

process, product, person, and press. 

Serangkaian dari penuangan konsep tersebut 

dapat digambarkan seperti berikut ini: 
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Gambar 4. Skema  ritualisasi sebagai sumber kreativitas penciptaan, pemeliharan, dan pengendalian 

      

Gambar 4 tersebut memberikan gambaran 

bahwa agama sebagai pusat relegi merupakan 

sumber spirit religius untuk mencerahkan 

hidup sehingga tercerahkan dalam totalitasnya 

akan melahirkan insan kreatif dalam 

penciptaan, pemeliharaan, pengendalian. 

Interkorelasi antara ritual dan agama akan terus 

terbangun & tertatanya konsep-konsep 

kreativitas terbarukan yang bekelanjutan. Hal 

ini di tunjang oleh lembaga sosial berupa 

banjar/desa adat/desa pekraman yang 

mewadahi pembelajaran keluarga dan 

masyarakat. 

             Di samping itu, ajaran tri kaya 

parisudha yaitu perpaduan secara proporsional 

antara manacika (pikiran-rasa/pengetahuan) 

dan kayika (tindakan) yang digerakan oleh rasa 

bhakti akan melahirkan 

kemampuan/kreativitas. Selanjutnya,  

kreativitas diselaraskan dengan wacika 

(sikap/integritas) untuk dapat melaksanakan 

panca yadnya (lima cara melaksanakan 

kewajiban hidup untuk dapat melaksanakan 

bhakti) yang disebut sebagai 

modal/kompetensi.  SMK Negeri 2 Sukawati 

dalam pengembangan kreativitasnya, juga 

terjadi relasi bahwa meyakini Hyang 

Widi/Tuhan Yang Maha Esa, relasi sesama 

manusia yaitu memiliki pribadi yang unik 

dalam kehidupan sosial, dan relasi pada alam 

makrokosmos/mikrokosmos. Hal ini seperti 

yang dipaparkan oleh guru seni budaya (IPW. 

L.08 B 35-52) berikut ini: 

 

35 IPW: Pengembangan kreativitas siswa,  dibangun melalui 

36 mengapresiasi karya seni (keunikan, pesan moral dan atau, 

37 kearifan lokal,  estetika, logika, dan etika). Di samping 

38 itu, siswa mampu berinteraksi  dalam desa kala patra, 

39 misalnya desa (tempat)yaitu  lingkungan  keluarga, banjar, 

40 desa adat, sekolah serta alam lingkungan lainnya, kala 

41 (waktu) akan memberikan nuansa tersendiri masa lampau, 

42 masa kini, dan masa yang akan datang, patra (kondisi) yaitu 

43 media bersifat elektronik,   maupun koran dan seterusnya 

44 semuanya ini akan memberikan apresiasi sebagai 

45 pengetahuan untuk menjadi kreatif. Dan tak kalah 

46 pentingnya siswa harus diciptakan/penegasan agar mau 

47 memperhatikan penjelasan guru, berbaur dengan teman, 

48 bertatap muka/berkomunikasi dengan teman, dan terjadi 

49 respon/tanggap terhadap pelajaran. Kehidupan di Bali 

50 didominasi oleh kehidupan sosial ( kolektivitas), orang Bali 
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51 meyakini diri  sebagai makhluk Tuhan, dan sebagai yang 

52  berkepribadian (keunikan pada setiap manusia berbeda) 

  

Ungkapan di atas dengan merujuk teori 

generatif dari Bourdieu bahwa tempat 

terjadinya relasi berdasarkan konsep THK 

yang melembaga di lingkungan keluarga, 

banjar/desa adat, sekolah merupakan 

ranah/field. Sedangkan pewarisan yang 

diterima begitu saja berupa lembaga 

sosial/organisasi sosial/organisasi formal yang 

terwariskan sebagai habitus. SMK Negeri 2 

Sukawati yang teruntai dalam relativitas desa, 

kala, dan patra. Tempat (desa) yaitu 

lingkungan keluarga, banjar, desa 

adat/pekraman,  sekolah serta alam lingkungan 

lainnya. Waktu (kala) yaitu akan memberikan 

nuansa tersendiri pada masa lampau, kini, dan 

mendatang. Kondisi (patra) yaitu relasi antara 

pewarisan tradisi, dan media sosial, elektronik, 

cetak dan seterusnya. Oleh karena itu, produk 

dari kalangan siswa yang diperoleh dari 

pengetahuan yang tercipta dari hidup bersama 

dalam keluarga, banjar, masyarakat desa adat, 

dan sekolah disebut modal sosial. Teori 

generatif dapat membedah bahwa tempat 

terjadinya relasi di tempat tumbuhnya SMK 

sebagai ranah/field,  terwarisi adanya 

organisasi sosial yang diterima secara terbuka 

disebut habitus, sehingga terbentuklah praktik 

sosial. Pengembangan kreativitas  siswa SMK  

Negeri 2 Sukawati  yang ditunjang dan 

dipupuk oleh pengetahuan sosial/lembaga 

sosial yang membudaya pada lingkungan 

keluarga, masyarakat banjar/desa adat, 

masyarakat sekolah, dalam relativitas desa 

kala patra  akan terbentuk social balivogenic. 

Social balivogenic adalah 

lembaga/pengetahuan sosial yang membudaya 

dalam relativitas desa, kala, patra akan dapat 

menunjang, dan memupuk serta  

memungkinkan terbentuknya konsep 

kreativitas sosial. Konsep kreativitas Sosial 

merupakan peran modal sosial yang 

membudaya pada relativitas tempat, ruang dan 

waktu sebagai  pengembangan kreativitas 

sosial dalam industri kreatif.  

