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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  kelima 

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 V dilangsungkan pula Seminar Nasional Pengabdian Kepada 

Masyarakat (Senadimas) yang kedua. Pelaksanaan Senadimas merupakan tugas yang diberikan 

oleh LPPM Undiksha kepada panitia penyelenggara yang dimaksudkan sebagai upaya 

memberikan kesempatan kepada para dosen dalam menyebarluaskan hasil-hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 

Senari Ke-5 dan Senadimas Ke-2 dihadiri oleh 273 presenter. Dari jumlah ini, 167 adalah 

presenter Senari dan 106 adalah presenter Senadimas. Dari segi manuskrip, dapat kami laporkan 

bahwa panitia menerima total pendaftaran sebanyak 293 paper, tetapi hanya 273 yang lolos 

review dan dinyatakan layak dengan perincian: Senari sebanyak 167 yang mencakup tiga 

bidang ilmu (pendidikan, sosial dan humaniora, serta sains dan teknologi) dan Senadimas 106 

buah. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Senari dan Senadimas tahun ini juga dihadiri oleh 

presenter dari luar Bali yang sangat antusias dan penuh semangat berpartisifasi dalam kegiatan 

ini, seperti dari Kupang, Lombok, Sumatera, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, 

Makasar, dan Manado. Oleh karena itu, atas nama panitia izinkanlah kami mengucapkan 

selamat datang kepada seluruh peserta Senari Ke-5 dan Senadimas Ke-2, dan terima kasih tak 

terhingga atas kepercayaannya kepada Undiksha. 

Penyelenggaraan Senari dan Senadimas tahun ini menampilkan tiga pembicara. Sebagai 

pembicara utama adalah Prof. Dr. T Chan Basarudin, guru besar pada bidang Ilmu Komputer 

Universitas Indonesia yang saat ini sebagai Direktur Eksekutif BAN-PT dan juga sebagai 

President of the ASEAN Quality Assurance Network (AQAN). Pembicara kedua adalah Prof. 

Dr. Nyoman Sudana Degeng, M.Pd., Direktur Pascasarjana Universitas Malang, dosen, peneliti 

pada bidang instruksional, reviewer, serta penulis. Pembicara ketiga adalah Prof. Dr. I Wayan 

Lasmawan, M.Pd., guru besar pada bidang pendidikan, sosial dan humaniora yang  saat ini 

menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Pendidikan Ganesha. Kami sampaikan rasa 

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

memenuhi permintaan panitia sebagai narasumber dalam Senari dan Senadimas tahun 2017 ini. 

Kami menyadari bahwa Senari dan Senadimas tahun ini tidaklah mungkin dapat 

terlaksana tanpa dukungan dan bantuan tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkanlah 

kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada: (1) Kemenristek Dikti atas 

pendanaan penelitian yang diberikan, khususnya kepada para peneliti Undiksha sehingga para 

peneliti dapat melakukan dan memublikasikan 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 pada bidang penelitian maupun pengabdian pada masyarakat dengan  peneliti- 
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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 ini, dan (6) teman-teman panitia pelaksana 

atas kerja keras dan dedikasinya demi terselenggaranya kegiatan seminar nasional ini, serta 

pihak Sponsorship yang telah mendukung. Terimakasih dan semoga kerja sama ini terus 

terbina. 

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,  18 Nopember 2017 

 

 
Ketua Panitia 



SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 

ISBN: 978-602-6428-11-0 

vii 

 

 

 

 
 

 
 

 

SAMBUTAN REKTOR 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF (SENARI) KE-5 & 

SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SENADIMAS) KE-2 

18 NOPEMBER 2017, GRAND INNA BALI BEACH SANUR, BALI 

 

 

 

Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

dan Salam Sejahtera buat kita semua. 

 

Yang saya hormati, 

Direktur Eksekutif BAN-PT (Prof. Dr. T. Chan Basaruddin), sekaligus sebagai narasumber 

utama pada seminar nasional ini 

Para Pembantu Rektor, 

Para Dekan dan Direktur Pascasarjana, 

Para Narasumber 

Prof. Dr. Nyoman Sudana Degeng, M.Pd. (Direktur Pascasarjana Universitas Malang) 

Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. (Guru Besar Bidang Pendidikan, Sosial dan 

Humaniora, 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-5 

dan Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (Senadimas) yang ke-2.  Kegiatan 
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ini digagas dan diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM), Universitas Pendidikan Ganesha. 

 

 
Hadirin yang saya hormati, 

SENARI tidak sekadar acara rutin tahunan yang diselenggarakan sebagai forum ilmiah, tetapi 

juga sebagai media solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa, dengan 

harapan memberikan kontribusinya sesuai bidang dan keahlian yang dikuasai. Tahun ini, untuk 

kedua 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 partisifasi 

pembangunan negeri agar lebih dikenal di kalangan nasional maupun internasional. 

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 pada bidang Pendidikan, Sosial & Humaniora, maupun 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 memublikasikan 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 2017 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. 
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Selamat berbagi ilmu dan pengetahuan. 

Om Santhi, Shanti, Shanti, Om. 

 

 

Singaraja, 18 Nopember 2017 

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, 

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. 

NIP 195910101986031003 
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I Gede Mahendra Darmawiguna1,  Gede Saindra Santyadiputra2, I Made Gede Sunarya3 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada dewasa ini telah mempengaruhi segala aspek kehidupan 

manusia. Dalam penanganan bencana-bencana yang ada, teknologi-teknologi yang ada saat ini dapat 

digunakan untuk membantu baik dalam hal pencegahan maupun dalam penanganan pasca bencana. 

Pemanfaatan teknologi dalam pencegahan bencana bisa dilakukan dengan memberikan peringatan 

ataupun himbauan kepada masyarakat terkait dengan kemungkinan terjadinya suatu bencana. 

Pemanfaatan teknologi pasca bencana bisa dilakukan dengan pemantauan sampai pada pengiriman 

barang pada lokasi bencana yang cenderung berada pada posisi yang sulit terjangkau. 

Kondisi Indonesia secara geografis adala negara kepulauan dimana terdapat empat lempeng 

tektonik (lempeng enuan Australian, Benua Asia, Samudera Hindia, Samudera Pasifik). Terdapat 

sabuk vulkanik dengan posisi memanjang dari Pulau Sumetera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi 

dimasa sisinya merupakan pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang didominasi oleh rawa-

rawa. Potensi bencana yan terjadi berupa gunung berapi, tsunami, tanah longsong, banjir, gempa 

bumi (BNPB, 2016). Permasalahan bencana yang terjadi sering menyebabkan kesulitan penanganan 

karena sulitnya medan yang digunakan untuk mencapai lokasi bencana. Pada kasus tertentu, 

pengiriman logistik baik itu makanan dan obat-obatan diperlukan dalam waktu yang singkat dan 

memiliki urgentinas yang tinggi. Pengiriman yang terhambat jalur darat, pengiriman logistik bisa 

dilakukan melalui jalur udara. Alternatif pengiriman jalur udara dapat menggunakan UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle) sebagai alternatif. 

PERANCANGAN PROTOTIPE PERANGKAT C-UAV (COURIER 
UNMANNED AERIAL VEHICLE) BERBASIS GPS 

1,2,3Jurusan Pendidikan Teknik Informatika FTK UNDIKSHA 
Email: mahendra.darmawiguna@undksha.ac.id 

This research aims to develop the prototype of C-UAV (Courier Unmanned Aerial Vehicle) based device 
GPS. The research method that is used is ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) 
method. In the early stages will be an analysis of the development of the device including the needs analysis both 
the hardware and software requirements. In the Design stage will be designing the device, the development stage 
will be the development or assembly of existing hardware, the implementation stage is done by testing the device 
that has been in assembly in the development stage. Furthermore, at the evaluation stage will be an evaluation of 
the implementation that has been done. This research is a preliminary research in the development of C-UAV. 
The result of this research is C-UAV design which consist of  the design stage are the hardware and software 
requirements used, the C-UAV frame design with the hex copter model, the design of the hardware placement on 
the frame. 

Keywords: CUAV, GPS, ADDIE, Hexcopter 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang prototipe perangkat C-UAV (Courier Unmanned Aerial Vehicle) 
Berbasis GPS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation, Evaluation). Pada tahap awal akan dilakukan analysis terhadap pengembangan 
perangkat termasuk analisis kebutuhan baik itu kebutuhan hardware dan software. Pada tahap design akan 
dilakukan perancangan perangkat, tahap development akan dilakukan pengembangan atau 
penggabungan/assembly dari hardware yang ada, tahap implementation dilakukan dengan melakukan uji coba 
perangkat yang telah di assembly pada tahap development. Selanjutnya pada tahap evaluation akan dilakukan 
evaluasi terhadap implementasi yang telah dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan dalam 
pengembangan perangkat C-UAV. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan C-UAV yang terdiri dari adalah 
kebutuhan hardware dan software yang digunakan, rancangan frame C-UAV dengan model hexacopter, 
rancangan penempatan hardware pada frame. 

Kata kunci: CUAV, GPS, ADDIE, Hexacopter 
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 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) secara umum berarti kendaraan udara yang dioperasikan 

tanpa menggunakan manusia sebagai awaknya. UAV biasanya digunakan pada kondisi yang riskan 

jika menggunakan awak dan digunakan oleh kesatuan militer dalam pemantauan suatu situasi. 

Perangkat UAV dapat dilengkapi dengan perangkat Global Positioning System (GPS). GPS 

merupakan suatu sistem yang menggunakan satelit dan digunakan untuk menentukan posisi serta 

navigasi global.Departemen Pertahanan Amerika merupakan pihak yang mengembangkan sistem ini 

pertama kali untu kepentingan sipil maupun militer (survei dan pemetaan). Kateori didasarkan pada 

bentuk sayap dan badan pesawat, UAV dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu fix wing dan rotary 

wing dimana fix wing merupakan jenis pesawat dengn bentuk sayap tetap sedangkan rotari wing 

adalah pesawat dengan penggunaan baling-baling untuk menghasilkan gaya angkat. 

Hexacopter tersusun atas enam buah rotor dan merupakan benda terbang yang memiliki 

gerakan yang lebih leluasa dibandingkan dengan helicopter. Pergerakan pada hexacopter teridiri dari 

4 gerakan dasar yaitu throtle  (gerakan akselerasi), gerakan roll, gerakan pitch, dan gerakan yaw.  

Gerakan throttle adalah gerakan perpindahan translasi pada sumbu Z dan perubahan kecepatan rotor 

dengan nilai yang sama yang mempengaruhi gerakan ini. Gerakan throttle  pada hexacopter akan 

berpengaruh pada  naik atau turunnya hexacopter yang berdasarkan pada kecepatan di setiap rotor 

hexacopter. Gerakan roll adalah gerakan rotasi pada sumbu X dan gerakan ini dipengaruhi oleh 

perubahan kecepatan hexacopter pada rotor kiri dan kanan. Gerakan pitch merupakan gerakan rotasi 

pada sumbu Y dan gerakan ini dipengaruhi oleh perubahan kecepatan hexacopter pada rotor depan 

dan belakang. Gerakan sudut yaw adalah gerakan rotasi hexacopter pada sumbu Z.  

 (Global Position System ) GPS merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menentukan 

letak di permukaan bumi dengan memanfaatkan penyelarasan sinyal pada satelit. GPS adalah sistem 

navigasi yang menggunakan satelit yang didesain agar dapat menyediakan posisi secara instan, 

kecepatan dan informasi waktu di hampir semua tempat di muka bumi, setiap saat dan dalam kondisi 

cuaca apapun. Alat yang digunakan untuk menerima sinyal satelit yang dapat digunakan oleh 

pengguna adalah GPS Tracker atau GPS Tracking, dengan penggunaan alat ini maka posisi 

kendaraan, armada ataupun mobil secara Real-Time dapat dilacak oleh pengguna. Electronic Speed 

Controler (ESC) adalah Sebuah modul rangkaian elektronik yang  memiliki fungsi sengabai pengatur 

putara pada motor yang disesuaikan dengan ampere yang dibutuhkan oleh motor. ESC bekerja dan 

digunakan untuk jenis motor 3 fasa connector sedangkan untuk motor DC yang bisa bekerja tanpa 

menggunakan ESC dan dapat juga dengan ESC 2 fasa. Brushless DC motor listrik (BLDC motor) 

adalah motor sinkron yang menggunakan sumber listrik DC melalui inverter, yang menghasilkan 

sinyal listrik AC untuk menggerakkan motor. Remote control merupakan alat yang digunakan 

langsung oleh pengguna untuk memberikan sinyal dalam menggerakakkan robot dengan arah naik, 

turun, maju, mundur, kiri dan kanan. Propeller merupakan penggerak mekanik pada pesawat terbang, 

kapal laut, hovercraft dan jenis turbin. Propeller terdiri dari dua jenis yaitu dan Controllable Pitch 

Propeler (CPP) dan Fixed Pitch Propeller (FPP). Propeller FPP merupakan jenis propeller yang tidak 

dapat diubah (tetap) dan sudut pitch tertentu dan Propeller jenis CPP merupakan jenis propller yang 

dirancang dimana sudut pitch dari propeler dapat diatur.    

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait dengan pengembangan UAV 

telah dilakukan oleh (Dharmawan & Firdaus, 2012, p. 87) melakukan pengembangan sistem untuk 

quadcopter yang dapat diterbangkan dan mendarat secara otomatis dari satu posisi titik ke posisi 

lainnya dengan penggunaan kontroler arduino mega. (Utama, Komarudin, & Trisanto, 2013, p. 35) 

melakukan penelitian tentang pengembangan quadcopter dimana quadcopter tersebut mampu 

mempertahankan posisinya (holding position) ketia mode tersebut diaktifkan dari remote kontrol dan 

melaukan pengiriman data ke GCS dalam bentuk GUI pada radio frekuensi 900Mhz. (Wang & Ma, 

2013, p. 1027) membahas tentang pengontrolan attitude dan altitude pada quad-rotor tipe MAV (Micro 

Air Vehicles). (Swamardika, 2014, p. 47) melakukan pengembangan quadcopter dengan 

mengimplementasi hand motion control berbasis mikrokontroler ATmega32. (Patel, Thakor, Joshi, & 

Patel, 2015, p. 166) melakukan perancangan dan pembuatan multirotor UAV dengan 

mempertimbangkan tingkat keringanan, kelincahan dan dapat dioperasikan pada kondisi di dalam dan 

luar ruangan. (Tefay, Eizad, Crosthwaite, Singh, & Postula, 2011, p. 1) membahas tentang Integrated 
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Speed Control berbasis elektronik (ESC) berbasis FPGA untuk menggerakkan motor listrik brushless 

DC. (Tamtomi, Sulistiyanti, & Komarudin, 2016, p. 201) mengembangkan wahana udara yang dapat 

digunakan dalam pemantauan dan pemotretan kondisi utara di suatu daerah sehingga dapat 

dianalisis dan diambil proses citranya. (Utomo, 2015, p. 57) mengembangkan UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle) dengan menggunakan model Quadcopter berbasis pada Algoritma PID (Proportional Integral 

Derivative). (Setyawan et al., 2015, p. 127)  merancang sistem kendali ketinggian pada UAV 

quadcopter menggunakan metode PID. (Wenang, Dikairono, & Utami, 2012, p. 50) mengembangkan 

Sistem Takeoff UAV Quadrotor berbasis pada Sensor Jarak Inframerah. 

Berdasarkan permasalahan dan perkembangan teknologi yang telah dijabarkan sebelumnya 

maka akan dikembangkan prototipe Perangkat C-UAV (Courier Unmanned Aerial Vehicle) Berbasis 

GPS. Pada paper ini merupakan tahap awal berupa perancangan dari pengembangan prototipe 

Perangkat C-UAV berbasis GPS.  

2. Metode  

Dalam pengembangan prototipe perangkat C-UAV (Courier Unmanned Aerial Vehicle) Berbasis 

GPS digunakan metode pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation). Pada tahap awal akan dilakukan analisis terhadap pengembangan perangkat termasuk 

analisis kebutuhan baik itu kebutuhan hardware dan software. Pada tahap Design akan dilakukan 

perancangan perangkat, tahap development akan dilakukan pengembangan atau 

penggabungan/assembly dari hardware yang ada, tahap implementation dilakukan dengan melakukan 

uji coba perangkat yang telah di assembly pada tahap development. Selanjutnya pada tahap 

evaluation akan dilakukan evaluasi terhadap implementasi yang telah dilakukan. 

 
Gambar 1. Metode Penelitian 

 
Tahap Analisis 

Pada tahap analysis ini dilakukan analisis terhadap permasalahan dan analisis kebutuhan hardware 

maupun software. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dalam pengiriman 

barang pada daerah-daerah yang sulit terjangkau, pengiriman barang-barang atau logistik sering 

mengalami hambatan. Pada bencana seperti banjir, longsor, gempa sering mengakibatkan jalur darat 

terhambat. Dengan menggunaan UAV memungkinkan pengiriman barang melalui jalur udara. Pada 

penelitian ini, C-UAV yang dikembangkan menggunakan model hexacopter. 

 

Analisis kebutuhan hardware  

Dalam mengembangkan prototipe C-UAV model hexacopter diperlukan hardware sebagai berikut : 

a. Electronic Speed Controler (6 buah) 

b. Motor Brushless (6 buah) 
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c. Properler : Clockwise (3 buah), Unclockwise (3 buah) 

d. Flight Controller dengan GPS 

e. Batere Li-PO 

f. Frame model hexacopter 

g. Remote Transmitter dan Receiver 

h. Peralatan First Person View (FPV)  

 

Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan prototipe C-UAV model hexacopter sebagai 

berikut: 

a. Microsoft Windows 8 

b. Mission Planner 

 

Tahap Design 

Pada tahap Design, akan dilakukan perancangan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah 

dilakukan pada tahap sebelumnya.  

 

Design Frame 

Frame merupakan bagian yang digunakan untuk meletakkan hardware-hardware yang akan 

digunakan. Frame berbentuk palang segi enam dimana pada masing-masing ujung frame diletakkan 

motor brushless. Gambar 2 menunjukkan rancangan frame C-UAV. 

 
Gambar  1. Rancangan Frame 

 

Design Posisi Hardware 

Rancangan posisi hardware pada frame C-UAV ditunjukkan pada Gambar 3. 

 
Gambar  2 Rancangan penempatan hardware 
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3. Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan metode Pengembangan protipe perangkat C-UAV berbasis GPS. Langkah 

pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap kebutuhan kebutuhan hardware dan 

software. Software yang digunakan disesuaikan dengan hardware yang dipilih. 

 

Hardware yang digunakan dalam pengembangan protipe perangkat C-UAV adalah: 

a. Flight controller : HKPilot32 Autonomous Vehicle 32Bit 

b. Brushless motor : GARTT ML 5210 340KV 

c. Electronic speed controller : Hobbywing XRotor Pro 50A 

d. Propeller : Quanum Carbon Fiber T-Style Propeller 20x5.5 

e. Batere Lipo : Tattu 6s 10000mah dan Xpower 6s 10000mah 

f. Frame : Frame Hexacopter 

 

Sofware yang digunakan adalan Mission Planner. Gambar 4 menunjukkan aplikasi dari mission 

planner. 

 
Gambar  3 Aplikasi Mission Planner 

 

Rancangan perangkat C-UAV terdiri dari 2 tahap yaitu rancangan frame dan rancangan posisi 

hardware. Rancangan frame berbentuk hexacopter ditunjukkan pada Gambar 5.2. Panjang antara 2 

motor sebesar 42 inci (120.56 cm). Sudut antara 2 lengan sebesar 60. Penampang tengah untuk 

penempatan elektronik flight controler berukuran 25x25cm. Gambar 5 menunjukkan rancangan C-

UAV. 

 

 
Gambar  4 Rancangan detail CUAV 
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Rancangan penempatan hardware terdiri dari penempatan motor brushless, flight controller, 

ESC, Batere Lipo, propeller. Motor brushless ditempatkan dengan posisi simetris pada masing-masing 

ujung lengan hexacopter. Filight controller dan batere lipo ditempatkan pada posisi tengah-tengah 

frame. ESC ditempatkan pada lengan hexacopter pada posisi di bawah propeller. Gambar 6 

menunjukkan rancangan penempatan hardware pada frame. 

 

 
Gambar  5 Rancangan detail penempatan hardware 

4. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa kesimpulan yang diperoleh adalah 

rancangan dan implementasi perangkat C-UAV mengadopsi model hexacopter yang terdiri dari 6 

lengan dengan model X. Konfigurasi flight controler menggunakan aplikasi mission planner.  

Hardware yang digunakan adalah Flight controller : HKPilot32 Autonomous Vehicle 32Bit, Brushless 

motor : GARTT ML 5210 340KV, Electronic speed controller : Hobbywing XRotor Pro 50A, Propeller : 

Quanum Carbon Fiber T-Style Propeller 20x5.5, Batere Lipo : Tattu 6s 10000mah dan Xpower 6s 

10000mah, Frame : Frame Hexacopter.  

Untuk kelanjutan dari penelitian ini dilakukan implementasi rancangan dan penambahan sensor 

vision dalam penentuan target dalam melepaskan barang. 

 

Daftar Rujukan  

BNPB. (2016). Potensi dan Ancaman Bencana. Retrieved from https://www.bnpb.go.id/home/potensi 

Dharmawan, A., & Firdaus, I. N. (2012). Purwarupa Sistem Otomasi Terbang Landas dan Mendarat 

Quadcopter. IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems), 2(1), 87–

96. https://doi.org/10.22146/IJEIS.2343 

Patel, H. P., Thakor, M. B., Joshi, V. J., & Patel, J. R. (2015). Design and Development of Multi-

Copter. IJIRST –International Journal for Innovative Research in Science & Technology, 1, 166. 

https://doi.org/10.12720/ijeee.3.5.390-395 

Setyawan, G. E., Setiawan, E., Kurniawan, W., Ilmu, F., Universitas, K., & Malang, B. (2015). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengendalikan ketinggian UAV dengan PID. Jurnal Teknologi 

Informasi Dan Ilmu Komputer, 2(2), 125–131. 

Swamardika, I. B. A. (2014). Hand Motion Control Untuk Menggerakkan Quadcopter Robot Dengan 

Menggunakan Sensor Accelerometer Adxl335 Dan Wireless Xbee-Pro Series 1 60 Mw Berbasis 

Mikrokontroller ATmega32. Jurnal Ilmiah Mikrotek, 1(2), 47. 

Tamtomi, M. Y., Sulistiyanti, S. R., & Komarudin, M. (2016). Rancang Bangun Wahana Udara Tanpa 

Awak VTOL-UAV Sebagai Wahana Identifikasi Dini Kondisi Udara Berbasis Video Sender. 

ELECTRICIAN – Jurnal Rekayasa Dan Teknologi Elektro Rancang, 10(3), 201. 

Tefay, B., Eizad, B., Crosthwaite, P., Singh, S., & Postula, A. (2011). Design of an Integrated 

Electronic Speed Controller for Compact Robotic Vehicles. Australasian Conference on Robotics 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  7 

and Automation, 1–8. Retrieved from http://www.araa.asn.au/acra/acra2011/papers/pap125.pdf 

Utama, R. W. M., Komarudin, M., & Trisanto, A. (2013). Sistem Kendali Holding Position Pada 

Quadcopter Berbasis Mikrokontroler Atmega 328P. ELECTRICIAN – Jurnal Rekayasa Dan 

Teknologi Elektro, 7(1), 35. 

Utomo, B. J. (2015). Rancang Bangun UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Model Quadcopter dengan 

Menggunakan Algoritma Proportional Integral Derivative. In e-Proceeding of Applied Science 

(Vol. 1, p. 57). 

Wang, W., & Ma, H. (2013). Control System Design For Multi-Rotor MAV. Journal Of Theoretical And 

Applied Mechanics, 51(4), 1027–1038. 

Wenang, B., Dikairono, R., & Utami, H. (2012). Rancang Bangun Sistem Takeoff Unmanned Aerial 

Vehicle Quadrotor Berbasis Sensor Jarak Inframerah. Jurnal Teknik ITS, 1(1), 50. 

 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  8 

PENGEMBANGAN ROBOT PENULIS AKSARA BALI BERBASIS 
LEGO MINDSTROM NXT 

 
Arimbawa I. G. N. P., Indrawan G., Sukajaya I. N.  

Program Studi Ilmu Komputer, Program Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia 

E-mail: putraarimbawaign@gmail.com 

 
ABSTRACT 

This research developed a Lego Mindstorm NXT-based robot that has the ability to write Balinese script. 
The robot developed in this research is an improvement from the previous robot so it has advantages on aspects: 
(a) generated characters; (b) the completeness of a writable Balinese script; (C) addition of capability for Latin to 
Balinese script conversion; and (d) improvement of mechanical robot. The development using Rapid Application 
Development method with developer software option is Microsoft Visual Studio 2013 and Lego Mindstorm NXT-G. 
To determine the performance of the resulting robot, the product has been tested through 6 test cases: (1) 
vowels; (2) consonants; (3) consonant signs; (4) pangangge tengenan characters; (5) numeric characters; and (6) 
the phrase or sentence. The test results show that the robot reaches the accuracy value of writing a bali script for 
65.87%. Some examples of Balinese script such as: script ya and script number 9 (nine) has not been able to be 
written by robot as expected, because some aspects include: gear configuration and battery power. This 
shortcoming needs to be resolved in the future work. 
 
Keywords: Robot, Balinese script, Lego Mindstorm NXT 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini mengembangkan robot berbasis Lego Mindstorm NXT yang memiliki kemampuan menulis 
Aksara Bali. Robot yang dikembangkan pada penelitian ini merupakan perbaikan dari robot sebelumnya sehingga 
memiliki kelebihan pada aspek: (a) karakter aksara yang dihasilkan; (b) kelengkapan aksara bali yang dapat 
ditulis; (c) penambahan kemampuan untuk mengkonversi aksara latin ke aksara bali dan (d) peningkatan 
mekanik robot. Pengembangan dilakukan menggunakan metode Rapid Application Depelopment dengan pilihan 
software pengembang adalah Microsoft Visual Studio 2013 dan Lego Mindstorm NXT-G. Untuk mengetahui 
kinerja robot yang dihasilkan, produk telah diuji melalui 6 uji kasus: (1) aksara suara; (2) aksara wianjana; (3) 
aksara gantungan wianjana; (4) aksara pengangge tengenan; (5) aksara angka/penomoran; dan (6) frasa kalimat 
aksara. Hasil pengujian menunjukan bahwa robot mencapai nilai keakuratan penulisan aksara bali sebesar 65,87 
%. Beberapa penulisan aksara bali seperti: aksara ya dan aksara angka 9 (sembilan) belum mampu ditulis oleh 
robot sesuai harapan, karena beberapa aspek antara lain: konfigurasi gear dan daya baterai. Kekurangan ini 
perlu ditindaklanjuti pada penelitian berikutnya. 
 
Kata kunci: Robot, Aksara Bali, Lego Mindstrom NXT 

 
1. Pendahuluan 

Robotika adalah salah satu teknologi yang diciptakan untuk membantu meringankan pekerjaan 

manusia. Robot tersusun dari beberapa rangkaian elektronik dan mekanik yang pada batasan-

batasan tertentu dapat bekerja secara otomatis sesuai dengan perintah dari perancang.  

Saat ini terdapat berbagai alternatif baru dalam pemanfaatan teknologi robot yang lebih efisien 

dan cepat. Berbagai macam robot yang telah dirancang seperti misalnya robot yang difungsikan pada 

bidang militer, medis, perdagangan dan pendidikan. Banyak kendala terjadi saat dalam perancangan 

sebuah robot, sebab terkadang jika mengutamakan salah satu faktor contohnya faktor kecepatan, 

maka faktor yang lainnya seperti kestabilan gerak bisa saja tidak tercapai. Untuk mengatasi berbagai 

kendala tersebut maka terus dilakukan studi yang sekaligus merancang sebuah robot dengan 

mempertimbangkan dan memilih bagian-bagian pembangun robot yang tepat dan spesifikasinya 

sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara demikian, target yang ingin dicapai seperti kecerdasan, 

kestabilan, kehandalan, serta kecepatan robot dalam melakukan aksinya dapat tercapai. 

Salah satu penerapan robot dalam pendidikan yang menarik untuk dikembangkan adalah robot 

menulis. Pembelajaran menulis dengan menggunakan robot menulis diharapkan mampu 

menginspirasi siswa dan memberi keyakinan yang mantap bahwa apa yang mereka pelajari di 

sekolah memang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Robot menulis memerlukan sistem mekanika 

yang memiliki keakuratan tinggi, karena dalam robot menulis ini diperlukan beberapa motor yang 
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saling bekerja sama untuk membentuk sebuah karakter (Arimbawa dkk, 2012). Robot menulis yang 

dimaksud tidak hanya untuk menuliskan aksara latin tetapi juga untuk menuliskan aksara Bali. 

Hampir seluruh orang yang tinggal di Bali mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

Bali tapi hanya sedikit dari mereka yang mampu menulis aksara Bali. Hal tersebut terjadi karena tata 

cara penulisan aksara Bali sangat kompleks, pendidikan penulisan aksara Bali hanya didapatkan pada 

bangku Sekolah Dasar (SD), semakin berkurangnya orang yang ahli dalam penulisan aksara Bali, dan 

penggunaan aksara Bali yang semakin jarang dan lingkup pemakaiannya semakin sempit (Sartini dkk, 

2013). 

Aksara Bali merupakan jenis tulisan yang biasanya digunakan oleh masyarakat Bali dalam 

menuliskan ajaran-ajaran Agama, geguritan, sajak dan karya sastra berbahasa Bali lainnya. Namun, 

saat ini minat siswa dan kalangan umum untuk belajar aksara Bali sangat rendah. Perlu adanya 

sebuah motivator atau pengembangan agar masayarakat Bali kembali tertarik untuk belajar aksara 

Bali (Arimbawa dkk, 2012). Berikut beberapa kajian yang digunakan dalam penelitian ini. Robot 

adalah sebuah alat yang merupakan gabungan antara rangkaian elektronika dan mekanik. Robot 

dapat melakukan tugas fisik baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia ataupun 

menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dulu (kecerdasan buatan). Robot berasal dari 

bahasa Czech, robota, yang berarti pekerja. Pada dasarnya robot dibuat untuk mendukung dan 

membantu pekerjaan manusia, seperti yang banyak terlihat di bidang industri dimana robot dapat 

meningkatkan hasil produksi industri tersebut. 

Lego Mindstorm NXT adalah perangkat robot edukasional keluaran Lego. Seri NXT ini resmi 

dirilis pada tahun 2006 sebagai penerus dari seri sebelumnya, yaitu RIS (Robotics Invention System), 

yang sudah sukses di pasaran. Dengan menggunakan Mindstorm, pembuatan robot menjadi relatif 

mudah dibandingkan dengan menyolder sirkuit atau memasang motor sendiri. Lego Mindstorm NXT 

dapat diprogram dengan berbagai bahasa pemrograman seperti C dan Java setelah terlebih dahulu 

mengganti firmware Lego dengan firmware yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang akan 

digunakan. Firmware merupakan perangkat lunak yang secara permanen tertanam di dalam 

perangkat keras yang dapat digunakan sebagai pengganti. Firmware dalam Lego Mindstorm NXT 

antara lain leJOS NXJ, Robot C, BrickOS dan berbagai firmware lainnya (Suadi dkk, 2011). Untuk 

membuat program di Mindstorm NXT, tersedia banyak pilihan. Lego sendiri sudah menyediakan tool 

NXT-G. 

Thinning merupakan langkah pengubahan citra digital dari citra asli ke citra yang beresolusi 

rendah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan titik – titik utama yang menyusun suatu citra. 

Mendapatkan hasil Thinning dari citra aksara Bali bertujuan untuk menentukan titik –titik utama pada 

aksara Bali untuk nanti dibuatkan garis yang dipergunakan untuk menuliskan aksara Bali oleh robot. 

Pensil yang digerakkan oleh robot akan berjalan mengikuti titik – titik setiap Aksara Sehingga 

menciptakan sebuah karakter aksara Bali. 

Aksara Bali adalah salah satu aksara utama yang masih digunakan di Bali. Di tangan I Made 

Suatjana, Aksara Bali telah terkomputerisasi menjadi sebuah karya digital yang sudah terdaftar pada 

Unicode dan merupakan Font Aksara Bali yang disebut "Bali Simbar" (Indrawan dkk, 2016). 

Berdasarkan atas bentuk dan fungsinya, aksara Bali dibagi atas dua jenis yakni aksara biasa dan 

aksara suci. Aksara biasa ini terdiri atas aksara wreastra dan swalalita. Disebut aksara biasa karena 

telah terbiasa dipergunakan oleh masyarakat Bali dalam tulis-menulis untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari dalam berhubungan dengan sesama melalui aksara. Sedangkan aksara suci 

terbagi atas dua kelompok, yakni aksara wijaksara (di Bali lebih dikenal dengan sebutan bijaksara) 

dan mondre. Aksara bijaksara atau wijaksara pada hakikatnya adalah aksara swalalita yang diberi 

pengangge atau busana aksara. Sedangkan aksara modre, lebih tepat disebut lukisan, karena 

merupakan bentukan dari aksara swalalita ditambahi dengan beberapa pengangge aksara serta 

lukisan, sehingga menjadi “aksara mati”, sulit untuk membacanya (Simpen 1995). 

Pada penelitian “Pengembangan Robot Penulisan Karakter Berbasis NXT-G Menggunakan 

Lego Mindstorm NXT” (Novayanti dkk, 2012), implementasi robot hanya menghasilkan karakter tulisan 
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latin serta komunikasi sistem pengendali robot dengan robot penulis masih menggunakan kabel 

sebagai penghubung. 

 

 
Gambar 1. Robot Penulis Karakter (sumber: Novayanti dkk, 2012) 

 

“Pengembangan Robot Penulis Karakter Aksara Bali Berbasis NXT-G Dengan Lego Mindstorm 

NXT” (Arimbawa dkk, 2012) merupakan penelitian Robot penulis karakter aksara bali yang telah 

berhasil dilakukan penulis, namun pada penelitian tersebut masih banyak terdapat kekurangan antara 

lain yaitu masih terbatasnya karakter aksara bali yang bisa di tulis robot, metode atau cara 

penggunaan aplikasi pengendali robot masih belum efisien yaitu memilih dan menginputkan aksara 

per aksara yang akan ditulis. 

Pada penelitian “Pengembangan Text to Digital Image Converter  Untuk Dokumen Aksara 

Bali” (Sartini dkk, 2013) merupakan pengembangan Perangkat lunak yang menangani proses konversi 

dari dokumen dalam bentuk huruf  latin menjadi gambar dokumen aksara Bali yang merupakan acuan 

penulis dalam merancang algoritma pengkonversian frasa atau kalimat teks latin menjadi aksara bali 

dalam mengimplementasikan aplikasi pengendali robot. 

 

2. Metode 

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis dengan beberapa tahapan seperti pada gambar 2. 

 

Mulai

Studi literatur dan 

pendalaman metode /

algoritma yang akan 

digunakan 

Perancangan arsitektur 

perangkat lunak 

Perancangan Algoritma 

Sistem Pengendali Robot 

dan Algoritma penulisan 

aksara oleh robot

Implementasi masing-

masing algoritma

Pengujian apakah Robot 

telah bisa menuliskan aksara 

bali sesuai dengan kaidah 

penulisan aksara bali ?

Belum

Selesai

sudah

 
Gambar 2. Tahapan Penelitian 
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Studi literatur dilakukan untuk mengkaji penelitian-penelitian yang pernah dilakukan yang 

berkaitan dengan Robot Penulis, khususnya robot penulis yang menggunakan robot dari Mindstrom 

NXT. Studi literatur dilakukan agar hambatan – hambatan yang pernah dialami oleh penulis 

sebelumnya dapat dihindari.   

Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak dilakukan untuk menyiapkan desain arsitektur 

perangkat lunak “Penyarikan Bot 2” yang didalamnya masing-masing terdapat Antarmuka aplikasi 

pengendali robot, sistem komunikasi robot dan sistem penulisan robot. Proses pertama dari sistem 

pengendali robot “Penyarikan Bot 2” adalah mengimputkan teks, teks yang dimaksud adalah 

karakter/frasa/kalimat tulisan latin yang dikemudian disimpan dan diproses untuk dikonversi menjadi 

aksara latin. Algoritma konversi akan berkerja mengolah inputan tersebut karakter per karakter, 

apabila terjadi kesalahan seperti karakter / kata / frasa / kalimat yang tidak dikenal / tidak sesuai maka 

sistem memberi peringatan dan kembali ke proses pengimputan teks. Selanjutnya inputan yang sudah 

dikonversi masuk kedalam proses pembarisan aksara dengan mencocokan masing-masing 

penggalan modul aksara bali. Penggalan-penggalan aksara bali tersebut kemudian dikirim melalui 

Bluetooth untuk di eksekusi oleh robot. Apabila penyimpanan pada robot penulis sudah penuh secara 

otomatis penggalan aksara bali yang tersimpan akan dihapus. Proses ini berlangsung berulang-ulang 

sampai pengguna selesai menggunakan perangkat lunak. 

Pada penelitian ini metode perancangan algoritma dibedakan pada masing-masing bagian 

sistem perangkat lunak Penyarikan Bot 2. Pada aplikasi pengendali robot digunakan metode RAD 

(Rapid Application Depelopment).  RAD adalah metode perancangan algoritma perangkat lunak yang 

menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat.   

Sedangkan pada perancangan sistem pergerakan penulisan robot menggunakan teknik “trial 

and error”. Produk ini perlu dilatih berulang kali untuk menghasilkan aksara yang baik dan sesuai 

kaidah penulisan aksara bali, karena pergerakan lengan robot masing-masing aksara berbeda-beda. 

Pengujian akan dilakukan dalam beberapa tahapan: (1) pengujian rangkaian mekanik 

perangkat keras robot Lego Mindstorm NXT, (2) pengujian modul-modul masing-masing aksara pada 

lingkungan perangkat lunak NXT-G, (3) pengujian aplikasi pengendali robot “Penyarikan Bot 2” yang 

terdiri dari: koneksi bluetooth, proses penginputan dan pengkonversian teks latin menjadi aksara bali, 

Proses pengiriman modul, (4) pengujian pada keseluruhan proses penulisan dari sisi hardware 

maupun software yang dibagi menjadi beberapa kasus uji. 

Pada pengujian 4, keseluruhan proses penulisan dari sisi hardware dan software juga 

mempertimbangkan pendapat para ahli aksara bali yang penilaianya mengunakan teknik penilaian 

skala likert. Sesuai dengan rumusan masalah, aspek yang akan diukur adalah apakah implementasi 

algoritma konversi frasa atau kalimat teks latin kedalam aksara bali pada aplikasi pengendali robot 

penulis karakter aksara Bali pada kasus uji tersebut sudah baik.   