Mencermati pada kajian teori,  bahwa 

SMK mengakar pada kearifan lokal yang 

mendorong sebagai modal pelaksanaan proses 

akulturasi/penyesuaian diri, 

enkulturasi/pembawa perubahan, dan 

inkulturasi sebagai pewarisan untuk 

tercapainya pemenuhan kebutuhan siswa, 

kebutuhan penyelenggara pendidikan, program 

pemerintah daerah, dan masyarakat. Salah satu 

program Pemerintah Daerah Bali yang 

dituangkan dalam Peraturan Daerah 

Pemerintah Propinsi Bali No: 2 Tahun 2012 

tentang Kepariwisataan Budaya Bali, pasal 1 

ayat 22 menyatakan bahwa industri pariwisata 

adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling 

terkait dalam rangka menghasilkan barang/jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam 

penyelenggaraan pariwisata.  

Kemudian, Kadisdikpora Pemkab 

Gianyar (DW. L 03 B 20-27) memaparkan 

Pemkab Gianyar telah bekerjasama dengan 

Politeknik Negeri UNUD membuka kualifikasi 

D1 Pariwisata yang mengambil tempat di 

kampus Batubulan untuk meningkatkan SDM 

Gianyar. Berkaitan dengan pengembangan 

kreativitas siswa Kaprodi disain dan produksi 

kria logam (NGK. L 06 B 90-98) mengatakan 

bahwa lemari pajang sebagai etelase yang 

merupakan tempat memajangkan hasil 

produksi dari kreasi kreatif siswa. Adapun 

bahan pajangan produksinya ada yang dari 

perak, tembaga, emas, besi, dan pis bolong. 

Hasil karya itu digunakan untuk memotivasi 

siswa dalam belajar, lomba, pameran, dan 

kepentingan cinderamata. Bahkan orang 

Jepang paling sering melakukan kunjungan ke 

SMK Negeri 2 Sukawati dan sekaligus 

membuat cinderamata sebagai tanda kenangan 

saat berkunjung ke Bali.  

Kemudian, siswa SMK Negeri 2 

Sukawati (NIWY. L 15 B 31-38) menuturkan 

bahwa  Kampus Batubulan yang ditempati oleh 

SMK berbasiskan Seni dan Pariwisata, 

Informatika telah dilengkapi dengan hadirnya  

LPK kerjasama dengan stakeholder, dan D1 

Pariwisata bekerjasama dengan  politeknik 

UNUD, serta berbagi ilmu dengan wisatawan, 

adapun penyampaiannya seperti berikut ini:

 

31 NIWY. Bapak rata-rata orang Bali sekolah di program studi  

32 apapun di Bali dimungkinkan untuk bekerja ke luar negeri, di  

33 SMK kita di kampus Batubulan,  ada LPK  dan  Diploma 1  
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34 Pariwisata  program pemkab Gianyar dengan Politeknik UNUD 

35 Misalnya pak, kita sering kedatangan siswa Jepang, dan mereka 

36 buat cindramata sendiri di sini. Orang Jepang tersebut dalam  

37 belajar bersama sering juga memberikan wawasan di negerinya 

38 khayaknya sih menjanjikan. 

  

Senada dengan itu, Disperindag 

Pemkab Gianyar (WL. L 14 B 50-59) 

mengatakan bahwa setiap perelatan pertemuan-

pertemuan mendunia di Nusa Dua merupakan 

momen penting bagi pengerajin/pengusaha kria 

logam untuk memenuhi kebutuhan industri 

pariwisata tersebut.  

Hal tersebut di atas, menandaskan 

bahwa konteks industri kreatif  memandang 

bahwa industri pariwisata terdapat keterjalinan 

antara industri kreatif dan industri pariwisata 

budaya Bali.  Bali yang identik dengan industri 

pariwisata budaya dan budaya lokal dalam 

social balivogenic akan terbangun jejaring 

yang dapat mensinergikan dan saling 

menumbuhsuburkan antara sektor industri 

pariwisata budaya dan sektor industri kreatif.  

Hubungan timbal balik (interkorelasi) 

antara industri pariwisata budaya, dan 

berkembangnya kreativitas yang berdasarkan 

budaya lokal Bali dalam konteks industri 

kreatif yang dapat digambarkan/dipandang 

sebagai berikut: 

 

 
  

Gambar 5   Diadopsi dari Pusat Perencanaan dan Pengembangan   Kepariwisataan ITB  serta 

diadaptasi untuk skema pengembangan kreativitas berdasarkan budaya lokal Bali dalam 

konteks industri  kreatif dan industri pariwisata budaya di Bali. 

 

Keterangan:   Panah ke arah kiri bagaimana 

produk industri kreatif yang   

telah menjadi ikon, situs atau 

landmark bagi destinasi 

pariwisata budaya, dan panah 

ke arah kanan bagaimana 

industri pariwisata budaya 

tidak lepas dari kontribusi ide 

industri kreatif. Selanjutnya, 

panah dua arah naik turun 

bagaimana budaya lokal 

memberikan interkorelasi pada 

pengembangan kreativitas dan 

berdampak pada industri 

kreatif dan industri pariwisata 

budaya. 

 

 Konsep interkorelasi antara 

industri kreatif dan industri pariwisata budaya 

dapat diaktualisasikan dari konsep kreativitas 
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sosial melalui praktik sosialnya. Konsep 

interkorelasi ini, akan mampu saling 

melengkapi untuk menguatkan di  masing-

masing bidang, antara industri kreatif dan 

pariwisata budaya Bali. Oleh karena itu, 

konteks tersebut di atas dapat dijadikan konsep 

interkorelasi industri kreatif dengan pariwisata 

budaya baik lokal maupun global dalam 

perencanaan, promosi, perjalanan, dan 

distenasi. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 
Studi etnografi tentang pengembangan 

kreativitas berdasarkan modal sosial pada 

budaya lokal dalam industri kreatif dapat 

disimpulkan, bahwa social balivogenic yaitu 

terjadinya sosial yang membudaya dalam 

relativitas tempat, waktu, dan ruang yang dapat 

menunjang, memupuk terbentuknya konsep 

kreativitas sosial. Konsep kreativitas sosial 

merupakan relasi modal sosial yang 

membudaya pada relativitas ruang, tempat, 

waktu sebagai pengembangan kreativitas sosial 

dalam industri kreatif. 

Saran 
        Hasil penelitian ini menemukan konsep 

kreativitas sosial dalam pengembangan 

kreativitas sosial dalam industri kreatif  yang 

akan berimplikasi pada pelestarian 

kesejahteraan rohani dan kesejahteraan 

jasmani. Oleh karena itu, disarankan untuk 

disosialisasikan kepada seluruh masyarakat 

yang memiliki hak hidup terutamanya kepada 

pendidikan kejuruan Indonesia khususnya, dan 

masyarakat internasional pada umumnya 

melalui forum-forum ilmiah. 

          Hasil penelitian ini perlu dicarikan 

wadah publikasi melalui jurnal nasional dan 

internasional. Penelitian lebih lanjut, dalam 

pengembangan kreativitas di keluarga, di 

lingkungan tumbuhnya dan lingkungan  

sekolah disarankan untuk dapat dicarikan 

proporsi pembobotannya, baik untuk program 

studi kria logam sendiri atau pada program 

keahlian lainnya sehingga menjadi terarah dan 

tepat serta untuk 13 subsektor industri kreatif 

lainnya dalam pengembangan kreativitas 

dalam konteks industri kreatif. 
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ABSTRACT 

 
This research was conducted in Badung District with a background of problems is land 

conversion of irrigated ricefield that rates are not controlled as a result of economic development 

and tourism development. Referring of the problem,  so the purpose of the study include: (1) study 

the response / feedback of stakeholders on the model of control land convertion based of  subak 

management; (2) produce models and operational guidelines for the implementation of the control 

land convertion based of  subak management. The design study is a collaborative participatory 

action research involving staff and members (krama) subak and local government. The survey 

activities is done by interview the stakeholders to evaluate the response about the model of control 

land convertion based of subak management. Data analysis about response was conducted 

descriptive quantitative by scoring, tabulations and percentages and graphs. While the 

development of the model is done at 3 subak samples located in the upstream, midstream and 

downstream. The results showed that the stakeholders subak, the highest level of response was 

very positive, which is 69.56%, followed by 50.0% stakeholders of desa pakraman, and 

government stakeholders smallest is 37.14%. From the average score, two stakeholders show very 

positive responses namely from the subak with scores of 3.58 and 3.30 for desa pekraman. While 

the average score of the response from the government, show the smallest with score 2.89 but still 

quite at a positive level. Overall the average score responses of stakeholders reached 3.33, which 

means as very positive. It can be concluded that all stakeholders have a response and very positive 

support to the idea of developing a model of control land convertion based of subak management. 

Key words: models of control irrigated ricefield land convertion, subak 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung dengan latar belakang permasalahan yang 

serius berupa alih fungsi lahan sawah irigasi yang lajunya tidak terkendali akibat dari 

pembangunan ekonomi dan perkembangan pariwisata. Mengacu pada permasalahan yang ada, 

maka tujuan penelitian meliputi: (1) mengetahui respon/tanggapan stakeholders tentang model 

pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak; (2) menghasilkan model dan 

pedoman operasional pelaksanaan (POP) pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis 

pengelolaan subak. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kaji tindak partisipatif 

kolaboratif melibatkan pengurus dan anggota (krama) subak serta sasaran yang lain adalah 

pemerintah daerah, desa adat, dan desa dinas. Kegiatan survei dilakukan dengan teknik wawancara 

kepada stakeholder untuk mengetahui respon/tanggapannya tentang pengembangan model 

pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak. Analisis data respon dilakukan 

secara deskriftif kuantitatif dengan cara skoring,  tabulasi, persentase, dan grafik. Sedangkan 

pengembangan model dilakukan pada 3 subak sampel yang berlokasi di bagian hulu, tengah dan 

hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada stakeholders subak, tingkatan respon sangat 

positif terbanyak, yaitu 69,56%, disusul kemudian dengan stakeholders desa pekraman 50,0%, dan 

terkecil stakeholders pemerintah 37,14%. Dilihat dari skor rata-ratanya, dua stakeholders 

menunjukkan respon sangat positif yaitu dari subak dengan skor 3,58 dan desa pekraman sebesar 

3,30. Sementara skor rata-rata  respon dari pemerintah menunjukan paling kecil, yakni 2,89 namun 

masih tergolong pada level positif. Secara keseluruhan skor rata-rata respon stakeholders mencapai 

3,33 yang berarti tergolong sangat positif. Dapat disimpulkan bahwa semua stakeholders memiliki 

tanggapan dan dukungan yang sangat positif terhadap gagasan pengembangan model pengendalian 

alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak.   