Hasil akhir perhitungan ini adalah nilai index (I) menyatakan berapa persen interpretasi hasil 

pengujian. Pengujian skala likert ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil implementasi dari 

perancangan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Interaksi sistem dengan pengguna secara umum dipusatkan pada aplikasi pengendali robot 

“Penyarikan Bot 2”. Pengguna memberikan input berupa frasa atau kalimat teks latin kepada robot 

penulis melalui aplikasi pengendali, selanjutnya inputan tersebut diproses oleh algoritma 

pengkonversian menjadi aksara bali. Aksara bali tersebut diproses kembali menjadi beberapa block 

modul yang dikerjakan oleh robot penulis. 

Penerapan arsitektur perangkat lunak Penyarikan Bot 2 dimulai dengan membuat: (1) rangkaian 

mekanik perangkat keras robot Lego Mindstorm NXT, kemudian dilanjutkan dengan (2) membuat 

modul-modul masing-masing aksara pada lingkungan perangkat lunak NXT-G, (3) membuat aplikasi 

pengendali robot Aplikasi Pengendali Penyarikan Bot 2 yang terdiri dari: koneksi bluetooth, proses 

penginputan dan pengkonversian teks latin menjadi aksara bali, proses pengiriman modul, proses 

penulisan aksara bali.  
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Hasil implementasi dari perancangan mekanik perangkat keras menggunakan perangkat Lego 

Mindstorm education set 9797 dan set 9648. Karena keterbatasan motor, pergerakan maju dan 

mundur oleh 4 roda dipusatkan pada motor A (belakang). Motor B (depan bawah) berfungsi untuk 

pergerakan alat tulis ke kiri dan ke kanan. Sedangkan untuk motor C (depan atas) digunakan untuk 

pergerakan alat tulis ke atas dan ke bawah. 

 

APLIKASI PENGENDALI 

ROBOT

USER

Input teks Latin

Pemrosesan Teks Latin 

menjadi Aksara Bali 

Pemilihan Aksara 

yang akan di tulis

Pengiriman Modul 

Pergerakan robot 

sesuai dengan aksara 

yang akan ditulis

ROBOT

Tulisan Bali

Permintaan 

Aksara 

Berikutnya

 
Gambar 3. Gambaran Umum Produk 

 

 
Gambar 4. Implementasi Mekanik Perangkat Keras 

Robot Penulis Karakter 

 
Gambar 5. Lingkungan Perangkat Lunak NXT-G. 

 

Tahap berikutnya dari penelitian ini adalah pembuatan modul masing-masing aksara bali 

meliputi aksara bali dasar, gantungan gempelan, pengangge aksara, tengenan, angka bali. 

Pengembang menggunaan perangkat lunak NXT-G untuk membuat masing-masing aksara bali 

dengan mengerakan motor A untuk mempertemukan spidol/pulpen/pencil dengan alas kertas tulis, 

motor B untuk pergerakan bolpoin/pencil ke atas atau ke bawah, motor C untuk pergerakan 

bolpoin/pencil ke kiri atau ke kanan. Algoritma pergerakan lengan robot untuk membuat masing-

masing aksara dibuat dengan metode trial and error, pengembang mencoba membuat masing-masing 

aksara sampai aksara hasil yang diinginkan sesuai dengan harapan pengembang. 

Tahap selanjutnya adalah pembuatan dan pengujian aplikasi pengendali robot, dilakukan 

dengan menjalankan instruksi pada masing bagian sistem pengendali yang terdiri atas: koneksi 

bluetooth, konversi aksara, pengiriman modul, eksekusi modul. 3. Pengujian menunjukan 

Implementasi aplikasi pengendali robot penulis aksara bali “Penyarikan Bot 2” mampu menangani 

proses input teks lain kemudian dikonversi menjadi aksara bali, koneksi Bluetooth, proses mengirim 

pesan, dan proses menulis karakter oleh robot. Hasil purwarupa aplikasi pengendali robot bisa dilihat 

pada Gambar 6 dan contoh penulisan Aksara Bali diperlihatkan pada Gambar 7.  

Pengujian proses penulisan karakter dilakukan dengan melaksanakan seluruh proses pada 

pengujian sebelumnya dari pengguna memasukan inputan teks latin sampai dengan robot menuliskan 
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tulisan aksara bali.  Kesimpulan didapat setelah menghitung hasil masing-masing kasus uji apakah 

sudah sesuai dengan harapan. Harapan adalah aksara hasil konversi dari tulisan latin ke dalam 

karakter, frasa, kalimat aksara bali pada layar aplikasi “Penyarikan Bot 2”. Penulis menyertakan 

pendapat para ahli aksara sebagai pendukung hasil pengujian tersebut.  

 

 
Gambar 6. Respon Perangkat Lunak Proses 

Pengiriman File 

 
Gambar 7. Contoh Penulisan Aksara Bali oleh Robot 

 

Pada tahap pengukuran tingkat akurasi produk, penulis menggunakan teknik skala likert 

dengan melibatkan 2 ahli yaitu: Dr. I Ketut Paramarta, S.S, M.Hum dan Drs. I Nyoman Gamia, M.Pd.H 

untuk memberikan pendapat/penilaian terkait keakurasian produk yang dihasilkan. Selain 

menggunakan 2 ahli dalam penilaian, produk ini juga dinilai dari sisi pengembang. Tabel 1 menyajikan 

hasil uji kasus produk yang dihasilkan.   

Berdasarkan hasil Tabel 4.1 dapat dijabarkan presentase hasil perhitungan nilai tertinggi jika 

semua item penilaian mendapat nilai sempurna disimbolkan (Y) = 5 x 42 item = 210, dan presentase 

keakuratan penulisan akan dihitung dengan rumus Index % = Total Skor / Y x 100. Maka kesimpulan 

akhir dari penilaian diatas adalah sebagai berikut: 

 Ahli 1: Index = 128 /210 x 100 = 60,95 %, (Kriteria Baik) 

 Ahli 2: Index = 143 /210 x 100 = 68,09 %, (Kriteria Baik) 

 Bila nilai tersebut dirata-ratakan maka Index = (60,95 % + 68,09 %) / 2 = 64,52%. 

 

Oleh karena itu, diperoleh Index rata-rata sebesar 64,52%. Berdasarkan interval kriteria 

penilaian dapat dinyatakan bahwa produk yang dihasilkan dalam penelitian ini (Pengembangan Robot 

Penulis Aksara Bali Berbasis Lego Mindstrom NXT) dapat dikategorikan baik. 

Pada penelitian ini ditemukan banyak aksara yang tidak dapat ditulis sesuai harapan oleh robot. 

Ada bagian dari karakter aksara tersebut tidak dapat diikuti oleh mekanik lengan robot penulis.  

Kendala yang dipaparkan diatas disebabkan oleh beberapa aspek, antara lain: konfigurasi gear 

dan daya baterai. 

 
Tabel 1. Tabel hasil kasus uji 

No Kasus Uji Harapan Luaran Skor total skala 
likert 

Skor 
maksimal 

ahli 1 ahli 2 

1 Aksara vokal 
weastra 

5 karakter 
tertulis sesuai 

kaidah  

4  karakter tertulis sesuai 
harapan. Pada item nomor 3 

karakter aksara suku tidak dapat 
tertulis sesuai harapan 

15 17 25 

2 Aksara 
konsonan 
wianjana 

18 karakter 
tertulis sesuai 

kaidah 

14 karakter tertulis sesuai 
harapan. Pada item nomor 13, 
14, 17, 18 aksara ba, nga, ya, 
nya tidak dapat tertulis sesuai 

61 66 90 
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harapan 

3 Aksara 
gantungan 

dan 
gempelan 

2 karakter 
tertulis sesuai 

kaidah 

2 karakter tertulis sesuai harapan 7 6 10 

4 Aksara 
pengangge 
tengenan  

4 frasa 
aksara bali 

berisi aksara 
pengangge 
tengenan 

tertulis sesuai 
kaidah 

3 frasa aksara bali berisi aksara 
pengangge tengenan tertulis 

sesuai kaidah. Pada item nomor 
4 aksara adeg-adeg tidak dapat 

tertulis sesuai harapan 

10 12 20 

5 Aksara angka  10 karakter 
aksara angka 
tertulis sesuai 

kaidah  

6  karakter tertulis sesuai 
harapan. Pada item nomor 1, 4, 

9, 10 aksara angka 0, aksara 
angka 3, aksara angka 8, aksara 

angka 9 tidak dapat tertulis 
sesuai harapan 

27 33 50 

6 frasa aksara 
bali 

4 frasa 
aksara bali 

tertulis sesuai 
kaidah 

4 frasa aksara bali tertulis sesuai 
harapan 

8 9 20 

Total skor 128 143 210 

 
4. Penutup 

Pengujian menunjukan Implementasi aplikasi pengendali robot penulis aksara bali “Penyarikan 

Bot 2” mampu menangani proses input teks lain kemudian dikonversi menjadi aksara bali, koneksi 

Bluetooth, proses mengirim pesan, dan proses menulis karakter oleh robot. Aksara Bali yang 

dihasilkan oleh Robot Penulis Aksara Bali dengan aplikasi NXT-G telah berhasil dilakukan dengan 

tingkat keakuratan sebesar 65,87 %. Beberapa aksara bali belum dapat ditulis oleh robot penulis 

sesuai harapan antara lain aksara ya dan aksara angka 9 (sembilan). 

Pengembangan Robot Penulisan Karakter Aksara Bali ini memiliki kedala dalam proses 

penulisan aksara dimana karakater yang dihasilkan sangat tergantung terhadap kekuatan baterai dan 

koefisien gesek antar gear – gear robot. Selain itu penulis telah mengembangkan mekanik robot 

dengan mengganti penggunaan gear pada robot agar dapat menghasilkan karakter aksara bali 

dengan baik, dan pembatasan penggunaan robot apabila sumber daya baterai kurang dari nilai ideal. 
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ABSTRACT 

This research aimed at finding the effect of ladder drill training upon: (1) run speed, and (2) agility. 
This is an experiment research. This study used one group pre-test-post-test research design. Subject of this 
research were 30 people. Data collection was conducted by using 30-meters sprint test to measure run speed, 
and Illinois agility test to measure agility. The data were analyzed through normality test, homogeneity test/F-
test, and T-test with 5% of significance level using SPSS version 16.0. The result of research is the effect of 
ladder drill training on run speed with result of sig = 0,007 and agility with result of sig = 0,000. Based on these 
result it is concluded that there is a significant influence on ladder drill training on running speed and agility. It 
is recommended to the coach of futsal that this training model be used as a reference to improve the running 
speed and the agility oh the players. 

 
Keywords: Ladder Drill, Speed, Agility 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan ladder drill terhadap: (1) kecepatan 
berlari, dan (2) kelincahan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Rancangan penelitian ini 
menggunakan one group pre test-post test design. Jumlah subjek penelitian ini sebanyak 30 orang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan 30 meter sprint test untuk mengukur kecepatan berlari, dan Illinois agility 
test untuk mengukur kelincahan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji 
homogenitas/uji F, dan uji t dengan taraf signifikansi 5% menggunakan SPSS versi 16.0. Hasil penelitian ada 
pengaruh latihan ladder drill terhadap kecepatan lari dengan hasil nilai sig=0,007, dan kelincahan dengan 
hasil nilai sig=0,000. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada 
latihan ladder drill terhadap kecepatan berlari,  dan kelincahan. Disarankan kepada para pelatih futsal agar 
model pelatihan ini dijadikan referensi untuk meningkatkan kecepatan lari, dan kelincahan para pemainnya. 

 
Kata kunci: Ladder Drill, Kecepatan, Kelincahan. 

 
PENDAHULUAN 

Olahraga yang sangat memasyarakat dan sangat populer saat ini adalah futsal. Futsal 

adalah sebuah permainan yang dimainkan di sebuah lapangan indoor maupun outdoor dengan 

ukuran panjang 25-42 meter, lebar 15-25 meter oleh lima pemain setiap timnya dan boleh 

dikatakan olahraga ini merupakan kombinasi antara sepakbola, basket dan bola tangan. Futsal 

adalah permainan yang sangat cepat dan dinamis, karena dari segi lapangan yang relatif kecil 

hampir tidak ada ruang untuk membuat kesalahan. Bola bergulir di semua sisi lapangan permainan 

begitu cepat. Oleh karena itu setiap pemain futsal dituntut memiliki kondisi fisik yang prima. Kondisi 

fisik yang prima sangatlah menunjang penampilan seorang pemain. Kondisi fisik yang buruk 

tentunya akan berdampak buruk juga bagi penampilan teknik dan taktiknya. 

Menurut Sajoto (1995:8) ada sepuluh macam kondisi fisik yang perlu dikembangkan antara 

lain kekuatan (strength), daya tahan (endurance), daya ledak otot (muscular power), kecepatan 

(speed), kelentukan (flexibility), kelincahan (agility), koordinasi (coordination), keseimbangan 

(balance), ketepatan (accuracy), dan reaksi (reaction). Pada permainan futsal kondisi fisik adalah 

salah satu komponen yang mutlak yang harus dilatih. Karena semakin baik fisik pemain futsal 

maka beberapa teknik dan taktik (individu maupun tim) yang dibutuhkan di dalam futsal dapat 

diterapkan dengan baik pula.  Dari beberapa komponen fisik di dalam olahraga futsal, daya tahan, 

kecepatan, dan kelincahan merupakan kompenen yang harus dilatih dengan baik, tentunya tanpa 

meninggalkan komponen fisik yang lain (Lhaksana, 2011:17).  
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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. 

Kelincahan merupakan kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian dari 

tubuh tanpa gangguan keseimbangan (Depdiknas, 2000 : 56). Sedangkan menurut Nala (1998 : 

74) kelincahan/agility adalah kemampuan untuk mengubah posisi tubuh, arah gerakan tubuh 

dengan cepat ketika sedang bergerak cepat, tanpa kehilangan keseimbangan atau kesadaran 

orientasi terhadap posisi tubuh. Sehingga kelincahan merupakan salah satu unsur kondisi fisik 

yang berperan penting terutama pada permainan futsal, khususnya pada saat mendapatkan 

rintangan dari lawan. Seorang pemain harus mampu bergerak dengan cepat merubah arah atau 

melepaskan diri. 

Beberapa tahun terakhir telah dikembangkan suatu metode pelatihan untuk meningkatkan 

kecepatan lari, koordinasi, dan kelincahan. Metode tersebut dikenal dengan istilah ladder drill, yaitu 

suatu bentuk pelatihan yang sangat baik untuk meningkatkan kecepatan, koordinasi, kelincahan, 

dan power secara keseluruhan (Tsivkin, 2011). Metode ladder drill merupakan metode yang sesuai 

dengan karakteristik permainan futsal yang mengutamakan kecepatan dan kelincahan. Intinya 

dalam latihan kelincahan itu atlet dituntut untuk lari cepat, belok cepat, tanpa kehilangan 

keseimbangan. Jadi dapat dikatakan bahwa latihan kelincahan dapat juga secara tidak langsung 

melatih kecepatan.  

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengungkap pengaruh 

latihan ladder drill terhadap kecepatan lari, dan kelincahan para mahasiswa FOK Undiksha yang 

memprogram pembinaan prestasi futsal. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah quasi eksperiment atau eksperimen semu. Rancangan 

penelitian ini menggunakan one group pre test-post test design (Maksum, 2012). Desain ini tidak 

ada kelompok kontrol, dan subjek tidak ditempatkan secara acak karena hanya ada satu kelompok 

saja.

  

 

 

Gambar 02. One Group Pre Test – Post Test Design 

 

Subjek penelitian ini sebanyak 30 orang berjenis kelamin laki-laki yang berstatus mahasiswa FOK 

Undiksha yang memprogram mata kuliah Pembinaan Prestasi Futsal. Instrumen penelitian 

menggunakan 30 meter sprint test untuk mengukur kecepatan lari, dan illinois agility test untuk 

mengukur kelincahan. Analisis data menggunakan uji t pada taraf signifikansi 5%, tetapi sebelum 

menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dan uji Levene’s Test Of Equality Error Variance untuk uji homogenitas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian normalitas sebaran data dilakukan untuk meyakinkan bahwa subjek penelitian 

berdistribusi normal. Untuk mengetahui normalitas sebaran data digunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov pada signifikansi 0,05. Jika sig> 0,05 data berdistribusi normal, sebaliknya jika sig< 0,05 

data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 

SPSS 16.0 for Windows didapatkan hasil seperti Tabel berikut.

 

Tabel 01. Uji Normalitas Sebaran Data 

T1                                           X                                             T2 
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 Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

Hasil Pretest Speed 0.078 30 0.200* 

Hasil Posttest Speed 0.156 30 0.061 

Hasil Pretest Agility 0.107 30 0.200* 

Hasil Posttest Agility 0.135 30 0.168 

 

Berdasarkan tabel 01 di atas, terlihat bahwa untuk semua variabel signifikansi pada uji 

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Dengan demikian maka semua sebaran data 

berdistribusi normal. 

Uji homogenitas varian dilakukan dengan pengelompokan berdasarkan model tes yang 

diberikan. Uji homogenitas varians antar kelompok dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 for 

Windows dengan menggunakan Levene’s Test Of Equality Error Variance. Hipotesis statistik yang 

diuji dalam pengujian homogenitas adalah sebagai berikut. 

Ho : variansi pada setiap kelompok adalah sama (homogen) 

Ha : variansi pada setiap kelompok tidak sama (tidak homogen) 

Dengan kriteria pengujian yang digunakan adalah terima Ho jika nilai p> 0,05 dimana data memiliki 

varians yang sama apabila angka signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05. Rangkuman hasil 

perhitungan homogenitas data menggunakan SPSS 16.0 for Windows dapat dilihat pada tabel 

berikut.

 

Tabel 02. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Varians Test of Homogeneity of Variances 

 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

speed 3.402 1 58 0.070 

agility 0.014 1 58 0.906 

 

Berdasarkan Tabel 02 hasil uji Levene’s menunjukkan bahwa untuk hasil tes dengan taraf 

signifikansi kecepatan berlari 0,070 dan kelincahan 0,906. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variansi pada setiap kelompok adalah sama (homogen). 

Hipotesis penelitian yang telah dikemukakan menyatakan bahwa terdapat pengaruh hasil 

latihan ladder drill terhadap kecepatan berlari, dan kelincahan. Pengujian hipotesis menggunakan 

uji t dengan bantuan SPSS 16.0 for Windows. Hasil analisis dengan uji t disajikan pada tabel 03. 

Berdasarkan Tabel 03 diperoleh nilai signifikan = 0,000 maka p<0,05. Hasil ini dijadikan 

dasar dalam mengambil keputusan. Adapun keputusan yang diambil adalah tolak Ho dan terima 

Ha. Hasil ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh latihan ladder drill terhadap kecepatan berlari, 

dan kelincahan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan ladder 

drill terhadap kecepatan berlari, dan kelincahan. 

 

Tabel 03. Rangkuman Hasil Paired Samples Test 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 
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Pair 1 Hasil Pretest Speed - Hasil 
Posttest Speed 0,17433 0,33013 0,06027 0,05106 0,29760 2,892 29 0,007 

Pair 2 Hasil Pretest Agility - Hasil 
Posttest Agility 1,00000 0,66490 0,12139 0,75172 1,24828 8,238 29 0,000 

 

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama ternyata terdapat pengaruh yang signifikan dari 

pelatihan ladder drill terhadap kecepatan lari. Latihan ladder drill adalah suatu bentuk pelatihan 

yang sangat baik untuk meningkatkan kecepatan, koordinasi, dan kelincahan kaki secara 

keseluruhan (Tsivkin, 2011). Pelatihan ladder drill adalah sebuah pelatihan dengan menggunakan 

sebuah alat fitness berupa tangga di mana nantinya seorang atlet berlari, melompat dan meloncat 

dengan menggerakkan kakinya dengan cepat melewati tangga tersebut sehingga dapat membantu 

mengembangkan kecepatan dan kelincahan atlet (Schirm dalam Triharsono, 2013:30). Kecepatan 

berlari sangat dibutuhkan oleh setiap pemain futsal, sebab karakter permainan futsal yang begitu 

cepat bergulirnya bola ke tiap sisi lapangan. Sehingga latihan menggunakan ladder drill sangat 

efektif digunakan untuk meningkatkan kecepatan berlari atlet. 

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua ternyata terdapat pengaruh yang signifikan dari 

pelatihan ladder drill terhadap kelincahan. Pelatihan ladder drill adalah sebuah pelatihan dengan 

menggunakan sebuah alat fitness berupa tangga di mana nantinya seorang atlet berlari, melompat 

dan meloncat dengan menggerakkan kakinya dengan cepat melewati tangga tersebut sehingga 

dapat membantu mengembangkan kecepatan dan kelincahan atlet (Schirm dalam Triharsono, 

2013:30). Berdasarkan hasil penelitian Chandrakumar dan Ramesh (2015) menunjukkan bahwa 

pelatihan ladder drill mampu meningkatkan secara signifikan kecepatan dan kelincahan. Hasil 

penelitian Hadi, dkk. (2016) juga menunjukkan hasil peningkatan kelincahan setelah diberikan 

latihan ladder drill. Kelincahan merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang sangat 

dibutuhkan dalam bermain futsal, sebab dengan ukuran lapangan futsal yang panjang 25-42 

meter, dan lebar 15-25 meter, setiap pemain harus mampu bergerak cepat merubah arah tanpa 

kehilangan keseimbangannya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asyya’bani dan Widodo (2016) menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan kelincahan sebelum dan sesudah diberikan latihan ladder drills icky 

shuffle pada mahasiswa jurusan IKOR FIK UNESA. Perbedaan yang dimaksud yakni terjadi 

peningkatan dari sebelum diberikan latihan sampai kepada setelah diberikan latihan. Hadi, dkk. 

(2016) juga menyatakan bahwa latihan ladder drill memberikan pengaruh yang lebih baik daripada 

latihan konvensional terhadap peningkatan kelincahan pemain sepakbola U-17 di Persatuan 

Sepakbola Jajag Kabupaten Banyuwangi. 

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan ladder drill berpengaruh terhadap kecepatan berlari, kelincahan, dan power otot tungkai. 

Sehingga diharapkan kepada pelatih futsal dan pembina ekstrakurikuler futsal dapat 

mengimplementasikan latihan tersebut guna meningkatkan kecepatan berlari, kelincahan dan 

power otot tungkai para pemain/siswanya. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 
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. 

Permasalahan yang terjadi di Museum Bali berdasarkan wawancara dari Kepala Koleksi Museum 

Bali adalah bahwa animo masyarakat untuk datang dan berkunjung ke Museum Bali masih belum 

maksimal, salah satu penyebabnya belum adanya pemandu yang baik yang memberikan informasi 

optimal terhadap wisatawan tentang apa yang ada di museum tersebut. Berdasarkan dari observasi 

peneliti di Museum Bali bahwa Museum Bali hanya memiliki brosur yang hanya isinya berupa informasi 

umum tentang Museum Bali. Petugas museum pun kurang informatif menjelaskan mengenai artifak-

artifak yang ada di museum tersebut. Selain keterbatasan pengetahuan, keterbatasan karyawan pun 

menjadi kendala dalam peningkatan pelayanan terutama untuk menyediakan informasi yang baik 

terhadap wisatawan. 

PENGEMBANGAN PROTOTIPE SISTEM PEMANDU CERDAS 
DENGAN TEKNOLOGI BEACONS (STUDI KASUS: MUSEUM BALI) 

1,2,4Jurusan Pendidikan Teknik Informatika, FTK, UNDIKSHA 
3Jurusan Pendidikan Fisika, FMIPA, UNDIKSHA 
Email: mahendra.darmawiguna@undiksha.ac.id 

This research aims to make the design and to make prototype of smart guide system based on beacons 

technology in Bali Museum. This research uses waterfall development model which has stages of requirement 

analysis, system design, implementation, system testing, and maintenance. In the requirements analysis phase, it 

analyzes functional and non-functional requirements of the system. At the design stage of the system, it designs 

the system architecture, database, system interface. The system is divided into two systems which are administrator 

page with website and the application of smart guide museum based on mobile. At the implementation stage, it 

developed a prototype smart guide museum system, which then continued to do black box and white box testing. 

The result of this research is prototype of smart guide museum system with beacons technology. 

 

Keywords: Smart Guide, Museum, Waterfall Model 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan dan membuat prototipe sistem pemandu cerdas berbasis 
teknologi beacons di Museum Bali. Penelitian ini menggunakan model pengembangan waterfall yang memiliki 
tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, testing sistem, dan maintenance. Dalam tahap analisis 
kebutuhan, menganalisa kebutuhan fungsional dan non fungsional. Pada tahap desain sistem, mendesain 
arsitektur sistem, basis data, antar muka sistem. Sistem dibagi menjadi dua sistem yaitu website administrator dan 
aplikasi pemandu cerdas museum berbasis mobile. Pada tahapan implementasi, mengembangkan prototipe sistem 
smart guide museum, yang kemudian dilanjutkan melakukan pengujian black box dan white box. Hasil dari 
penelitian ini berupa prototipe sistem pemandu cerdas museum dengan teknologi beacons. 
 
Kata kunci: Pemandu cerdas, Museum, Model Waterfall 
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Berdasarkan kunjungan peneliti di museum-museum di Eropa pada tahun 2014 dan 2015, yaitu 

Museum Bode (Berlin, Jerman), Museum Pergammon (Berlin, Jerman), Museum Louvre (Paris, 

Prancis), dan Versailles Palace (Versailles, Prancis), ada teknologi yang digunakan untuk membantu 

pengunjung mengetahui tentang artifak-artifak yang ada di museum tersebut dengan menggunakan alat 

bernama audiopass yang berisikan kumpulan narasi dalam bentuk suara dari setiap koleksi yang ada 

di dalam museum tersebut. Pengunjung hanya cukup menekan angka yang tertera pada koleksi 

museum kemudian audiopass akan mengeluarkan narasi tentang koleksi tersebut. 

 
Gambar 1 Audiopass untuk Narasi Koleksi Museum (sumber: http://www.audiopass.eu/) 

 

Teknologi ini sebenarnya sudah mumpuni untuk digunakan sebagai pemandu di dalam museum 

namun permasalahan dari teknologi tersebut adalah bahwa narasi dari koleksi tersebut harus 

dimasukkan ke dalam perangkat audiopass sehingga ketika terjadi perubahan pada koleksi yang 

mengakibatkan harus melakukan modifikasi atau penambahan narasi maka perangkat audiopass harus 

di-update satu persatu sehingga menyebabkan time consuming.  

Oleh karena itu, peneliti membuat sebuah penelitian untuk mengembangkan sebuah prototipe 

sistem pemandu pengunjung dengan menggunakan teknologi BLE (Bluetooth Low Energy) dengan 

menggunakan beacons dengan judul “Pengembangan Prototipe Sistem Pemandu Cerdas dengan 

Teknologi Beacons”. Beacon bekerja menggunakan BLE yang merupakan versi protokol Bluetooth yang 

lebih umum, dirancang untuk menggunakan daya yang sangat sedikit dan mengirim data kurang - 

biasanya 1-20% dari daya Bluetooth standar dan pada 15-50% dari kecepatan. Beacon sendiri biasanya 

menempel dinding / langit-langit atau disembunyikan di objek lain karena Anda dapat mendeteksi sinyal 

hingga 70m pergi tanpa penghalang (tergantung pada tingkat daya). (Tripathi, 2016) 

2. Metode  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan 

dengan model Waterfall. Tahapan dari model waterfall adalah requirements, designs, implementations, 

verifications, dan maintenance. 
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Gambar  3. Waterfall Model Pengembangan Sistem Smart Guide with Beacons Technology 

 

Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa penelitian ini akan dibagi dalam dua tahun. Tahun pertama 

difokuskan pada tahapan analisa kebutuhan (requirement analysis), desain sistem (system design) 

untuk smart guide dan pengembangan prototype pada tahapan implementasi (implementation). Pada 

tahun kedua, penelitian dilanjutkan dengan pengembangan sistem smart guide, selanjutnya dilakukan 

tahapan uji sistem sampai dengan pengujian respon pengunjung. 

 

Konsep Sistem Smart Guide with Beacon Technology  

Secara garis besar, penelitian pengembangan Sistem Pemandu Cerdas dengan teknologi 

Beacons akan menghasilkan sebuah aplikasi yang nantinya dapat menjadi petunjuk bagi wisatawan 

yang berkunjung ke Museum Bali. Aplikasi akan mendeteksi Beacons melalui BLE (Bluetooth Low 

Energy) dimana Beacon akan mengirimkan informasi disesuaikan dengan konten yang dimasukkan ke 

dalam beacon tersebut. 

 
Gambar 4. Sistem Pemandu Cerdas Dengan Teknologi Beacons 
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3. Hasil dan Pembahasan  
3.1. Arsitektur Sistem 

 Pada gambar 5 dijelaskan arsitektur sistem pemandu cerdas berbasis mobile dengan teknologi 

beacons yang akan dihasilkan. Proses berawal dari beacons yang memancarkan sinyal BLE yang 

kemudian ditangkap oleh Bluetooth smartphone. Melalui aplikasi pemandu cerdas pada smartphone 

UUID yang diterima dari beacons dikirimkan ke web server via internet. Selanjutnya, web server akan 

memberikan informasi/event yang berkaitan dengan UUID yang kirimkan oleh aplikasi. 

 

 
Gambar 5. Arsitektur Smart Guide 

 

 

3.2. Implementasi Basis Data 

Berikut adalah database dari sistem pemandu cerdas berbasis mobile menggunakan teknologi 

beacons. Salah satu tabel penting dari sistem ini adalah Tabel koleksi yaitu menggunakan metadata 

CIDOC yang merupakan metadata standar untuk warisan budaya. 

 
Gambar 6. Implementasi Basis Data for Prototipe Sistem Pemandu Cerdas berbasis Mobile 
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3.3. Implementasi Website Administrator Smart Guide 

Berikut ini adalah halaman-halaman utama dari website adminstrator smart guide. 

 
Gambar 7. Pengaturan Beacons 

 

Halaman ini digunakan untuk melakukan manipulasi data estimote. Perangkat Estimote dapat di 

registrasi melalui halaman ini agar aplikasi penyedia konten (dalam bentuk mobile apps) dapat 

menampilkan informasi yang dikaitkan (binding) antara perangkat estimote tersebut dengan konten 

website. 

 

 
Gambar 8. Pengaturan Cards 

 

Halaman ini digunakan untuk menambahkan berbagai konten informasi yang ingin dikaitkan dengan 

perangkat estimote. Istilah untuk setiap konten disebut dengan CARDS. Setiap CARDS yang dihasilkan 

akan menghasilkan URL berupa RESTFul API yang mampu ditangkap oleh aplikasi mobile untuk 

menyajikan informasi kedalam suatu user interface. 

 

3.4. Implemtasi Smart Guide Mobile Application 

Pengembangan aplikasi Mobile Smart Guide memanfaatkan API yang dikembangkan langsung oleh 

Estimote. API Estimote memanfaatkan SDK yang di produksi oleh pihak estimote sehingga perangkat 

estimote dapat berkomunikasi dengan perangkat mobile. Hal yang perlu diperhatikan adalah konsep 

automatic pairing melalui konektivitas Bluetooth dengan menerapkan teknologi BLE (Bluetooth Low 

Energy). 
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Secara proses logic, aplikasi ini akan menginisialisasi SDK yang digunakan untuk mengakses seluruh 

API estimote. Inisialisasi ini memerlukan pengaturan permisions allowed list pada saat melakukan auto 

pairing. Permission yang diperlukan adalah akses lokasi dan penggunaan internet. 

 
Gambar 9. Source Code untuk Permission Access 

 

Selanjutnya, proses auto pairing akan dijalankan saat melakukan inisialisasi SDK estimote. Inisialisasi 

SDK Estimote memerlukan beberapa konfigurasi class yang menghubungkan antara perangkat 

estimote dengan perangkat mobile. 

 

 
Gambar 10. Source Code Initializing SDK 

 

Estimote SDK memungkinkan perangkat mobile (dalam hal ini menggunakan platform Android) untuk 

mengenali berbagai macam perangkat estimote dengan konfigurasi dasar berupa pengenalan Beacon 

ID dan Proximity Manager. Beacon ID bertugas untuk mengenali karakteristik Beacon diantaranya 

UUID, Major, Minor dan nama Beacons, sedangkan Proximity Manager bertugas untuk menghitung nilai 

jarak antara Beacon dengan perangkat mobile. 
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Gambar 11. Proximity Content Manager 

 

Untuk melakukan aksi saat mendapatkan hasil dari Proximity Manager, maka perlu dilakukan 

pemanggilan object dan method Proximity ke dalam fitur utama aplikasi mobile. 

 
Gambar 14. Source Code Memanggil Source Code Proximity Manager 

 

 
Gambar 12. Pencarian Beacons 

 

Aksi yang dilakukan saat ditemukan estimote (berdasarkan perhitungan jarak Proximity Manager) 

adalah melakukan load RestFul API ke dalam container web view agar CARDS dapat ditampilkan pada 

user interface (UI) aplikasi mobile SMART GUIDE. 
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Gambar 13. Source Code Load Content 

 

 
Gambar 14. Load Content Beacon (SMART Guide) 

 

3.5. Pengujian Aplikasi Smart Guide 

Berdasarkan hasil pengujian black box aplikasi smart guide telah berjalan dengan baik. Fitur-fitur 
yang ada di aplikasi baik di website administrator maupun pemandu cerdas berbasis mobile telah 
berjalan dengan baik. Pada pengujian white box, koneksi antara beacons dan aplikasi pemandu cerdas 
berbasis mobile berjalan dengan baik. Permasalahan yang muncul adalah ketika dua beacons dipasang 
berdekatan, aplikasi tidak dapat mendeteksi keduanya namun ketika beacons dipisahkan dengan jarak 
yang relatif jauh aplikasi dapat mendeteksi kedua beacon tersebut dan mampu memberikan informasi 
yang sesuai dengan pengaturan cards di website administrator.

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa prototype smart guide 

museum dengan teknologi beacons telah berhasil dikembangkan. Fitur-fitur yang diharapkan telah 

berjalan dengan baik. Permasalahan yang muncul ketika dua beacons didekatkan, aplikasi tidak dapat 

mendeteksi kedua beacons sehingga perlu dikaji lebih jauh sehingga solusi dari permasalahan tersebut 

dapat ditemukan. 
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ABSTRACT 

The cashew karnel are wrapped the hard, irregular shells of the CNSL, and toxic. Cashew karnel should 

be free of oil, intact and colour white. The performance by Technology of Cashew Skin Burn, Which Has Three 

Vertical Space Posing Cylinders, shows; the percentage of CNSL remaining on the skin after burn. for 

bamboo, CNSL percentase that is on the skin as much as 56%, compared to palm leaf 63,4%. While mente 

seeds that get treatment, in the form of drying, CNSL is found in the drying of 3 days at 65.6%, compared to 

the first day and the second. The 13 minute steaming treatment with 2 days of unpolished CNSL drying is only 

40%, compared to the steaming time of 11 minutes and 9 minutes. Yellow-colored cashews karnel for 13 

minutes steaming and 2 days of drying, and all intact. 

Keywords: Seed Cashew, Technology, Cashew karnel 

 

ABSTRAK 

Kacang mente terbungkus kulit biji yang keras, tidak teratur dan CNSL yang ada pada kulit biji, yang 
bersifat racun. Kacang mente yang bermutu harus bebas dari minyak laka, utuh dan tetap berwarna putih. 
Untuk itu dibuat Teknologi Bakar Kulit Mente yang memiliki 3 Selinder Ruang Vertikal”. Untuk bahan bakar 
bambu prosentase CNSL yang ada pada kulitnya sebanyak 56%, dibandingkan dengan bahan bakar daun 
lontar 63,4 %. Sedangkan biji mente yang mendapatkan perlakuan, berupa penjemuran, CNSL tersedikit 
terdapat pada penjemuran 3 hari yakni 65,6 %, dibandingkan hari pertama dan kedua. Perlakuan pengukusan 
13 menit dengan penjemuran 2 hari CNSL yang belum terbebaskan  hanya 40%, jika dibandingan lamanya 
pengukusan 11 menit dan 9 menit. Kacang mete berwarna kuning terjadi pada pengukusan selam 13 menit 

dan penjemuran 2 har, dan semua utuh. 
 

Kata Kunci ; Biji Mente, Teknologi,  Kacang Mente 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Pengolahan biji mete menjadi kacang mente di Nusa Tenggara Timur (NTT), hanya 

dilakukan sekelompok orang saja, karena kesulitan pengolahan gelondong mete dan keterbatasan 

teknologi. Keterbatasan teknologi ini disebabkan jarangnya kajian teknologi. Hasil penelitian Bedy 

Sudjarmoko (2010: 69–79), menunjukkan bahwa adopsi teknologi petani jambu mete NTT 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman usahatani.  

Merujuk pada kutipan media LIPTAN-LPTP, (1996:1-4), menyajikan bahwa, “untuk 

memperoleh kacang mete, dilakukan dengan beberapa cara pengupasan yakni cara pukul, cara 

kacip belah, dan kacip ceklok”. Pengupasan kacang mente dituntut untuk mendapatkan kualitas 

kacang mente yang baik, yakni terbebas dari cashew nut shell liquid atau CNSL atau minyak laka, 

dan utuh. Untuk memperoleh kacang mete utuh tidak semudah yang dibayangkan, karena kacang 

mete terbungkus oleh kulit mente yang keras, dimensi yang berbeda-beda dan tidak teratur serta 

adanya minyak laka, yang bersifat racun oleh karena itu untuk mengupas gelondong mete 

diperlukan alat khusus. Menurut Yohanes B. Yokasing, (2014:1-20), mengatahkan bahwa, “Kacang 

mete yang memiliki ukuran bervariasi, mengikuti besar-kecilnya gelondong mete, untuk 

mempermudah pengkacipan dikelompokan menjadi tiga kelompok (besar, sedang dan kecil)”. 
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Kendala yang dihadapi petani dalam mengupas mete dengan kacip tanpa perlakuan adalah 

rendahnya prosentase mete utuh yang diperoleh dan tercemarnya kacang mete oleh cairan kulit biji 

mete atau minyak laka. Prosentase kacang mete utuh, yang dihasilkan oleh pengrajin rumah 

tangga, dan industry kecil sekitar 60 – 70 % dengan mutu rendah (Muljoharjo, 1991). Kenyataan ini 

masih berlaku hingga sekarang, sehingga biji jambu mente sebagian besar dijual dalam bentuk 

gelondongan.  

Untuk itu dibutuhkan teknik pengolahan alternatif yang menjadi solusi untuk pengupasan 

tersebut diatas. Pengolahan alternatif seperti pembakaran yang didahului perlakukan berupa, 

penjemuran, perendam dan penjemuran, pengukusan dan penjemuran. Hal ini lebih 

menguntungkan minyak Laka sudah berkurang atau habis, kerapuan kulit dan mata kacip pun 

mudah tersayap, sehingga minyak laka tidak terkontaminasi dengan kacang mete dan kacang 

mente pun tidak tersayat oleh mata kacip.  

 

1.2 Ruang Lingkup 

Kajian ini melingkupi, teknologi pengupasan kacang mente, teknik pengupasan biji mente 

dan penyebaran minyak CNSL pada setiap biji mente yang telah dibakar. Untuk membantu 

pengukuran kandung CNSL pada kulit biji mente yang telah dibakar dipetahkan menjadi 8 bagian 

kulit biji. 