Kata-kata kunci : model pengendalian alih fungsi lahan sawah irigasi, subak 

PENGEMBANGAN MODEL PENGENDALIAN ALIH FUNGSI 

LAHAN SAWAH IRIGASI BERBASIS PENGELOLAAN 

SUBAK DI KABUPATEN BADUNG BALI 

mailto:psriartha@yahoo.com
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PENDAHULUAN 

Keberadaan sistem subak di Bali 

terutama yang wilayahnya berdekatan 

dengan kawasan pariwisata dan perkotaan 

sedang mengalami marjinalisasi menuju 

ketidakberlanjutan. Wujud marjinalisasi 

yang paling serius dialami adalah 

menyusutnya luas lahan sawah subak 

karena beralihfungsi ke penggunaan 

nonpertaniana. Fenomena alih fungsi 

lahan sawah di Bali berlangsung semakin 

massif, sporadis, dan akseleratif seiring 

dengan lingkungan eksternal subak yang 

berkembang cepat, terutama sektor 

pariwisata dan hegemoni ekonomi pasar 

kapitalis. Perkembangan eksternal 

tersebut berkaitan erat dengan kebijakan 

pembangunan yang bias pariwisata dan 

lemahnya sistem pengendalian alih fungsi 

lahan pertanian yang diterapkan oleh 

Pemerintah Daerah (Sriartha, 2014).  

 Fakta di atas sejalan dengan 

hasil penelitian Hibah Bersaing tahun 

pertama yang dilakukan oleh Sriartha dan 

Made Suryadi (2015), bahwa bahwa 

dalam periode tahun 2002-2009, lahan 

sawah subak pada tiga kecamatan 

(Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan 

Mengwi) di Kabupaten Badung 

mengalami alih fungsi seluas  468,34 

hektar dengan rata-rata pertahunnya  

66,91 hektar dan lajunya  6,71%. Alih 

fungsi lahan sawah secara massif dan 

sporadis dialami oleh subak yang berada 

di dekat pusat pariwisata Kuta. Hal ini 

terjadi karena kedudukan dan fungsi 

wilayah Kuta sebagai  perkotaan inti  di 

kawasan metropolitan Sarbagita 

(Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) 

dan simpul utama pariwisata berskala 

internasional, sehingga memiliki 

pengaruh efek serap (backwash effect) 

dan efek sebar (spread effect) yang besar 

terhadap dinamika sumberdaya (manusia, 

barang, dan jasa) di wilayah sekitarnya. 

Faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan 

sawah adalah : (1) faktor jarak wilayah 

subak ke pusat pariwisata, (2) faktor 

kerapatan jalan, (3) faktor keberadaan 

fasilitas sosial, (4) faktor keberadaan 

fasilitas ekonomi, (5) faktor kepadatan 

penduduk, (6) faktor persentase keluarga 

nonpertanian, dan (7) faktor produktivitas 

lahan. 

  Hasil penelitian juga 

menemukan bahwa kebijakan dan 

program pengendalian alih fungsi lahan 

sawah yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah berjalan kurang efektif. Hal ini 

didukung oleh tiga fakta penting, yaitu : 

(1) belum adanya peraturan zonasi tata 

ruang tingkat detail (tingkat kecamatan 

dan desa), dan beberapa peraturan tata 

ruang yang ada sudah tidak relevan 

dengan perkembangan wilayah, (2) 

makin marak dan massifnya laju alih 

fungsi lahan sawah dan pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi di lapangan, dan 

(3) adanya penilaian negatif dari 

masyarakat (ketua subak/pekaseh, klian 

desa pekraman, petani/krama subak)  

dengan menyatakan bahwa pemerintah 

daerah belum mampu melaksanakan 

pengendalian alih fungsi lahan sawah 

secara efektif. 

 Temuan penelitian tersebut 

mengindikasikan bahwa kebijakan formal 

yang ditetapkan oleh Pemerintah belum 

sepenuhnya  menjamin keberhasilan 

dalam mengendalikan alih fungsi lahan 

sawah, sehingga membawa konsekuensi 

pentingnya pemerintah menerapkan  

pendekatan dari bawah (bottom-up) 

dengan melibatkan  masyarakat lokal 

seperti subak, dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi 

program pengendalian alih fungsi lahan 

sawah. Pentingnya pelibatan lembaga 

lokal dalam pengelolaan lahan dan air di 

Bali telah diingatkan oleh Windia (2002), 

bahwa seiring dengan kehidupan manusia 

yang semakin kompleks, maka 

permasalahan yang muncul berkaitan 

dengan pemenfaatan lahan dan air tidak 

dapat dipecahkan hanya dengan aturan-

aturan formal, tetapi diperlukan suatu 

lembaga yang dapat memadukan aturan-

aturan formal dan norma-norma sosial-

religius secara operasional sebagaimana 

halnya telah berlaku dalam sistem subak 

di Bali.  
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Pada dasarnya subak yang 

berlandaskan filosofi Tri Hita Karana 

(THK) memiliki kekuatan dan 

kemampuan untuk mengatasi masalah-

masalah yang muncul di lingkungan 

internalnya, sepanjang ada intervensi 

positif dari Pemerintah, seperti program 

pemberdayaan otonomi subak yang 

sejalan dengan peraturan-peraturan 

formal dari pemerintah. Bertolak dari 

hasil penelitian Hibah Bersaing tahun 

pertama (2015) beserta konsekuensinya, 

maka perlu dilakukan penelitian lanjutan 

(tahun 2016) dengan fokus kajian pada 

pengembangan model dan pedoman 

operasional pengendalian alih fungsi 

lahan sawah berbasis pada pengelolaan 

subak. Mengacu pada permasalahan yang 

ada, maka tujuan penelitian pada tahun 

kedua (2016) adalah untuk:  

1) Mengetahui respon/tanggapan 

stakeholders tentang model 

pengendalian alih fungsi lahan sawah 

berbasis pengelolaan subak  

2) Menghasilkan model dan pedoman 

operasional pelaksanaan (POP) 

pengendalian alih fungsi lahan sawah 

berbasis pengelolaan subak. 

 

METODE PENELITIAN 

2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi 

di Daerah Kabupaten Badung, Bali yang 

didasarkan pada beberapa pertimbangan. 

Pertama, merupakan daerah kabupaten 

yang pertumbuhan ekonominya paling 

pesat  di Bali, yang angka PDRB-nya 

tertinggi diantara kabupaten/kota di Bali 

(BPS, 2012). Kedua, Sekitar 75% 

wilayahnya (kecuali Kecamatan Petang) 

ditetapkan sebagai kawasan metropolitan 

SARBAGITA (Denpasar, Badung, 

Gianyar, Tabanan) berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 45 Tahun 2011. Ketiga, 

berdirinya ibukota Kabupaten Badung 

yang baru, yakni Kota Mangupura sejak 

tahun 2009 yang terletak di bagian 

tengah, yang merupakan perpindahan dari 

Denpasar. Keempat, di daerah ini terdapat 

pusat pariwisata internasional, seperti 

kawasan Kuta dan Kawasan Nusa Dua 

yang memiliki daya tarik dan daya 

dorong sumberdaya sangat tinggi. 

 

2.2 Desain dan Produser Pelaksanaan 

Penelitian 

Desain atau rancangan penelitian 

yang digunakan untuk mencapai tujuan 

penelitian ini adalah rancangan penelitian 

dan pengembangan (Research and 

Development atau disingkat R&D). 

Penelitian ini termasuk skema penelitian 

Hibah Bersaing yang dirancang 

menghasilkan produk berupa model 

pengendalian alih fungsi lahan sawah 

berbasis pengelolaan subak. Sesuai 

dengan yang dikemukakan Sugiyono 

(2009) bahwa metode  penelitian dan 

pengembangan bertujuan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut. 

Tahap-tahap Penelitian dan 

pengembangan dilakukan dengan 

mengacu pada konsep Sugiyono (2009) 

dan Henderson (2005) dengan modifikasi 

menjadi 4 tahap, yaitu (1) tahap persiapan 

dan perencanaan, (2) tahap 

pengembangan, (3) diseminasi atau 

pembiasaan model di lapangan, dan (4) 

tahap monitoring/evaluasi. 

 Tahap perencanaan mencakup kegiatan 

dengan kegiatan identifikasi 

kebutuhan/masalah dan membangun 

komitmen bersama. Tahap 

pengembangan mencakup kegiatan 

penyusunan draft desain model 

pengendalian alih fungsi lahan sawah 

berbasis pengelolaan subak, validasi 

model, perbaikan desain model, dan 

penetapan/pengesahan model. Tahap 

diseminasi atau pembiasaan penerapan 

model di lapangan dilakukan dengan 

memasang model pada papan informasi 

di sejumlah titik lokasi sawah subak yang 

strategis dan akses bagi semua orang. 

Pada tahap monitoring/evaluasi dilakukan 

kegiatan pemantauan/monitoring untuk 

melihat efektivitas hasilnya. Seluruh 

rangkaian tahap kegiatan penelitian dan 

pengembangan dilakukan melalui teknik 

 kaji tindak dengan menekankan pada  

adalah metode aksi bersama seperti 
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metode diskusi kelompok, kerja 

kelompok, Participatory Rural Appraisal 

(PRA), dan seminar, dengan melibatkan 

partisipasi kolaboratif semua 

stakeholders (peneliti, subak, pemda, 

desa adat/pekraman). 

 

2.3 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini melibatkan tiga 

komponen stakeholders, yaitu subak, 

instansi pemerintah terkait, dan desa 

pekraman. Dengan demikian yang 

termasuk populasi dalam penelitian ini 

adalah masyarakat subak, staf instansi 

pemerintah daerah terkait, dan 

masyarakat desa pekraman yang ada di 

tiga kecamatan yang menjadi lokasi 

penelitian. Instansi pemerintah daerah 

terkait yang dijadikan subjek penelitian 

meliputi staf Balai Penyuluhan pertanian 

Kabupaten Badung, staf Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan, Dinas Pendapatan 

Bagian Persubakan, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, dan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Pengairan di lingkungan Kabupaten 

Badung. Jumlah populasi secara 

keseluruhan tidak diketahui secara pasti, 

sehingga penetapan jumlah sampel 

sampel didasarkan secara purposif 

dengan mempertimbangkan 

keterwakilannya sebagai populasi dan 

tingakt kejenuhan data untuk keperluan 

analisis. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, sampel yang ditetapkan untuk 

masing-masing komponen adalah tidak 

kurang  30 orang.  

  Dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian yakni pengembangan model 

pengendalian alih fungsi lahan sawah 

berbasis pengelolaan subak, akan 

dilakukan studi kasus terhadap satu subak 

sampel yang ditetapkan secara purposif. 

Dengan cara tersebut, subak sampel yang 

dipilih adalah Subak Tungkub Dalem, 

dengan beberapa pertimbangan. Pertama, 

subak tersebut berlokasi di bagian tengah 

sehinga dianggap mewakili subak-subak 

yang ada di bagian selatan (hilir) dan 

subak-subak yang ada di bagaian utara 

(hulu). Kedua, Subak tersebut merupakan 

subak yang wilayahnya terluas 

dibandingkan dengan subak lainnya yang 

ada di daerah penelitian. Ketiga, 

Lingkungan eksternal di sekitar wilayah 

subak merupakan lingkungan yang 

pembangunannya berkembang pesat 

sehingga potensi kerentanannya untuk 

mengalami gangguan cukup besar. 

Keempat, Walaupun rentan terhadap 

tekanan dari perkembangan eksternal, 

lahan sawah dan kegiatan-kegiatan di 

subak tersebut masih berjalan normal.  