 

1.3 Tinjaun Pustaka 

1) Jambu Mente 

Jambu mete telah lama dikenal dan dibudidayakan di Indonesia. Hasil utamanya jambu 

mente adalah gelondong (biji) mente, gelondong mente dikupas kulitnya untuk mendapatkan 

kacang mente. Pada kulit gelondong mente terdapat minyak laka atau cashew nut shell liquid 

(CNSL) atau cairan kulit biji mete (CKBM). Kacang mente (Cashew Kernel) dapat dikonsumsi 

sebagai makanan kecil (snak) serta bahan baku pada industri makanan (LIPTAN, 1996:1-4).  

 

2) Pengolahan Pasca panen dan Kualitas Kacang Mete 

Pengolahan pasca panen biji mente merupakan salah satu proses penting dalam 

pengolahan mete. Kendala yang dihadapi para pengupas biji mente adalah rendahnya persentase 

kacang mete utuh yang diperoleh dan tercemarnya kacang mete oleh cairan kulit biji mete atau 

minyak laka. Persentase kacang mete utuh  yang dihasilkan oleh perajin rumah tangga dan industri 

kecil sekitar 60-70% dengan mutu rendah (Muljohardjo, 1991) 

Beberapa cara mempertahankan kualitas dan cara pengupasan berikut ini, 

a) Pengeringan mete gelondong, pengeringan dilakukan hingga kadar airnya mencapai 5%, 

lama pengeringan 1- 2 hari. 

b) Penyimpanan Mete Gelondong, mete yang disimpan harus yang telah kering sempurna, bagi 

yang belum kering CKBM-nya akan mengakibatkan bijinya berwarna coklat. Penyimpanan 

bisa dengan cara curahan (baik) atau kemasan karung. 

c) Pengupasan Kulit Mete Gelondong 

     Cara pengupasan dapat secara manual yaitu dengan cara pukulan, dengan alat kacip belah 

serta kacip ceklok. Cara pengupasan berikutnya yaitu dengan cara mekanis yang kompleks 

yaitu : 

 Cara Pukulan 

Mula-mula biji mete digoreng (baik denga pan terbuka maupun dengan pemanasan 

CNSL). Kemudian disiram dengan air, atau diberi abu, srbuk gergaji dan lain-lain, lalu 

metenya diletakan diatas landasan (bagian perut menghadap keatas dan bagian punggng 

kebawah). Pemukulan dilakukan dari atas dengan sebuah kayu terhadap mete satu 

persatu. Bagi yang terampil biasa mencapai 5 – 8 kg/hari (=8 jam). 
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 Cara Kacip Belah 

Mete gelondong diletakkan diatas landasan dengan bagian perut menghadap keatas. 

Kacip diletakan sehingga mete terbelah dua. Biji dikeluarkan dari belahan pakai 

pisau/paku yang ujungnya pipih. Hasil kacang mete berkualitas rendah. 

 Cara dengan Kacip Ceklok 

Metenya diletakan diatas landasan dengan bagian perut menghadap keatas. Kacip 

diturunkan, ditekan sehingga mengiris kulit gelondong. Setelah itu ditekan lagi kearah 

bawah ke samping luar. Pengupasan akan terjadi sepanjang garis belahan, lalu bijinya 

dicongkel dengan pisau untuk melepaskan biji dari belahan kulit. 

d) Pengeringan Biji 

Pengeringan dilakukan setelah biji dikupas, tujuannya mengurangi kadar air-nya hingga 3% 

dan untuk mempermudah pengupasan kulit ari mete (testa). Pengeringan bias dengan mata 

hari atau dengan cara mekanis. Pengeringan dengan sinar matahari dilakukan hingga kulit 

arinya dapat dikelupas dengan tangan. Keuntungannya biji tidak gosong dan kualitas baik. 

Kelemahannya kadar airnya lebih 3% biji sangat rapuh (mudah hancur), dengan cara 

mekanis dilakukan pada suhu optimum 700c selama 4 – 8 jam, kualitasnya baik dengan 

kadar air ± 3%. 

e) Pengupasan Kulit Biji Mete (kulit ari) 

Pengupasan kulit ari dilakukan setelah dikeringkan, pengupsan dapat secara manual, cara 

lain yang dilakukan oleh para petani yaitu proses gabungan antara pengorengan bersama-

sama dengan pengupasan. Pada caa mekanis biji metenya perlu dilembabkan kembali 

hingga mencapai kadar air 5 % (cara ini tidak dilakukan petani didaerah). 

f) Sortasi dan Granding/Pengelompokan Tingkat 

Dasar sotir dan granding ialah keadaan, ukuran serta warna, berdasarkan keadaan dapat 

dibedakan 6 golongan yaitu ; biji utuh/whole; biji sedikit sedikit utuh/butts; biji belh/splits; 

remukan halus/baby bits.  Gelondong yang didapat berdasarkan warna yaitu biji putih/white 

kernels;  biji agak putih/fancy; biji ½ gosong/desserts; dan gosong/scarched. Beberapa 

standar menurut besar dan warna biji yang ada dalam perdagangan a.1. : white wholes (biji 

utuh seluruhnya, tiap ons berisi 100-200 biji, kerusakan akibat pegangkutan maksimal 10% 

dan bebas kotoran); butts (sebagian kecil bijinya sudah pecah); white splits (biji 

pecah/terbelah menjadi 2 bagian), large white pieces (biji pecah dengan ukuran diatas 0,4 – 

0,5 cm) dan scorched grades (standar yang paling rendah biji terbakar ringan) 

g) Pengemasan 

Pengemasan perlu segera dilakukan karena biji-bijinya mudah sekali rusak. Kemasannya 

dapat berupa peti/kaleng, plastic kemas dalam keadaan tanpa udara. 

Upaya lain dilakukan oleh Wawan Lukman, (2005: 12-15), dengan jalan pengukusan 

gelondong mete sebelum dikupas dengan kacip ceklok dilakukan untuk meningkatkan prosentase 

kacang mete utuh dan kualitasnya serta rasa kacang tidak berubah. Pengukusan gelondong mete 

pada air mendidih selama  menit dan dihamparkan satu malam menghasilkan prosentase kacang 

mete utuh lebih tinggi dibandingkan pola lama petani dengan tanpa perlakuan. Kacang mete juga 

tidak tercemar minyak laka karena kacang masih terbungkus. 

 

3) Kemampuan Nyala (bakar) Kayu 

Kemampuan nyala untuk pembakaran tergantung dari daya bakar dari setiap bahan bakar, 

hal ini berlaku pula pada bahan bakar padat.  Bahan bakar padat diantara kayu, sampah, ampas 

tebu, kulit kelapa, kulit biji teh, dan lain-lain. Bahan bakar padat mengandung unsur-unsur antara 

lain, zat arang atau karbon (C), Hidrogen (H), zat asam atau Oksigen (O), zat lemas atau Nitrogen 

(N), Belerang (S), Abu dan Air, yang semuanya itu terikat dalam satu perseyawaan kimia. Pada 

umumnya temperatur penyalaan makin tinggi bila susunan bahan bakar makin sederhana. 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  33 

 

Kecepatan pembakaran, tergantung pada penguapan uap air dan zat-zat penguap tersebut 

tergantung dari besar kecilnya butir-butiran bahan bakar, akan berlangsung kira-kira selama lima 

menit (M. J. Djokosetyardjo, 2003: 14-16) 

Kemampuan membakar pun bergantung pada jumlah kayu yang dipakai, laju pembakaran, 

kelembaban kayu, besar kecilnya kayu, serta tambahan bakar lainnya. Menurut T. Istirokhatun, et 

all (2011:9-13) mengatahkan bawah, “Hubungan kelembaban kayu terhadap konsentrasi PM 2,5 

memiliki korelasi yang jauh dari 1 yaitu R2 = 0,04, hal ini dapat terjadi karena banyak faktor di 10 

sampel, seperti jumlah kayu yang dipakai, laju pembakaran, kelembaban kayu, besar kecilnya 

kayu, serta tambahan bakar lainnya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah teknologi bakar kulit biji mente dengan 

bahan bakar yang sesuai, dan mengetahui prosentase kulit mente yang terbakar bebas dari  

cashew nut shell liquid (CNSL) dan kacang mente tetap utuh dan warna kacang mente seperti 

sebelum dibakar 

  

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Lab. Teknologi Mekanik, Lab. Pengujian Material, Jurusan Teknik 

Mesin, Politeknik Negeri Kupang, yang meliputi beberapa kegiatan yakni perancangan, 

perencanaan dan pembuatan teknologi, serta dilakukan kajian teknologi. Setelah mendapatkan 

teknologi dilanjutkan dengan melakukan kajian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

rancangan acak kelompok (RAK) pola faktorial dengan beberapa variabel yang dikaji. Untuk 

mengetahui kemampuan bahan bakar, dimensi ruang bakar (bentuk dan ukuran) dan perlakuan 

terhadap warna kacang mete, maka digunakan estimasi yang dinyatahkan : 

yA  TB   ……………1)  

Pers. 1) Bahan Bakar (A), perlakuan (B), dan lama pembakaran (T) akan mempengaruh 

kualitas kacang mete (y) 

Keterangan: A = Bahan bakar; B = perlakuan; T = time, y = kualitas kacang mete (kacang tidak 

kuning atau hitam tetap putih). 

Ada beberapa variabel yang dikaji dalam penelitian ini yakni, variabel bebas (independent), 

yang terdiri dari : 

o Bahan Bakar, bahan bakar yang digunakan yakni batang bambu dan daun lontar. 

o Perlakukan terhadap gelondong mete, dengan cara, dijemur,  dikukus dan dikukus. Biji 

mente yang mengalami perlakuan berupa penjemuran selama 1, 2 dan 3 hari. Untuk biji 

mente mengalami perlakuan kukus dan jemur yakni dikukus selama 9 menit, 11 menit dan 

13 menit, dan dijemur selama 1 hari, 2 hari dan 3 hari 

o Waktu pembakaran selama 60 detik 

  

Variabel tak bebas (dependent) yakni kualitas kacang mete yang diamati yakni warna. Warna 

kacang mente yang putih merupakan warna bawaan dari gelondong biji mente, sedangkan warna 

kuning atau hitam mengalami kerusakan akibat dibakar atau rusak. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Hasil 

Teknologi yang dibuat 

Teknologi Bakar Biji Jambu Mente yang berhasil dibuat, tampak foto berikut ini, 
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Gambar 1. Teknologi Bakar Biji Jambu Mente 

Kajian Sebelumnya 

Kajian sebelumnya oleh Wawan Lukman (2005:12-15) persentase kacang mete utuh, dari 

hasil kupasan yang optimal dapat diperoleh dari gelondong mete yang telah dijemur 3 hari pada 

kondisi cahaya matahari cerah, dengan perlakuan berupah pengukusan dan tanpa pengukusan, 

tampak tabel berikut ini,  

 

Tabel 1. Rata-rata Jumlah Gelondong Mete, Presentase Kacang Utuh, Bobot Kacang, dan 

Lamanya Pengkacipan, FloresTimur, NTT 

Dengan 

Pengukusan/ Ukuran 

gelondong

Jumlah 

Gelondong 

Tiap kg     

Persentase 

Kacang Utuh

Bobok Kacang 

Tiap  kg 

gelondong

Lamanya 

Pengkacipan

(butir) Utuh Pecah (kosong) (%) (gr) (menit)

Dengan Pengukusan

Besar 118 113,5 4,5 96,4 298,4 29

Sedang 149,3 140,6 8,7 94,5 301,5 35

Kecil 188,5 176,5 12,0 93,9 332,5 35

Rata-rata 151,9 143,5 8,4 94,9 310,8 33

Tanpa Pengukusan

Besar 132 117 15 88,9 294,2 42,5

Sedang 164,5 137,1 27,4 84,1 290 56

Kecil 208,0 149 59 71,6 300 55

Rata-rata 168,2 134,4 33,8 81,5 294,7 18,2

Selisih 16,5 9,1 25,4 13,4 16,1 18,2

Keutuhan Kacang (butir)

 
 

Kajian Terhadap Teknologi Bakar Kulit Mente (TBKM) 

Kajian ini dilakukan dengan beberapa variabel yakni bahan bakar, perlakuan terhadap biji 

mente, guna mengukur seberapa besar prosentase CNSL yang ada pada kulit kacang mente dan 

mengamati hasil kacang mente yang diperoleh. Ada pun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

variabel tersebut diatas, seperti tampak gambar berikut ini,  

a) Perlakuan Biji Mente 
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Gambar 2. Dikukus Gambar 3. Di Jemur 

 

b) Biji Jambu Mente di kupas dan dibakar 

  
Gambar 4. Biji Mente Dibakar Gambar 5. Biji Mente di Kupas 

                  Menggunakan Kacip 

            

Setelah dilakukan perlakukan didapatkan data hasil pengamatan yang dirata-ratakan 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2. 

 

3.2 Pembahasan 

Daun lontar sebagai media bakar yang digunakan membakar biji mente, dengan perlakuan 

biji mente dijemur 8 jam menghasilkan prosentase CNSL pada kulit biji mente mencapai 78,3 %, 

kacang mente yang dihasilkan berwarna putih dan utuh, untuk penjemuran selama 24 jam,  

menghasilkan prosentase CNSL pada kulit mente menurun menjadi 65,6%, kacangnya tetap 

berwarna putih dan utuh.  

Bahan bakar yang sama dilanjutkan dengan perlakuan berupa pengukusan selama 9 menit 

dan dijemur selama 8 jam, memberikan prosentase minyak CNSL sebesar 70,6 %, sedangkan 

untuk perlakuan pengukusan selama 13 menit dan lama penjemuran yang sama (8 jam) 

memberikan, minyak CNSL yang masih tertinggal pada kulit biji mente menjadi 48% saja. 

Selanjutnya dengan bahan bakar yang sama dilakukan perlakuan berupa peningkatan penjemuran 

selama 16 jam setelah dilakukan pengukusan menunjukan bahwa, pengukusan selama 9 menit, 11 

menit, dan 13 menit, secara berturut turut menghasilkan 64%, 61,3% dan 44, %, kulit biji mente 

masih mengantung CNSL. 

 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  36 

 

Tabel 2. Jenis Bahan Bakar, dan Rata-rata Perlakuan Biji Mete, Prosentase CNSL pada kulit mente 

yang dibakar, Hasil Kacang Mete 

Kukus Jemur

(menit) (Jam) (%) Warna Utuh/Pecah

Daun Lontar - 8 78,3 putih utuh

- 16 74,6 putih utuh

- 24 65,6 putih utuh

9 8 70,6 putih utuh

11 8 63,6 putih utuh

13 8 48 putih utuh

9 16 64 putih utuh

11 16 61,3 putih utuh

13 16 44,6
putih/   

kuning
utuh

Batang Bambu - 8 62,6 putih utuh

- 16 68 putih utuh

- 24 59 putih utuh

9 8 65 putih utuh

11 8 57 putih utuh

13 8 42,6 putih utuh

9 16 55,3 putih utuh

11 16 54,3 putih utuh

13 16 40 putih utuh

Perlakuan Biji Mente                                
Kacang Mete

Presentase 

CNSL pada Kulit 

Mente
Bahan Bakar

 
Keterangan tabel :  

           Prosentase (%) : prosentase minyak laka atau CNSL yang terdapat pada kulit biji                                        

mente yang dibakar  

 

Jika dibandingkan dengan bahan bakar batang bambu, perlakuan hanya penjemuran saja, 

menunjukan penjemuran 8 jam, CNSL yang masih ada pada kulit biji mente 62,6%, perlakuan 

penjemuran 16 jam, CNSL pada kulit biji yang dibakar sebanyak 68%, sedangkan penjemuran 

ditingkatkan menjadi 24 jam, CNSL yang masih tersisa pada kulit mengalami penurunan menjadi 

59%. Perlakuan tambahan berupah pengukusan, untuk pengukusan selama 9 menit dan dilakukan 

penjemuran 8 jam, CNSL 65%, pengukusan 13 menit dengan penjemur 8 jam, CNSL yang 

terkadung menurun menjadi 42,6 %. Dilakukan peningkatan waktu penjemuran menjadi 16 jam, 

daidapatkan untuk pengukusan 9 menit, CNSL mencapai 65,3%, 11 menit CNSL mencapai 54,3 % 

dan 13 menit, CNSL menurun menjadi 40%. 

Kacang mente yang diperoleh dengan perlakuan tersebut hanya pada daun lontar ada yang 

kuning, terjadi pada perlakuan pengukusan selama 13 menit dan penjemuran 16 jam, dan kacang 

mentenya utuh, sedangkan pada bahan bakar batang bambu kacang mente tetap putih dan utuh. 

 

4. Kesimpulan  

Teknologi Bakar Kulit Mente yang memiliki 3 Selinder Ruang Vertikal, yang terdiri dari 2 

selinder bahan bakar dan 1 selinder gelondong mete, sebagai tempat gelondong mente untuk 

dibakar dengan kapasitas ± 0,25 kg. Untuk bahan bakar bambu prosentase CNSL yang ada pada 
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kulitnya sebanyak 56%, dibandingkan dengan bahan bakar daun lontar 63,4 %. Sedangkan biji 

mente yang mendapatkan perlakuan, berupa penjemuran, CNSL tersedikit terdapat pada 

penjemuran 3 hari yakni 65,6 %, dibandingkan hari pertama dan kedua. Perlakuan pengukusan 13 

menit dengan penjemuran 2 hari CNSL yang belum terbebaskan  hanya 40%, jika dibandingan 

lamanya pengukusan 11 menit dan 9 menit. Kacang mete berwarna kuning terjadi pada 

pengukusan selama 13 menit dan penjemuran 2 hari, dan semua kacang mente hasil pengupasan 

utuh  
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ABSTRACT 
The purpose of the study: to know the children’s rights and obligations based on parenting patterns. The 

rights and obligations of the children  in questions are the basic rights, consisting of the right to life; right to grow, 
right to develop; right to participate. Parenting pattern is a parenting model applied to children. Parenting patterns 
consist of: authoritarian parenting; democratic, authoritative; permissive. Qualitative description research method 
was applied by collecting data through observation, interview and group discussion. The respondents of the 
research are the third grade students of SDN. Results of research: a. 4 students with authoritarian parenting 
category, children's rights and obligations have not been fulfilled; b. 18 students with democratic parenting 
category, children's rights and obligations have been fulfilled; c. 16 students with authoritative parenting category, 
children's rights and obligations have been fulfilled; d. 2 students with permissive parenting category, children’s 
rights and obligations have not been fulfilled 
 
Keywords: children’s rights and obligations, parenting patterns 
 
 

ABSTRAK 
Tujuan penelitian: mengetahui hak dan kewajiban anak berdasarkan pola asuh orangtua.  Hak dan 

kewajiban anak yang dimaksud adalah hak dasar, terdiri dari hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, dan hak 
berpartisipasi. Pola asuh orangtua merupakan model pengasuhan orangtua yang diterapkan kepada anaknya. 
Pola asuh orangtua terdiri dari: pola asuh otoriter, demokratis, otoritatif, dan permisif. Metode penelitian deskripsi 
kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok. Responden 
penelitian adalah siswa kelas III SDN 03, Mampang, Depok, Jawa Barat. Hasil penelitian: a.  4 siswa dengan 
katagori pola asuh orangtua otoriter, hak dan kewajiban anak belum terpenuhi; b. 18 siswa dengan katagori pola 
asuh orangtua demokratis, hak dan kewajiban anak sudah terpenuhi; c. 16 siswa dengan katagori pola asuh 
orangtua otoritatif, hak dan kewajiban anak sudah terpenuhi; d. 2 siswa dengan katagori pola asuh orangtua 
permisif, hak  dan kewajiban anak belum terpenuhi. 

 
Kata kunci: Hak Kewajiban Anak; Pola Asuh Orangtua 

 

1. Pendahuluan 

Anak adalah masa depan banggsa. Saat ini dari berbagai media massa yang beredar di 

masyarakat kita dapat mengetahui begitu banyak tindak kekerasan yang dilakukan orang-orang 

terdekat yang ada di sekitar kehidupan anak.  Kecenderungan terjadinya peningkatan tindak 

kekerasan pada anak ini tidak hanya terjadi di negara atau daerah tertentu tetapi telah menjadi 

fenomena global di seluruh dunia. Negara (2016:1), dalam okezone.com Kamis, 19 Mei 2016 

memberitakan bahwa tingkat kekerasan anak yang marak terjadi di Indonesia, pada tahun 2015 

tercatat 21.689.987 kasus di 33 Provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh dari Pusat Data dan 

Informasi (Pudatin) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), tahun 2016, sejak Januari 

hingga Desember 2016, data yang masuk di Komnas Perlindungan Anak sudah sebanyak 3.739 

kasus pelanggaran hak anak. Sama artinya bahwa Komnas Perlindungan Anak telah menerima 

pengaduan masyarakat kurang lebih 100-200 kasus pengaduan pelanggaran hak anak setiap 

bulannya. Bentuk pelanggaran terhadap hak anak ini tidak semata-mata pada tingkat kuantitas jumlah 

saja yang meningkat, namun terlihat semakin kompleks dan beragamnya modus pelanggarannya. 

Sebagai upaya meminimalkan permasalahan yang terjadi pada anak, selain peran   orangtua 

dalam mendidik, membimbing, membina dan melindungi anak,  peran pemerintah dalam membuat 

peraturan dan melaksanakan hukuman kepada pelaku tindak kekerasan pada anak pun perlu 

ditingkatkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Bab III Hak dan Kewajiban Anak pasal 4 menjelaskan,  “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”  
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Hak dan kewajiban anak yang dimaksud pada undang-undang tersebut adalah hak dasar, 

terdiri dari hak hidup; hak tumbuh, hak berkembang; hak berpartisipasi. Hak hidup,  adalah hak yang 

dimiliki setiap anak untuk mendapatkan suatu nama, dan dapat beribadah sesuai agamanya. Hak 

tumbuh adalah hak yang dimiliki setiap anak untuk dapat berpikir dan berekspresi, mengetahui 

orangtuanya, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, memperoleh pendidikan dan 

pengajaran, Hak berkembang adalah hak yang dimiliki setiap anak  untuk  mendapat bantuan hukum, 

mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 

penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. 

Selain itu, anak juga memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, 

pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa 

yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. Sedangkan hak berpartisipasi 

adalah hak yang dimiliki setiap anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya.   

Undang-undang tersebut di atas sudah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa tidak 

sepantasnya orang-orang terdekat yang ada di kehidupan anak melakukan tindak kekerasan pada 

anak. Orangtua justru memegang peranan penting dalam mengembangkan kepribadian anak. 

Kepribadian anak terbentuk berdasarkan pola asuh yang diterapkan orangtua dalam kehidupan anak-

anaknya sehari-hari. Bila anak melihat kebiasaan baik dari kedua orangtuanya, maka dengan cepat 

anak akan mencontohnya. Demikian pula sebaliknya bila kedua orangtuanya berperilaku buruk, maka 

dengan cepat anak pun akan mencontohnya. Anak meniru bagaimana orangtua bersikap, bertutur 

kata, mengekpresikan harapan, tuntutan dan kritikan satu sama lain, menanggapi dan memecahkan 

masalah, serta mengungkapkan perasaan dan emosinya.  

Mahrita dan Mulyati (2007:3) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ada korelasi positif yang 

signifikan antara model pengasuhan orang tua dalam bentuk pola asuh demokratis dan problem 

solving. Artinya, semakin tinggi tingkat pola asuh orangtua yang menerapkan pola asuh demokratis, 

maka semakin baik pula tingkat kemampuan pemecahan masalah (problem solving) pada anak.  

Sedangkan  Ulfa dan Zainuddin (2013:1)  dalam penelitiannya menjelaskan  terdapat pengaruh positif 

pada pola asuh otoriter dengan kemandirian dalam belajar. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

pada pola asuh demokratis terhadap kemandirian belajar. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

pada pola asuh permisif terhadap kemandirian belajar. Ada hubungan antara pola asuh dengan 

kemandirian dalam belajar dengan sumbangan relatif sebesar 18,9%. 

Pola asuh menurut Mulyadi dkk (2016:184) dapat diartikan sebagai proses interaksi total antara 

orangtua dengan anak yang mencakup proses pemeliharaan (pemberian makan, membersihkan, dan 

melindungi) dan proses sosialisasi (mengajarkan perilaku yang umum dan sesuai dengan aturan 

dalam masyarakat). Proses ini melibatkan juga bagaimana pengasuh (orangtua) mengkomunikasikan 

afeksi, nilai, minat, perilaku dan kepercayaan kepada anak-anaknya. Djamarah (2014:51) 

berpendapat pola asuh orangtua adalah upaya orangtua yang konsisten dan persistem dalam 

menjaga dan membimbing anak dari sejak dilahirkan hingga dewasa. Pola asuh orangtua adalah pola 

perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu.  Masing-

masing orangtua memiliki pola asuh yang berbeda satu sama lainnya. Orangtua dengan latar 

belakang petani, model pola asuhnya pasti akan berbeda dengan orangtua dengan latar belakang 

pendidikan guru. 

Tridonanto dan Agency (2014:12-17) mengatakan pola asuh orangtua terdiri dari: 1. pola asuh 

otoriter; 2. pola asuh permisif; 3. pola asuh demokrasi. Mulyadi dkk (2016:184-186) menjelaskan 

beberapa jenis pola asuh, yaitu: 1. pola asuh uninvolved; 2. pola asuh indulgent; 3. Pola asuh 

authoritative (berwenang); 4. pola asuh Authoritarian.  Fransisca dan Oktaviyanti (2016:19) 

menjelaskan pola asuh orangtua di bedakan menjadi tiga tipe, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh 

demokratis, dan pola asuh permisif. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, sudah selayaknya pola asuh orangtua dapat 

membantu meminimalisir tindak kekerasan pada anak. Pola asuh orangtua terdiri dari pola asuh asuh 

otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh otoritatif, dan pola asuh permisif. Pola asuh otoriter 

merupakan pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anaknya dengan aturan-aturan 
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yang ketat, sering kali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orangtua), ditandai dengan 

hukuman yang keras yang diberlakukan sampai anak tersebut dewasa. Pola asuh demokratis 

aadalah pola asuh yang ditandai dengan pengakuan orangtua terhadap kemampuan anak dan 

kemudian anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung kepada orangtua. Anak diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengatur hidupnya, dan mengembangkan kontrol 

internalnya. Pola asuh otoritatif (berwenang), orangtua cenderung menunjukkan adanya kontrol dan 

kehangatan yang tinggi terhadap anak. Di dalamnya terdapat aturan sikap asertif, dukungan, 

fleksibilitas, serta self regulation sehingga anak bebas berkreasi dan mengeksploitasi berbagai hal 

dengan sensor batasan dan pengawasan dari orangtua. Pola asuh permisif atau laissez faire   

memiliki kebebasan memilih terbuka bagi anak dengan sedikit campur tangan orangtua agar 

kebebasan yang diberikan terkendali. Orangtua dalam pola asuh ini menginginkan anaknya 

berpartisipasi tanpa memaksakan atau menuntut kewenangan yang dimilikinya. 

Model pengasuhan yang baik akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan 

kepribadian anak. Demikian pula sebaliknya model pengasuhan yang tidak baik akan membawa 

dampak tidak baik pula bagi perkembangan kepribadian anak. Kebiasaan orangtua dalam 

berperilaku, berbicara, membimbing, mendidik, merawat, menjaga, dan mengasuh anak dalam 

keluarga adalah merupakan model pola asuh yang diterapkan orangtua untuk membentuk 

kepribadian anak. Atas dasar itulah, sudah sepantasnya setiap anak mendapatkan hak dasar untuk 

dapat tumbuh berkembang  berdasarkan pola asuh yang baik dari kedua orangtuanya.   

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan penelitian ini  adalah mengetahui hak dan 

kewajiban anak berdasarkan pola asuh orangtua. Hak dan kewajiban anak yang dimaksud adalah hak 

dasar, terdiri dari hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, dan hak berpartisipasi. Pola asuh 

orangtua merupakan model pengasuhan orangtua yang diterapkan kepada anaknya. Pola asuh 

orangtua terdiri dari: pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh otoritatif, dan pola asuh 

permisif. 

 

2. Metode 

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif.  Penelitian kualitatif mengkaji perspektif 

partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan 

untuk  memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. (Trianto, 2010:179).   

Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan  guru kelas. Sedangkan responden 

penelitian adalah siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 03 Mampang, Pancoran Mas Depok, Jawa 

Barat.  Pelaksanaan penelitian Mei-Juni 2017. Pengumpulan data dilakukan secara natural setting 

(kondisi alamiah), dari sumber data primer. Teknik pengumpulan data pada kegiatan observasi 

dilakukan pada kehidupan sehari-hari siswa di sekolah, selanjutnya dilakukan wawancara mendalam 

dalam bentuk  diskusi grup. Materi wawancara terdiri dari materi tentang pola asuh orangtua dan hak 

kewajiban anak. Siswa menjawab wawancara dalam nuansa diskusi grup yang santai dan akrab. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Hak dan kewajiban siswa 

1) Hak hidup, diketahui: 32 dari 40 orang siswa sudah mendapat hak hidup yang layak sesuai 

dengan undang-undang. Setiap siswa memiliki nama yang diberikan langsung oleh kedua 

orangtuanya;  siswa mengetahui orangtua masing-masing; siswa mendapatkan kasih sayang 

yang cukup dari orangtuanya;  siswa mendapatkan ASI saat balita;  siswa memiliki akte 

kelahiran; siswa tercantum sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga dengan data 

lengkap yang terdiri dari ayah ibu kakak dan adik; siswa mendapat  bimbingan agama/sholat 

dari orangtua dan dapat beribadah sholat tepat waktu sesuai agamanya; siswa dapat berpikir, 

berimajinasi, dan berekspresi bebas mengenai berbagai hal;  siswa memiliki kecerdasan 

majemuk sesuai  usianya. Untuk 8 orang siswa lainnya, siswa belum mendapatkan hak hidup 

sesuai dengan harapan. Siswa tidak mengetahui dengan pasti apakah mendapatkan ASI saat 

balita; siswa belum memiliki akte kelahiran karena orangtua belum mengurusnya; siswa tidak 

mendapatkan bimbingan agama/sholat sesuai ajaran agama yang dianutnya, siswa tidak bisa 
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melaksanakan sholat tepat waktu sesuai agama karena membantu pekerjaan orangtua di 

rumah;   

2) Hak tumbuh, diketahui bahwa 32 dari  40 orang siswa  sudah mendapat hak tumbuh sesuai 

dengan undang-undang. Siswa mendapatkan pendidikan yang layak sesuai usianya; siswa 

bersekolah di sekolah yang sesuai dengan kemampuan orangtua; siswa dapat istirahat yang 

cukup di saat malam hari ataupun siang hari setelah pulang sekolah; siswa mendapat makan 

dan makanan bergizi sesuai kemampuan orangtu; siswa dapat belajar dengan tenang karena 

di rumah memiliki ruang belajar yang memadai dan saat belajar siswa tidak  terganggu 

rutinitas pekerjaan rumah yang harus dikerjakan; siswa dapat bermain sesuai usianya; siswa 

memperoleh pelayanan kesehatan di saat sakit dengan menggunakan jaminan sosial dari 

orangtuanya. Untuk 6 orang siswa lainnya. mereka belum mendapatkan hak tumbuh sesuai 

harapan. Siswa tidak dapat istirahat yang cukup di saat malam hari ataupun siang hari setelah 

pulang sekolah; siswa tidak mendapat makan makanan bergizi karena kemampuan orangtua 

sangat terbatas; siswa tidak dapat belajar dengan tenang karena di rumah tidak memiliki 

ruang belajar yang memadai; siswa tidap dapat bermain sesuai dengan keinginan karena di 

rumah tidak memiliki sarana dan prasarana bermain yang memadai, siswa tidak memperoleh 

pelayanan kesehatan dan jaminan sosial karena kemampuan orangtua sangat terbatas.  

Untuk 2 orang siswa lagi, mereka  belum mendapatkan hak tumbuh sesuai dengan 

perkembangan usianya karena orang tua mereka tidak pernah peduli dan tidak pernah tahu 

akan kebutuhan mereka. 

3) Hak berkembang dan perlindungan. Diketahui bahwa 36 dan 40 orang siswa sudah mendapat 

hak berkembang dan perlindungan yang layak sesuai undang-undang. Orangtua tidak 

melakukan diskriminasi pada setiap anggota keluarga; orangtua memberikan perlindungan 

kepada siswa dari kekerasan dalam rumah tangga; orangtua memberikan  perlindungan 

kepada siswa dari eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; orangtua memperhatikan semua 

kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah siswa sesuai kemampuan; orangtua tidak pernah 

melakukan tindakan kejam, tindak kekerasan dan tindak penganiayaan kepada siswa;  

orangtua tidak pernah melakukan tindakan yang bersifat tidak adil kepada anggota keluarga; 

dan orangtua tidak pernah melakukan kesalahan dalam membimbing dan mendidik siswa. 

Untuk 4 orang siswa belum mendapat hak berkembang dan perlindungan yang layak dari 

kedua orangtuanya. Siswa berpendapat orangtua kalau sedang marah masih suka melakukan 

tindak kekerasan fisik dan psikis kepada mereka; orangtua masih suka bertindak salah dalam 

membimbing dan mendidik siswa; orangtua berperilaku negatif dalam kehidupan sehari-hari.  

4) Hak berpartisipasi. Diketahui bahwa 34 dari 40 orang siswa sudah memiliki hak partisipasi 

sesuai harapan. Siswa diberi kebebasan untuk membantu pekerjaan rumah sesuai 

kemampuan; siswa diberi kebebasan untuk bertindak, berbicara, dan mengeluarkan pendapat 

sesuai usianya dan mau bertanggungjawab untuk semua yang telah diucapkan dan 

dilakukannya. Untuk 6 orang siswa lainnya, siswa merasa belum memiliki hak partisipasi 

karena mereka masih harus patuh dan menurut apa yang dikatakan orangtua. Kondisi 

kemampuan orangtua yang membuat siswa belum memiliki hak partisipasi dalam keluarga. 

b. Pola asuh orangtua 

1) Pola asuh orangtua otoriter. Diketahui 4 dari 40 orangtua siswa masuk dalam katagori tipe 

pola asuh otoriter. Siswa berpendapat orangtua telah menetapkan standar mutlak yang harus 

dituruti anak dan keluarga. Standar mutlak tersebut dapat diketahui dari peraturan yang telah 

ditetapkan oleh orangtua, yaitu  pulang sekolah harus sudah sampai rumah jam 13.00; 

selanjutnya siswa harus cuci kaki, cuci tangan, ganti maju, makan siang dan tidur siang. 

Malam hari, setelah solat, siswa harus makan malam, tidak boleh menonton televis, harus 

belajar, dan tidur malam sebelum jam 21.00; siswa tidak bisa mengeluarkan pendapat sesuai 

dengan keinginan; siswa memiliki perlengkapan sekolah dan kebutuhan hidup yang sudah 

ditetapkan orangtua; siswa memiliki pakaian untuk sekolah, untuk bermain sehari-hari di 

rumah, dan untuk kegiatan acara/pesta; siswa harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai 

dengan keinginan orangtua; siswa tidak boleh belajar dan bermain dengan orang yang tidak 
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dikenal orangtua; siswa tidak diberi kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya; siswa mengikuti pendidikan di sekolah yang sudah ditentukan 

orangtua; siswa tidak bisa berpartisipasi dalam musyawarah kehidupan keluarga. 

2) Pola asuh orangtua demokratis. Diketahui  18 dari 40 orangtua siswa masuk dalam katagori 

tipe pola asuh demokratis. Hal ini diketahui dari jawaban siswa, yaitu: orangtua 

memprioritaskan kepentingan siswa; orangtua mengendalikan siswa berdasarkan 

musyawarah; orangtua bersikap rasional terhadap kemampuan siswa; orangtua selalu 

berkomunikasi dengan siswa tentang berbagai hal; orangtua tidak menuntut kemampuan 

siswa secara berlebihan; orangtua memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah siswa 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan; orangtua memberikan kesempatan kepada anak 

untuk mandiri dan mengembangkan sikap sopan, dan menghormati pendapat orang lain; 

orangtua mengakui sosok anak  sebagai pribadi dan turut dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan; orangtua berpendapat bahwa semua anak mempunyai pendapat dan hak  yang  

sama; siswa dapat melakukan berbagai hal sesuai kemampuannya; siswa  diberi kebebasan 

untuk bermain dengan siapa saja; siswa diberi kebebasan untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler sesuai dengan kemampuannya; orangtua mendukung semua pendapat dan 

perilaku siswa yang positif; siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai dengan 

potensi yang ada dalam dirinya; siswa dapat bebas berdisukusi dan bertukar pikiran dengan 

orangtua sesuai perkembangan usianya; siswa dapat beristirahat, memanfaatkan waktu 

luang, bergaul, berkreasi sesuai dengan keinginannya dan bertanggung jawab untuk semua 

yang telah dilakukannya. 

3) Pola asuh orangtua otoritatif. Diketahui 16 dari 40 orangtua siswa atau 40% orangtua siswa 

masuk dalam katagori pola asuh otoritatif. Hal ini diketahui dari jawaban responden, yaitu: 

siswa diberi kebebasan melakukan berbagai kegiatan di bawah monitoring orangtua; siswa 

dapat mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan keinginannya atas seijin dan 

sepengetahuan orangtua; siswa bebas belajar dan bermain dengan siapa saja yang dikenal 

orangtua; siswa wajib membuat dan mengisi buku harian sesuai dengan urutan waktu dan  

kegiatan yang dilakukan siswa; siswa bersekolah di sekolah yang sudah ditentukan orangtua; 

siswa bebas melakukan kegiatan ekstrakurikuler dengan guru pendamping yang sudah 

dikenal oleh orangtua; siswa bebas bermain dengan teman yang sudah dikenal orangtua; 

siswa bebas memilih kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah sesuai dengan produk yang 

sudah diketahui/dikenal orangtua; orangtua mengetahui semua penggunaan uang saku yang 

sudah diberikan dan digunakan  siswa untuk kebutuhan sehari-hari;   

4) Pola asuh orangtua permisif. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas 

pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya. Menurut siswa, 2 dari 40 orangtua 

siswa atau 5% orangtua siswa masuk dalam katagori pola asuh permisif. Orangtua 

memberikan kebebasan yang besar kepada anaknya (anak bebas melakukan apa yang 

diinginkannya). orangtua masih terlibat dalam aspek-aspek kehidupan anaknya; orangtua 

cenderung tidak menegur anaknya jika anaknya melakukan perbuatan yang salah; orangtua 

membiarkan anak mencari dan menemukan sendiri tata cara yang memberi batasan-batasan 

dari tingkah lakunya; orangtua bertindak  saat terjadi hal yang berlebihan pada anak. 