 

2.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data penelitian yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan 

penelitian pada tahun kedua adalah, 

sebagai berikut. 

a.Data pembuatan peta wilayah subak 

sampel diperoleh dari denah wilayah 

subak dan peta penggunaan lahan 2009 

yang didapat dari  Dinas Bina Marga 

dan Pengairan Kebupaten Badung, 

interpretasi citra  IKONOS, dan 

pengecekan lapangan. Proses 

pembuatan peta menggunakan bantuan 

software Sistem Informasi Geografi 

(SIG). Data tentang karakteristik subak 

sampel dikumpulkan dari dokumen-

dokumen yang tersimpan di kantor 

subak sampel dan wawancara dengan 

beberapa informan kunci yang 

mengetahui seluk beluk subak sampel. 

b.Data tentang respon/tanggapan 

stakeholders tentang gagasan 

pengembangan model pengendalian 

alih fungsi lahan sawah berbasis 

pengelolaan subak diperoleh dari 

sampel stakeholders yang terdiri atas 

petani, pekaseh, Desa Dinas, Desa 

Pekraman, Penyuluh Lapangan, dan 

pimpinan dinas terkait di Kabupaten 

Badung. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan cara wawancara 

berdasarkan kuesioner yang telah 

disiapkan. Adapun kuesioner yang 

dimaksud disajikan pada lampiran. 

c.Data sekunder seperti dokumen regulasi 

tata ruang wilayah, regulasi pertanian 

tanaman pangan termasuk regulasi 

pengendalian alih fungsi lahan 

pertanian, dan dokumen awig-
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awig/pararem subak, dikumpulkan 

dengan cara pencatatan dokumen.  

 

2.5 Analisis Data 

Data tentang respon/tanggapan 

stakeholders terhadap pengembangan 

model pengendalian alih fungsi lahan 

sawah berbasis pengelolaan subak 

dianalisis dengan metode deskriptif 

kuantitatif. Respon stakeholders diukur 

dengan mengajukan pernyataan-

pernyataan yang disusun berdasarkan 

model skala Likert. Setiap pernyataan 

terdiri dari 4 alternatif jawaban, yaitu: 

sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan 

tidak setuju. Selanjutnya alternatif 

jawaban tersebut diberi skor/nilai 

bergerak dari  1 sampai 4 (1= tidak 

setuju/tidak positif ; 2= kurang 

setuju/kurang positif ; 3= setuju/positif ; 

dan 4= sangat setuju/sangat positif. 

Kriteria penilaian respon menggunakan 

skor rata-rata ideal dengan formula, 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

  

SRI = 
X

N
 

 

 

 

 

SRI = Skor Rata-Rata Ideal 

  N     = frekuensi/jumlah individu ideal 

  X     = Skor ideal. 

Berdasarkan rumus di atas akan 

didapat skor rata-rata ideal tertinggi 

adalah 4 dan skor rata-rata ideal 

terendah adalah 1. Selanjutnya dapat 

dibuat kriteria penilaian respon, seperti 

pada Tabel 2.1. 

 

      Tabel 2.1.  Kriteria Penilaian Respon Stakeholders Terhadap Pengembangan Model 

Alih Fungsi Lahan Sawah Berbasis Pengelolaan Subak. 

No. Kriteria Respon Stakeholders Skor Rata-Rata Ideal 

1. Sangat Positif/Sangat Setuju > 3 sampai 4 

2. Posistif/Setuju > 2 samapai 3 

3. Kurang/Tidak 

Positif/Kurang/Tidak Setuju 

> 1 samapai 2 
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Selanjutnya kriteria penilaian di 

atas dihubungkan dengan skor empirik 

yang diperoleh dari penelitian, sehingga 

dapat diketahui posisi respon masing-

masing stakeholders dan respon 

stakeholders secara keseluruhan. 

Analisis skor data kuantitatif tersebut 

disajikan dalam bentuk tabel frekuansi 

silang yang dilengkapi dengan nilai 

persentase dan dalam bentuk grafik 

untuk memperjelas pemaknaannya. 

Data-data penelitian kuantitatif tersebut 

kemudian diinterpretasikan  secara 

deskriptif naratif sampai pada penarikan 

kesimpulan. Analisis karakteristik 

penerapan konsep Tri Hita Karana pada 

subak sampel dilakukan dengan teknik 

deskriptif.  Pengembangan model, serta 

perumusan pedoman operasional 

prosedur dilakukan dengan teknik 

deskriptif kualitatif berdasarkan 4 tahap 

kegiatan sebagaimana dikemukakan di 

depan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1   Respon Stakeholders Terhadap 

Pengembangan Model 

Pengendalian Alih Fungsi Lahan 

Sawah Berbasis Pengelolaan Subak 

 Wujud rangsangan dalam 

penelitian ini berupa gagasan atau ide 

tentang pengembangan model 

pengendalian alih fungsi lahan sawah 

berbasis pengelolaan suba. Gagasan 

tersebut disusun dalam bentuk kuesioner 

yang berisi sejumlah pernyataan-

pernyataan positif dan pernyataan 

negatif. Kuesioner tersebut disampaikan 

kepada stakeholders dengan cara 

wawancara langsung. Dalam wawancara 

stakeholders diminta untuk 

menyampaikan respon atau 

tanggapannya, dengan memilih salah 

satu dari 4 alternatif jawaban, yaitu: 

sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan 

tidak setuju. Jumlah seluruh pernyataan 

adalah 16 item pernyataan, terdiri atas 

12 item pernyataan positif (item nomor 

1-12) dan 4 item pernyataan negatif 

(item nomor 13-16). Kuesioner 

penelitian dapat dilihat pada lampiran.  

 Analisis data respon dilakukan 

secara deskriftif kuantitatif dengan cara 

skoring,  tabulasi, persentase, dan grafik. 