Perbedaan tipe pola asuh yang dimiliki masing-masing orangtua jangan menjadi hambatan untuk 

melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan. Keluarga “sakinah” keluarga berkualitas adalah 

idaman semua keluarga dengan segala ketenangannya. Orangtua dan anak harus dapat hidup rukun 

dan damai, penuh cinta dan kasih sayang didalamnya. Orangtua dan anak harus dapat berkomunikasi 

tentang berbagai hal yang menyangkut perkembangan anak. Orangtua dan anak harus dapat sama-

sama memahami bahwa rumah tangga adalah rumah keluarga tempat merawat dan mendidik, 

membimbing dan melatih anak agar dapat memiliki kepribadian yang dapat dibanggakan orangtua, 

keluarga, masyarakat dan negara. 
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4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orangtua  memiliki pola 

asuh  yang  berbeda untuk   menerapkan hak dan kewajiban kepada anaknya. Perbedaan pola asuh 

orangtua dipengaruhi oleh:  

a. Faktor hereditas atau keturunan merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki 

potensi untuk berkembang 

b. Lingkungan, terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan merupakan 

faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Faktor lingkungan terdiri 

dari: pola asuh orangtua; Kesamaan pola asuh masa lalu orangtua; usia orangtua; pelatihan bagi 

orangtua; jenis kelamin orangtua; status sosial ekonomi; pengetahuan; konsep mengenai peran 

orangtua; jenis kelamin anak; usia anak;  situasi;  
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ABSTRACT 

The presence of mobile-based accounting information system (SIA) for Micro Small Medium Enterprises 
(MSMEs) as one means to prepare urgent financial statements and is necessary for SMEs able to produce 
financial reports quickly and accurately. This study aims to produce a mobile-based SIA prototype for SMEs that 
accelerate and facilitate SMEs in preparing its financial statements, and test the feasibility of using Judgment 
method testing. This research uses research and development (R & D) design to develop and validate the 
product. In terms of content, the design development of SIA uses a user friendly approach with the Waterfall 
model. The results show Development of mobile-based accounting information system for SMEs able to help 
SMEs prepare financial statements. Assessment The material expert and owner of the SMEs Validator stated 
that the developed prototype is in good category. Owners of SMEs are looking forward to immediately using 
mobile based accounting information system applications to help manage their business. 
 
Keywords: Accounting Information System, Mobile, SMEs 

 
 

ABSTRAK 
Kehadiran sistem informasi akuntansi (SIA) berbasis mobile bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  

sebagai salah satu sarana untuk menyusun laporan keuangan mendesak dan sangat diperlukan agar UMKM 
mampu menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan tepat. Penelitian ini bertujuan menghasilkan 
purwarupa SIA berbasis mobile bagi UMKM  yang mempercepat dan mempermudah UMKM dalam menyusun 
laporan keuangannyanya, dan menguji kelayakan pakai berdasarkan Judgment method testing. Penelitian ini 
menggunakan rancangan research and development (R&D) untuk melakukan pengembangan dan validasi 
produk. Segi konten, pengembangan desain SIA menggunakan pendekatan user friendly dengan model 
Waterfall.  Hasil penelitian menunjukkan Pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis mobile bagi UMKM 
mampu membantu UMKM menyusun laporan keuangan. Penilaian Validator ahli materi dan pemilik UMKM 
menyatakan purwarupa yang dikembangkan berada dalam kategori baik. Pemilik UMKM sangat mengharapkan 
segera menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis mobile untuk membantu mengelola usahanya.  

 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi,  Mobile,  UMKM.  

 
 
 
1. Pendahuluan 

Pada saat terjadi krisis moneter pertengahan 1997, dimana para pengusaha besar dan BUMN 

tidak dapat bertahan menghadapinya, usaha kecil (dan sektor informal) mampu bertahan di tengah 

krisis tersebut dan bahkan berkembang. Usaha kecil dan sektor informal  telah menunjukkan 

keikutsertaannya dalam perekonomian nasional dalam bermacam kontribusi baik dari sisi makro 

maupun mikro (Winarni, 2009). Diakui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai 

peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara 

sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara-negara maju seperti Jepang, Amerika 

serikat dan negara-negara Eropa (Mulyanisman, 2012). 

UMKM di daerah Bali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari data Dinas Koperasi 

dan UMKM Provinsi Bali jumlah UMKM Tahun 2014 mencapai 1.207 perusahaan yang tersebar 

diseluruh Kabupaten di Bali, salah satunya di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung merupakan 

kabupaten yang memiliki jumlah UMKM terbanyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya di 

Provinsi Bali. 

UMKM di Kabupaten Badung sebanyak 197 unit tersebar pada berbagai sektor usaha yakni: 44 

Unit di sektor usaha industri,  68 unit disektor perdagangan, 6 unit di sektor usaha pertanian, 11 unit 

di sektor usaha peternakan, 4 unit di sektor usaha perikanan dan 64 unit di sektor usaha jasa (PT 

Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) 2014). 

Beberapa hasil penelitian  menunjukkan bahwa kelemahan usaha kecil di Indonesia adalah 

pada umumnya pengelola usaha kecil tidak menguasai dan tidak menerapkan sistem keuangan yang 
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memadai. Usaha kecil tidak atau belum memiliki dan menerapkan catatan akuntansi dengan ketat 

dan disiplin dengan pembukuan yang sistematis dan teratur. Pengusaha kecil secara umum 

menganggap bahwa informasi akuntansi tersebut tidak penting, selain sulit diterapkan juga 

membuang waktu dan biaya (Pinasti, 2007). Hal terpenting bagi pengelola usaha kecil adalah 

bagaimana cara menghasilkan laba yang banyak tanpa repot menerapkan akuntansi. Kenyataan ini 

juga didukung oleh hasil penelitian Musmini (2008) menemukan  bahwa kebanyakan usaha kecil di 

Kecamatan Buleleng tidak menyelenggarakan catatan akuntansi, beberapa yang mempunyai catatan 

keuangan modelnya sangat sederhana dan tidak sistematis. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa UMKM kurang memahami akan pentingnya akuntansi. Padahal akuntansi sebagai alat untuk 

mengetahui perkembangan usaha melalui laporan keuangan dan juga sebagai sumber data untuk 

menghitung pajak. 

Keterbatasan pengetahuan pencatatan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan 

bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Rudiantoro, 2011) menyebabkan 

pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan merupakan hal yang 

masih sulit bagi UMKM. Selain itu berbagai macam keterbatasan lain yang dihadapi oleh UMKM 

dalam menyusun laporan keuangan yakni mulai dari latar belakang pendidikan yang tidak mengenal 

mengenai akuntansi, kurang disiplin dan rajinnya dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi, tidak 

adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan atau membeli software akuntansi untuk 

mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi, dan tidak adanya peraturan yang mewajibkan 

penyusunan laporan bagi UMKM menyebabkan rendahnya praktek akuntansi pada UMKM di 

Indonesia (Sinarwati, 2015). UMKM di Kabupaten Badung belum menyusun laporan keuangan. 

Administrasi usaha yang dilakukan hanya sebatas pencatatan manual yang sangat rentan salah dan 

bahkan hilang. Jika kondisi ini dibiarkan maka akan berakibat buruk pada UMKM dan stakeholdernya. 

Pengembangan SIA bagi UMKM berbasis mobile dipandang layak dan penting dilakukan 

karena sistem informasi akuntansi adalah menambah nilai bagi perusahaan. Sistem informasi 

akuntansi dapat memberi nilai tambah dengan : a. memberikan informasi yang akurat dan tepat 

waktu, b. penerapan sistem informasi akuntansi meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya dalam 

mengumpulkan informasi ekonomi, c. membantu serta meningkatkan kualitas keputusan yang akan 

diambil oleh pihak  manajemen, d. meningkatkan pembagian pengetahuan (knowledge sharing). 

Kehadiran inovasi dibidang teknologi ini, merupakan terobosan penting karena fenomena di 

bidang teknologi di Indonesia cukup menyedihkan. Indonesia mengalami kesenjangan teknologi atau 

yang sering disebut dengan digital devide (Wena dan Suija, 2008). Tujuan riset yang akan 

dilaksanakan adalah menghasilkan prototype desain SIA berbasis mobile bagi UMKM yang dapat 

diadaptasi kembali oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja untuk mempermudah dan 

mempercepat penyusunan laporan keuangan pada jenis usaha yang berbeda. 

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dalam 

pengembangan SIA berbasis mobile, dengan menggunakan model desain Focus Group Discusion 

(FGD), yang dihadiri oleh ahli pemrograman, ahli materi akuntansi/penyusunan laporan keuangan 

dan pelaku UMKM. Rancangan (desain) penelitian dalam pengembangan SIA berbasis mobile bagi 

UMKM menggunakan pendekatan user friendly, artinya kemudahan dalam pengoperasian sistem 

aplikasi. SIA berbasis mobile tersebut dikembangkan dengan model waterfall mengacu pada Martono 

dan Kridalukmana (2014). Prosedur kerja pengembangan SIA berbasis mobile dengan menggunakan 

model waterfall. 

Uji teknis model dilakukan setelah proses pengembangan SIA berbasis mobile telah rampung 

dilaksanakan. Uji teknis model dilakukan dengan judgment method atau menggunakan pendapat ahli 

atau pakar sebagai validator. Adapun pendapat para ahli yang nantinya dijadikan validator yakni ahli 

program dan ahli akuntansi/penyusun laporan keuangan. Mengacu pada judgment method testing, uji 

teknis SIA dilakukan dengan cara meyakinkan apakah software desain SIA telah menanggapi input 

berupa transaksi serta menghasilkan output berupa formulir-formulir pendukung laporan laba rugi 
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seperti jurnal umum, buku besar dan neraca saldo serta laporan keuangan secara tepat. Kemudian 

SIA disosialisasikan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Badung. 

UMKM yang dijadikan sampel Pada tahapan pengembangan produk ditentukan berdasarkan 

kuota sampling, mengingat terdapat enam kecamatan di Kabupaten Badung, maka tiap-tiap 

kecamatan di berikan 2 kuota UMKM sebagai sampel. Penentuan UMKM mana yang terpilih ditiap 

kecamatan ditetapkan berdasarkan purposive sampling, yakni akan dipilih UMKM dengan penjualan 

tahunan  tertinggi ditiap kecamatan,  berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. 

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara dan angket. Instrumen untuk 

mengumpulkan data dalam tahapan pengembangan produk adalah: pedoman wawancara, angket 

ahli  desain sistem, angket ahli programmer dan  angket ahli akuntansi.  

  

3. Hasil dan Pembahasan 

Purwarupa Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Mobile bagi UMKM telah berhasil 

dikembangkan. Validator ahli materi maupun pemilik UMKM selaku pengguna memberikan penilaian 

positif terhadap protoype yang dikembangkan. Sebagian besar UMKM bahkan sangat antusias dan 

ingin segera dapat menggunakan prototype tersebut guna membantu mengelola administrasi 

usahanya. Rincian hasil penelitian Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Mobile Bagi UMKM 

dijelaskan sebagai berikut: telah berhasil dikembangkannya prototype sistem informasi dengan menu-

menu a). Form Detail Company, b) List Transaksi, c). Pencarian Data Transaksi, d). Detail Transaksi, 

e). Jurnal Umum, f). Buku Besar g). Neraca Saldo, h). Laporan Laba Rugi, i). Laporan Perubahan 

Modal, j). Neraca.  Tampilan tiap-tiap menu beserta penjelasan rinci dari tiap menu disajikan pada 

gambar 1 dan gambar 2 dan gambar 3 

 
Gambar 1 Menu  Profile Usaha 

 

Menu ini digunakan untuk mengisi data perusahaan yang terdiri dari nama, alamat, nomor telephone 

dan alamat email. 
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Gambar 2 Jurnal Umum 

 

Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi di jurnal umum, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Isi nomer transaksi, 

2. Berikan keterangan singkat transaksi seperti pembelian persediaan, pembayaran utang, 

penyetoran modal dan lain-lain, 

3. Pada kolom select akun, pilih akun yang sesuai dengan transaksi. Akun di kelompokkan 

menjadi lima (5) kelompok akun yakni (1) Aset (Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar), (2) 

Kewajiban, (3). Modal, (4) Pendapatan, (5) Beban 

4. Setelah memilih jenis akun lalu klik kolom debet atau kredit serta tentukan jumlah debet dan 

kredit.Sistem sudah mendesain  jumlah debet dan kredit yang dimasukkan harus dalam 

jumlah yang sama, jika tidak transaksi tidak bisa diproses 

5. Jika akun sudah dipilih, kolom debet dan kredit sudah di isi dengan benar dalam jumlah yang 

sama maka langkah pencatatan sudah berakhir selanjutnya klik tombol “save” maka sistem 

akan bekerja merekam transaksi di buku jurnal, memposting transaksi di buku besar, 

meringkas di neraca saldo dan menyajikannya pada laporan keuangan (laporan laba 

rugi/laporan perubahan modal/neraca) seperti yang disajikan di gambar 5 sampai dengan 6 
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Gambar 6 Laporan Neraca 

 

Laporan neraca menunjukkan posisi keuangan suatu entitas per periode waktu tertentu. Posisi 

keuangan yang dimaksud yang disajikan di laporan neraca terdiri dari aset, kewajiban dan modal. 

Data yang disajikan di laporan ini bersumber dari laporan neraca saldo. Jumlah saldo debet dan 

kredit  yang tersaji dalam jumlah yang sama (balance) menrupakan salah satu indikator bahwa 

laporan neraca sudah disajikan dengan benar. 

Proses kerja sistem dirancang dengan cara yang sangat sederhana, yakni suatu proses akuntansi 

dengan tahapan sebagai berikut input transaksi di jurnal umum, posting ke buku besar, di ringkas di 

neraca saldo dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri darilaporan laba rugi, laporan 

perubahan modal dan neraca.  

Hasil rekapitulasi jawaban validator dan pemilik  UMKM menunjukkan bahwa persentase 

penilaian validator dan pengguna menunjukkan nilai masing-masing 78,8 % dan 82 %. Mengacu 

pada buku pedoman   penilaian di Universitas Pendidikan Ganesha, rentangan  nilai tersebut berada 

dalam kategori baik (B). Sehingga dapat dinyatakan baik validator maupun pengguna menyatakan 

bahwa prototype sistem informasi akuntansi berbasis mobile bagi UMKM yang dikembangkan berada 

dalam kategori Baik. 

Revisi-revisi yang dilakukan terhadap desain sistem dilakukan dengan mengacu saran dari 

user dan validator dan diharapkan dengan revisi tersebut sistem lebih bersifat user friendly dan 

mampu berkontribusi banyak kepada kemajuan usaha user. 

Pengembangan Prototype Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Mobile bagi UMKM bertujuan 

umum mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek 

teknis dan pengelolaan administrasi keuangan UMKM. 

Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Mobile bagi UMKM merupakan sebuah aplikasi 

penyusunan laporan keuangan yang dioperasikan dengan menggunakan media handphone (berbasis 

android).  

Hasil validasi tim ahli dan pengguna/pemilik UMKM terhadap sistem informasi akuntansi 

berbasis mobile yang dikembangkan, menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan 

berada dalam kategori baik. Sistem Informasi yang dikembangkan mampu membantu UMKM dalam 

menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba, laporan perubahan modal dan neraca. 

Temuan ini sejalan dengan temuan Setiawan, dkk (2008) yang merancang sistem informasi akuntansi 

pada UMKM dengan menggunakan metode RAD  (rapid aplication development) dengan bahasa 

pemrograman SQL menemukan bahwa aplikasi yang dirancang mampu memberikan informasi 

laporan keuangan untuk perusahaan dagang yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal dan neraca.  

Menu yang disajikan di sistem terdiri dari Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Laba 

Rugi, Laporan Perubahan dan Neraca. Hasil ini sejalan dengan temuan Mujiono (2013) yang 

merancang Sistem Informasi Akuntansi Usaha Kecil Menengah pada Erfa Busana Addimyati berbasis 

mobile dengan menggunakan model prototyping dan dibangun dengan menggunakan model 

pengembangan perangkat lunak SSAD (Structured Analysis and Desaind) menemukan bahwa sistem 

mampu mengolah dan menampilkan data keuangan berupa jurnal umum, buku besar dan laporan 

laba rugi dan neraca dari masukan transaksi data oleh user. 

 

4. Simpulan 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah pengembangan sistem 

informasi akuntansi berbasis mobile bagi UMKM, terdiri dari menu jurnal, buku besar dan neraca 

saldo, dan mampu membantu UMKM menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal dan neraca. Hasil validasi ahli materi dan hasil uji coba yang dilaksanakan 

kepada UMKM, menyatakan bahwa prototype sistem yang dikembangkan berada dalam kategori 

baik. Pemilik UMKM memberikan respon positif terhadap prototype yang dikembangkan serta sangat 

berharap bisa segera mengaplikasikan sistem untuk membantu pengelolaan administrasi usahanya. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 

Kegiatan praktikum di laboratorium kimia, tidak bisa dipisahkan dari penggunaan bahan/zat 

kimia dan sudah tentu menghasilkan limbah laboratorium. Demikian pula aktivitas praktikum di 

laboratorium kimia FMIPA Undiksha sangat berpotensi menghasilkan limbah berbahaya, baik bagi 

pengguna laboratorium maupun lingkungan. Berbagai percobaan/praktikum/penelitian dilakukan di 

laboratorium kimia jurusan Pendidikan Kimia FMIPA Undiksha. Penggunaan bahan-bahan kimia dan 

bahan biologik tidak dapat dihindari dalam kegiatan tersebut. Penggunaan bahan-bahan kimia 

maupun biologik sudah tentu akan menghasilkan limbah kimia dan biologik. Limbah yang dihasilkan 

potensial berbahaya dan/atau beracun yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan baik 

secara langsung maupun tidak langsung (Subamia, I.D.P, dkk. 2016). Lebih parah lagi limbah (B3) 

yang dihasilkan dari aktivitas laboratorium berpotensi membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, 

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya (Niken Hayudanti Anggarini, dkk. 2014).  

Meskipun hasil buangan limbah sisa praktikum relatif kecil dibanding limbah pada industri, akan 

tetapi dapat terjadi akumulasi jumlah residu hasil praktikum atau penelitian yang dapat menumpuk 

begitu saja yang tentu saja membahayakan lingkungan dan makhluk hidup (Niken Hayudanti 

Anggarini, dkk. 2014). 

Namun, sejauh ini permasalahan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas laboratorium kimia 

FMIPA Undiksha belum dikelola dengan baik. Laboratorium kimia FMIPA Undiksha belum dilengkapi 

IDENTIFIKASI, KARAKTERISASI, DAN SOLUSI ALTERNATIF  

PENGELOLAAN LIMBAH LABORATORIUM KIMIA  
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ABSTRACT 

Abstract consists of 125-150 words in English and Indonesian. It should be clear, descriptive, and should 
provide a brief overview of the problem studied. Abstract topics include the research problem, a summary of the 
article and the conclusion. Keywords consist of 3-5 words. The contents of abstract consist of the first part is the 
objective of the study. The second and the last part are the method and the result respectively. [Arial, 9pt] 

Keywords: adaptive, cooperative learning, deduktif[Arial, 9pt] 

This study aims to identify and determine the characteristics of chemical laboratory waste Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha and seek alternative solutions 
management. The research method used is descriptive analytic with qualitative approach. The identification and 
characterization results indicate the following types of waste: residual solid waste of practicum activities such as 
metal salt, inorganic solids, residual waste water, potentially hazardous and toxic wastewater, gases and vapors 
of harmful compounds, and domestic waste. Analysis using AAS showed concentration of Fe = 9,15 ppm and Cu 
= 1,316 ppm, pH = 1,2; TDS = 358 mg/L. Waste treatment using a cyclic adsorption method utilizes a 
combination of coconut shell charcoal, activated straw, and rock shale as an adsorbent capable of absorbing and 
reducing Fe and Cu metal up to 81-92%. Have implications on reduce the risk of laboratory waste hazards to 
users and the environment. 
 
Keywords: identification, characterization, alternative solution, laboratory waste 
 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menetukan karakteristik limbah laboratorium kimia Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha serta mencari solusi alternatif 
pengelolaannya. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil 
identifikasi dan karakterisasi menunjukkan jenis limbah yang terjadi sebagai berikut: limbah padat sisa kegiatan 
praktikum seperti garam logam, padatan anorganik, limbah cair sisa praktikum, limbah cair potensi berbahaya 
dan beracun, limbah gas hasil reaksi dan uap senyawa berbahaya, dan limbah domestik. Analisis menggunakan 
AAS menunjukkan kandungan ion logam Fe dan Cu pada limbah, Fe = 9,15 ppm dan Cu = 1,316 ppm, pH = 1,2; 
TDS = 358 mg/L. Pengolahan l imbah menggunakan metode adsorbsi bersiklus memanfaatkan kombinasi 
arang batok kelapa, jerami teraktivasi, dan serpihan batu padas sebagai adsorben mampu menjerap dan 
menurunkan kandungan logam Fe dan Cu dalam limbah laboratorium hingga 81-92%. Berimplikasi pada upaya 
mengurangi risiko bahaya limbah laboratorium terhadap pengguna dan lingkungan. 

 
Kata kunci: identifikasi,karakterisasi, solusi alternatif, limbah laboratorium 
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dengan sistem pengolahan limbah yang memadai. Padahal, sistem pengolahan limbah merupakan 

salah satu aspek penting yang disyaratkan dalam pengelolaaan laboratorium kimia. Penanganan 

limbah laboratorium baru sebatas menampung limbah dalam botol/wadah penampungan sementara. 

Tumpukan limbah dalam penampungan tersebut disamping mengganggu karena mengambil tempat 

(ruang) di laboratorium juga dapat menimbulkan polusi.  

Sebagian lagi sisa hasil aktivitas laboratorium kimia dibuang begitu saja lewat saluran 

pembuangan. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan polusi bagi lingkungan bahkan potensial 

berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Mengingat besarnya potensi resiko yang akan ditimbulkan 

limbah bahan berbahaya dan beracun yang digunakan pada aktivitas praktikum maupun penelitian di 

laboratorium kimia, maka upaya meminimalisir dampak negatif yang potensial ditimbulkan oleh 

aktivitas laboratorium kimia sangatlah penting.  

Untuk dapat melakukan penanganan limbah secara tepat membutuhkan pengetahuan 

mengenai karakteristik limbah. Karakteristik limbah sangat tergantung pada sumber limbah dan 

aktivitas penghasil limbah. Jenis bahan yang digunakan dapat berubah dari waktu ke waktu 

bergantung aktivitas dalam laboratorium tersebut (Feng Zhu. at.al. 2015). Oleh karenanya, sangat 

penting dilakukan identifikasi dan karakterisasi terlebih dahulu terhadap limbah yang dihasilkan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi dan karakterisasi limbah baru dapat ditentukan solusi 

alternatif yang paling efektif untuk menangani masalah limbah tersebut. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik limbah hasil dari aktivitas di 

laboratorium kimia FMIPA Undiksha, potensi resiko yang akan ditimbulkan limbah bahan berbahaya 

dan beracun sisa aktivitas praktikum maupun penelitian di laboratorium kimia FMIPA Undiksha, dan 

solusi alternatif yang tepat diterapkan untuk pengelolaan limbah laboratorium kimia FMIPA Undiksha. 

Adapun ruang ligkup penelitian mencakup identifikasi, karakterisasi dan solusi alternatif 

permasalahan limbah laboratorium Kimia FMIPA Undiksha. Limbah adalah buangan yang 

kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak 

mempunyai nilai ekonomi. Limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan bahaya 

(Niken Hayudanti Anggarini, dkk. 2014). Limbah juga diartikan sebagi suatu benda atau zat yang 

mengandung  berbagai bahan yang membahayakan kehidupan manusia, hewan serta mahkluk hidup 

lainnya (Aryulina,Diah, Muslim,& Choirul.2006). Limbah laboratorium adalah limbah atau buangan 

yang berasal dari hasil aktivitas di laboratorium. Dalam hal ini khususnya adalah laboratorium kimia. 

Limbah ini dapat berasal dari bahan kimia sisa hasil analisis, bahan kimia yang tercecer, bahan kimia 

pada peralatan untuk pekerjaan laboratorium dan lain-lain. Dilihat dari jenis dan jumlah bahan kimia 

yang dipergunakan di laboratorium kimia, limbah laboratorium ini mempunyai resiko berbahaya bagi 

lingkungan dan mahluk hidup. 

Sebagai limbah, kehadirannya cukup mengkhawatirkan terutama bahan kimia yang terkategori 

bahan berbahaya dan berabcun. Bahan berbahaya dan beracun (B3) banyak digunakan di 

laboratorium kimia. Beracun dan berbahaya dari limbah ditunjukkan oleh sifat fisik dan kimia bahan itu 

sendiri, baik dari jumlah maupun spesifikasinya. Beberapa kriteria bahan berbahaya dan beracun 

telah ditetapkan dalam MSDS, antara lain mudah terbakar, mudah meledak, korosif, oksidator dan 

reduktor, iritasi bukan radioaktif, mutagenik, patogenik, mudah membusuk dan lain-lain. Dalam jumlah 

tertentu dengan kadar tertentu, kehadirannya dapat merusak kesehatan bahkan mematikan manusia 

atau kehidupan lainnya sehingga perlu ditetapkan batas-batas yang diperkenankan dalam lingkungan 

pada waktu tertentu (Material Safty Data Sheet (MSDS, 2006). 

Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif 

terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan 

terhadap limbah. Penanganan limbah ini tentunya tidak hanya sekedar mengolahnya/mendaur 

ulangnya langsung. Untuk penanganan/pengelolaan limbah perlu memperhatikan jenis limbah dan 

cara penangannanya secara tepat, karena dari setiap limbah yang ada mempunyai ciri berbeda 

terhadap dampak yang ditimbulkanya. Limbah mengandung bahan kimia yang sukar untuk 

dihilangkan dan berbahaya. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat 
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berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan 

penanganan terhadap limbah.Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat pula untuk menanganinya.  

Langkah awal dalam manajemen limbah bahan kimia adalah melakukan inventori dan 

identifikasi terhadap bahan kimia tersebut apakah masuk didalam kategori limbah berbahaya 

(hazardous waste) atau tidak sehingga keputusan untuk melakukan proses pembelian, jumlah dari 

bahan yang dibeli harus mencerminkan kebutuhan bukan sebagai persediaan (stock). Diupayakan 

agar bahan kimia senantiasa tidak tersimpan sebagai bahan persediaan di laboratorium apabila 

bahan tersebut tidak diperlukan, terlebih jika bahan dimaksud merupakan bahan kimia berbahaya, 

beracun (B3) seperti senyawa-senyawa peroksida, senyawa polinitro atau bahan kimia yang sangat 

reaktif terhadap kandungan air (water reative). 

Timbulan limbah bahan kimia harus dimasukkan kedalam kontainer khusus dan dikemas 

dengan baik serta informasi tentang jenis dan karakteristik timbulan tercatat pada label kemasan (Eti 

Rohaeti, dkk. 2014). Dalam rangka identifikasi jenis timbalan limbah bahan kimia apakah masuk 

kedalam kategori bahan kimia berbahaya (B3) atau tidak maka diperlukan iventori jumlah dan jenis 

limbah disertai cara pengelolaannya sesuai dengan hirarki manajemen limbah. 

Ada beberapa cara atau metode yang digunakan untuk mengurangi potensi limbah bahan kimia 

berbahaya di laboratorium, salah satunya adalah dengan mempergunakan teori hirarki manajemen 

limbah (The Waste Management Hierarchy. Hirarki manajemen limbah menunjukkan metode atau 

cara yang dapat ditempuh dan sesuai dengan pengelolaan limbah bahan kimia berbahaya di 

laboratorium. Pada tingkatan yang teratas merupakan pilihan yang sering dipakai oleh para pengelola 

laboratorium yaitu dengan cara mengurangi jumlah bahan kimia yang berpotensi menjadi limbah sejak 

dari proses perencanaan pembelian dan pengadaan bahan tersebut, cara ini adalah yang paling 

diminati untuk mengurangi polusi akibat limbah bahan kimia. 

Namun tidak semua jenis bahan kimia dapat dikurangi jumlahnya sejak awal proses di 

laboratorium, oleh karena itu pada tingkatan yang berada dibawahnya diharapkan dapat menjadi 

pilihan bagi pengelola, demikian seterusnya sampai pada suatu tahapan atau kondisi dimana bahan 

kimia tersebut harus dibuang sebagai limbah melalui saluran pembuangan, landfill, insenerator atau 

ke udara atmosfer. Pada tingkatan paling bawah kurang disukai bagi pengelola laboratorium yang 

ingin tetap memelihara lingkungan (Eti Rohaeti, dkk. 2014). 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi alternatif yang tepat untuk 

pengelolaan limbah laboratorium kimia FMIPA Undiksha. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengidenfikasi karakteristik limbah yang dihasilkan oleh aktivitas laboratorium kimia FMIPA 

Undiksha, menganalisis besarnya potensi resiko yang dapat ditimbulkan limbah bahan berbahaya dan 

beracun sisa analisis pada aktivitas praktikum maupun penelitian di laboratorium kimia FMIPA 

Undiksha, menentukan dan menguji solusi alternatif yang tepat diterapkan dalam pengelolaan limbah 

laboratorium kimia FMIPA Undiksha.  

 

2. Metode 

Metode penelitian yang dipakai adalah diskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Dalam 

pelaksanaannya dilakukan dengan observasi, analisis dokumen (prosedur praktikum, SOP 

laboratrorium kimia), analisis eksperimen dan uji solusi alternatif. Alur penelitian ini mulai dari studi 

dokumen, analisis pendahuluan, penyusunan lembar perekam data, identifikasi limbah (identifikasi 

sifat fisika, identifikasi sifat kimia), karakterisasi, mengukur kandungan bahan berbahaya dan beracun 

(logam berat), dan merancang model solusi alternatif pengelolaan limbah laboratorium kimia serta uji 

coba efektivitas model. Subjek penelitian adalah pengelola dan pengguna laboratorium kimia Organik 

FMIPA Undiksha. Objek penelitiannya adalah limbah yang dihasilkan oleh aktivitas di laboratorium 

kimia Organik FMIPA Undiksha. Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia, Jurusan Pendidikan 

Kimia FMIPA Undiksha.  

Pengujian kandungan logam berat dilakukan di laboratorium instrumen (UV, dan AAS) FMIPA 

Undiksha. Data diperoleh dari catatan harian penggunan bahan,  inventori bahan kimia, dan observasi 

aktivitas pemakaian bahan-bahan kimia di aboartorium. Sedangkan untuk laju “waste generator” 

diperoleh melalui perhitungan timbulan limbah sesuai jumlah analisis yang dilakukan di laboratorium 
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Kimia FMIPA Undiksha. Data kandungan B3 diperoleh dengan pengukuran menggunakan instrument 

UV-Vis dan AAS. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif 

berkaitan dengan inventory bahan kimia, data hasil identifikasi jumlah penggunaan bahan kimia pada 

prosedur praktikum yang sudah ada, d a t a  jumlah timbulan limbah laboratorium selama kurun waktu 

1 (satu) semester, data hasil analisis kuantitatif kandungan bahan berbahaya dan beracun pada 

limbah laboratorium. D a t a  k u a l i t a t i f  b e r k a i t a n  d e n g a n  d a t a  s i f a t  f i s i s  d a n  k i m i a  

l i m b a , dan  ata karakteristik limbah. Selanjutnya, terhadap data yang diperoleh dilakukan analisis 

diskriptif kualitatif. Hasil analisis dijadikan acuan  untuk  merancang model alternatif pengelolaan 

limbah. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Hasil identifikasi inventori dan identifikasi jumlah penggunaan bahan-bahan di laboratorium 

kimia dasar/anorganik dan lab kimia organik/biokimia, menunjukkan  bahan kimia yang disimpan di 

ruang bahan laboratorium Kimia Dasar dan Lab Organik sebagian beser terkategori bahan-bahan 

berbahaya dan beracun. Catatan bahan/zat kimia yang dipergunakan dalam kegiatan praktikum 

(regular) di Lab Kimia /Lab Anorganik dan Lab Kimia Organik/Biokimia menunjukkan aktivitas 

praktikum di laboratorium kimia FMIPA Undiksha berpotensi menimbulkan limbah berbahaya.   

Subamia, I.D.P, dkk. (2016) dalam laporan hasil menyimpulkan bahwa limbah hasil praktikum kimia 

mengandung senyawa-senyawa berbahaya (seperti logam berat). 

          

Gamnbar 1. Inventori bahan kimia di laboratorium kimia FMIPA Undiksha 

Berdasarkan hasil identifikasi jenis limbah di laboratorium Kimia FMIPA Undiksha, dapat 

diklasifikasi jenis limbah laboratorium kimia FMIPA Undiksha sebagi berikut. 

 

  Tabel1. Hasil Identifikasi Limbah Laboratorium Kimia FMIPA Undiksha 

Kelas Jenis 

A 
Pelarut organik bebas halogen dan senyawa organik dalam 

Larutan (benzene, eter, heksan, sikloheksen, etanol, methanol, aseton, dll) 

B 
Pelarut organik mengandung halogen dan senyawa organik 

dalam larutan (kloroform, bromobenzen, diklorometan, etelin amin,dll) 

C 
Residu padatan bahan kimia laboratorium organik (endapan hasil reaksi sperti pada 
uji aldehid, sisa reagen tak terlarut, dll) 

D Garam dalam larutan: (garam-garam organik, garam-garam anorganik) 

E 
Residu bahan anorganik beracun dan garam logam berat dan larutannya (garam 
senyawa timbal, senyawa tembaga, senyawa besi, senyawa kobal, senyawa-
senyawa merkuri, senyawa arsen) 

F Senyawa beracun mudah terbakar (aseton, kloroform, eter, dll) 

G Residu air raksa dan garam anorganik raksa (HgCl2, HgSO4, dll) 
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Berdasarkan sifatnya, limbah dibedakan menjadi: limbah umum (sampah, bahan/alat bekas), 

limbah khusus (sisa/hasil kegiatan praktikum). Berdasarkan bentuk limbah yang dihasilkan, dibedakan 

menjadi: 

1) Limbah padat 

Limbah padat di laboratorium relatif kecil, berupa endapan atau kertas saring terpakai.  

2) Limbah cair  

 Limbah cair non kimia (air mineral, sampel alami) 

 Limbah cair kimia (sisa praktikum, hasil pengujian) 

3) Limbah gas. Limbah yang berupa gas, contohnya limbah yang dihasilkan dari penggunaan 

generator, uap air raksa, uap bahan-bahan/zat kimia, gas hasil sinteis di ruang asam). 

4) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Berdasarkan hasil identifikasi macam senyawa yang 

dipergunakan dalam kegiatan praktikum dapat diduga limbah yang dihasilkan berpotensi 

mengandung unsur-unsur logam. Unsur-unsur logam yang terkandung antara lain Fe, Cu, Pb, Hg, 

Ag, Zn, dll. Namun dalam penelitian ini dianalisis terbatas pada kandungan logam Fe dan Cu  saja. 

Analisis kandungan logam (seperti Fe dan Cu) dalam limbah cair laboratorium kimia dilakukan 

dengan menggunakan Atomic Absorption Spechtrophotometer (AAS).  

Berdasarkan hasil analisis menggunakan AAS, diketahui di dalam limbah laboaratorium kimia 

terkandung logam Fe maupun Cu dengan konsentrasi Fe = 9,15 ppm dan konsentrasi Cu = 1,316 

ppm. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena dalam kegiatan praktikum di laboratorium kimia 

banyak menggunakan zat-zat kimia dari senyawa Fe maupun Cu (seperti: FeCl3, Fe(NO3)3, FeS, 

Fe(SO4), Fe(NH4)SO4, CuSO4, CuCl2, CuO, dll).      

 Berikut disajikan karaktistik limbah laboratorium kimia FMIPA Undiksha beserta alternatif 

penangannnya (Tabel 2).  

  Tabel 2. Karakteristik Limbah Laboratorium Kimia dan Penanganannya 

No Jenis/Karakteristik Limbah Solusi Alternatif Penanganannya 

1 Limbah padat sisa kegiatan 
praktikum seperti garam logam, 
padatan anorganik 

Dikumpulkan pada tempat tertentu secara terpisah 

2 Limbah cair sisa praktikum (bersifat 
asam/basa tidak berbahaya) 

Pengenceran, netralisasi, buang 

3 Limbah cair potensi berbahaya Tampung pada penampungan sementara, olah, buang. 
4 Limbah gas Pemakaian alat pelindung diri bagi pengguna lab; bekerja 

di ruang asam. ruang asam dilengkapoi dengan sistem 
pengisap/penetral gas-gas beracun 

5 Limbah domestik (plastik, kertas, 
tisu, logam, kaca) 

Melalui sistem pemilahan, kumpulkan secara terpisah pada 
tempat tertentu. 

 

Solusi Alternatif Pengelolaan Limbah Laboratorium Kimia 

Berdasarkan karakteristik limbah, dapat dipetakan beberapa solusi alternative Pengelolaan 

Limbah Laboratorium Kimia FMIPA Undiksha sebagai berikut. 

1) Minimisasi limbah 

Salah satu upaya penting dalam pengelolaan limbah laboratorium kimia adalah minimisasi 

limbah. Program minimisasi limbah yang dapat diterapkan di laboratorium antara lain:  

(a) Pengelolaan bahan kimia.  

Pengelolaan bahan kimia dapat dilakukan mulai dari pemilihan pemasok yang tepat. Jika perlu 

dapat mencari pemasok yang mau menerima bahan kadaluwarsa;  

(b) Penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristiknya;  

(c) Pelabelan yang benar dan jelas, tahan air dan permanen;  

(d) Pengecekan secara periodik di ruang penyimpanan, terhadap kerusakan atau tumpahan 

bahan kimia;  

(e) Pembuatan reagent sesuai kebutuhan dan pelabelannya.  

(f) Pemilihan metode menggunakan bahan yang ramah lingkungan.  
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2) Mempergunakan Sampel Skala Mikro (Konsep “ Less is Better “) 

Dengan mempergunakan skala mikro, jumlah sampel yang sedikit diikuti dengan pereaksi atau 

bahan kimia minimalis dapat menekan polusi dan produksi limbah. Mempergunakan bahan kimia 

dalam jumlah sedikit memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu potensi polusi yang dihasilkan juga 

berkurang drastis. Dalam proses pengadaan bahan kimia diupayakan pembelian dalam jumlah yang 

sedikit dan secukupnya, hindari pembelian dalam partai besar sehingga menyita tempat atau gudang 

bahan kimia dan secara keseluruhan menjadi tidak efisien (American Chemical Society,2010) 

3) Penerapan Metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)  

Cara yang dinilai cukup efektif dan efesien untuk menghasilkan limbah yang sedikit, 

diantaranya melalui implementasi konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (Feng Zhu. at.al. 2015). 

a. Reduce (Pengurangan Pemakaian bahan Kimia) 

Hasil pengujian menunjukkan, penggunaan bahan seperempat atau setengah dari jumlah yang 

ditentukan dalam petunjuk praktikum kimia dasar (regular) ternyata masih teramati. Jika 

petunjuk praktiukum hasil penelitian ini diterapkan maka dapat memberi efisiensi hingga 50%. 