Kriteria penskoran yang digunakan 

yaitu: untuk pernyataan positif: sangat 

setuju, skor = 4; setuju, skor = 3; kurang 

setuju, skor = 2; dan tidak setuju, skor = 

1. Untuk pernyataan negatif: sangat 

setuju, skor = 1; setuju, skor = 2; kurang 

setuju, skor = 3; dan tidak setuju, skor = 

4. Berdasarkan hasil skoring selanjutnya 

dihitung frekuensi dan skor rata-ratanya. 

Kriteria penilaian respon stakeholders 

menggunakan pedoman yang telah 

dikemukakan pada Tabel 2.1. 

 Hasil analisis data penelitian 

tentang respon stakeholders disajikan 

pada Tabel 3.1.  Data pada tabel tersebut 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

frekuensi tingkatan respon di masing-

masing stakeholders maupun antar-

stakeholders. Pada stakeholders subak, 

ditemukan tingkatan respon sangat 

positif terbanyak, yaitu 69,56%, disusul 

kemudian dengan stakeholders Desa 

Pekraman 50,0%, dan terkecil 

stakeholders pemerintah 37,14%. 

Walaupun ada variasi, namun secara 

umum respon stakeholders mendominasi 

pada jenjang sangat positif dan positif. 

Tabel 3.1. Sebaran Frekuensi Respon 

Stakeholders 
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No Respon 

Stakeholders 

Subak Desa Pekraman Pemerintah Total 

f Jml  

Skor 

f Jml 

 Skor 

f Jml  

Skor 

f Jml  

Skor 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Sangat Positif 

 

 

Positif 

 

 

Kurang Positif 

 

 

Tidak Positif 

48 

(69,56) 

 

15 

(21,17) 

 

4 

(5,80) 

 

2 

(2,90) 

192 

 

 

45 

 

 

8 

 

 

2 

27 

(50,0) 

 

19 

(35,19) 

 

5 

(9,26) 

 

3 

(5,56) 

108 

 

 

57 

 

 

10 

 

 

3 

13 

(37,14) 

 

10 

28,57) 

 

7 

(20,0) 

 

5 

(14,29) 

52 

 

 

30 

 

 

14 

 

 

5 

88 

(55,70) 

 

44 

(27,85) 

 

16 

(10,13) 

 

10 

6,33) 

352 

 

 

132 

 

 

32 

 

 

10 

Total 69 

(100,0) 

247 54 

(100,0) 

178 35 

(100,0) 

101 158 

(100,0) 

526 

Skor Rata-Rata  3,58  3,30  2,89  3,33 

 

Sumber: Peneliti, 2016 

 

Keterangan: ( ) = Angka persentase ;  f = 

frekuensi;  Jml = Jumlah.Secara 

keseluruhan, stakeholders yang 

menyatakan respon sangat positif 

sebanyak 88 orang atau 55,70% dan 

respon positif 44 orang atau 27,85%, 

sedangkan yang menyatakan respon 

kurang positif dan tidak positif sebanyak 

26 orang atau 16, 46%. Untuk lebih 

jelasnya, perbandingan respon antar-

stakeholders dan respon stakeholders 

secara keseluruhan ditampilkan dalam 

grafik, seperti pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1. Variasi Respon Antar-

Stakeholders dan Respon Total 

Stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 
Dilihat dari skor rata-ratanya, respon 

dari subak juga menunjukan angka 

tertinggi, yakni 3,58 tidak jauh berbeda 

dengan respon dari desa pekraman 

sebesar 3,30. Jika dikaitkan dengan 

kriteria penilaian pada Tabel  2.1, respon 

kedua stakeholders ini tergolong sangat 

positif. Sementara skor rata-rata  respon 

dari pemerintah menunjukan paling 

kecil, yakni 2,89 namun masih tergolong 

pada level positif. Secara keseluruhan 

skor rata-rata respon stakeholders 

mencapai 3,33 yang berarti tergolong 

sangat positif. Dengan demikain dapat 

disimpulkan bahwa stakeholders yang 

terdiri atas komponen subak, desa 

pekraman, dan pemerintah daerah 

memiliki tanggapan atau pendangan dan 

dukungan yang sangat positif terhadap 

gagasan pengembangan model 

pengendalian alih fungsi lahan sawah 

berbasis pengelolaan subak.
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3.2  Model pengendalian alih fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan suba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Model Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Berbasis Pengelolaan Subak 

Proses Sosial, Religius 

dan Hukum 

Ditolak 

Ajukan 

 

SUBAK 

Budaya 

(Religius) 

Sosial 

(Awig-awig) 

Fisik 

(Informasi berada di 

lapangan) 

Pelaku Jual Beli Lahan 

Sawah 
Pekaseh 

(Ketua Subak) 

Pemerintah, Desa Dinas, 

Desa Pakraman 

Diterima Dengan 

Bersyarat 

 

Rapat Subak 
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3.3  Pedoman operasional pelaksanaan (POP) 

pengendalian alih fungsi lahan sawah 

berbasis pengelolaan suba 

A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Penetapan dan Alih 

Fungsilahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

3. Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 

4. Perpres Nomor 45 Tahun 2011 tentang  

Rencana Tata Ruang Kawasan 

Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, 

dan Tabanan 

5. Perpres Nomor 51 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Perpres Nomor 45 

Tahun 2011 tentang  Rencana Tata 

Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, 

Badung, Gianyar, dan Tabanan 

6. Perda Kabupaten Badung Nomor 26 

Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Badung 

Tahun 2013-2033 

7. Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 

2012 tentang Subak 

8. Awig-Awig dan Pararem Subak 

Tungkub Dalem 

9. Awig-Awig dan Pararem Desa 

Pekraman Kekeran 

10. Peraturan Desa 

 