Misalnya: pada praktikum sublimasi I2, menurut petunjuk praktikum regular I2 yang digunakan 

sebanyak 2 gram padahal dengan mengunakan I2 saja tujuan praktikum sudah bisa teramati 

(Subamia, I Dewa Putu, dkk. 2016).  

b. Reuse  

Reuse sendiri berarti pemakaian kembali bahan-bahan hasil percobaan satu pada percoban 

lainnya (berikutnya). Menggunakan bahan-bahan  yang dapat digunakan kembali disamping 

mencegah limbah, juga menurunkan jumlah bahan yang diperlukan untuk memproduksi produk 

baru. Daripada membuang bahan-bahan seperti sisa atau produk praktikum, kita dapat 

memanfaatkan penggunaan bahan-baha tersebut pada percobaan atau praktikum lain, dengan 

demikian mengurangi konsumsi sumber daya baru.  

c. Recycle 

Daur ulang dalam kegiatan laboratorium dapat dilakukan melalui mendaur ulang 

sampah/limbah laboratorium atau barang bekas dari lingkungan sekitar dimanfaatkan untuk 

kegiatan praktikum.   

4) Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

Berdasarkan hasil identifikasi dan karakterisasi limbah laboratorium, diketahui salah satu jenis 

limbah yang potensial dihasilkan dari kegiatan praktikum di Laboratorium Kimia FMIPA Undiksha 

adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, seperti logam-logam berat (Fe, dan 

Cu). Hasil penelitian Niken Hayudanti Anggarini, dkk (2014), juga menunjukkan bahwa karakteristik 

limbah B3 yang paling dominan adalah limbah cair. Solusi alternatif untuk menangani limbah khusus 

tersebut adalah melalui pengolahan limbah untuk memisahkan unsur logam berat dari limbah cair 

sebelum dibuang ke lingkungan. Metode pengolahan limbah yang diterapkan dalam penelitian ini 

adalah metode adsorpsi bersiklus memanfaatkan kombinasi arang aktif dan jerami aktif serta limbah 

batu padas sebagai adsorban. Parameter yang diuji antara lain warna, pH, TDS, dan kadar logam Fe 

dan Cu. 

Hasil pengujian karakteristik limbah laboratorium dengan pengenceran 20 kali kemudian 

dialirkan ke dalam sistem pengolahan limbah, diperoleh data sebagai berikut: setelah diolah warna 

limbah lebih bening, pH = 5,9; residu tersuspensi (TDS) = 20 mg/L. 
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          Gambar 2. Penampakan Fisik Limbah Sebelum dan Sesudah Perlakuan  

                            (doc. Peneliti) 

Perubahan warna limbah dari coklat kehitaman menjadi bening menunjukkan terjadinya 

penjerapan partikel zat pemberi warna pada limbah. Hasil penelitian Eti Rohaeti (2014), bahwa 

pengolahan limbah praktikum yang mengandung logam berat dengan koagulasi PAC dan pengaturan 

pH berhasil menurunkan warna limbah serta kadar logam Ni, Cr, dan Pb. Penelitian mengenai 

efektivitas pemanfaatan arang batok kelapa sebagai penyaring juga telah dilakukan oleh Zainul 

Ikhwan (2012). Dinyatakan bahwa pemanfaatan arang batok kelapa efektif sebagai media penyaring 

terhadap penurunan kadar besi pada air kolam. Arang batok ialah arang yang berasal dari tempurung 

kelapa. Selain menyerap bahan-bahan kimia pencemar air, arang batok kelapa berbentuk butiran juga 

bisa menahan benda-benda padat yang mengotori air. Arang aktif adalah arang yang diproses 

sedemikian rupa sehingga mempunyai daya serap/adsorpsi yang tinggi terhadap bahan yang 

berbentuk larutan atau uap. Air yang mengandung banyak besi akan berwarna kuning dan 

menyebabkanrasa logam besi dalam air, serta menimbulkan korosi pada bahan yang terbuat dari 

metal.  

Data hasil pengujian kandungan Fe dan Cu dengan AAS ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4 

berikut. 

              Tabel 3. Data Hasil Pengukuran Fe3+ dengan AAS 

Konsentrasi Fe3+ (ppm) Absorbansi (nm) 

0 0.0016 
2 0.0215 
4 0.0375 
6 0.0546 
8 0.0685 

10 0.0892 
Sampel Fe sebelum perlakuan 0.0752 
Sampel Cu sesudah perlakuan 0.0153 

 

            Tabel 4. Data Hasil Pengukuran Cu2+ dengan AAS 

Konsentrasi Cu2+ (ppm) Absorbansi (nm) 

0 0.0025 
2 0.0096 
4 0.0295 
6 0.0384 
8 0.0489 

10 0.0642 
Sampel Cu sebelum perlakuan 0.0089 
Sampel Cu sesudah perlakuan 0.0016 

Berikut adalah kurva kalibrasi dan kurva hasil pengukuran sampel limbah menggunakan AAS. 
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Gambar  3. Kurva Kalibrasi Fe3+ 

 

    

Gambar 4. Kurva Kalibrasi Cu2+ 

Persamaan garis linier kurva larutan stándar Fe3+ di atas adalah y = 0,008x + 0,002, (y = 

absorbansi, x = konsentrasi). Berdasarkan hasil pengukuran, absorbansi sampel Fe3+ sebelum dan 

seudah diolah berturut-turut 0.0752 dan 0.0153. Konsentrasi Fe pada sampel sebelum diolah dihitung 

dengan persamaan linier tersebut adalah 9,15 ppm dan sesudah diolah adalah 1,66 ppm. Persamaan 

garis linier kurva larutan stándar Cu2+ adalah y = 0,006x + 0,001. (y = absorbansi, x = konsentrasi). 

Berdasarkan hasil pengukuran, absorbansi sampel Cu2+ sebelum dan sesudah diolah berturut-turut 

0.0089 dan 0.0016. Konsentrasi Cu2+ pada sampel sebelum diolah dihitung dengan persamaan linier 

tersebut adalah 1,316 ppm dan sesudah diolah adalah 0,1 ppm.  

Perbandingan kandungan Fe sebelum dan sesudah diolah menunjukkan terdapat penurunan 

kandungan Fe sebesar 81,86% dan penurunan kandungan Cu sebesar 92,4%. Besarnya penurunan 

kandungan logam Fe dan Cu tersebut menunjukkan bahwa pengolahan limbah laboratorium dengan 

sistem adsorbsi bersiklus tersebut efektif untuk mengurangi kandungan logam Fe dan Cu dalam 

limbah laboratorium kimia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ion-ion logam (L+) terikat/terjerap pada 

molekul-molekul mineral silikat penyusun lempung dan batu cadas. Campuran lempung dan 

batu cadas ini berkemampuan mengadsorpsi ion-ion logam mengisi pori-pori dan 

menggantikan ion logam itu kembali. Berdasarkan beberapa teori sebelumnya, 

kemampuan suatu bahan sebagai adsorben ataupun penukar ion akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya konsentrasi asam yang digunakan (Rini Prastika Alasa , dkk. 

2015). Mengenai pemanfatan jeramik padi sebagai absorben telah dilakukan penelitian oleh Windy 

Tobing (2015). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari hasil analisa AAS diperoleh persentasi 

penurunan logam Zn pada menjerapan menggunakan jerami padi sebagai adsorben. Konsentrasi 

logam Zn yang diperoleh 0,9470 mg/L. Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Wardalia (2016), 

menunjukkan bahwa sekam padi dapat dimanfaatkan sebagai adsorben yang baik untuk mengadsorp 

ion logam timbal dengan efisiensi penyerapan maksimum 99%.  

Mengenai metode adsorbsi bersiklus juga telah dilakukan penelitian. Subamia I Dewa Putu 

(2013), dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa teknologi adsorbsi bersiklus dengan 

memanfaatkan adsorben batu vulkanik dikombinasi arang batok kelapa, sabut kelapa 

dan ijuk layak dipakai untuk mengurangi potensi pencemaran lingkungan yang potensial 

ditimbulkan oleh pembuangan limbah laboratorium kimia. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dijelaskan penerapan metode adsorbsi bersiklus memanfaatkan kombinasi arang batok kelapa, jerami 

teraktivasi, dan batu padas sebagai adsorben efektif menurunkan kadar ion logam pada limbah 

laboratorium kimia. 
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4. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulan, karakteristik limbah 

yang dihasilkan dari aktivitas laboratorium kimia FMIPA Undiksha berupa limbah padat sisa kegiatan 

praktikum seperti garam logam, padatan anorganik, limbah cair sisa praktikum (bersifat asam/basa 

tidak berbahaya), limbah cair potensi berbahaya dan beracun, limbah gas hasil reaksi dan uap 

senyawa berbahaya (halogen, pelarut organik), limbah domestik (plastik, kertas, tisu, logam, kaca). 

Berdasarkan jenis dan karakteristik bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum di laboratorium 

kimia FMIPA Undiksha, sangat berpotensi menimbulkan limbah berbahaya dan beracun. Ion-ion 

logam yang terkandung di dalam limbah laboratorium kimia FMIPA Undiksha antara lain ion logam Fe 

(0.0752 ppm) dan ion logam Cu (0.0089 ppm). Solusi alternatif untuk pengelolaan limbah laboratorium 

kimia FMIPA Undiksha adalah melalui penanganan khusus harus disesuaikan dengan karakteristik 

limbahnya. Salah satu alternatif  sistem pengolahan limbah yang mengandung ion-ion logam adalah 

menggunakan metode adsorbsi bersiklus memanfaatkan kombinasi arang batok kelapa, jerami 

teraktivasi, dan batu padas sebagai adsorben. Pengolahan limbah dengan sistem tersebut mampu 

menjerap dan menurunkan kandungan ion logam Fe dan Cu dalam limbah laboratorium 81-92%. 
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1. Pendahuluan 

Penelitian ini murni dilatarbelakangi oleh pengalaman tim penulis selama ini yang sering 

mengikuti upacara keagamaan Hindu Bali. Upacara keagamaan Hindu Bali yang penulis maksud 

dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan upacara yang termasuk ke dalam Panca Yadnya 

yaitu Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Rsi Yadnya, Manusa Yadnya, dan Buta Yadnya. Saat terlibat 

dalam kegiatan tersebut, penulis sering sekali mendapatkan banyak pengetahuan baru secara 

langsung. Salah satu pengetahuan terbanyak yang penulis dapatkan adalah pengetahuan terkait 

bidang biologi. Salah satu penelitian oleh Adiputra (2011: 346-354) terkait tumbuhan upacara 

keagamaan Hindu Bali, sementara mencatat 102 jenis tanaman upacara di lingkungan survei yaitu 

Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Artinya, melalui kegiatan upacara keagamaan, secara tidak 

langsung kita diberikan media asli dalam melakukan identifikasi minimal 102 jenis tumbuhan. 

Logikanya, kegiatan-kegiatan dalam serangkaian upacara keagamaan Hindu Bali berpotensi besar 

menjadi media pembelajaran biologi yang perlu dikaji lebih dalam.  

Oleh karena itu, tim penulis merasa tertarik melakukan penelitian pendahuluan ini untuk 

memetakan potensi upacara keagamaan masyarakat Hindu Bali sebagai media pembelajaran biologi. 

Dengan demikian akan diperoleh gambaran awal mengenai kecocokan kegiatan-kegiatan dalam 

upacara keagamaan tersebut sebagai media untuk materi, topik dan konsep-konsep bidang biologi. 

Hasil penelitian lebih lanjut diharapkan mampu menjadi landasan dalam pengembangan yang terkait 

Potensi Upacara Keagamaan Hindu Bali Sebagai Media 
Pembelajaran Biologi   

1234Jurusan Pendidikan Biologi FP MIPA IKIP Saraswati; 5Jurusan Pendidikan Sejarah FP IPS IKIP Saraswati 
Email:igedesudirgayasa@gmail.com 

This research aims to map the potential of Balinese Hindu religious ceremony as an effective and efficient 
biology learning media. The ceremonial activity referred to in this research is a ceremonial activity that belongs to 
Panca Yadnya. The research method is done by descriptive research method. Data were collected through 
observation, interview and document study. The data collected were analyzed by qualitative descriptive 
technique. Based on data analysis of research results and discussion, it can be concluded that the religious 
ceremony of Hindu Bali based on Panca Yadnya has huge potential to be a biology learning media in various 
topics, materials and important concepts. The great potential is supported by several advantages that are able to 
provide original media through direct experience, contribute to preserve the culture and local wisdom of ancestral 
heritage and also provide concrete actions in the practice of religious teachings. 

 
Keywords: potential, religious ceremony, Hindu, Bali, biology learning media 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi kegiatan upacara keagamaan Hindu Bali sebagai media 
pembelajaran biologi yang efektif dan efisien. Kegiatan upacara keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah kegiatan upacara yang termasuk ke dalam Panca Yadnya. Metode penelitian dilakukan dengan metode 
penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan pembahasan, dapat 
disimpulkan bahwa upacara keagamaan Hindu Bali yang berbasis Panca Yadnya memiliki potensi yang sangat 
besar menjadi media pembelajaran biologi di berbagai topik, materi dan konsep-konsep penting. Potensi besar 
tersebut didukung oleh beberapa kelebihan yang dimilikinya yaitu mampu memberikan media asli melalui 
pengalaman langsung, turut melestarikan budaya dan kearifan lokal warisan leluhur dan turut memberikan 
tindakan nyata dalam mengamalkan ajaran agama.  

 
Kata kunci: potensi,  upacara keagamaan, Hindu, Bali, media pembelajaran biologi 
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dengan perangkat, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran dalam studi atau penelitian 

selanjutnya.    

2. Metode 

Untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang tim penulis gunakan adalah metode 

penelitian deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa secara mendetail 

(Jackson, 2009: 15). Lokasi pengumpulan data dilakukan di lingkungan masing-masing tim penulis 

yaitu Lingkungan Dlod Bingin,Sading Badung; Banjar Adat Tatag Desa Kukuh Marga Tabanan; 

lingkungan Sukawati Gianyar; dan Lingkungan Banjar Taman, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung. 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 3 cara. Pertama melalui observasi. Observasi di sini 

adalah observasi naturalistik yaitu penelitian yang dilakukan dalam konteks atau seting lingkungan 

yang sesungguhnya (Marczyk, DeMatteo, & Festinger, 2005: 149). Observasi juga termasuk 

observasi partisipan di mana peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan. Kegiatan observasi 

didokumentasikan melalui foto dengan bantuan smartphone. Kedua, melalui wawancara. Wawancara 

yang dilakukan adalah wawancara bebas dan terbuka di mana pertanyaan diberikan secara spontan 

sesuai situasi dan kondisi di lapangan serta dengan jawaban yang tidak terikat (Creswell, 2012). 

Responden yang terlibat adalah masyarakat yang langsung sedang terlibat dalam kegiatan upacara 

keagamaan tertentu. Responden lain yang terlibat adalah tetua agama atau Serati yang mengetahui 

makna dan seluk beluk kegiatan keagamaan tersebut. Ketiga dengan cara studi dokumen. Studi 

dokumen difokuskan untuk mencari tahu secara umum jenis-jenis dan bagian organisme yang 

digunakan dalam upacara keagamaan Hindu Bali serta dokumen terkait struktur kurikulum. Dokumen 

yang digunakan adalah kitab suci/ buku-buku yang terkait upacara Panca Yadnya, jurnal hasil 

penelitian terkait dan lampiran peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 67, 68,69, dan 

70 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SD, SMP, SMA dan SMK.   

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Beberapa data disajikan ke 

dalam bentuk tabel. Data gabungan pada nantinya digolongkan berdasarkan kelompok upacara 

Panca Yadnya. Setiap kegiatan dalam kelompok upacara Yadnya tersebut kemudian dicocokkan 

dengan kerangka kurikulum terkait kompetensi dasar materi pelajaran tertentu sehingga akan 

kelihatan jelas potensi dari rangkaian kegiatan keagamaan Hindu Bali sebagai salah satu media 

pembelajaran biologi.   

3. Hasil dan Pembahasan  

Setelah tim penulis mengikuti serangkaian kegiatan upacara keagamaan di lingkungan/ Banjar 

Adat masing-masing, data yang berhasil dihimpun dapat dirangkum seperti yang tersaji dalam Tabel 

1. 

Tabel 1. Rangkuman Data Hasil Penelitian 

Jenis 
upacara/ 
yadnya 

Kegiatan/ potensi 
sumber media 

Materi/ topik/ konsep 
pelajaran yang 

sesuai 
Foto 

Semua 
panca 
yadnya 

Menyembelih babi Anatomi mamalia 
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Karakteristik darah 

 

Semua 
Panca 

Yadnya 
Menyembelih ayam 

Anatomi aves 

 

Karakteristik darah 
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Rigor mortis 

 

Semua 
Panca 

Yadnya 
Mejejaitan 

Klasifikasi tumbuhan 

 

Morfologi tumbuhan 

Identifikasi 
tumbuhan 

Semua 
Panca 

Yadnya 

Pembuatan 
Gebogan/Pajegan 

Identifikasi buah 

 

Karakteristik buah 

Mikroorganisme 

Semua 
Panca 

Yadnya 

Pencarian 
pengolahan bambu 
bahan tali dan tiang 

Klasifikasi tumbuhan 

 

Morfologi tumbuhan 

Identifikasi 
tumbuhan 
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Semua 
Panca 

Yadnya 

Pembuatan kisa dan 
sengkui 

Morfologi timbuhan 

 

Klasifikasi tumbuhan 

Identifikasi 
tumbuhan 

Dewa 
Yadnya 

Pembuatan Dangsil 

Anatomi kulit  

 

Desinfektan 

Siklus hidup lalat 

Klasifikasi lalat 

Semua 
Panca 

Yadnya 
Pembuatan Daksina 

Klasifikasi kelapa 

 

Identifikasi kelapa 

Identifikasi telur 
aves 

Buta 
Yadnya 

Pengolahan ayam 
caru 

Karakteristik bulu 
ayam 

 

Karakteristik kulit 

Sistem otot aves 

Anatomi aves 
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Parasit usus aves 

 
 
 
 
 

Pengawetan 

Desinfektan 

Manusa 
Yadnya 

Pembuatan bahan 
Bayuhan 

Identifikasi 
tumbuhan 

 

Klasifikasi tumbuhan 

Morfologi tumbuhan 

Semua 
Panca 

Yadnya 

Bahan-bahan 
upacara sebagian 
besar dari bahan 

organik 

Siklus materi 

 

Penguraian 

Pencemaran 
lingkungan 

Organik-anorganik  

Semua 
Panca 

Yadnya 

Pemilahan sampah 
upacara 

Organik anorganik 

 

Siklus materi 
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Penguraian 

Pencemaran 
lingkungan 

 

Berdasarkan data dalam Tabel 1, kegiatan upacara keagamaan yang berhasil tim penulis ikuti 

sementara di antaranya adalah Dewa Yadnya, Manusa Yadnya, Pitra Yadnya, dan Buta Yadnya. 

Hasil ini mengingat pengambilan data langsung dilakukan pada kegiatan yang sebenarnya sehingga 

tidak dapat diprediksi kegiatan upacara keagamaan apa yang akan berlangsung kedepannya. Jika 

kita kaitkan kegiatan dalam upacara keagamaan dengan topik, materi dan konsep-konsep biologi 

sesuai kerangka kurikulum 2013, maka terlihat bahwa setiap kegiatan dalam rangkaian upacara 

keagamaan Hindu Bali berpotensi besar menjadi media pembelajaran biologi.   

Potensi tersebut didukung oleh beberapa kelebihan yang dimilikinya. Adapun kelebihan media 

pembelajaran biologi berbasis kegiatan upacara keagamaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tim peneliti, masyarakat yang sudah terbiasa berkegiatan 

keagamaan dengan sangat mudah mengidentifikasi jenis dan bagian tumbuhan serta jenis dan 

anatomi tubuh hewan. Pengetahuan tersebut dimiliki dan melekat kuat diingatkan mereka karena   

pengetahuan ditransfer dengan  media langsung/ asli atau pengalaman langsung. Identifikasi bahan-

bahan upacara dilakukan secara langsung dengan benda aslinya. Bahan-bahan upacara yang asing 

dan belum pernah dilihat pasti akan dibahas seperti buah baru saat membuat pajegan dan ibung yang 

menggantikan daun kelapa muda atau janur. Secara tidak langsung dimulailah proses identifikasi 

paraktis sederhana. 

Kelebihan di atas diperkuat juga oleh data hasil wawancara bebas dengan beberapa 

masyarakat dan para Serati di sela-sela istirahat makan siang. Hasilnya secara umum dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan yang mereka miliki terkait bidang biologi adalah hasil akumulasi 

pengalaman-pengalaman langsung mereka dalam kegiatan upacara keagamaan. Hasil  wawancara 

lainnya dengan beberapa anak-anak yang penasaran melihat organ dalam babi dan ayam saat proses 

penyembelihan dan pembersihan. Mereka terlihat antusias menanyakan nama-nama organ yang 

mereka tidak tahu namanya. Secara tidak langsung mereka diberitahu dengan langsung menunjukkan 

organnya yang asli saat disuruh memindahkan yang sudah bersih dan mengambilkan yang masih 

kotor untuk dibersihkan. Beberapa jam setelahnya tim peneliti menanyakan kembali nama-nama 

bagian tubuh hewan tadi. Hasilnya mereka mampu mengingat semuanya dengan benar.   

Jika dilihat berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Dale, maka kegiatan upacara keagamaan 

Hindu Bali secara langsung memberikan pengalaman nyata kepada masyarakat dalam hal transfer 

informasi terkait biologi dengan tingkatan yang paling kongkret. Berdasarkan kerucut pengalaman 

tersebut, pengalaman nyata/ langsung memberikan keuntungan puncak sebesar 90% ingatan 

terhadap apa yang dilakukan (Dale, 1946: 37). Pengalaman langsung juga dikatakan memberikan 

kemampuan  menganalisis, mendefinisikan, menciptakan, dan mengevaluasi. Dengan demikian 

pengalaman langsung tersebut merupakan media terbaik dalam mentransfer pengetahuan.  

Kelebihan lain dari media pembelajaran biologi berbasis upacara keagamaan Hindu Bali ialah 

secara langsung kegiatan tersebut turut andil dalam melestarikan budaya yang merupakan kearifan 

lokal warisan nenek moyang. Di samping itu, media pembelajaran biologi berbasis upacara 

keagamaan Hindu Bali juga secara langsung merupakan pengamalan ajaran agama untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Tuhan. 

Salah satu hasil penelitian yang relevan adalah hasil penelitian Sudiana & Sudirgayasa (2015: 

181-200) yang berjudul “Integrasi Kearifan Lokal Bali dalam Buku Ajar Sekolah Dasar”. Hasil 

penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat banyak kearifan lokal Bali yang dapat diintegrasikan 
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ke dalam buku IPA sekolah dasar. Contoh integrasinya adalah tumbuhan upakara yang merupakan 

tumbuhan yang digunakan dalam upacara keagamaan, diintegrasikan ke dalam tema tumbuhan dan 

lingkungan. Kegiatan Tumpek Wariga yang diintegrasikan ke dalam tema pelestarian lingkungan. 

Temuan ini saling mendukung dengan temuan hasil penelitian yang penulis peroleh. Bedanya di sini 

kami mengintegrasikannya tidak ke dalam konten pembelajaran tetapi khusus menjadi media dalam 

mentransfer informasi terkait biologi.  

Penelitian Adiputra (2011: 346-354) terkait tumbuhan upacara keagamaan Hindu Bali 

sementara mencatat 102 jenis tanaman upacara di lingkungan survei yaitu Kabupaten Badung dan 

Kota Denpasar. Lebih lanjut, disimpulkan perlu adanya upaya pelestarian tumbuhan tersebut mulai 

dari tingkat Desa karena tumbuhan tersebut wajib ada sebagai pelengkap upacara. Hasil penelitian ini 

memperluas potensi kegiatan upacara keagamaan Hindu Bali yang selalu membutuhkan jenis-jenis 

tanaman upacara yang wajib ada. Dari hasil penelitian tersebut artinya upacara keagamaan minimal 

mampu menjadi media dalam identifikasi tumbuhan sebanyak 102 jenis tumbuhan.   

4. Simpulan  

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upacara 

keagamaan Hindu Bali yang berbasis Panca Yadnya memiliki potensi yang sangat besar menjadi 

media pembelajaran biologi di berbagai topik, materi dan konsep-konsep penting. Potensi besar 

tersebut didukung oleh beberapa kelebihan yang dimilikinya yaitu mampu memberikan media asli 

melalui pengalaman langsung, turut melestarikan budaya dan kearifan lokal warisan leluhur dan turut 

memberikan tindakan nyata dalam mengamalkan ajaran agama.  
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 

Praktikum dalam pembelajaran kimia sangat penting. Praktikum diharapkan dapat 

mengembangkan keterampilan proses, keterampilan motorik, dan pembentukan sikap ilmiah. 

Pembentukan sikap ilmiah tersebut antara lain: melakukan penyelidikan, penelitian, dan mempelajari 

alam secara lebih mendalam (Hudha, 2002:2). Disamping itu, praktikum juga dapat meningkatkan 

interaksi antar dan inter kelompok sehingga dapat menghargai hasil karya orang lain. Dengan 

demikian kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dapat berkembang (Mursid, R., 2013:27). 

Peranan penting praktikum dalam pembelajaran kimia sangat tergantung pada sarana dan prasarana 

laboratorium. 

 Sarana dan prasarana laboratorium antara lain alat dan bahan. Bahan laboratorium kimia 

terdiri dari bahan umum dan bahan khusus. Bahan khusus harus diperlakukan secara khusus karena 

memiliki tingkat kemurnian, serta memiliki sifat-sifat yang labil. Biaya pengadaan bahan khusus 

sangat mahal dan sulit diperoleh. Salah satu bahan khusus adalah karbon aktif (Peraturan bersama 

MENPENNAS dan Kepala BKN No. 02/V/PB 2010 No. 13 tahun 2013).  

Karbon aktif digunakan dalam praktikum kimia fisika di Laboratorium Kimia Jurusan Pendidikan 

Kimia FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha. Karbon aktif digunakan untuk mengadsorpsi asam 

oksalat pada judul praktikum isoterm freundlich. Jenis karbon aktif yang digunakan adalah jenis 

proanalisis (grade research). Selain untuk praktikum, karbon aktif juga digunakan untuk penelitian 

sebagai adsorben, seperti penyerapan logam Pb dan pemurnian minyak goreng.  

EFISIENSI PENGOLAHAN KARBON LIMBAH PRAKTIKUM  
DI LABORATORIUM KIMIA ANALITIK 

1Laboratorium Kimia FMIPA UNDIKSHA;  2Laboratorium Fisika FMIPA UNDIKSHA 
Email: lasiaiketut@gmail.com 

The carbon waste of practicum is abundant in laboratory. The waste has not been treated and caused 
problems.. To solve the problem, carbon waste is activated and reused for practicum. This study aims to 
determine the efficiency of carbon processing waste in Laboratory Analytical Chemistry FMIPA Ganesha 
University of Education. Carbon waste of practicum is used as research subjects, while the efficiency of 
absorption and activation costs is used as research objects. This research was conducted in Analytical Chemistry 
Laboratory of Chemistry Department of Ganesha University of Education in 2017. To achieve the research 
objectives, practicum carbon waste was activated at 165oC and 195oC and steamed for 60 minutes and 45 
minutes repeatedly. The results showed that the heating of 195oC at steaming 45 minutes showed the best 
absorption, ie 164.37 mg / g with a cost efficiency of 16.06% per gram. Total savings in a batch of 
Rp.1,011,886.24. 
 
Keywords: carbon, waste, efficiency 

Limbah karbon hasil praktikum sangat berlimpah di Laboratorium Kimia Analitik Jurusan Kimia FMIPA 
Universitas Pendidikan Ganesha. Limbah tersebut belum terolah dan menimbulkan masalah di laboratorium. 
Mengatasi masalah terebut, limbah karbon praktikum diaktivasi dan dimanfaatkan kembali untuk praktikum . 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efisiensi pengolahan karbon limbah praktikum di Laboratorium Kimia 
Analitik FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha. Karbon limbah praktikum dijadikan sebagai subyek penelitian, 
sedangkan efisiensi daya serap dan biaya aktivasi dijadikan obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan di 
Laboratorium Kimia Analitik Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2017. Untuk 
mencapai tujuan penelitian, karbon limbah praktikum diaktivasi pada suhu 165oC dan 195oC dan dikukus selama 
60 menit dan 45 menit secara berulang. Hasil penelitian menunjukkan pemanasan 195oC pada pengukusan 45 
menit menunjukkan daya serap paling baik, yaitu 164,37 mg/g dengan efisiensi biaya 16,06% setiap gram. Total 
penghematan dalam satu angkatan Rp. 1.011.886,24. 

Kata kunci: karbon, limbah, efisiensi 
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Jumlah karbon aktif proanalisis yang tersedia di Laboratorium Kimia Jurusan Pendidikan Kimia 

FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan setiap kelompok 

dalam setiap semester. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan penggabungan kelompok 

sehingga terbentuk kelompok dengan jumlah anggota kelompok praktikum 6-8 orang. Jumlah anggota 

kelompok praktikum yang melebihi 3 orang, proses praktikum sering tidak berjalan efektif. Banyak 

anggota kelompok yang ngobrol, tidak memperhatikan jalannya praktikum. Dampaknya 

pengembangan keterampilan proses sains, keterampilan motorik, dan pembentukan sikap ilmiah 

menjadi terganggu dan berdampak pula terhadap kemampuan mahasiswa untuk melakukan 

penyelidikan, penelitian, dan mempelajari alam secara lebih mendalam. Disamping itu, interaksi sosial 

untuk membangun kecerdasan sosial melalui praktikum tidak dapat terwujud. 

Keterbatasan pengadaan bahan praktikum di laboratorium Kimia Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Pendidikan juga diperparah dengan keterbatasan dana bantuan operasional (DBO) 

laboratorium. DBO 2016 bahkan dipotong untuk biaya alat tulis kantor (ATK). Di sisi lain, karbon aktif 

yang telah dipakai sebagai adsorben dalam praktikum isoterm freundlich menjadi limbah dan 

menimbulkan permasalahan tempat penampungan. Untuk itu, diperlukan pendaurulangan karbon 

limbah praktikum isoterm freundlich, sehingga dapat digunakan kembali untuk praktikum dengan cara 

mengaktifasi karbon limbah tersebut. 

Pengaktifan karbon dapat dilakukan dengan cara kimia. Bahan kimia yang dapat digunakan 

sebagai aktifator karbon diantaranya ZnCl2, KOH, H2SO4, H3PO4, CaCl2 dan Na2CO3 (Pambayun, S. 

G., 2013; Rasdiansyah, Darmadi, Muhammad Dani Supardan, 2014). Penggunaan bahan kimia 

sebagai aktifator karbon memerlukan biaya yang besar dan aktifator tersebut justru menjadi terserap 

kedalam rongga karbon apabila proses pencucian kurang sempurna (Mody Lempang, 2014). Untuk 

mengatasi masalah tersebut dilakukan aktifasi karbon dengan cara fisika. 

Aktifasi karbon secara fisika dapat dilakukan dengan pemanasan.  Leni Maulinda, Nasrul ZA, 

Dara Nurfika Sari (2015) melaporkan pemanasan 600oC selama 2 jam mampu mengurangi kotoran 

maupun logam yang ada di dalam air sumur yaitu Fe = 87,75%, Cl- = 63,67%, TDS = 67,6%, dan 

kekeruhan= 57,68%. Sani (2011) melaporkan proses pembuatan karbon aktif dengan metode aktivasi 

secara fisika pada temperature 550oC selama 2 jam didapatkan nilai daya serap terhadap I2 sebesar 

21,88 %, sedangkan pada proses aktivasi secara kimia sebesar 23,86 %.  

Karbon limbah praktikum di Laboratorium Kimia Analitik dikotori oleh ion oksalat. Penghilangan 

pengotor terebut dilakukan secara fisik, yaitu pemanasan dan pengukusan. Efisiensi pengaktifan 

kembali karbon limbah praktikum menjadi karbon aktif diuraikan dalam tulisan ini. 

  

2. Metode  

Limbah karbon yang akan diaktifkan mengandung pengotor ion oksalat. Rancangan penelitian 

ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengumpulan limbah karbon sisa praktikum, aktifasi, uji produk, 

dan analisis efisiensi. Uji produk meliputi uji daya serap dan biaya produksi. Dengan demikian, subyek 

penelitian ini adalah karbon limbah praktikum dan obyek penelitian adalah daya serap dan efisiensi 

aktifasi karbon limbah praktikum. Hasil aktivasi limbah karbon dikalkulasi efisiensinya. Rancangan 

penelitian disajikan seperti Gambar 1. 

Daya serap karbon terkativasi menggunakan metode ASTM. Metode ASTM menggunakan iodin 

sebagai adsorbat. Analisis metode ASTM menggunakan persamaan: 

 

Gambar 1. Rancangan penelitian 

 

Limbah karbon 

dikumpulkan  
Produk diaktivasi 

Analisis 

efisiensi 

 

Uji:  

 Daya serap 

 Biaya  
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dalam hal ini: DSI= Daya Serap Iodin (mg/g), mL sampel = Filtrat yang dititrasi (10mL), T = volume 

titrasi Na2S2O3 (mL), C1 = Konsentrasi Na2S2O3 (N), C2= konsentrasi Iodin (N), W= berat iod (12,693 

mg/mL), dan 5= faktor pengenceran 

 

Efisiensi aktivasi limbah karbon praktikum dikaji dengan membandingkan biaya aktivasi dengan  

biaya pembelian karbon aktif. Perhitungan efisiensi penggunaan bahan dilakukan dengan persamaan: 

  Efisiensisi = %100x
Hca

BacHca 
 

dalam hal ini: Hca= Harga karbon aktif setiap gram (rupiah) dan Bac= Biaya aktivasi karbon setiap 

gram (rupiah). Data-data yang diperoleh tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara naratif. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Karbon aktif merupakan bahan yang digunakan dalam praktikum Kimia Fisika. Kalkulasi 

penggunaan karbon aktif selama Praktikum Kimia Fisika Program Studi Pendidikan Kimia FMIPA 

Universitas Pendidikan Ganesha mencapai  Rp 6.300.000 setiap semester (Wiratini Ni Made, Nyoman 

Retug, 2014). Secara rinci pemakaian karbon aktif selama praktikum kimia fisika disajikan pada Tabel 

1 

 

Tabel 1. Pemakaian Karbon Aktif Dalam Praktikum Kimia Fisika Dalam Satu Angkatan 

Jumlah 
kelas rata-

rata per 
angkatan 

Jumlah 
kelompok 

rata-rata per 
kelas 

Pemakaian 
karbon/kelompok 

(gram) 

Estimasi 
pengulangan 

rata-rata 

Harga* 
karbon 

aktif/gram 
(Rp) 

Total biaya (Rp) 

2 7 30 2 7.500    6.300.000  

*(Merk, 2016) 

Kualitas karbon aktif dilihat dari daya serap karbon terhadap bahan yang diserap. Semakin 

tinggi daya serap karbon, semakin aktif karbon tersebut. Untuk mengaktifkan limbah karbon 

praktikum, maka limbah karbon praktikum diaktivasi dengan pemanasan dan pengukusan. Pengujian 

daya serap limbah karbon yang telah teraktifasi menggunakan metode ASTM, yaitu menggunakan 

larutan yodium (I2). Uji daya serap karbon dilakukan dengan menambahkan 40 mL larutan I2 0,19 N ke 

dalam 1 gram sampel arang dan dikocok selama 15 menit dengan shaker. Sisa I2 terserap dititrasi 

dengan larutan Na2S2O3 0.1N dengan menggunakan indikator amilum 1%. Daya serap karbon 

disajikan dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2. Daya Serap Karbon 

No 
sampel 

Nama 
sampel 

Vol I2 
(mL) 
titrat 

Vol S2O3
= 

0,1 N 
titran(mL) 

Daya 
serap 
(mg/g) 

% 
daya 
serap 

Daya 
serap 

rata-rata 
(mg/g) 

Persen 
daya 
serap 
rata-
rata 

Efisiensi 
daya serap 

1 
 
 

C 

5 18,90 382,12 38,21 

127,37 38,15 

 

5 19,00 381,45 38,15 - 

5 19,10 380,79 38,08  

2 
 

A1 
5 5,20 473,16 47,32 

157,72 47,29 
23.83 

 5 5,30 472,50 47,25 
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 5 5,20 473,16 47,32 

3 
 
 

A2 

5 2,20 493,10 49,31 

164,37 49,24 
29.04 

 
5 2,30 492,44 49,24 

5 2,40 491,77 49,18 

4 
 
 

B1 

5 2,90 488,45 48,84 

162,82 48,88 
27.83 

 
5 2,85 488,78 48,88 

5 2,80 489,11 48,91 

5 
 
 

B2 

5 4,80 475,82 47,58 

158,61 47,59 24.52 5 4,75 476,15 47,62 

5 4,80 475,82 47,58 

Keterangan: C: arang kontrol (limbah tanpa perlakuan), A1: limbah dipanaskan pada 195oC dan di 

kukus 60 menit, A2: limbah dipanaskan pada 195oC dan di kukus 45 menit, B1: limbah dipanaskan 

pada 165oC dan di kukus 60 menit, B2: limbah dipanaskan pada 165oC dan di kukus 45 menit 

 

Tabel 2 menunjukkan pemanasan sampel 195oC dan pengukusan selama 45 menit 

menghasilkan daya serapa arang yang paling tinggi dan daya serap ini hampir sama dengan 

pemanasan 165oC tetapi dengan waktu pengukusan 60 manit. Hal ini menunjukkan waktu 

pengukusan berdampak terhadap penghilangan pengotor ion oksalat yang terdapat pada limbah 

karbon. Hilangnya ion oksalat tersebut pada pori karbon, menambah porositas karbon dan  

menambah daya serap karbon terhadap yodium. 

Efektivitas daya serap karbon harus dibarengi dengan efisiensi biaya yang ditimbulkan untuk 

reaktivasi karbon limbah Praktikum Kimia Fisika. Efisiensi biaya yang ditimbulkan ditinjau dari jumlah 

produk yang dihasilkan terhadap biaya yang ditimbulkan dan dibandingkan dengan harga karbon aktif 

yang terdapat dipasaran. Data kalkulasi biaya aktifasi limbah arang hasil praktikum disajikan pada 

Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kalkulasi Biaya Reaktivasi Limbah Karbon Praktikum 

Nama 
sampel 

Biaya Rp) 

Jumlah 
produk 
(gram) 

Biaya/ 
gram 
(Rp) 

*Biaya  
pasar/  
gram 

Efisiensi/ 
gram % 

Listrik 
(furnace, 
heater, 
oven) 

Akuades  
Kertas 
saring 

Indikator 
universal 

Total 
(Rp) 

A 11.011 36.000 4.500 2.000 53.511 8,5 6.295 7.500 16.06 

B 14.141 36.000 4.500 2.000 56.641 9,7 5.839 7.500 22.14 

Keterangan: A: pemanasan 195oC dan pengukusan 45 menit, B: pemanasan 165o dan pengukusan 

60 menit, 

* Merk, 2016 

 

Biaya penggunaan arang aktif dalam satu angkatan untuk Praktikum Kimia Fisika dengan judul 

isotherm freundlich adalah Rp 6.300.000. berdasarkan Tabel 3, efisiensi reaktifasi mencapai 16,06-

22,14%. Penghematan biaya praktikum jika memakai karbon aktif daur ulang setiap angkatan 

disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Penghematan Biaya Pemakaian Karbon Daur Ulang Selama Satu Angkatan 

Sam
pel 

Jumlah 
kelas per 
angkatan 

Jumlah 
kelompok 
maksimum 
per kelas 

Pemakaian 
karbon/kelompo

k (gram) 

Estimasi 
pengulangan 

Harga 
karbon 

aktif/gram 
(Rp) 

Total biaya 
(Rp) 

Hemat (Rp) 
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A 
2 7 30 2 6.295,37 

5.288.113,7
6 

1.011.886,2
4 

B 
2 7 30 2 5.839,26 

4.904.976,4
9 

1.395.023,5
1 

Keterangan: A: pemanasan 195oC dan pengukusan 45 menit, B: pemanasan 165o dan pengukusan 

60 menit 

 

Penghematan penggunaan karbon aktif dalam Praktikum Kimia Fisika dalam satu semester 

adalah Rp. 1.011.866,24-1.395.023,51. Penghematan biaya praktikum tersebut semakin meningkat, 

jika limbah karbon aktif praktikum tersebut dapat dijadikan satu judul tambahan dalam Praktikum 

Kimia Fisika. Salah satu judul praktikum yang dapat ditambahkan dalam praktikum Kimia Fisika 

adalah aktifasi limbah karbon praktikum. Penambahan judul praktikum yang memanfaatkan karbon 

limbah praktikum, dapat meningkatkan pengetahuan pebelajar untuk mengolah limbah menjadi arang 

yang lebih produktif dan dapat mengurangi limbah praktikum menjadi zero waste. Disamping itu, 

praktikum kimia menjadi praktikum yang green chemistry.  

Pengolahan limbah karbon aktif dengan pemanasan dan pengkusan berulang jauh lebih hemat 

dibandingkan dengan menggunakan activator lain, seperti ZnCl2, KOH, H2SO4, H3PO4, CaCl2 dan 

Na2CO3. Penggunaan bahan kimia tersebut sebagai aktifator karbon memerlukan biaya yang besar 

dan aktifator tersebut justru menjadi terserap kedalam rongga karbon apabila proses pencucian 

kurang sempurna dan activator yang dicuci kembali menimbulkan limbah baru di laboratorium (Mody 

Lempang, 2014). Pengolahan limbah karbon aktif dengan pemanasan dan pengkusan berulang tidak 

menimbulkan limbah baru, sehingga pengolahan limbah menjadi zero waste.   

4. Simpulan  

Simpulan sementara yang dapat diambil adalah telah dihasilkan karbon aktif dari pengolahan 

karbon limbah praktikum di laboratorium kimia analitik. Berdasarkan hasil aktifasi tersebut, hasil 

penelitian menunjukkan pemanasan 195oC pada pengukusan 45 menit menunjukkan daya serap 

paling baik, yaitu 164,37 mg/g dengan efisiensi biaya 16,06% setiap gram. Total penghematan dalam 

satu angkatan Rp. 1.011.886,24. Dampak lain pengolahan limbah karbon aktif praktikum adalah 

menciptakan praktikum kimia yang ramah lingkungan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to develop an instructional design that combines classical learning with e-

learning based on the constructivist approach in data communication and computer networking courses, in order 
to improve students' conception and graduate competence through innovative and quality learning service. This 
research has conducted several stages of formative evaluation that lead to the measurement of the effectiveness 
of developed products. Stages that have been done is one to one evaluation, by expert and leaner. Then proceed 
with small group evaluation. At this stage has received input from some respondents and made improvements to 
the revision. The final step is field stage trial with posttest-only control-group design experiment. The result 
obtained is that instructional design product blended learning strategy with the effective constructivist approach is 
used to improve student concept in data communication and computer network subject, with very positive 
response 88.46%, and 11.54% positive to product usage. 
 
Keyword : Instructional Design, Blended Learning, Constructivist, Formative Evaluation, Effectiveness. 

ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan suatu desain instruksional yang memadukan pembelajaran 

klasikal dengan pembelajaran e-learning yang berbasis pendekatan konstruktivistik pada mata kuliah komunikasi 
data dan Jaringan Komputer. Harapannya dapat meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa dan kompetensi 
lulusan melalui layanan pembelajaran inovatif dan bermutu. Penelitian ini menggunakan metode Riset dan 
Pengembangan (R&D), dan telah melakukan beberapa tahapan evaluasi formatif yang mengarah kepada 
pengukuran efektifitas produk yang dikembangkan. Tahapan tersebut adalah one to one evaluation, oleh expert 
dan leaner. Kemudian dilanjutkan dengan small group evaluation. Pada tahap ini telah mendapatkan masukan 
dari beberapa responden dan dilakukan perbaikan-perbaikan pada revisi. Tahapan akhir dilakukan adalah tahap 
field trial  dengan desain ekperimen posttest-only control-group design. Hasil yang diperoleh menunjukkan, 
bahwa produk desain instruksional berstrategi blended learning dengan pendekatan konstrukstivistik efektif 
digunakan, untuk meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa pada mata kuliah komunikasi data dan jaringan 
komputer. Respon mahasiswa diperoleh sangat positif 88.46%, dan 11.54% positif terhadap penggunaan produk. 
 
Kata kunci : Desain Instruksional, Blended learning, kontrustivistik, evaluasi formatif, efektifitas. 

1. Pendahuluan 

Dalam rangka meningkatkan penguasaan konsep dan kompetensi lulusan melalui layanan 

pembelajaran bermutu, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu 

bagian yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Maraknya pemanfaatan TIK 

dalam dunia pendidikan telah mengubah pola dan interaksi pembelajaran. Berbagai model 

pembelajaran berbasis TIK telah dikembangkan oleh banyak ahli teknologi pendidikan yang 

bekerjasama dengan ahli teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai istilah model pembelajaran 

berbasis TIK lahir, seperti e-learning, web-based learning, online learning, distance learning dan juga 

Blended (hybrid) learning. 

Selanjutnya, tuntutan yang menjadi perhatian serius dari para perancang pembelajaran adalah 

bahwa pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk secara aktif 

berusaha mengkonstruk sendiri pengetahuan dan kompetensi yang harus dimilikinya. Peran dosen 

hanya sebagai fasilitator dan stimulator aktivitas mahasiswa untuk belajar dalam arti yang 

sesungguhnya yaitu mahasiswa bukan hanya mendengar, mencatat dan menghafal materi yang 

disampaikan dosen, tetapi mereka harus mencari, mengkaji, merumuskan sendiri pengetahuan yang 

harus dikuasainya sehingga pada akhirnya menguasai kompetensi yang harus dimilikinya. Peran yang 

harus dilakukan mahasiswa adalah sebagai publisher, audience, dan peer reviewer pengetahuan 

(Sukarno, 2005). Dengan kata lain mahasiswa harus difasilitasi untuk melakukan proses belajar dan 

mengkonstruk sendiri pengetahuannya dan kompetensi yang harus dikuasai.  
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Bagi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), kondisi diatas sesungguhnya telah disadari. 

Hal ini terlihat dari rencana strategis (Renstra) Undiksha 2015-2019 yang disusun sejalan dengan 

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025, yaitu bahwa Undiksha 

memberikan perhatian serius terhadap pemanfaatan TIK dalam upaya meningkatkan kualitas dan 

relevansi lulusan melalui proses pembelajaran dengan metode dan teknik pengajaran berbasis kelas 

dan TIK.  Dengan demikian berarti, Undiskha telah menganut paradigma pendidikan dengan 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) dan dosen sebagai 

fasilitator, sehingga akan mendorong mahasiswa mampu sebagai subyek pebelajar mandiri yang 

bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif. Program yang direncanakan dalam Renstra Undiksha 

sesungguhnya adalah apa yang disebut dengan model pembelajaran Blended Learning dengan 

pendekatan konstruktivistik. 

Pada penelitian ini mahasiswa akan diarahkan agar mampu mengkonstruksi pengetahuannya 

berdasarkan pengalamannya. Pengalaman ini memungkinkan mereka membentuk skema-mental 

model dalam pikiran mereka dan akan berkembang menjadi semakin luas dan canggih melalui dua 

proses saling melengkapi yaitu asimilasi dan akomodasi (Gredler, 2009). Pengalaman dimaksudkan 

disini adalah pengalaman mahasiswa melalui budaya kearifan lokal yang telah mereka miliki sebagai 

warisan leluhur dalam lingkungan sosialnya. Kearifan lokal tersebut adalah Sistem Irigasi Subak yang 

memiliki konsep pengelolaan sumber daya hampir mirip dengan konsep pada jaringan komputer. 

Materi jaringan komputer yang masih abstrak, cukup kompleks dan sulit diimaginasikan, akan 

divisualisasikan menjadi konkrit dan mudah dipahami dengan menganalogikannya kedalam konsep 

Subak. Seperti juga manajemen proses pada sistem operasi komputer yang dapat dianalogikan 

dengan konsep Subak (Kesiman; Ketut Agustini, 2012) terbukti dapat meningkatkan penguasaan 

konsep mahasiswa terhadap materi yang diajarkan.   

Pengertian model pembelajaran menurut Reigeluth adalah rangkaian komponen-komponen 

strategi pembelajaran yang terintegrasi, antara lain komponen pentahapan dan urutan ide isi materi, 

penggunaan ikhtisar dan ringkasan, penggunaan contoh, penggunaan praktek, dan penggunaan 

strategi yang berbeda-beda untuk memotivasi mahasiswa. Suatu model pembelajaran 

memperlihatkan seluruh aspek pembelajaran yang berbeda-beda, dalam rangka meraih hasil belajar 

terbaik melalui antisipasi kondisi belajar tertentu, yang dideskripsikan secara detail (Reigeluth, M., 

Charles, 2009). Gustafson dan Branch mengidentifikasi terdapat enam model pengembangan 

pembelajaran yang dikategorikan sebagai pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada 

sistem (system orientation), yaitu Instructional Development Institute (IDI), Diamond, Smith and 

Ragan, Gentry, and Dick and Carey (Gustafson, 2002). 

Blended Learning atau dapat juga disebut Hybrid Learning merupakan pembelajaran yang 

memadukan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi dengan pembelajaran berbasis 

kelas/tatap muka. Aspek yang digabungkan dapat berbentuk apa saja, misalkan metode, media, 

sumber, lingkungan ataupun strategi pembelajaran dan tidak hanya mengkombinasikan face-to-face 

dan online learning saja (Moskal, Dziuban, & Hartman, 2013) (Owston, York, & Murtha, 2013). 

Adapun bentuk lain dari blended learning adalah pertemuan virtual antara pendidik dengan peserta 

didik. Mereka mungkin saja berada di dua dunia berbeda, namun bisa saling memberi feedback, 

bertanya, atau menjawab. Semuanya dilakukan secara real time. Sebagian menyebutnya dengan 

Long Distance Instructed Learning, yang lain menyebutnya Virtual Instructor Led Training yang 

dipandu oleh instruktur betulan secara virtual karena antara peserta dan instruktur berada di tempat 

yang berbeda (Moskal et al., 2013)(Graham, Wood, & Harrison, 2013). Apapun namanya, model 

pembelajaran ini memanfaatkan teknologi IT lewat media video conference, phone conference, atau 

chatting online. 

Prototipe produk telah dikembangkan dengan mengikuti tahapan pengembangan instruksional 

dan permasalahan yang ingin dipecahkan padapenelitian tahun kedua ini adalah (i) bagaimana 

respon para ahli dan siswa terhadap produk yang dikembangkan?, (ii) bagaimana efektivitas produk 

dilihat dari hasil belajar siswa?. Semua ini dilakukan melalui evaluasi  formatif terhadap one to one 

experts terkait isi/content, desain dan media,  one to one siswa  dan small group serta (iv) field trial, 
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agar mendapatkan perangkat instruksional berstrategi blended-learning dengan pendekatan 

konstruktivistik yang layak dan efektif digunakan. 

2. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset dan pengembangan (R&D) 

menggunakan tahapan Model Pengembangan Instruksional/MPI (Suparman,2012) yang 

mengadaptasi model Dick & Carey (2005). Berpijak pada pengalaman penelitian sebelumnya dan 

hasil need analysis pada penelitian pendahuluan, serta prototipe/draft yang dihasilkan, maka pada 

penelitian ini dilakukan tahap melakukan evaluasi formatif. Tujuan pada tahap ini adalah untuk 

melakukan uji efektifitas terhadap draft perangkat pembelajaran yang dihasilkan melalui beberapa 

tahap evaluasi seperti evaluasi one to one terhadap expert (ahli content, ahli desain pembelajaran dan 

ahli media) maupun one to one leaner yaitu mahasiswa, dan evaluasi kelompok kecil mahasiswa (8-

20 mahasiswa) serta evaluasi kelompok besar (15-30 mahasiswa) untuk mengetahui efektifitas 

produk yang dihasilkan dengan desain pretest posttest control group kepada mahasiswa yang 

mengambil mata kuliah Jaringan Komputer menggunakan strategi pembelajaran blended learning 

Instrumen yang diperlukan selama proses evaluasi formatif ditunjukkan Tabel 1 dan tahapan evaluasi 

formatif pada Gambar 1.  

Tabel  1. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

Jenis data Sumber data metode instrumen waktu 

Data Evaluasi 
formatif 

Judges/expert 
One to one 

judges/expert  
evaluation 

Angket content & 
kebahasaan, angket 

desain, angket 
media 

Setelah tahapan 
pengembangan draft 

selesai 

Mahasiswa  
(3 orang)  

One to one leaner 
evaluation dengan 

wawancara  
Angket wawancara 

Setelah uji judges 
selesai direvisi 

Mahasiswa    
(8-20 orang) 

evaluasi Kelompok 
kecil  

Angket kelompok 
kecil 

Setelah one to one 
leaner evaluation di 

revisi 

Mahasiswa 
(15-30 orang) 

Evaluasi Kelompok 
besar (field trial) 

Angket field trial 
Setelah evaluasi 
kelompok direvisi  

Respon 
mahasiswa 

Angket respon 
Setelah selesai field 

trial 
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Gambar 1. Tahapan Evaluasi Formatif 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Upaya untuk mendapatkan materi yang memiliki validitas tinggi, peneliti meminta 3 orang ahli 

content untuk melakukan validasi content terhadap desain instruksional yang dikembangkan. Dari ahli 

isi, memberikan masukkan terkait, menambahkan referensi, memperbaiki tata tulis, melengkapi media 

dengan silabus, satuan acara perkuliahan (SAP), menambahkan latihan soal beserta jawabannya 

sebagai self assesment mahasiswa, memperjelas gambar, menambahkan fasilitas chatting room 
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(syncronous), dan komentar room (asyncronous), menambahkan tes formatif dengan menggunakan 

durasi waktu tertentu dalam pengerjaanya. Dari ahli desain & media, merubah ukuran font kearifan 

lokal pada flash opening, menghilangkan titel peneliti, memperbaiki tampilan media, menambahkan 

tujuan umum dan khusus pada setiap bab, menambahkan deskripsi singkat isi media pembelajaran 

secara keseluruhan, menambahkan evaluasi formatif dalam multiple choice minimal sepuluh soal 

dengan durasi waktu tertentu dalam pengerjaanya, menambahkan latihan beserta jawabannya. 

Evaluasi perorangan mahasiswa dilakukan terhadap 3 orang mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Informatika Undiksha Singaraja yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, yakni 1 

orang mahasiswa  berkemampuan tinggi, 1 orang berkemampuan sedang, dan 1 orang mahasiswa 

berkemampuan rendah. Evaluasi one to one dilakukan dengan memilih tiga mahasiswa yang sudah 

pernah mengambil mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer pada semester sebelumnya 

dan memiliki kemampuan variatif dengan melihat indeks prestasi (IP) mereka selama perkuliahan 

yang mereka ikuti, yaitu indek prestasi rendah (IP< 2.50), sedang (2.5 <IP<3.0) dan tinggi (IP>3.0). 

Ketiga mahasiswa tersebut diberikan user name dan password agar bisa login ke sistem dan 

kemudian mereka diminta memberikan komentarnya. Dari beberapa pertanyaan yang diberikan dapat 

dirangkum sebagai berikut: (1) penjelasan materi sudah cukup dimengerti, jika mereka belum 

memahami penjelasan materi, mereka akan mencari sumber lain seperti bertanya melalui forum 

diskusi, e-book, jurnal-jurnal yang memang banyak tersedia di dunia maya (internet); (2) petunjuk dan 

contoh soal yang diberikan sudah cukup dimengerti, namun masih ada beberapa hal yang perlu 

dipertegas, soal formatif yang diberikan menurut mereka ada yang mudah dikerjakan dan ada yang 

cukup sulit (bervariasi); (3) keseluruhan materi yang disampaikan mereka menjadi semakin mengerti 

dan semakin tahu, bahwa jaringan komputer itu bisa dianalogikan dengan konsep subak yang 

cakupannya sangat luas dan kompleks; (4) mengenai sarana dan prasarana yang mendukung, 

mereka menganggap tidak menjadi kendala berarti karena sebagian besar mahasiswa sudah memiliki 

laptop sendiri dan hotspot di lembaga berjalan dengan baik dan sangat mendukung proses 

pembelajaran; dan (5) komponen media sangat mendukung keberhasilan proses pembelajaran, 

apalagi dilengkapi dengan simulasi atau animasi yang dapat memperkuat pemahaman mereka. Hasil 

komentar dan masukan yang konstruktif mahasiswa setelah melihat media yang telah dikembangkan 

dapat dikatakan, ada beberapa kesamaan dengan masukan yang diberikan para ahli. Selanjutnya 

peneliti kembali melakukan beberapa revisi seperti petunjuk dan soal-soal yang masih kurang jelas. 

Setelah revisi dilakukan, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi kelompok kecil dengan sampel 

sebanyak 13 mahasiswa. 

Tujuan dilakukan evaluasi kelompok kecil adalah mengidentifikasi kekurangan media yang 

dihasilkan setelah direvisi berdasarkan evaluasi one to one baik dari pakar maupun oleh mahasiswa. 

Informasi yang diharapkan bukan saja tentang penyajian media yang menarik dan mudah dimengerti 

namun juga kejelasan latihan soal dan tes formatif. Instrumen yang disebarkan berupa angket dengan 

menggunakan skala linkert (1-5) kepada sebanyak tiga belas (13) mahasiswa (tidak termasuk tiga 

mahasiswa dalam evaluasi one to one sebelumnya) yang sudah pernah mengambil mata kuliah 

komunikasi data dan jaringan komputer. Hasil evaluasi kelompok kecil di atas, memperlihatkan bahwa 

masih perlu adanya perbaikan pada bagian soal-soal latihan dan butir tes formatif sehingga tidak 

membingungkan mahasiswa dalam mengerjakannya. Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, maka 

tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi kelompok besar (Field Trial). 

Evaluasi Kelompok Besar (Field Trial) merupakan tahapan akhir dalam evaluasi formatif. 

Tujuan Field Trial adalah untuk mengidentifikasi kekurangan produk atau media pembelajaran yang 

telah dikembangkan bila digunakan dalam kondisi yang mirip dengan kondisi pada saat produk 

tersebut digunakan dalam dunia sebenarnya. Inilah yang membedakan secara mendasar antara uji 

coba lapangan dengan tahap evaluasi formatif sebelumnya. Untuk memenuhi kondisi yang semirip 

mungkin, maka uji coba lapangan dilakukan di Jurusan Pendidikan Teknik Informatika terhadap 26 

mahasiswa(kelas eksperimen) yang mengambil mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer 

yang muncul pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. Mahasiswa diberikan petunjuk melalui 

panduan penggunaan elearning. Setelah uji coba dilakukan, penyebaran angket juga dilakukan dan 

mendokumentasikan aktivitas proses kegiatan tersebut agar mendapatkan informasi sebanyak 
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mungkin mengenai produk yang telah dikembangkan. Selain untuk mengidentifikasi kekurangan 

produk media, tujuan uji coba lapangan juga adalah untuk mengetahui efektivitas kebergunaan produk 

pengembangan dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan respon pengguna terhadap produk 

tersebut. Efektivitas produk pengembangan dalam penelitian ini tidak hanya diperoleh dari tanggapan 

pengguna saat uji coba lapangan tetapi juga diketahui dari hasil tes pembelajaran yang berbantuan 

produk pengembangan.  

Uji efektivitas hasil pembelajaran dilakukan melalui uji eksperimen menggunakan desain 

posttest-only control-group design. Dari dua kelas yang memiliki rata-rata kemampuan kelas yang 

hampir sama, dipilih secara random (random assignment) satu kelas sebagai kelas eksperimen dan 

satu kelas sebagai kelas kontrol. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan yakni pembelajaran di 

kelas menggunakan desain instruksional sesuai Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan 

strategi pembelajaran yang telah dirancang. Sementara itu, pada kelompok kontrol pembelajaran 

dilakukan secara konvensional (tidak ada perlakuan). Berikut ini paparan hasil pelaksanaan uji 

efektivitas melalui eksperimen pembelajaran yang menggunakan produk pengembangan. Uji 

efektivitas dilakukan dalam empat kali pertemuan selama empat minggu dengan tiga bab materi. 

Pada pertemuan ke-1 (pertama) dilakukan perkenalan, menyampaikan tujuan pembelajaran, materi 

yang akan dipelajari, metode pembelajaran, serta sistem penilaian dan evaluasi. Kemudian 

pertemuan ke-2, ke-3 dan ke-4 mulai dilakukan uji coba pada dua kelas dengan treatment yang 

berbeda. Ada dua kelas yang dipilih untuk digunakan sebagai kelas uji coba, yaitu satu kelas sebagai 

kelas kontrol (pembelajaran konvensional) dengan jumlah mahasiswa 27 orang (sesuai absensi) dan 

satu kelas lainnya sebagai kelas eksperimen (menggunakan desain instruksional) dengan jumlah 

mahasiswa 32 orang (sesuai absensi). Proses uji coba yang dilakukan selama satu bulan terjadi 

perubahan jumlah sample yaitu pada kelas kontrol, mahasiswa yang rutin (selalu hadir) mengikuti 

perkuliahan sebanyak 27 orang, sedangkan pada kelas eksperimen ada sekitar enam mahasiswa 

yang tidak rutin mengikuti perkuliahan sehingga dipilih 26 orang mahasiswa saja. Alasan ini dipilih 

agar tidak mempengaruhi hasil akhir saat pengolahan data.  Berikut adalah tabel dan gambar grafik 

rata-rata hasil kuis pertemuan ke-1, ke-2 dan ke-3 pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

 

Tabel  2. Rata-Rata Hasil Uji Efektivitas Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol  

Kategori Kelas 
Rata-Rata 

Nilai1 Nilai2 Nilai3 

Kelas Eksperimen (n1 = 26) 7.28 8.72 9.17 

Kelas Kontrol (n2 = 27) 7.74 7.26 6.59 

 
Gambar 2.  Grafik Perbedaan Rata-Rata Hasil Uji Efektivitas 

Pada Tabel 2 dapat dilihat, rata-rata nilai kuis 1 kelas kontrol lebih tinggi yaitu 7.74 

dibandingkan kelas eksperimen yaitu 7.28. Hal ini menunjukkan, bahwa mahasiswa pada kelas 

eksperimen masih perlu menyesuaikan kondisi pembelajaran yang mereka terima untuk pertama 
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kalinya, namun terlihat ada peningkatan yang signifikan pada pertemuan ke-2 dan ke-3. Mahasiswa 

kelas eksperimen mulai nyaman dengan metode pembelajaran yang mereka ikuti.  

Data respon mahasiswa dikumpulkan setelah kuis ke-3 dilakukan terhadap mahasiswa kelas 

eksperimen yang menggunakan desain instruksional. Rerata respon mahasiswa diperoleh sebesar 

47.4, dan berdasarkan Pedoman Konversi Rentang Skor Kategori Respons Mahasiswa, maka 

respons mahasiswa adalah sangat positif terhadap penggunaan desain instruksional berstrategi 

blended learning dengan pendekatan konstrukstivistik dalam perkuliahan komunikasi data & jaringan 

komputer. Secara rinci dapat terlihat, bahwa 88.46% (23 orang) mahasiswa merespons sangat positif, 

11.54% (3 orang) mahasiswa merespon positif dan tidak terdapat mahasiswa (0%) yang merespons 

negatif atau sangat negatif. Kemudian respon dua pengajar (teman sejawat) yang menjadi team 

teaching dalam pengujian lapangan juga memberikan respon yang sangat positif dan dengan 

penggunaan desain instruksional berstrategi blended learning dengan pendekatan konstrukstivistik, 

mereka terbantu dan pembelajaran menjadi efektif.   

Hasil penelitian pendahuluan, uji kelayakan, dan uji efektivitas pengembangan dalam penelitian 

ini telah membuktikan, bahwa desain instruksional dengan pendekatan konstruktivis pada perkuliahan 

Komunikasi Data dan Jaringan Komputer efektif digunakan. Tingkat efektivitas ini terlihat dari hasil tes 

hasil belajar yang dilakukan oleh mahasiswa yang belajar menggunakan berstrategi blended. 

Efektivitas tidak hanya diperlihatkan dari hasil tes, tetapi juga dari kualitas penerimaan mahasiswa 

terhadap tingkat kebergunaan dan kemanfaatan media pembelajaran serta tingkat ketuntasan belajar. 

Produk desain instruksional telah mampu menciptakan kemandirian belajar pada mahasiswa. 

Mahasiswa mampu membangun pengetahuan baru dari pengalaman yang telah dimiliki. Kemampuan 

mahasiswa untuk mengkonstruk pengetahuan ini sejalan dengan pendapat, bahwa belajar adalah 

proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan (Muchith M. 

Saukhan, 2008) . Kemampuan mengkonstruk pengetahuan baru dan peningkatan kinerja mahasiswa 

berstrategi blended yang dikembangkan merupakan tujuan yang harus dicapai. 

Peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan sebagai dampak dari penerapan 

strategi pembelajaran merupakan harapan semua pihak. Tidak hanya secara individu bagi mahasiswa 

dan dosen, tetapi juga bagi institusi, bangsa dan negara. Pada akhirnya peningkatan kinerja yang 

semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang berkualitas, berbudaya, arif, dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai kehidupan. Hal ini sejalan dengan konsep learning to do yang dicanangkan UNESCO, 

bahwa belajar adalah untuk dapat melakukan sesuatu guna mempersiapkan seseorang dalam suatu 

tugas yang jelas. Pembelajaran tidak lagi dipandang sebagai suatu aktivitas atau praktik pengetahuan 

secara rutin, tetapi pembelajaran merupakan suatu peningkatan pengetahuan dan informasi untuk 

membawa dan meningkatkan kompetensi pribadi ke masa depan berdasarkan bakat melalui kerja 

sama tim, berinisiatif, dan kesiapan untuk mengambil risiko (Lourdes & De, n.d.). Konsep ini relevan 

dengan tujuan pembangunan dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia yang pada akhirnya 

menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya. 

Di samping ketersediaan fitur-fitur, sebagai kekuatan media pembelajaran yang digunakan 

dalam strategi blended learning, ada juga beberapa kelemahannya yaitu: Pertama, produk yang 

dihasilkan merupakan perangkat lunak berbasis web, maka tetap diperlukannya jaringan dan koneksi 

internet yang stabil terutama saat melakukan diskusi dan kuis online. Saat melakukan diskusi online 

jika koneksi internet tidak stabil, maka akan ketinggalan topik diskusi dan dalam memberikan 

komentar menjadi tidak match (nyambung) dengan topik yang sedang dibicarakan sehingga menjadi 

kacau dan komentar pun menjadi mubazir. Sedangkan saat kuis online pun demikian, dapat 

mengganggu konsentrasi mahasiswa saat menjawab soal jika koneksi internet putus-nyambung dan 

akhirnya tidak semua soal dapat terjawab dan tersimpan dalam database sistem. Kedua, kuis secara 

online memungkinkan mahasiswa bekerja sama atau membuka buku saat mengerjakan soal. Upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang ada terhadap pemehaman mahasiswa, dilakukan 

dengan membuat soal secara random dan mensetting durasi waktu pengerjaan (soal kuis adalah 10 

soal pilihan ganda durasi 15 menit). Jika waktu habis maka sistem akan tertutup otomatis serta 

menetapkan waktu kuis online pada jam-jam tertentu, biasanya jam 21.00 Wita karena umumnya 

akses internet stabil pada jam 19.00 ke atas. 
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Keterbatasan lain dari penelitian ini yang bestrategi blended learning, artinya sudah tentu 

memanfaatkan media dalammendukung pembelajarannya, adalah bahwa dalam mengakses Media 

pembelajaran berbasis web, memerlukan keterampilan khusus seperti computer literacy, internet 

literacy dan kemampuan berbahasa Inggris agar dapat dengan leluasa bereksperimen dengan 

komputer dan internet, serta disarankan kepada pengguna untuk mengakses informasi yang 

dibutuhkan saja sesuai dengan topik yang sedang dibahas. 

 

4. Simpulan 

Simpulan yang dapat di deskripsikan adalah, Model fisik berupa desain instruksional dengan 

pendekatan konstrukstivistik telah melalui beberapa tahapan uji dan perbaikan-perbaikan. Uji formatif 

telah dilakukan seperti uji one to one expert, one to one leaners, uji kelompok kecil dan uji efektifitas 

(field trial). Pada uji efektifitas diperoleh hasil, bahwa prestasi belajar mahasiswa yang menggunakan 

desain instruksional dengan pendekatan konstruktivistik lebih tinggi secara signifikan daripada 

mahasiswa yang tidak menggunakan desain instruksional dengan pendekatan konstruktivistik pada 

perkuliahan komunikasi data dan jaringan komputer. Ini berarti bahwa media yang dikembangkan 

efektif digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Sedangkan Respon mahasiswa 

terhadap penggunaan desain instruksional dengan pendekatan konstruktivistik adalah 88.46% 

memberikan respon sangat  positif, 11.54% memberi respon positif dan tidak ada yang memberi 

respon ragu-ragu, negatif ataupun sangat negatif. Ini menunjukkan bahwa desain instruksional 

dengan pendekatan konstruktivistik mampu membuka wawasan, dan konsep subaknya mampu 

memberikan pemahaman yang lebih nyata akan tujuan, manfaat dan pentingnya konsep Komunikasi 

data dan Jaringan Komputer dalam berbagi sumber daya yang terbatas pada sebuah sistem jaringan 

komputer. 
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ABSTRACT 

 This study aims to describe the self-adjustment circular migrants from java in South Kuta in the economic, 
social, and physical environment of residence dimensions. The analysis was done by descriptive statistic 
technique, reinforced by different test technique. The results showed that; (1) Migrants' self-adjustment in the 
economic dimension has not yet appeared and shows a vague pattern. Recent migrants have adapted, while 
older migrants have not been able to adapt. (2) In the social dimension, the self-adjustment of circular migrants 
from java with increasingly lengthy residence in South Kuta is increasingly unsuccessful. Recent migrants, many 
of whom have a high studied, are less likely than previous migrants with a lower average of education. (3) In the 
physical environment of residence dimensions, the self-adjustment of the circular migrants from Java with 
increasing length of stay in South Kuta is increasingly successful, resembling the conditions of the local 
population. 
 
Keywords: Self Adjustment, Circular Migrant, Java 

 
 

ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyesuaian diri migran sirkuler asal Jawa di Kuta Selatan 
dalam dimensi ekonomi, sosial, serta fisik lingkungan tempat tinggal. Analisis dilakukan dengan teknik statistik 
deskriptif, diperkuat dengan teknik uji beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Penyesuaian diri migran 
dalam dimensi ekonomi belum tampak dan menunjukkan pola yang tidak jelas. Migran mutakhir telah mampu 
menyesuaikan diri, sementara migran terdahulu justru belum mampu menyesuaikan diri. (2) Dalam dimensi 
sosial, penyesuaian diri migran sirkuler asal Jawa dengan semakin lamanya pernah bertempat tinggal di Kuta 
Selatan adalah semakin tidak berhasil. Migran mutakhir, banyak yang telah menempuh pendidikan tinggi, tidak 
begitu halnya dengan migran terdahulu yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. (3) Dalam 
dimensi fisik dan lingkungan tempat tinggal, penyesuaian diri migran sirkuler asal Jawa dengan semakin lamanya 
bertempat tinggal di Kuta Selatan adalah semakin berhasil, menyerupai kondisi yang dimiliki penduduk lokal. 
 
Kata Kunci: Penyesuaian Diri, Migran Sirkuler, Jawa 
 

 
1. Pendahuluan 

 Ditetapkannya Bali sebagai sentra pembangunan pariwisata Indonesia bagian tengah 

membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya yang begitu pesat. Di sisi lain secara 

otomatis juga selalu disibukkan dengan permasalahan kependudukan khususnya yang diakibatkan 

oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi sebagai kontribusi migrasi neto positif. Pertumbuhan 

penduduk Bali mencapai 2,15%, jauh melebihi rata-rata nasional yang hanya 1,49%. Bahkan, 

Kabupaten Badung pertumbuhannya tiga kali laju pertumbuhan penduduk nasional (4,63%) (BPS, 

2010). Jika dirinci per-Kecamatan di Kabupaten Badung, pertumbuhan penduduk yang paling tinggi 

terjadi di Kecamatan Kuta Selatan (9,11%).  Pertumbuhan penduduk di Kuta Selatan jauh melebihi 

batas minimal (> 2,5% per tahun), merefleksikan bahwa perpindahan penduduk (migrasi masuk) 

sangat memberi kontribusi terhadap angka pertumbuhan penduduk tersebut (Romdiati, 2007). 

Dikatakan demikian, karena kecenderungan jumlah migrasi masuk selalu lebih besar daripada migrasi 

keluarnya dalam beberapa kurun waktu terakhir. 

Masalah kependudukan, khususnya penduduk migran di daerah Kuta Selatan kini terasa kian 

mengemuka. Ibarat peribahasa “ada gula ada semut”, gemerlap dunia pariwisata tidak saja menarik 

minat para wisatawan untuk berkunjung, tetapi juga merangsang kehadiran kaum migran untuk 

mengais rezeki di daerah ini. Dari sekian migran yang ada, diyakini diantaranya ada migran sirkuler 

yang berasal dari Jawa. Dikatakan demikian karena proses migrasi migran asal Jawa ke pulau Bali 

umumnya dan Kuta Selatan khususnya mempunyai akar sejarah yang panjang dan proses tersebut 

berkembang karena jarak antara dua wilayah yang dekat serta hubungan transportasi yang lancar. 
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Dengan kedatangan migran ini mengakibatkan kondisi penduduk di Kuta Selatan semakin heterogen 

yang bisa menjadi pemicu dari munculnya permasalahan-permasalahan sosial. 

Migrasi sendiri merupakan suatu proses perubahan para migran menuju kualitas hidup yang 

lebih baik seiring dengan semakin lamanya tinggal di daerah tujuan. Dengan demikian memahami 

lebih mendalam mengenai penyesuaian dirinya di daerah tujuan, yaitu dengan cara membandingkan 

beberapa aspek kehidupan seperti dalam aspek ekonomi, sosial, dan kondisi fisik lingkungan tempat 

tinggal antara migran dengan masyarakat lokal (non migran) adalah sesuatu yang mendesak yang 

sampai sejauh ini belum teridentifikasi. Penyesuaian diri diartikan sebagai proses perubahan 

karakteristik migran ke arah modernitas dengan lamanya bertempat tinggal yang menunjukkan 

kesamaan dengan non migran. Penyesuaian diri migran adalah salah satu masalah kependudukan 

yang menonjol yaitu dengan banyaknya migrasi dari daerah lain. Literatur yang ada menyimpulkan 

bahwa adaptasi migran di negara-negara berkembang adalah suatu proses yang problematik 

(Bandiyono, 1996). Ini merupakan satu dari banyak aspek kependudukan yang sering dilupakan. 

Banyak studi yang dilakukan memfokuskan kajiannya terhadap penyesuaian diri migran di daerah 

perkotaan dengan mengambil migran permanen sebagai kasus. Hal ini menimbulkan pemikiran untuk 

mengkaji penyesuaian diri migran dengan fokus terhadap migran sirkuler di Kuta Selatan yang 

sebagian daerahnya masih berstatus perdesaan. Migran sirkuler memiliki sifat yang lebih dinamik 

sehingga menjadikannya lebih sulit terdeteksi namun tetap berkontribusi terhadap variasi penduduk 

wilayah setempat. Jumlah penduduk yang semakin besar tanpa didukung kualitas yang handal hanya 

akan menambah kompleksitas permasalahan di daerah tujuan. Beranjak dari permasalahan yang ada, 

maka tujuan penelitian ini adalah melihat sekaligus mendeskripsikan sejauhmana keberhasilan migran 

sirkuler asal Jawa mampu dan memiliki kesetaraan dengan masyarakat lokal Kuta Selatan dalam 

dimensi ekonomi, sosial, dan fisik lingkungan tempat tinggal. 

 
2. Metode 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan rancangan survei 

deskriptif. Survei adalah metode pengumpulan informasi dari sejumlah sampel sebagai responden 

yang difasilitasi dengan kuesioner (Effendi dan Tukiran, 2012). Pengambilan sampel wilayah/lokasi 

ditentukan secara multistage random sampling dan pengambilan sampel individu ditentukan dengan 

teknik snowball untuk migran sirkuler asal Jawa dan simple random sampling untuk penduduk lokal 

Kuta Selatan. Khusus untuk migran, karakteristik yang ditetapkan adalah mereka yang dari Jawa, 

bertempat tinggal di Kuta Selatan minimal 1 tahun, sudah bekerja, dan pernah kembali pulang ke 

Jawa dalam 1 tahun terakhir. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang 

diperkuat uji beda (t-test). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penyesuaian Diri Migran Dalam Dimensi Ekonomi 

 Di negara-negara berkembang migrasi penduduk umumnya terjadi karena faktor ekonomi. 

Selain itu, dorongan keluar dan persepsi seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja turut 

mewarnai fenomena migrasi. Di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja tidak selalu dapat menampung 

mereka untuk bekerja di daerah tujuan. Akibatnya pengangguran semakin meluas dan para migran 

yang bekerja pada sektor informal semakin kuat. Fenomena ini umumnya berangsur-angsur akan 

menghilang dengan semakin lamanya mereka berada di daerah tujuan, dan pengangguran yang baru 

akan terbentuk seiring dengan adanya migran atau pendatang baru yang datang ke daerah tujuan. 