B. Tujuan 

Mengendalikan alih fungsi lahan sawah 

melalui pengelolaan oleh subak sebagai modal 

awal/kearifan lokal masyarakat Bali untuk 

mendukung kelestarian budaya pertanian Bali 

secara berkelanjutan 

 

 

 

 

C. Ruang Lingkup 

SOP ini mencakup prosedur/tata cara, sanksi, 

dan insentif pengendalian alih fungsi lahan 

sawah yang dikelola subak 

 

D. Prosedur 

1. Subak sebagai organisasi tradisional 

pengelola air irigasi dan tanaman 

wajib menjaga lahan sawah yang 

dikelolanya melalui pendekatan moral-

religius, pengaturan dalam awig-awig 

dan pembiasaan/deseminasi di 

lingkungan wilayah subak 

2. Setiap anggota/karma subak yang 

bermaksud menjual dan membuat 

rumah di lahan sawah miliknya harus 

melapor kepada Ketua/Pekaseh 

3. Pihak luar anggota subak yang 

bermaksud melakukan pembelian 

lahan sawah harus melapor terlebih 

dahulu kepada Ketua/Pekaseh 

4. Berdasarkan laporan di atas, 

ketua/pekaseh melakukan rapat 

anggota subak 

5. Keputusan hasil rapat anggota subak 

kemudian dikoordinasikan oleh 

Ketua/Pekaseh kepada Desa Pekraman 

dan Kepala Desa setempat dan 

Pemerintah Daerah 

6. Hasil rapat anggota subak yang telah 

dikoordinasikan menghasilkan dua 

kemungkinan, yaitu: ditolak dan 

diterima secara bersyarat 

7. Setiap anggota subak atau pihak luar 

yang diijinkan melakukan alih fungsi 

lahan sawah wajib menindaklanjuti 

dalam bentuk proses administrasi 

hokum, upacara keagamaan 

(Mantukan Bhatara Sri) dan kewajiban 

social lainnya yang dipersyaratkan 

sesuai dengan pararem dana wig-

awing subak 

 

E. Kewajiaban, Larangan dan Sanksi 

1. Setiap karma/anggota subak yang akan 

membangun di lahan sawahnya wajib 

menyetorkan dana ke subak setara 

dengan 150 kg beras 

2. Setiap pihak luar yang akan membeli 

lahan sawah di wilayah subak wajib 

menyertakan dana ke subak sebesar 

0,50% dari harga jual lahan sawah 

3. Setiap pihak luar yang akan 

membangun rumah di lahan sawah 

subak wajib menyetorkan dana ke 

subak setara dengan 350 kg beras 

4. Pihak pemerintah yang akan 

membangun fasilitas publik di wilayah 

subak harus mendapat persetujuan dari 

rapat subak 

5. Setiap anggota subak atau pihak luar 

yang membangun di wilayah subak 

tanpa ijin atau persetujuan rapat subak 
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maka yang bersangkutan harus 

membongkar bangunannya dan 

melakukan upacara penyucian lahan 

sawah kembali 

6. Apabila kewajiban pada poin 5 

dilanggar, maka karma/anggota subak 

akan melakukan pembongkaran  

7. Dilarang melakukan alih fungsi lahan 

sawah dalam skala besar di wilayah 

subak dalam bentuk pengaplingan 

yang dilakukan oleh para 

pengembang/investor property 

8. Setiap karma/anggota subak atau pihak 

luar yang melanggar ketentuan dalam 

SOP ini dikenakan sanksi dan denda 

material dan non material sesuai 

dengan keputusan rapat subak dan 

pararem serta awig-awig subak 

9. Sanksi dan denda terhadap pelanggar 

dikategorikan atas sanksi ringan, 

sedang, dan sanksi berat. Kriteria 

sanksi ringan, sedang dan berat 

diputuskan dalam rapat subak 

 

F. Penghargaan/Insentif 

1. Pemerintah Daerah wajib 

menganggarkan dana 

penghargaan/insentif dalam APBD 

untuk bantuan subak-subak yang 

berhasil melestarikan lahan sawahnya 

2. Subak yang berhasil melestarikan 

lahan sawahnya secara berkelanjutan 

berhak mendapat penghargaan/insentif 

dari pemerintah 

3. Penghargaan/insentif ditujukan kepada 

organisasi/lembaga subak dan kepada 

petani karma subak secara 

perseorangan 

4. Penghargaan yang ditujukan kepada 

organisasi/lembaga subak berupa block 

grant, peralatan, dan pemberdayaan 

SDM yang diperuntukkan memperkuat 

kelembagaan subak 

5. Penghargaan/insentif yang ditujukan 

kepada petani karma subak berupa 

sarana produksi pertanian, pembebasan 

pajak, dan bantuan lain yang diberikan 

secara gratis atau bersubsidi. 

 

D. Simpulan  

Respon stakeholders terhadap gagasan 

pengembangan model pengendalian alih fungsi 

lahan sawah berbasis pengelolaan subak 

tergolong sangat positif. Ini berarti 

stakeholders yang diteliti yang terdiri atas 

komponen subak, desa pekraman, dan 

pemerintah daerah menyambut sangat positif 

dilakukannya pengembangan model. Model 

yang dikembangkan untuk pengendalian alih 

fungsi lahan sawah berbasis pengelolaan subak 

memperhatikan aspek sosial (awig-awig), 

budaya (religious), dan fisik diintegrasikan 

dengan beberapa ketentuan menyangkut 

kewajiban, larangan dan sanksi yang sudah 

ditetapkan dalam Pedoman Operasional 

Pelaksanaan (POP) pengendalian alih fungsi 

lahan sawah berbasis pengelolaan subak. 
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