 Hasil penelitian terkait hal itu menunjukkan adanya kesimpulan bahwa kenaikan lama tinggal 

migran di daerah tujuan cenderung menaikkan status ekonominya. Browning (1971, dalam Bandiyono 

1996), melalui studinya di Mexico menyimpulkan bahwa adanya kenaikan rata-rata skor pekerjaan 

migran dari 1,2 ke 1,3 dan 1,9 untuk mereka yang tinggal di kota masing-masing kurang dari 10 tahun, 

10-19 tahun, dan di atas 20 tahun. Studi Weller (1974, dalam Bandiyono 1996) juga menunjukkan 

tendensi hubungan positif antara lama tinggal dan kesamaan karakteristik pekerjaan antara migran 

dan penduduk lokal (natives) di Kota Lima, Peru. Hasil studi tersebut diperkuat oleh salah satu teori 

yang diungkapkan oleh John Turner (1968, dalam Yunus 1999) yang menyatakan bahwa semakin 
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lama seorang migran menetap di suatu kota, makin mantap posisi dalam pekerjaannya, makin tinggi 

pula tingkat penghasilan yang diperolehnya per-satuan waktu tertentu. Hasil penelitian serupa 

dinyatakan oleh Melzer dan Muffels (2017), dampak positif setelah melakukan migrasi baik laki-laki 

maupun perempuan, pendapatannya cenderung meningkat yang diperoleh pada lingkungan 

masyarakat yang baru.  

 Dalam mengkaji dimensi ekonomi, dalam penelitian ini dilihat dari perbedaan rata-rata skor 

penghasilan dan kepemilikan alat rumah tangga yang diperoleh oleh migran dan non migran. Skor 

indikator penghasilan dan kepemilikan alat rumah tangga digabung untuk mendeskripsikan 

penyesuaian diri migran terhadap karakteristik ekonomi non migran.  

 
Tabel 1  Rata-Rata Skor Dimensi Ekonomi Penduduk Lokal Kuta Selatan dan Migran Sirkuler Asal Jawa 

Status Migrasi 
Total 

Rata-Rata Skor 
Dalam Dimensi 

Ekonomi 

Perbedaan Dari 
Non Migran 

Nilai Uji t 
Jumlah Sampel 

(N) 

 

Non Migran 5,03    100 
 

Migran 5,16 (+) 0.13 0.611 100  

1-9 tahun 5,37 (+) 0.34 1.474 68 
 

10-18 tahun 4,53 (-) 0.5 -1.191 17 
 

19-26 tahun 4,93 (-) 0.1 -0.222 15 
 

  Sumber :  Pengolahan Data Primer 

 

 Dari tabel 1, dapat dijelaskan bahwa dalam dimensi ekonomi, ternyata kelompok migran sedikit 

lebih unggul dari kelompok non-migran. Data menunjukkan bahwa pencapaian skor dimensi ekonomi 

migran dan non migran masing-masing adalah 5,16 dan 5,03 dengan selisih 0.13. Rata-rata 

pencapaian ekonomi migran yang ternyata lebih berhasil dibandingkan rata-rata pencapaian ekonomi 

non migran menunjukkan bahwa kaum pendatang (migran) lebih kreatif dalam memanfaatkan segala 

peluang ekonomi yang ada di Kuta Selatan. Hasil penelitian dalam dimensi ekonomi ini sejalan 

dengan apa yang diungkapkan Arjawa (Bali Post edisi Januari 2013) yang menyatakan bahwa:  

  

“Satu hal yang menjadi penyakit sosial saat ini adalah bahwa kecenderungan masyarakat yang 

tidak mampu melepaskan diri dari zona kenyamanan menjadi zona kreatif. Dengan zona nyaman 

ini anggota masyarakat merasa telah mapan, tidak lagi melihat faktor-faktor lain sebagai peluang 

sehingga lemah akan tantangan. Padahal perubahan sosial di zaman sekarang luar biasa 

derasnya. Kemajuan teknologi dan manajemen telah membuat berbagai perubahan sosial 

tersebut terjadi. Dalam konteks migrasi sosial, zona nyaman ini dimiliki oleh penduduk 

lokal/setempat/asli yang berperilaku statis dan menikmati kenyamanan tersebut. Sebaliknya, para 

perantau sangat akrab dengan zona kreatif” 

 
 Sementara untuk mengetahui proses penyesuaian diri migran dapat dilihat dari variasi pencapai 

rata-rata skor menurut lamanya para migran sirkuler asal Jawa bertempat tinggal di Kuta Selatan. 

Migran mutakhir yang lama tinggalnya antara 1-9 tahun memiliki rata-rata skor 5,37 dengan selisih 

terhadap kelompok non migran adalah 0,34. Migran kelompok kedua dengan lama tinggal menengah 

yakni antara 10-18 tahun memiliki skor yang lebih rendah dari kelompok non migran yakni 4,53 

dengan selisihnya -0.5. Migran lama dengan lama tinggal antara 19-26 tahun memiliki skor dimensi 

ekonomi yang sedikit dibawah kelompok non migran yakni 4,93 dengan selisih -0.1.  

 Hasil perhitungan statistik deskriptif (mean) tersebut juga didukung oleh hasil uji beda (t). 

Mengikuti teori yang ada, semestinya nilai t dalam dimensi ekonomi adalah semakin besar (+) dengan 

semakin lamanya migran sudah bertempat tinggal di Kuta Selatan. Namun hasil perhitungan nilai t, 

secara berturut-turut tidaklah demikian. Nilai uji beda (t) untuk migran keseluruhan dan penduduk lokal 

Kuta Selatan adalah 0.611. Kemudian secara berturut-turut nilai t menjadi 1.474, (-)1.191, dan (-) 
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0.222 untuk migran sirkuler asal Jawa yang bertempat tinggal di Kuta Selatan antara 1-9 tahun, 10-18 

tahun, dan 19-26 tahun. 

Dengan memperhatikan realita tersebut, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi pendatang/migran umumnya akan 

semakin membaik dengan semakin lamanya mereka bertempat tinggal di daerah tujuan. Banyak 

tulisan yang menemukan hasil bahwa kondisi migran di daerah tujuan oleh karena mereka sebagai 

kaum minoritas, dukungan sosial yang diperolehnya menjadi kurang sehingga banyak yang 

menemukan kesulitan ekonomi (Bhugra dan Becker, 2005). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

migran mutakhir yang memiliki kondisi atau karakteristik ekonomi yang lebih maju daripada migran 

lama dan non migran. Rata-rata angka tersebut terutama didukung oleh indikator penghasilan. 

Dengan pendidikan, keahlian dan keterampilan yang mumpuni, migran mutakhir tidak sulit untuk 

memperoleh dan membuka lapangan kerja dengan penghasilan yang tinggi di Kuta Selatan yang 

wilayahnya sebagian besar bergerak pada bidang pariwisata. 

 Proses penyesuaian diri tidak terlihat dalam dimensi ekonomi, karena realita yang diperoleh 

menunjukkan keadaan yang sebaliknya, yakni migran mutakhir yang mampu menyesuaikan atau 

mensetarakan bahkan melebihi pencapaian ekonomi non migran, sementara migran yang lebih lama 

tinggal di Kuta Selatan kondisi ekonominya justru lebih rendah dari kondisi ekonomi non migran. 

 

Penyesuaian Diri Migran Dalam Dimensi Sosial 

 Proses migrasi melibatkan berbagai perubahan baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

nonfisik, antara lain sosial. Kuta Selatan adalah tempat yang subur bagi perubahan keadaan sosial 

karena daerah ini sudah menampakkan gejala perubahan kearah perkotaan. Dalam penelitian ini, 

indikator sosial yang dipilih adalah pendidikan yaitu tingkat pendidikan yang diukur melalui tahun 

sukses sekolah dan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini merupakan aspek penting 

dalam modernitas dalam kehidupan penduduk. Penduduk memerlukan pendidikan sebagai bekal 

dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan.  

 Pendidikan merupakan salah satu dari variabel-variabel kunci pada studi penyesuaian diri 

migran dan perbedaan migrasi. Tahun sukses sekolah yang mampu diraih dan kemampuan dalam 

membaca, menulis, dan berhitung baik migran sirkuler asal Jawa maupun non migran atau penduduk 

lokal Kuta Selatan sangat menarik diperhatikan dalam menentukan kebijaksanaan pengembangan 

kualitas sumber daya manusia di Kuta Selatan. 

 Dalam mengkaji dimensi sosial, dilihat dari perbedaan rata-rata skor tahun sukses sekolah dan 

kemampuan membaca, menulis, dan berhitung antara migran dan non migran. Selanjutnya, skor dari 

dua indikator tersebut digabung dan dideskripsikan mengenai penyesuaian diri migran sirkuler asal 

Jawa terhadap karakteristik sosial penduduk lokal Kuta Selatan. 

 
 
Tabel 2 Rata-Rata Skor Dimensi Sosial Penduduk Lokal Kuta Selatan dan Migran Sirkuler Asal Jawa 

Status Migrasi 
Total 

Rata-Rata Skor 
Dalam Dimensi 

Sosial 

Perbedaan Dari 
Non Migran 

Nilai Uji t 
Jumlah Sampel 

(N) 

 

Non Migran 5,03    100 
 

Migran 5,00 (-) 0.03 -0.281 100  

1-9 tahun 5,29 (+) 0.26 2.781 68 
 

10-18 tahun 4,47 (-) 0.56 -2.001 17 
 

19-26 tahun 4,27 (-) 0.76 -2.987 15 
 

  Sumber :  Pengolahan Data Primer 

 

 Dari tabel 2, secara keseluruhan terlihat bahwa dalam dimensi sosial, rata-rata skor yang 

diperoleh cukup konsisten dengan indikator-indikator yang mendukung yaitu tahun sukses sekolah 

dan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kelompok non migran, rata-rata sedikit lebih 
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unggul dari kelompok migran dengan selisih nilai 0.03. Dengan demikian migran secara keseluruhan 

belum mampu menyesuaikan diri dalam dimensi sosial. Pencapaian skor tersebut konsisten ketika 

dihubungkan dengan lama tinggal migran bertempat tinggal di Kuta Selatan.  Migran mutakhir (1-9 

tahun) memiliki skor tertinggi dari kelompok lainnya termasuk kelompok non migran dengan nilai 5,29. 

Semakin lama migran bertempat tinggal di Kuta Selatan rata-rata skornya terus semakin rendah, 

masing-masing 4,47 untuk migran dengan lama tinggal 10 sampai 18 tahun dan 4,27 untuk migran 

dengan lama tinggal 19 sampai 26 tahun.  

 Hasil perhitungan statistik deskriptif (mean) di atas juga didukung oleh hasil uji beda (t). 

Mengacu pada teori yang ada, nilai t dalam dimensi sosial adalah semakin rendah (-) dengan semakin 

lamanya migran sudah bertempat tinggal di Kuta Selatan. Hasil perhitungan nilai t untuk migran 

keseluruhan dan penduduk lokal Kuta Selatan adalah (-) 0.281. Kemudian secara berturut-turut nilai t 

menjadi 2.781, (-) 2.001, dan (-) 2.987 untuk migran sirkuler asal Jawa yang bertempat tinggal  di Kuta 

Selatan antara 1-9 tahun, 10-18 tahun, dan 19-26 tahun. 

 Penyesuaian diri cukup terlihat dalam dimensi sosial, terutama ditunjukkan oleh migran mutakhir 

yang sudah mampu menyesuaikan atau mensetarakan bahkan melebihi pencapaian kondisi sosial 

non migran, sementara migran yang lebih lama tinggal di Kuta Selatan kondisi sosialnya 

(pendidikannya) adalah lebih rendah dari kondisi sosial non migran sehingga kelompok migran lama 

belum mampu menyesuaikan diri terhadap pencapaian kelompok non migran dalam hal sosial 

(pendidikan). Terdapatnya variasi kondisi sosial yang dalam hal ini dilihat dari pendidikannya terutama 

antar kelompok migran disebabkan oleh kesempatan untuk menempuh pendidikan yang berbeda-

beda antar kelompok migran karena faktor ketersediaan fasilitas pendidikan, dan faktor ekonomi.  

 Terlihat dalam tabel bahwa rata-rata nilai dalam dimensi sosial yang diperoleh migran mutakhir 

(lama tinggal antara 1 sampai 9 tahun) yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya 

sepertinya juga konsisten dengan rata-rata nilai yang mereka peroleh dalam dimensi ekonomi yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Keadaan sosial (pendidikan) yang memadai cukup mendukung 

pencapaian kondisi ekonomi di perantauan. Dengan keadaan sosial yang tinggi, mereka mampu 

bersaing secara sehat untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. 

Keberhasilan migran terutama migran mutakhir dalam menyesuaikan diri dalam dimensi sosial 

(pendidikan) perlu mendapat perhatian serius, karena apabila keadaan ini dibiarkan maka segala hal 

di Kuta Selatan bisa dikendalikan oleh kelompok ini. Pernyataan ini mengacu pada penelitian yang 

telah dilakukan Niels dan Caterina (2015) di Ethiopia yang menunjukkan hasil bahwa migran yang 

berpendidikan lebih tinggi dan mendapatkan upah lebih tinggi daripada non-migran, akan 

mengendalikan faktor-faktor dan potensi lainnya di daerah tujuan migrasi. 

 

Penyesuaian Diri Migran Dalam Dimensi Fisik Lingkungan Tempat Tinggal 

 Proses migrasi melibatkan perubahan fisik dan lingkungan tempat tinggal khususnya di daerah 

tujuan. Keadaan fisik dan lingkungan tempat tinggal dapat dilihat dari indikator status penguasaan 

tempat tinggal, jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, sumber utama air minum, tempat mandi, sumber 

utama air mandi dan jenis kakus yang digunakan. Indikator tersebut juga berlaku bagi kelompok non 

migran atau penduduk lokal Kuta Selatan. Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan 

mengenai keberhasilan migran sirkuler asal Jawa dalam menyesuaikan diri di Kecamatan Kuta 

Selatan. Mereka yang berhasil memperbaiki taraf hidupnya cenderung akan meningkatkan kualitas 

tempat tinggalnya dan hidup pada lingkungan yang lebih baik.  

 John Turner dalam teori mobilitas tempat tinggal menyatakan mengenai strata sosial yang 

dikaitkan dengan lama bertempat tinggal di daerah tujuan sebagai acuan dalam melihat perilaku 

migran dalam menentukan pilihan bertempat tinggal. Ada 3 strata sosial yang dikemukakannya yaitu; 

(1) Bridgeheaders (golongan yang baru datang), bahwa golongan ini dikatakan memiliki kondisi 

ekonomi yang lemah sehingga mereka cenderung hanya menyewa rumah/tempat tinggal dengan 

kondisi yang sederhana, yang terpenting dekat dengan tempat kerja sehingga menghemat biaya 

transportasi; (2) Consolidators (golongan yang sudah agak lama tinggal di daerah tujuan/kota), seiring 

dengan kemapanan mereka di rantauan golongan ini sudah mulai memikirkan untuk memiliki rumah 
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sendiri dengan kualitas yang nyaman dan pemilihan lokasi yang semakin jauh dari pusat kota; dan (3) 

Status Seekers (golongan yang sudah lama tinggal di daerah tujuan/kota), golongan ini menginginkan 

suatu kondisi yang mengakibatkan statusnya diakui dalam stratum sosialnya. Keinginannya untuk 

mempunyai rumah yang modern mendapat prioritas yang sangat tinggi (Yunus, 1999). 

  Dalam mengkaji penyesuaian diri dalam dimensi fisik dan lingkungan tempat tinggal, dilihat 

dari perbedaan rata-rata skor dari gabungan skor indikator-indikator yang melekat di dalamnya yang 

diperoleh oleh migran dan non migran. Berikut disajikan dalam tabel 3 mengenai rata-rata skor yang 

diperoleh oleh kelompok non migran (penduduk lokal) dan kelompok migran yang dirinci menurut 

lamanya tinggal di Kuta Selatan untuk dapat dideskripsikan mengenai penyesuaian diri migran. 

  
Tabel 3 Rata-Rata Skor Dimensi Fisik Lingkungan Tempat Tinggal Penduduk Lokal Kuta Selatan dan Migran 

Sirkuler Asal Jawa 

Status Migrasi 
Total 

Rata-Rata Skor  
Perbedaan Dari 

Non Migran 
Nilai Uji t 

Jumlah Sampel 
(N) 

 

Non Migran 30,08    100 
 

Migran 28,80 (-) 1.28 -3.018 100  

1-9 tahun 27,63 (-) 2.45 -5.605 68 
 

10-18 tahun 31,12 (+) 1.04 1.429 17 
 

19-26 tahun 31,47 (+) 1.39 1.922 15 
 

  Sumber :  Pengolahan Data Primer 

  

 Dari tabel 3, secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa dalam dimensi fisik dan lingkungan 

tempat tinggal kelompok non migran atau penduduk lokal Kuta Selatan lebih unggul dari kelompok 

migran sirkuler asal Jawa, atau dalam arti lain kelompok migran belum mampu menyesuaikan diri 

terhadap karakteristik lingkungan tempat tinggal penduduk lokal. Data menunjukkan bahwa 

pencapaian rata-rata skor dimensi fisik dan lingkungan tempat tinggal non migran dan migran masing-

masing adalah 30,08 dan 28,80 dengan selisih 1,28. Walaupun demikian, kondisi fisik dan lingkungan 

tempat tinggal dari dua kelompok ini sudah sama-sama mencapai kategori baik. 

 Pencapaian skor tersebut menunjukkan variasi dilihat dari lamanya para migran sirkuler asal 

Jawa bertempat tinggal di Kuta Selatan. Migran mutakhir yang lama tinggalnya antara 1 sampai 9 

tahun memiliki rata-rata skor yang paling rendah dibandingkan kelompok lainnya yakni hanya 27,63 

yang belum sepenuhnya masuk pada kategori baik. Kelompok ini memiliki selisih dengan kelompok 

non migran mencapai 2,45 dan mereka belum berhasil dalam menyesuaikan diri. Migran kelompok 

kedua dengan lama tinggal menengah yakni antara 10 sampai 18 tahun memiliki skor yang lebih tinggi 

dari kelompok non migran yakni 31,12 dengan selisihnya 1,04. Migran lama dengan lama tinggal 

antara 19 sampai 26 tahun memiliki rata-rata skor juga di atas kelompok non migran yakni 31,47 

dengan selisih 1,39. Dua kelompok terakhir yang disebut dapat dikatakan telah mampu menyesuaikan 

diri dalam hal lingkungan tempat tinggal.  

 Hasil perhitungan statistik deskriptif (mean) di atas juga didukung oleh hasil uji beda (t). 

Mengacu pada teori yang ada, nilai t dalam dimensi fisik dan lingkungan tempat tinggal adalah 

semakin besar (+) dengan semakin lamanya migran sudah bertempat tinggal di Kuta Selatan. Hasil 

perhitungan nilai t untuk migran keseluruhan dan penduduk lokal Kuta Selatan adalah (-) 3.018. 

Kemudian secara berturut-turut nilai t menjadi (-) 5.605, 1.429, dan 1.922 untuk migran sirkuler asal 

Jawa yang bertempat tinggal  di Kuta Selatan antara 1-9 tahun, 10-18 tahun, dan 19-26 tahun. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini cukup mendukung teori yang telah ada yang menyatakan bahwa 

semakin lama migran berada di daerah tujuan, karakteristik fisik dan lingkungan tempat tinggalnya 

akan semakin membaik dan bisa menyerupai bahkan melebihi pencapaian penduduk lokal.   

 Yang menarik dari hasil penelitian ini adalah karakteristik migran mutakhir atau yang lama 

tinggalnya paling rendah (1 sampai 9 tahun). Kelompok ini memiliki rata-rata penghasilan serta rata-

rata pencapaian pendidikan tertinggi, namun justru dalam dimensi fisik dan lingkungan tempat tinggal 
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memiliki rata-rata skor yang paling rendah dibandingkan kelompok lainnya. Semestinya, pencapaian 

penghasilan, pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal berjalan paralel. Namun oleh karena migran 

mutakhir adalah migran sirkuler yang di masa mendatang berpotensi tetap melakukan migrasi sirkuler 

(tidak akan menetap permanen di daerah tujuan), maka mereka tidak terlalu memperhitungkan kondisi 

fisik dan lingkungan tempat tinggalnya yang hanya “sementara” di Kuta Selatan. Mereka tidak enggan 

bertempat tinggal dalam lingkungan yang sederhana asalkan memperoleh kesempatan ekonomi yang 

tinggi dan hasilnya akan mereka bawa pulang ke daerah asal. Keadaan fisik dan lingkungan tempat 

tinggal mereka di daerah asal selanjutnya memerlukan penelitian lebih lanjut, apakah jauh lebih bagus 

dari kelompok migran sirkuler lainnya yang berpotensial permanen menetap di daerah tujuan migrasi. 

Sementara migran sirkuler yang telah bertempat tinggal antara 10 sampai 18 tahun dan 19 sampai 26 

tahun, memiliki rata-rata skor dimensi ekonomi dan dimensi sosial yang lebih rendah dari kelompok 

migran mutakhir, namun memiliki kondisi fisik dan lingkungan tempat tinggal yang jauh lebih baik dari 

kelompok migran mutakhir dan bahkan lebih baik dari kelompok non migran. Kedua kelompok ini 

adalah migran sirkuler (dilihat dari realita mobilitasnya) yang berpotensi menjadi migran permanen di 

daerah tujuan. Mereka berusaha untuk membuat tempat tinggal yang jauh lebih layak karena 

digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. 

  Proses penyesuaian diri cukup terlihat dalam dimensi lingkungan fisik tempat tinggal, karena 

realita yang diperoleh menunjukkan bahwa migran mutakhir belum mampu menyesuaikan atau 

mensetarakan pencapaian dari keadaan fisik dan lingkungan tempat tinggal non migran, sementara 

migran yang lebih lama tinggal di Kuta Selatan sudah mampu mensetarakan bahkan melebihi 

pencapaian dari keadaan lingkungan fisik tempat tinggal non migran.  

 

4. Simpulan 

 Migrasi sebagai sebuah proses dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup pelakunya 

dalam berbagai dimensi. Semakin lama melakukan migrasi, semakin tinggi taraf hidup para migran. 

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak sepenuhnya demikian, karena dalam 

beberapa dimensi justru terjadi hal yang sebaliknya. Dalam dimensi ekonomi, penyesuaian diri 

mengacu pada lama tinggal migran tidak terlihat. Realita yang diperoleh menunjukkan hanya migran 

mutakhir yang mampu menyesuaikan diri, sementara migran terdahulu justru kondisi ekonominya 

masih dibawah kondisi ekonomi non-migran. Namun demikian secara keseluruhan tanpa memandang 

lama tinggal migran, secara rata-rata kondisi ekonomi migran sedikit lebih baik dibandingkan dengan 

kondisi ekonomi non-migran. Dalam dimensi sosial, juga menunjukkan keadaan yang sama seperti 

dalam dimensi ekonomi. Hanya migran mutakhir saja yang telah mampu menyesuaikan diri, 

sementara migran terdahulu kondisi sosialnya masih di bawah kondisi non-migran. Secara 

keseluruhan tanpa memasukkan variabel lama tinggal migran, kondisi sosial migran sedikit lebih 

rendah dibandingkan kondisi sosial non-migran. Dalam dimensi fisik dan lingkungan tempat tinggal, 

penyesuaian diri migran sudah semakin berhasil seiring dengan semakin lamanya migran tinggal di 

Kuta Selatan. Keadaan ini terutama dikontribusikan oleh migran lama yang kondisi fisik lingkungan 

tempat tinggalnya sudah lebih baik daripada non migran. Sementara kondisi fisik dan lingkungan 

tempat tinggal migran mutakhir masih dibawah kondisi non-migran, perlu waktu bagi mereka untuk 

dapat mensetarakan diri dengan masyarakat lokal daerah tujuan migrasi. 
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ABSTRACT 

This research is entitled The Signification of Good and Bad Day Based on Wewaran in Caka Bali 
Calendar. Specifically, this research aimed to describe the signification of sign of ala ayuning dewasa (good and 
bad day) based on Wewaran (a certain system of balinese day) on Caka Bali Calendar. This research was a 
qualitative research. The object of this research was verbal data in the form of the terms of good and bad day in 
Caka Bali Calendar. Data collection methods selected was a method of referring and assisted with the technique 
of note taking. Method of data analysis chosen was method of intralingual equivalent. Informal method was 
chosen in presenting the results of this study. The results of this study showed that the signification of good and 
bad day on Caka Bali Calendar are denotation, connotation, and denotation-connotation. 
 
Keywords: Signification, Sign, Caka Bali Calendar 

 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul Pemaknaan Tanda dalam Ala Ayuning Dewasa Berdasarkan Wewaran Pada 

Kalender Caka Bali. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemaknaan tanda dalam ala 
ayuning dewasa (baik – buruknya hari)  berdasarkan wewaran (sistem perhitungan tertentu tentang hari menurut 
Budaya Bali) pada Kalender Caka Bali. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian 
ini adalah data verbal yang berupa istilah-istilah tentang baik-burukya hari berdasarkan wewaran dalam Kalender 
Caka Bali. Metode pengumpulan data yang dipilih dalam penelitain ini adalah metode simak dengan teknik catat. 
Metode analisis data yang dipilih adalah metode padan intralingual. Metode informal dipilih dalam penyajian 
analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan tanda yang ditemukan pada ala ayuning 
dewasa berdasarkan wewaran pada Kalender Caka Bali adalah pemaknaan denotasi, konotasi, dan denotasi-
konotasi.  

 
Kata Kunci: Pemaknaan, Tanda, Kalender Caka Bali 
 

 

1. Pendahuluan 

Masyarakat Bali adalah masyarakat yang berbudaya yang dilandasi oleh nilai dan filosofis 

agama Hindu. Sebagai masyarakat yang berbudaya dan bernafaskan Agama Hindu, mereka sangat 

taat terhadap apa yang dianjurkan dan yang dilarang oleh ajarannya. Hal yang dianjurkan akan 

senantiasa mereka ikuti dan amalkan, sebaliknya hal yang dilarang akan senantiasa mereka jauhi dan 

pantang mereka lakukan. Salah satu yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan hal yang 

boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan adalah Wariga Dewasa. Namun, Kitab Wariga Dewasa ini 

selain terbatas aksesnya, juga sangat sakral dengan kata lain hanya orang tertentu yang 

diperbolehkan membukanya. Untuk itu, Kalender Caka Bali melakukan penyaduran isi wariga dewasa 

tersebut. Penyadurkan isi Wariga Dewasa ke dalam Kalender Caka Bali secara teoritis dan praktis 

akan membantu menyediakan informasi ala ayuning dewasa atau baik-buruknya hari kepada umat 

Hindu. Hal ini penting karena masyarakat Bali dalam memulai sesuatu yang baru selalu mencari hari 

baik, dan pantang terhadap hari buruk. Informasi yang disediakan di dalam kalender Caka Bali secara 

umum sudah memadai, dengan kata lain, mereka yang bisa membaca kalender sudah bisa melirik 

dewasa sesuai dengan keinginannya. Sebagai contoh, jika umat Hindu ingin mencari dewasa ayu 

untuk pitra yadnya, maka mereka akan menemukan dewasa ayu, yang salah satu perhitungannya 

berdasarkan atas wewaran yang disebut dengan Kala Buingrawu. Menurut Marayana (2016) Kala 

Buingrawu maknanya adalah ayu untuk melaksanakan upacara pitra yadnya, membakar sawa, dan 

membuat saluran air. Selanjutnya jika masyarakat membaca istilah bojog munggah maka istilah ini 

bermakna ala untuk bercocok tanam. Yang perlu diperhatikan dalam melirik dewasa ayu adalah 

bahwa suatu hari bisa mengandung dewasa ayu untuk tertentu, bisa mengandung dewasa ala untuk 
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tertentu, dan atau mengandung sekaligus dewasa ayu untuk tertentu dan dewasa ala untuk tertentu 

pula.  

Dari dua contoh istilah Wariga Dewasa di atas ada sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji 

lebih jauh. Adanya istilah pedewasaan dan makna yang dibawa atau ditafsir dari istilah itu merupakan 

hal yang perlu diteliti. Dalam hal ini istilah pedewasaan seperti kala buingrawu dan bojog munggah 

menurut konsep pemikirannya Saussure dalam Danesi (2004) disebut dengan penanda. Sedangkan 

makna dari kedua penanda itu disebut dengan petanda. Kombinasi komponen penanda dan petanda 

disebut dengan istilah tanda. Dalam wariga dewasa penanda-penanda ini dibentuk dengan 

memperhitungkan neptu atau urip dari masing-masing wewaran atau perhitungan lain. Penanda-

penanda inilah yang membawa interprestasi terhadap apa yang baik dan buruk untuk dilakukan.  

Tulisan ini sangat dibantu oleh tulisan-tulisan penulis sebelumnya yakni tulisannya Mujiono 

(2011) tentang kajian semiotika dalam film, tulisannya Putra (2010) tentang memahami makna symbol 

dalam komunikasi dengan Dayak Jangkang, dan tulisannya Taufik dan Baskin, (2015) tentang ilustrasi 

politik di majalah tempo. Kesamaan tulisan ini dengan tulisan sebelumnya adalah sama-sama melalui 

kajian semiotika. Sedangkan keunikan dari tulisan ini adalah menggunakan pendekatan semiotika ke 

dalam menganalisis ala ayuning dewasa pada Wariga Dewasa yang disadur ke dalam Kalender Caka 

Bali. Dengan adanya analisis terhadap ala ayuning dewasa ini maka diharapkan analisis ini dapat 

menjawab tentang hubungan penanda dan petanda yang ada di dalamnya. Sesuai dengan 

latarbelakang di atas, permasalah dalam tulisan ini adalah bagaimanakah hubungan penanda dan 

petanda ala ayuning dewasa berdasarkan wewaran pada Kalender Caka Bali. 

 

2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan 

kualitatif deskriftif yang menguraikan atau mendeskripsikan hubungan pananda dan petanda ala 

ayuning dewasa berdasarkan wewaran pada Kalender Caka Bali. Data yang digunakan adalah data 

primer yakni istilah ala ayuning dewasa dalam Wariga Dewasa pada Kalender Caka Bali edisi 2016. 

Subjek penelitian ini adalah Kalender Caka Bali yang ditulis oleh: 1) Marayana (2016), 2) Rawi (2016), 

3) Suartha (2016), dan 4) Wisma (2016). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah istilah-istilah 

atau penanda dan petanda ala ayuning dewasa berdasarkan wewaran tersebut. Istilah-istilah ala 

ayuning dewasa dalam Wariga Dewasa pada Kalender Caka Bali ini menjadi data dalam penelitian ini. 

Penanda-penanda yang dimaskud adalah seperti: 1) asuajag munggah yang mengandung makna Ayu 

untuk berburu, membuat petakut, dan membuat kentongan, 2) kala nanggung yang bermakna Ala 

untuk memindahkan orang sakit, memulai usaha, bepergian, mengambil hewan untuk peliharaan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak, 

sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik catat. Penyimakan secara 

seksama dilakukan pada hubungan penanda dan petanda. Tindakan selanjutnya adalah mencatat 

data-data tersebut ke dalam lembaran kerja yang sudah disediakan sedemikian rupa. Setelah 

melakukan pencatatan terhadap data-data yang ada maka peneliti melakukan sampling data 

proporsional. Dari semua data yang ada akan dipilih 25 data sebagai representatif. Kegiatan sampling 

data ini bertujuan untuk memilih data yang bisa mewakili tentang deskripsi penanda dan petanda ala 

ayuning dewasa berdasarkan wewaran pada Kalender Caka Bali. Karena data-data itu berupa istilah-

istilah dari Bahasa Bali Kuno, Jawa Kuno, dan Sansekerta maka istilah-istilah ini akan diterjemah ke 

dalam Bahasa Indonesia. Dengan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka hubungan penanda 

dan petanda akan kelihatan lebih jelas. Mengingat hubungan penanda dan petanda kebanyakan 

hubungan yang konotatif dan memerlukan tafsiran maka dalam menganisis data-data ini diperlukan 

bantuan analisis dari para pandita dan penibak dewasa yang menggeluti ala ayuning dewasa. 

Penelitian ini menggunakan metode padan intralingual dengan cara menghubungbandingkan unsur-

unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam bahasa yang 

berbeda (Mahsun, 2005).  

 

3. Hasil dan Pembahasan 
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Sesuai dengan masalah penelitian di depan yakni tentang hubungan penanda dan petanda ala 

ayuning dewasa berdasarkan wewaran pada Kalender Caka Bali, yang dihubungkan dengan teori 

utama beserta teori pembantu maka dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut. Hubungan 

penanda dan petanda ala ayuning dewasa berdasarkan wewaran pada Kalender Caka Bali adalah 

hubungan denotasi, konotasi, dan hubungan denotasi-konotasi (campuran).  

 

Tabel 1 Rincian Signifikasi Tanda Ala Ayuning Dewasa Berdasarkan Wewaran 

No Hubungan Tanda Jumlah Persentase 

1 Denotasi 2 8 %  

2 Konotasi 21 84% 

3 Denotasi-Konotasi (Campuran) 2 8% 

Jumlah Data 25 100 % 

 

Hubungan penanda dan petanda ala ayuning dewasa berdasarkan wewaran pada Kalender 

Caka Bali ditemukan tiga jenis penandaan (signification) yakni denotasi, konotasi, dan denotasi-

konotasi (campuran). Menurut  Berger (2015)  denotasi yakni suatu makna yang ditunjuk oleh kata-

kata dan bersifat langsung. Sementara itu hubungan konotasi adalah suatu makna yang mengarah 

pada makna-makna kultural. Oleh karena ada penanda wariga dewasa ini membawakan makna yang 

lebih dari satu aktivitas yang dibolehkan atau dilarang maka petanda-petanda itu ada yang hubungan 

pemaknaanya bersifat denotasi-konotasi (campuran) yakni suatu hubungan yang separuh maknanya 

bersifat denotasi yakni hubungan langsung antara penanda dan petandanya, dan separuhnya bersifat 

konotasi yakni bersifat tidak langsung. 

 

1) Pemaknaan Denotasi 

Data: 1) Kajeng susunan “Kajeng susunan/anyaman” 

Petanda : (+) Ayu untuk membuat anyam-anyaman seperti: sok, dungki, tikar, guwungan. 

Hari : Kajeng - Guru - Dadi 

Hubungan Penanda dan petanda:  Penanda ini merupakan dewasa ayu yang berhubungan dengan 

menganyam. Kajeng susunan artinya kajeng untuk menyusun atau menganyam; Anyaman-anyaman 

seperti sok, dungki, tikar, dan guwungan yang disusun di hari ini akan kokoh serta awet. Penanda 

kajeng susunan (anyaman) dengan petandanya yakni ayu untuk membuat anyam-anyaman 

mempunyai hubungan yang jelas dan langsung. Hubungan penanda dan petanda terlihat jelas melalui 

leksikon susunan atau anyaman. Dilihat dari hubungan kedua komponen tanda ini maka penanda dan 

petanda mempunyai hubungan denotasi. 

 

Data: 2) Kala dite ”Waktunya hari minggu “ 

Petanda : (-) Ala bagi yang hari lahir Minggu bila bepergian ke tengah hutan. 

Hari : Kelahiran hari minggu 

Hubungan Penanda dan petanda: Penanda ini merupakan dewasa ala bagi seseorang yang lahir di 

hari minggu untuk bepergian ke tengah hutan. Jika yang bersangkutan bepergian ke tengah hutan 

maka sesuatu yang tidak diharapkan mungkin terjadi. Kala dite artinya waktu minggu; dite merupakan 

kependekan kata yang diambil dari kosa kata Bahasa Bali redite yang artinya hari minggu. Kala dite 

ini dipakai untuk penanda ala. Penanda dan petanda ini mempunyai hubungan denotasi karena ada 

hubungan yang jelas antara kala dite dengan petandanya yang merupakan makna yakni ala bagi yang 

lahir hari minggu bila bepergian ke tengah hutan. Hubungan penanda dan petanda bersifat langsung 

atau denotasi. 

 

2) Pemaknaan Konotasi 

Data: 3) Babi munggah “Babi naik” 

Petanda : (-) Ala untuk bercocok tanam. 

Hari : Wage - Tungleh 
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Hubungan penanda dan petanda: Penanda ini merupakan dewasa ala untuk bercocok tanam. Babi 

munggah artinya babi yang naik, naik dalam konteks ini adalah naik ke pemukiman. Salah satu 

karakter dari babi adalah perusak atau pengganggu tanaman sehingga pada hari ini tidak baik untuk 

bercocok tanam. Kalau bercocok tanam di hari ini diyakini akan tidak bagus hasilnya atau ada 

gangguan terhadap tanaman yang ditanam. Penanda dan petanda ini mempunyai hubungan konotasi 

karena hubungan kedua komponen tanda ini sudah bersifat tidak langsung yakni dari istilah babi 

munggah dengan ala untuk bercocok tanam. 

 

Data: 4) Bojog munggah “Kera naik” 

Petanda : (-) Ala untuk bercocok tanam. 

Hari : Kliwon - Was 

Hubungan Penanda dan petanda: Penanda ini merupakan dewasa ala untuk bercocok tanam. 

Menurut  Kersten (1984) Bojog munggah artinya kera yang naik, naik dari sarangnya ke pemukiman. 

Salah satu sifat kera adalah sebagai perusak dan penggangu tanaman sehingga di hari ini tidak baik 

untuk bercocok tanam. Bila bercocok tanam maka hasilnya tidak akan bagus, analoginya tanaman itu 

akan dirusak atau dimakan oleh si kera. Penanda dan petanda ini mempunyai hubungan konotasi 

karena hubungan di antara keduanya bersifat tidak langsung atau degan tidak dapat diartikan secara 

leksikal hubungan penanda dan petandanya. 

 

3) Penandaan Denotasi-Konotasi 

Data: 5) Kajeng lulunan “Kajeng dorongan atau pembongkaran” 

Petanda : (+) Ayu mulai membongkar. (-) Tidak baik untuk membuat sok atau sejenisnya. 

Hari : Kajeng - Ludra - Dadi   

Hubungan Penanda dan petanda: Penanda ini merupakan dewasa ayu untuk memulai membongkar 

karena adanya pengaruh kajeng lulunan. Kajeng adalah salah satu bagian dari tri wara. Kajeng 

lulunan artinya kajeng dorongan atau pembongkaran atau berfungsi sebagai pendorong atau 

pembongkar.  Karena pada hari ini ada pengaruh makna dorongan, melalui kajeng susulan maka apa 

yang dibongkar pada hari ini akan cepat selesai. Sebaliknya penanda ini juga merupakan dewasa ala 

untuk membuat sejenis anyaman karena anyaman itu akan cepat lepas.  Penanda dan petanda ini 

mempunyai hubungan denotasi-konotasi. 

 

Data: 6) Kala bangkung “Waktu babi betina yang sudah beranak” 

Petanda : (-) Ala untuk mulai membeli atau memelihara hewan dan hindari pembicaraan yang tidak 

perlu. 

Hari : Redite -Pon, Soma-Pahing, Buda-Umanis, dan Saniscara-Wage. 

Hubungan Penanda dan petanda:  penanda ini merupakan dewasa ala untuk membeli atau 

memelihara hewan. Menurut Kersten (1984) Kala bangkung artinya waktu babi betina yang sudah 

beranak. Penanda kala bangkung di sini menandakan ala untuk memelihara semua hewan tidak 

sebatas babi betina saja. Penanda ala berikutnya adalah tidak baik untuk pembicaraan yang penting. 

Bangkung adalah babi betina dan biasanya betina atau perempuan mempunyai sifat negatif yakni 

suka menggosip sehingga bisa menyebabkan salah paham. Hubungan penanda dan petanda pada 

makna pertama yakni ala untuk mulai membeli atau memelihara hewan mempunyai hubungan yang 

jelas yakni kata bangkung dengan kata hewan. Sementara itu pada makna yang kedua yakni kata 

bangkung dengan hindari pembicaraan yang tidak perlu merupakan merupakan hubungan yang tidak 

langsung. Penanda dan petanda ini mempunyai hubungan denotasi-konotasi.  

 

4. Simpulan 

Dari pembahasan terhadap data-data dalam penelitian ini dapat disimpulkan dua hal; pertama 

makna tentang baik atau buruknya hari disepakati oleh orang yang mengerti wariga dewasa dan 

diistilahkan dalam kata atau frasa tertentu seperti: 1) semut sadulur yang berarti ayu untuk 

membentuk suatu perkumpulan, mengadakan pertemuan tetapi ala untuk mengubur jenazah, 2) kala 

wisesa berarti ayu untuk pelantikan pejabat dan mengesahkan awig-awig. Dengan kata lain 
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seseorang untuk mengetahui makna dari suatu tanda atau istilah harus mempelajari konteks terlebih 

dahulu atau setidaknya ada pemahaman sebelumnya. 

Kedua, berkenaan dengan hubungan penanda dan petanda (signifikasi) bahwa ditemukan 

hubungan yang denotasi, konotasi, dan denotasi-konotasi. Hubungan denotasi menunjukkan bahwa 

antara penanda dan petanda menunjukkan makna yang langsung dan implisit melalui kata-kata dalam 

istilah penandanya. Hubungan konotasi menunjukkan makna yang tak langsung atau eksplisit dan 

ada pengaruh kultural. Sedangkan hubungan denotasi-konotasi (campuran) menunjukkan pemaknaan 

penanda yang sebagian petandanya diartikan secara langsung dan sebagaiannya lagi diartikan 

secara tidak langsung atau ada pengaruh budaya. 
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ABSTRACT 
This research is entitled The Sound Deletion in Balinese Language of Jembrana Dialect. Specifically, this 

research aimed at describing the types of sound deletion, the phonological environment of sound deletion, and 
the phonological rule of sound deletion in Balinese Language of Jembrana Dialect. This research was a 
qualitative research. The object of this research was verbal data in the form of words spoken by native speakers 
of Balinese Language of Jembrana Dialect. The data collection method was a method of referring and with 
tapping technique and followed by recording technique. The method of analyzing the data was intralingual 
equivalent method. The results showed that there were two types of sound deletion in Balinese Language of 
Jembrana Dialect. They are 1) consonant deletion which covers deletion of obstruent /p,b,t,d,c,ɟ,k,g,s/, deletion 
/s/, deletion /ŋ/, deletion /n/, deletion /k/, and 2) vowel deletion which covers deletion /e/ and deletion /ə/. 
 
Keywords: Deletion, phonological environment, phonological rules, Jembrana Dialect, Balinese language 

 
 

ABSTRAK 
Tulisan ini berjudul Pelesapan Bunyi pada Bahasa Bali Dialek Jembrana. Secara khusus tulisan ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan jenis pelesapan, lingkungan fonologis pelesapan, dan kaidah fonologis 
pelesapan pada Bahasa Bali Dialek Jembrana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah data verbal yang berupa kata-kata yang diucapkan oleh penutur asli Bahasa Bali Dialek 
Jembrana. Metode pengumpulan data yang dipilih adalah metode simak dengan teknik sadap dan dilanjutkan 
dengan teknik rekam. Metode analisis data yang dipilih adalah metode padan intralingual. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ditemukan dua jenis pelesapan bunyi pada Bahasa Bali Dialek Jembrana yakni 1) 
pelesapan konsonan yang terdiri dari: pelesapan obstruen /p, b, t, d, c, ɟ, k, g, s/, pelesapan /s/, pelesapan /ŋ/, 
pelesapan /n/, pelesapan /k/, dan 2) pelesapan vokal yakni pelesapan /e/ dan pelesapan /ə/. 
  
Kata Kunci: Pelesapan, lingkungan fonologis, kaidah fonologis, Dialek Jembrana, Bahasa Bali 

 

 

1. Pendahuluan 

Bahasa Bali adalah bahasa komunikasi sehari-hari yang digunakan di Pulau Bali. Namun, 

Bahasa Bali tidak hanya digunakan sebagai sebagai alat komunikasi di Pulau Bali, tetapi juga di Pulau 

lainnya seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan. Di samping 

itu, Bahasa Bali juga digunakan di luar wilayah Provinsi Bali oleh penutur transmigran asal Bali seperti 

di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumbawa. Menurut Bawa dalam bukunya Sedeng, (2010) 

Bahasa Bali secara geografis dikelompokkan menjadi dua dialek; Dialek Bali Aga (Bali Mula) dan 

Dialek Bali Dataran. Yang termasuk dalam Dialek Bali Aga adalah penutur yang bermukim di 

beberapa daerah pegunungan di Kabupaten Tabanan, Buleleng, Badung, Bangli, Karangasem, dan 

Klungkung (Pulau Nusa Penida). Sementara itu, Dialek Bali Dataran mendiami daerah dataran rendah 

Pulau Bali, baik di belahan utara maupun di belahan selatan.  

Mengingat Dialek Bali Dataran yang mempunyai wilayah yang sangat luas dan mempunyai 

penutur yang begitu banyak di Pulau Bali, maka Bahasa Bali Dataran ini juga mempunyai dialek-

dialek sendiri seperti, Dialek Klungkung, Dialek Badung, Dialek Karangasem, Dialek Buleleng, Dialek 

Gianyar, Dialek Tabanan, Dialek Bangli, Dialek Denpasar, dan Dialek Jembrana. Dari sekian dialek 

Bahasa Bali di atas, memang setiap dialek mempunyai ciri khas tersendiri yang dinyatakan dalam 

bentuk fonem, morfem, kata, bahkan urutan kata yang berbeda. Berbicara masalah Bahasa Bali 

memang sudah banyak penelitiannya baik pada skala linguistik mikro maupun linguistik makro. Salah 

satu penelitian linguistik mikro yakni dalam bidang fonologi Bahasa Bali pernah dilakukan oleh Pastika 

(2005). Dari kajian-kajian yang pernah diteliti sebelumnya, Bahasa Bali Dialek Jembrana belum dapat 

dianalisis secara fonologis sehingga penulis merasa perlu melalukan penelitian ini untuk bisa 
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menghasilkan deskripsi kebahasaan masyarakat Jembrana sebagai salah satu aset Budaya Bali. 

Selanjutnya dalam tulisan ini Bahasa Bali Dialek Dataran yang standar akan disebut Bahasa Bali 

Dialek Standar dan disingkat BBDS dan Bahasa Bali Dialek Jembrana disingkat BBDJ. 

Bahasa Bali Dialek Jembrana dipilih karena dialek ini lebih menunjukkan perbedaan yang 

signifikan dibandingkan dengan dialek-dialek lainnya. Secara geografis memang domain atau wilayah 

bahasa ini agak menjolok di wilayah Pulau Bali bagian Barat. Namun di balik perbedaan-perbedaan di 

atas, sesuai dengan konsepnya Nadra & Reniwati (2009) bahwa mereka sebagai penutur Bahasa Bali 

masih saling memahami tuturannya. Selanjutnya, menurut Nadra & Reniwati (2009) unsur-unsur 

bahasa yang menyebabkan perbedaan atau variasi bahasa adalah 1) unsur fonologis, 2) unsur 

morfologis, 3) unsur leksikal, 4) unsur sintaksis, dan 5) unsur semantik. Terlepas dari kelima unsur 

pembeda variasi bahasa di atas, maka penelitian Bahasa Bali Dialek Jembrana akan difokuskan pada 

unsur fonologis khususnya pelesapan bunyi. 

Beberapa isu menarik dalam bidang fonologi dalam BBDJ dapat diamati dalam beberapa 

situasi kebahasaan. Pertama, adanya proses fonologis yang disebut pelesapan bunyi pada kata yang 

berakhiran fonem /n/. Pelesapan-pelesapan itu tampak seperti pada kata-kata di dibawah ini. 

Contoh 1. Pelesapan /n/ di akhir kata setelah vokal /a/ dalam BBDJ 

BBDS BBDJ Makna 

[dəlodan]  [dəloda]  Lebih di selatan 

[məɟalan] [məɟala] Bejalan 

[ɡaməlan] [ɡaməla] Gamelan (alat musik) 

Selain pelesapan fonem /n/ ada akhir kata di atas, fonem /ŋ/ juga lesap di akhir kata setelah 

morfem terikat. Prosses fonologis yang kedua ini dapat diamati pada tabel di bawah ini: 

Contoh 2. Pelesapan /ŋ/ di akhir kata setelah vokal /a/ dalam BBDJ 

BBDS BBDJ Makna   

[nəlahaŋ]  [nəlaha] Menghabiskan 

[nakonaŋ] [nakona] Menanyakan 

[ŋasukaŋ]  [ŋasuka] Menyekolahkan 

Pelesapan-pelesapan bunyi di atas akan dianalisis berdasarkan jenisnya, lingkungan fonologis 

yang menentukan, dan kaidah fonologisnya. Tulisan ini sangat dibantu oleh tulisannya Putra (2015) 

dan Suartini (2012) khususnya tentang kaidah fonologis yang menggunakan pendekatan fonologi 

generatif. Selanjutnya tulisan ini ada kesamaannya dengan tulisannya Sofyan (2010) tentang fonem-

fonem dan distribusi fonem unik Bahasa Madura dibandingkan dengan Bahasa Indonesia.  

Sesuai dengan pemaparan fenomena kebahasaan di atas, bidang fonologi menarik untuk 

dianalisis khususnya pada pelesapan bunyi dalam Bahasa Bali Dialek Jembrana. Selanjutnya sebagai 

esensi dari semua urain ini, maka tulisan ini diberi judul Pelesapan Bunyi pada Bahasa Bali Dialek 

Jembrana. Untuk lebih jelasnya, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirinci 

sebagai berikut: 

1) Jenis pelesapan bunyi apa saja yang terjadi dalam Bahasa Bali Dialek Jembrana? 

2) Di lingkungan fonologis mana pelesapan bunyi dalam Bahasa Bali Dialek Jembrana terjadi? 

3) Bagaimanakah kaidah pelesapan bunyi dalam Bahasa Bali Dialek Jembrana? 

 

2. Metode 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena kebahasaan dalam bidang fonologi 

khususnya pada pelesapan bunyi. Permasalahan fonologis yang dianalisis adalah jenis pelesapan, 

lingkungan fonologis pelesapan bunyi, dan kaidah fonologis pelesapn bunyi. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan atas penggunaan Bahasa 

Bali Dialek Jembrana oleh penutur secara alami sehingga deskripsi Bahasa Bali Dialek Jembrana 

bersifat objektif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Moleong (2002) bahwa 

metode kualitatif merupakan metode prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari manusia sebagai penutur atau mitra tutur dan prilakunya yang dapat 

diamati. Lokasi Penelitian ini bertempat di Kabupaten Jembrana-Provinsi Bali. Beberapa desa di 
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Kecamatan Jembrana yakni Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara yakni Kelurahan Baler Bale 

Agung, dan Kecamatan Mendoyo yakni Desa Mendoyo Dauh Tukad dan Desa Yeh Embang dijadikan 

sampel sebagai desa penutur Bahasa Bali Dialek Jembrana dalam penelitian ini. 

Data dalam penelitian ini adalah data lisan yang diperoleh dari informan-informan yang 

memberikan informasi kebahasaan terkait dengan fonologi Bahasa Bali Dialek Jembrana. Adapun 

informan penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang. Setelah sumber data dirinci dengan jelas sesuai 

dengan kriteria, tindakan berikutnya adalah pengumpulan data. Ada dua jenis metode pengumpulan 

data yang dipilih dalam penelitian ini yakni metode simak dan metode cakap. Metode simak 

merupakan metode utama yang digunakan dalam penelitian ini. Metode simak dilakukan melalui 

penyimakan terhadap pemakaian Bahasa Bali Dialek Jembrana oleh penutur. Metode simak ini 

dibantu dengan teknik sadap, yakni peneliti berupaya mendapatkan data dengan melakukan 

penyadapan terhadap penggunaan Bahasa Bali Dialek Jembrana oleh penuturnya. Penyadapan 

terhadap informan ini dilakukan dengan teknik lanjutan yakni teknik rekam. Dalam hal ini peneliti 

melakukan perekaman terhadap kebahasaan informan. Tehnik lanjutan rekam ini kemudian dibantu 

dengan tehnik simak bebas libat cakap, maksudnya peneliti menyimak dialog yang terjadi antar 

informan. Tehnik ini dipilih karena data yang diinginkan oleh peneliti kadang muncul begitu saja ketika 

mereka berinteraksi dengan penutur lainnya. Metode yang kedua yang sebagai metode pembantu 

(supporting method) adalah metode cakap. Metode cakap ini digunakan dengan cara melakukan 

percakapan pada informan. Untuk mendapatkan data yang akurat, metode cakap ini yang dibantu 

dengan teknik pancing digunakan dalam penelitian ini. Cara yang digunakan untuk memancing 

informan adalah dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Setelah data itu dikumpulkan tahapan berikutnya adalah tahapan analisis data. Analisis data 

dapat dilakukan apabila data penelitian tersebut telah diseleksi dan diklasifikasikan. Pada penelitian 

ini analisis data dilakukan dengan menggunakan metode padan intralingual. Menurut Mahsun (2005: 

118) metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara menghubungbandingkan unsur-

unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam bahasa yang 

berbeda. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini diawali oleh identifikasi data yakni data 

diidentifikasi dengan mengunakan tanda-tanda yang berbeda untuk setiap data yang berbeda. 

Setelah itu, kegiatan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Tahapan-tahapan yang dimaksud 

adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan jenis pelesapan bunyi dalam Bahasa Bali Dialek 

Jembrana. Kedua, menentukan lingkungan fonologis pelesapan bunyi Bahasa Bali Dialek Jembrana. 

Ketiga, merumuskan kaidah fonologis pelesapan bunyi Bahasa Bali Dialek Jembrana. Dalam 

penelitian ini digunakanlah dua jenis metode penyajian data yakni metode formal dan metode 

informal. Metode formal yaitu dengan menyajikan hasil analisis dengan menggunakan tanda dan 

lambang. Metode informal yaitu dengan menyajikan hasil analisis dengan megguanakan kata-kata 

biasa. Tanda yang digunakan dalam metode formal ini diantaranya: tanda tambah (+), dan tanda 

kurang ( ̶ ), tanda panah (→), sedangkan lambang yang digunakan adalah kurung biasa ( ), garis 

miring dua //, dan kurung siku [ ], dan lambang-lambang fonetik yang digunakan untuk mentranskripsi 

bunya Bahasa Bali. Sedangkan metode informal digunakan untuk menjelaskan jenis pelesapan bunyi 

BBDJ, lingkungan fonologis yang menentukan pelesapan bunyi BBDJ, dan kaidah fonologis 

pelesapan bunyi BBDJ dengan kata-kata biasa sehingga akan tersusun untaian kata-kata yang 

berupa teks.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil penelitian ini ditemukan dua pelesapan bunyi dalam Bahasa Bali Dialek Jembrana 

yakni pelesapan konsonan dan pelesapan vokal. Kedua jenis pelesapan ini dirinci sebagai berikut: 

a) Pelesapan konsonan: 

1. Pelesapan obstruen /p, b, t, d, c, ɟ, k, ɡ, s/ 

2. Pelesapan /s/ 

3. Pelesapan /ŋ/ 

4. Pelesapan /n/ 
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5. Pelesapan /k/ 

 

b) Pelesapan Vokal 

1. Pelesapan /e/ 

2. Pelesapan /ə/ 

Di antara pelesapan-pelesapan tersebut di atas 3 di antaranya sudah pernah ditemukan oleh 

Pastika (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Fonologi Bahasa Bali, yakni: pelesapan obstruen /p, 

b, t, d, c, ɟ, k, ɡ, s/, pelesapan /s/, dan pelesapan /ə/. Deskripsi dari pelesapan-pelesapn yang terjadi 

dalam Bahasa Bali Dialek Jembrana adalah sebagai berikut: 

a) Pelesapan Konsonan 

Konsonan-konsonan yang mengalami pelesapan adalah sebagai berikut: 

1) Pelesapan Obstruen /p, b, t, d, c, ɟ, k, ɡ, s/ 

Pelespan obstruen yakni konsonan /p, b, t, d, c, ɟ, k, ɡ, s/ setelah adanya asimilasi fonem nasal 

/ŋ/ seperti pada data di atas. 

Representasi Dasar Representasi Fonetis Makna 

/ŋ + panciŋ/ [mancɪŋ] ‘memancing’ 

/ŋ + baaŋ/ [maaŋ] ‘memberikan’ 

/ŋ + tanəm/ [nanəm] ‘menanam’ 

/ŋ + doɡdoɡ/ [noɡdoɡ] ‘menabrak’   

/ŋ + culik/ [ɲulɪk] ‘menculik’  

/ŋ + ɟaɡur/ [ɲaɡʊr] ‘memukul’ 

/ŋ + kocok/ [ŋocok] ‘mengocok’ 

/ŋ + ɡae/ [ŋae] ‘membuat’ 

/ŋ + silih/ [ɲilɪh] ‘meminjam’ 

Fonem-fonem obstruen akan dilesapkan dalam lingkungan di antara nasal diperbatasan 

morfem dan awal bagian morfem pangkal yang silabis. Menurut Schane (1992) untuk mengkaidahkan 

proses pelesapan bunyi dinyatakan dengan Ø, dan segmen yang mengalami pelesapan muncul di 

sebelah kiri tanda panah dan simbol Ø muncul di sebelah kanan. Jadi, proses pelesapan di atas dapat 

dikaidahkan sebagai berikut: 

Kaidah: 

      - sil. Ø  / [+ nas.]+                            [+sil.] X 

      - son. 

  

X adalah bagian morfem pangkal. 

 

2) Pelesapan /s/ 

Pelesapan fonem /s/ terjadi pada kata bilangan seperti satus ‘seratus’ dan satak ‘dua ratus’. 

Representasi Dasar Representasi Fonetis Makna 

/satus/ [satʊs] ‘seratus’ 

/satak/ [satak] ‘dua ratus’ 

/telu satus/ [təlʊŋ atʊs] ‘tiga ratus’ 

/lima satus/ [limaŋ atʊs] ‘lima ratus’ 

/telu satak/ [təlʊŋ atak] ‘enam ratus’ 

/pitu satus/ [pitʊŋ atʊs] ‘tujuh ratus’ 

Adanya pelesapan fonem /s/ pada kata bilangan kedua yang dimulai fonem /s/. Proses fonologis ini 

dapat dikaidahkan sebagai berikut:  

Kaidah:  

+ kons. +kons. 

+ mal.                      Ø   /     X +bel.             #   [F. bil.] 

- son 
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X adalah adalah bagian dari kata bilangan pertama. 

 

 

3) Pelesapan /ŋ/ 

Pelesapan /ŋ/ pada lingkungan akhir morfem terikat dengan akhiran vokal yang berfitur 

distingtif: + silabis dan + rendah.    Pelesapan fonem /ŋ/ dalam BBDJ adalah sebagai berikut: 

 

Representasi Dasar Representasi Turunan Makna 

 [ŋ + kaɟa + aŋ] [ŋaɟana] ‘ke utara’ 

[ŋ + kaŋin + aŋ] [ŋaŋina] ‘ke timur’ 

[ŋ + kauh + aŋ] [ŋauha] ‘ke barat’ 

[kenken + aŋ] [kɛnkena] ‘bagaimanakan’ 

 

Sebagai salah satu dialek Bahasa Bali, pelesapan fonem /ŋ/ ini merupakan suatu proses 

fonologis yang membedakan antara BBDS dan BBDJ. Bila dicermati dari data yang ada bahwa 

pelesapan /ŋ/ terjadi di akhir kata pada morfem terikat. Pelesapan ini dapat dikaidahkan sebagai 

berikut: 

Kaidah:  

+ nas. + sil. 

+ bel.                     Ø   /     X + ren.  # 

 

 

4) Pelesapan /n/ 

Dalam Bahasa Bali Dialek Jembrana rupanya tidak semua /n/ di akhir kata itu dilesapkan. 

Fonem /n/ di akhir kata lesap ketika berada dalam lingkungan fonologis setelah morfem terikat yang 

didahului fonem /a/. Berikut adalah data  

/n/ diakhir kata yang tidak mengalami pelesapan. 

Representasi Dasar Representasi Fonetis Makna 

/poros + an/ [porosa] ‘sejenis sarana banten’ 

/muat + an/ [muata] ‘muatan’ 

/undaŋa + an/ [ʊndaŋa] ‘undangan’ 

/liu + n+ an/ [liuna] ‘lebih banyak’ 

/beten + an/ [bətena] ‘lebih di bawah’ 

/dəlod + an/ [dəloda] ‘lebih di selatan’ 

/dauh + an/ [dauha] ‘lebih di barat’ 

/uɟan uɟan + an/ [uɟan uɟana] ‘hujan-hujanan’ 

Pelesapan fonem /n/ ini merupakan suatu proses fonologis yang membedakan antara BBDS dan 

BBDJ. Bila dicermati dari data yang ada bahwa fonem /n/ lesap diakhir kata setelah morfem terikat 

yang didahului fonem /a/. 

Kaidah:  

+ nas. + sil. 

+ ant.                     Ø   /     X + ren.  # 

+ kor. 

 

X adalah morfem terikat. 

 

5) Pelesapan /k/ 

Dalam Bahasa Bali Dialek Jembrana fonem /k/ di akhir morfem pangkal ada yang lesap ada 

yang tidak lesap. Fonem /k/ lesap dalam lingkungan fonologis di akhir morfem pangkal dan 

diperbatasan morfem terikat. 

Representasi Dasar Representasi Fonetis Makna 
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/pənek + aŋ/ [pəne’a]  ‘naikkan’ 

/balik+aŋ/ [bali’a] ‘balikkan’ 

/cənik + aŋ/ [cəni’a] ‘lebih kecil’ 

/tumpuk + aŋ/ [tʊmpu’a] ‘tumpukkan’ 

/ɟuk + aŋ/ [ɟu’a] ‘ditangkap’ 

/tabrak + an/ [tabra’a] ‘tabrakan’ 

Kaidah: 

 

+ obs.  

+ hamb.                    Ø   /                                #   +    X  

+ bel. 

- bers. 

 

X adalah morfem terikat. 

 

b) Pelesapan Vokal 

Vokal-vokal dalam BBDJ yang mengalami pelesapan yakni vokal /e/ dan /ə/. 

1) Pelesapan /e/ 

Pelesapan vokal /e/ terjadi pada data berikut ini. 

Representasi Dasar Representasi Fonetis Makna 

/bapa + ne/ [bapan] ‘bapaknya’ 

/meme + ne/ [memɛn] ‘ibuknya’ 

/isi + ne/ [isɪn] ‘isinya’ 

/pipi + ne/ [pipɪn] ‘pipinya’ 

Pelesapan /e/ terjadi di akhir kata setelah morfem terikat yang fitur distingtifnya: + nasal, + anterior, 

dan + koronal. Poses pelesapan ini dapat dikaidahkan sebagai berikut: 

Kaidah: 

+ sil + nas. 

+ teng.                       Ø   /   X      + ant.                                       #  

 + kor. 

 

2) Pelesapan/ ə/  

Pelesapan /ə/ dalam BBDJ teradi di dua lingkungan yang berbeda yakni /ə/ yang menempati 

posisi di awal dan posisi tengah kata. Berikut adalah pelesapan /ə/ di antara konsonan obstruen dan 

/r, l/. 

Representasi Dasar Representasi Fonetis Makna 

/telabah/ [tlabah] ‘saluran air’ 

/kəranɟaŋ/ [kranɟaŋ] ‘keranjang’ 

/ŋələməsin/ [ŋləmesɪn] ‘merayu’ 

/kəleŋkeŋ/ [klɛŋkɛŋ] ‘buah kelengkeng’ 

Selain pelesapan /ə/ pada lingkungan di antara fonem obstruen dan /r,l/, pelesapan fonem /ə/ juga 

terjadi posisi awal kata seperti data berikut. 

Representasi Dasar Representasi Fonetis Makna 

/ənto/ [nto] ‘itu’ 

/ənɟək/ [nɟək] ‘injak’ 

/əɲaɡ/ [ɲaɡ] ‘rusak’ 

/əncak/ [ncak] ‘pecah’ 

[əɟuk/ [ɟʊk/ ‘tangkap’ 

Dari proses dan lingkungan fonologis yang terjadi pada data Bahasa Bali Dialek Jembrana di atas 

maka dapat dikaidahkan sebagai berikut. 

Kaidah: 
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+sil                   Ø   a. +kons. + kons. 

-teg. -son.  + son. 

   - nas 

                               b. #                         

 

4. Simpulan 

Dari pemaparan di atas dua proses pelesapan bunyi ditemukan di dalam Bahasa Bali Dialek 

Jembrana yakni pelesapan konsonan dan pelesapan vokal. Adapun pelesapan itu terjadi pada 

lingkungan fonologis sebagai beikut: 

1) Pelespan obstruen /p, b, t, d, c, ɟ, k, ɡ, s/ 

Pelesapn obstruen ini terjadi pada lingkungan fonologis di antara nasal diperbatasan morfem 

dan awal bagian morfem pangkal yang silabis. 

2) Pelesapan /s/ 

Pelesapn ini terjadi pada lingkungan fonologis kata bilangan yang kedua yang dimulai fonem 

/s/. 

3) Pelesapan /ŋ/ 

Pelesapn ini terjadi pada lingkungan fonologis akhir morfem terikat dengan akhiran vokal 

dengan fitur distingtif: + silabis dan + rendah. 

4) Pelesapan /n/ 

Pelesapn ini terjadi pada lingkungan fonologis akhir morfem terikat dengan akhiran vokal 

dengan fitur distingtif: + silabis dan + rendah. 

5) Pelesapan /k/ 

Pelesapn ini terjadi pada lingkungan fonologis di akhir morfem pangkal yang yang berbatasan 

dengan morfem terikat dengan fonem yang fitur distingtifnya: + silabis dan + rendah. 

6) Pelesapan /e/ 

Pelesapan ini terjadi pada lingkungan fonologis diakhir kata setelah morfem terikat. 

7) Pelesapan /ə/ 

Pelesapan ini terjadi pertama pada lingkungan fonologis di antara konsonan tertentu dan 

fonem /r, l/. Kedua /ə/ lesap di awal kata. 
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ABSTRACT 

Poetry reading is a part of literary study to improve students' literary aptitude. Unfortunately, few students 
are able to read poetry. This study was conducted to investigate whether or not the video-based TANDUR 
learning method can enhance the poetry reading ability of the grade VIII A students of SMP Sila Dharma 
Denpasar. Data collection method made use test and observation and were analyzed by means of qualitative and 
quantitative descriptive analysis. It was found that the poetry reading ability of grade VIII A students of SMP Sila 
Dharma Denpasar was still low, represented by a figure of 63.68 in the pre-test. Therefore, the research was 
continued to cycle I by applying the video-based TANDUR learning method. The students looked excited, but in 
cycle I, the average score showed a figure of 73.45. It was continued to cycle II wherein the students’ poem 
reading ability was increased to 81.91.  

 Keywords: video-based TANDUR learning method, poetry reading ability 

ABSTRAK 
 

 Membaca puisi merupakan bagian dari pengajaran sastra yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan siswa mengapresiasikan sastra. Namun sayangnya, tidak semua siswa mampu membaca puisi 
dengan baik. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran TANDUR 
berbasis video dapat meningkatkan kemampuan membaca puisi siswa kelas VIIIA SMP Sila Dharma Denpasar. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  metode tes dan observasi dan dianalisis menggunakan 
analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kemampuan membaca puisi 
siswa, masih rendah dengan nilai rata-rata 63,68 pada pretest (tes awal). Dari hasil tes awal ini maka penelitian 
dilanjutkan ke siklus 1 dengan menerapkan pembelajaran TANDUR berbasis video. Siswa terlihat bersemangat 
tapi dari hasil tes siklus 1 menunjukan rata-rata siswa sebesar 73,45. Penelitian kemudian dilanjutkan ke siklus 2 
sehingga kemampuan siswa dapat meningkat menjadi 81,91. 
 
Kata Kunci: Metode Pembelajaran TANDUR berbasis video, kemampuan membaca puisi. 
 

1. Pendahuluan 

Karya sastra menyajikan nilai-nilai keindahan serta paparan peristiwa yang mampu memberikan 

kepuasan batin pembacanya, juga mengandung pandangan yang berhubungan dengan renungan 

batin, baik yang berhubungan dengan masalah keagamaan, filsafat, politik maupun berbagai macam 

masalah yang berhubungan dengan kompleksitas kehidupan ini. Sastra sebagai salah satu cabang 

seni tidak cukup dipahami lewat analisis kebahasaan saja, tetapi juga harus melalui studi khusus yang 

berhubungan dengan literature teks, karena teks karya sastra memiliki ciri-ciri khas yang berbeda 

dengan ragam bacaan lainnya. Adanya ciri-ciri khusus teks sastra itu salah satunya ditandai oleh 

adanya unsur-unsur intrinsik karya sastra yang berbeda dengan unsur-unsur yang membangun bahan 

bacaan lainnya (Aminuddin, 2004: 36). 

Membaca merupakan proses yang kompleks dan rumit. Kompleks artinya dalam proses 

membaca terlibat berbagai faktor internal dan faktor eksternal pembaca. Faktor internal dapat berupa 

intelegensi, minat, sikap, bakat, motivasi, tujuan membaca dan sebagainya. Faktor eksternal bisa 

dalam bentuk sarana membaca, teks bacaan, faktor lingkungan, atau faktor latar belakang sosial 

ekonomi, kebiasaan dan tradisi membaca. (Nurhadi, 1987: 13). Sebagai suatu proses berpikir, 

membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan 

pemahaman kreatif. Pengenalan kata dapat berupa aktivitas membaca kata-kata dengan 

menggunakan kamus. Sebagai proses psikolinguistik, membaca dapat membantu dalam 

mengkomunikasikan dan menginterpretasikan pesan-pesan. Sedangkan sebagai proses metakognitif, 
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membaca melibatkan perencanaan, pembetulan suatu strategi, pemonitoran, dan pengevaluasian 

(Crawley dan Mountain dalam Rahim, 2008 : 2). 

Membaca puisi termasuk dalam pengajaran sastra yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa mengapresiasikan sastra, yang berkaitan erat dengan latihan mempertajam 

perasaan, penalaran, dan daya khayal serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan. 

Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan 

bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias (imajinatif). Kata betul-betul terpilih agar memiliki 

kekuatan pengucapan, walaupun singkat atau padat, namun memiliki kekuatan yang sangat imajinatif, 

karena itu salah satu usaha penyair adalah memilih kata-kata yang memiliki persamaan bunyi (rima). 
Kata-kata itu mewakili makna yang lebih luas dan lebih banyak, serta dicarikan konotasi atau makna 

tambahannya dan dibuat bergaya dengan bahasa figuratif (Waluyo, 2003: 1).  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kelas VIIIA SMP Sila Dharma Denpasar, 

diketahui bahwa kemampuan siswa dalam membaca puisi masih rendah. Hal ini disebabkan oleh 

rendahnya motivasi siswa dan metode pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga siswa dalam 

melakukan kegiatan membaca puisi tidak dengan penghayatan dan hanya membaca seperti 

membaca teks pada umumnya, tidak memperhatikan ekspresi, intonasi, jeda, dan vokal. Kegiatan 

membaca puisi dianggap remeh oleh siswa, sehingga siswa melakukan kegiatan ini dengan 

sekedarnya, padahal membaca puisi jika dilakukan dengan baik dan benar, maka seseorang akan 

dapat menemukan jiwa dan pesan dari puisi yang dibacakan tersebut. 

Metode pembelajaran yang baik apabila metode tersebut dapat memotivasi siswa untuk 

meningkatkan prestasinya. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode TANDUR 

(Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan). Metode ini digunakan dengan 

harapan dapat meningkatkan proses kreatif siswa dalam membaca puisi, berfokus pada hubungan 

dinamis dalam pembelajaran, guru dapat merubah kelas dari yang biasa menjadi menarik. Metode ini 

memastikan bahwa mereka mengalami pembelajaran berlatih, menjadikan isi pelajaran nyata bagi 

mereka sendiri dan mencapai sukses. Selain itu penggunaan media berupa video dapat juga 

membuat siswa lebih tertarik dan bersemangat di dalam membaca puisi. Penggunaan media 

merupakan hal yang sangat penting  dan sangat bermanfaat dalam proses belajar mengajar, sebab 

media memiliki berbagai kelebihan. Kelebihan penggunaan media adalah meningkatkan motivasi 

siswa dalam belajar sebab media pembelajaran lebih konkret atau nyata sehingga perhatian siswa 

terjaga (Juliartini, 2014). 

Penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran TANDUR diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Fermentika (2012), penelitian dengan judul “Penerapan Metode TANDUR Pada 

Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 12 Padang Tahun Pelajaran 2011/2012, 

menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa dengan diterapkan metode TANDUR cenderung 

mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari hasil belajar kelompok siswa yang menggunakan metode 

TANDUR lebih baik daripada hasil belajar siswa yang menggunakan metode konvensional. Selain itu 

Sri Hartono (2014), Judul penelitian “Penerapan Model Pembelajaran Kuantum Tipe TANDUR Untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Kemampuan Menulis”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

Model Pembelajaran Kuantum Tipe TANDUR bersifat menyenangkan dan dapat menarik perhatian 

siswa untuk mengikuti pelajaran dengan baik dan nilai kemampuan siswa meningkat. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Efektivitas Metode Pembelajaran TANDUR Berbasis Video Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Puisi Siswa Kelas VIIIA SMP Sila Dharma Denpasar”. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui metode pembelajaran TANDUR berbasis video dapat meningkatkan kemampuan 

membaca puisi siswa kelas VIIIA SMP Sila Dharma Denpasar. 

 

2. Metode 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research). Penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi 

diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi 
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meningkat.  Menurut  Carr dan Kemmis (dalam Wardani, 2007: 1.3) penelitian tindakan kelas 

merupakan penelitian dalam bidang sosial, yang menggunakan refleksi diri sebagai metode utama, 

dilakukan oleh orang yang terlibat di dalamnya, serta bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam 

berbagai aspek. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas berdasarkan 

model yang dikemukakan oleh Kurt Lewin (dalam Suandhi, 2009 : 8). Konsep pokok penelitian 

tindakan kelas Kurt Lewin ini terdiri atas 4 komponen, yaitu: (1) perencanaan (planning), (2) tindakan 

(action), (3) pengamatan (observing), dan (4) refleksi (reflecting). Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII A SMP Sila Dharma Denpasar, yang berjumlah 35 orang, di mana tempat penelitian 

ini di SMP Sila Dharma Denpasar, Jalan Bakung XVIII/1 Tohpati. 

Data kemampuan membaca puisi siswa diperoleh dengan menggunakan tes unjuk kerja dan 

juga observasi. Tes unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan 

siswa dalam membaca puisi, sedangkan observasi dilakukan secara sistematis yaitu dengan cara 

mengamati dan mencatat perilaku siswa dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan 

kemampuan siswa (Anggoro, 2007: 51). 

 

Tabel 1. Instrumen Penilaian Kemampuan Membaca Puisi 
No Subjek Aspek yang dinilai Jumlah Skor Nilai 

A B C D 

1 ………..       

2 ………..       

3 ……….       

4 ………..       

5 ……….       

Dst        

Keterangan : 

A   =  Vokal 

B   =  Intonasi 

C   =  Jeda 

D   =  Ekspresi 

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif didapat dari hasil observasi. Penghitungan data kuantitatif diperlukan untuk 

mengukur kemajuan siswa terkait dengan materi pokok pembelajaran berdasarkan skor yang 

diperoleh dari pelaksanaan tes. Dengan rata-rata yang diperoleh dapat diketahui persentase 

perkembangan kemampuan siswa. Adapun cara menghitung skor yang diperoleh dengan rumus 

mean atau rerata nilai yaitu sebagai berikut: 

 
Keterangan: 

X  = rerata kelas 

∑x = jumlah nilai 

N = jumlah siswa 

 Indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan kemampuan membaca 

puisi. Untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa peneliti menentukan kriteria ketuntasan siswa di 

dalam meningkatkan kemampuan membaca puisi dengan nilai ketuntasan sebesar 80 ke atas. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini dimulai dengan melakukan pra siklus atau tes awal untuk mengetahui kemampuan 

siswa di dalam membaca puisi. Pada pra siklus ini peneliti menugaskan siswa untuk membaca puisi 

sesuai dengan kemampuan siswa tanpa dilakukan tindakan. Dari hasil tes awal diketahui bahwa rata-

rata nilai siswa pada pra siklus ini sebesar 63,68 dengan kategori cukup. Di mana siswa yang 

memperoleh nilai 60 ke atas sebanyak 33 orang (94,28%) dengan kategori cukup. Siswa yang 

memperoleh nilai 70 ke atas sebanyak 2 orang (5,71%) dengan kategori lebih dari cukup. Hasil ini 
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menunjukkan bahwa kemampuan membaca puisi masih belum mencapai kreteria yang ditentukan 

peneliti yaitu 80 ke atas. Oleh karena itu penelitian ini akan dilanjutkan ke siklus 1. 

Siklus 1 dimulai dari tahap perencanaan, dimana pada tahap ini peneliti merencanakan proses 

belajar mengajar membaca puisi dengan mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

instrumen penelitian, bahan ajar berupa video, contoh-contoh puisi. Peneliti mulai menerapkan 

metode TANDUR, selanjutnya membangkitkan ingatan siswa tentang puisi dan bagaimana cara 

membaca puisi yang baik. Peneliti memberikan contoh pembacaan puisi dan mengajak beberapa 

siswa membaca puisi.   

Pada siklus ini terlihat siswa masih ragu-ragu dalam membaca puisi sehingga suara dan 

intonasi dari siswa masih kurang jelas. Peneliti memotivasi siswa agar siswa lebih percaya diri lagi 

dalam membaca puisi setelah siswa mengalami dan mendemonstrasikan pembacaan puisi. 

Pertemuan terakhir pada siklus 1 dilakukan penilaian terhadap hasil membaca puisi siswa setelah 

diterapkannya metode TANDUR berbasis video. Peneliti menugaskan siswa membaca puisi satu 

persatu, dari kegiatan ini dapat dilihat beberapa siswa sudah mengalami peningkatan di bandingkan 

pada tahap pra siklus. Rata-rata nilai siswa pada siklus 1 ini sebesar 73,45 dengan kategori lebih dari 

cukup. Di mana siswa yang memperoleh nilai 70 ke atas sebanyak 31 (88,57%) dengan kategori lebih 

cukup. Siswa yang memperoleh nilai 80 ke atas sebanyak 4 orang (11,42%) dengan kategori baik.  

 Siklus 2 dimulai dengan tahap perencanaan, di mana peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, instrumen penelitian, bahan ajar berbasis video yang lebih menarik, sehingga pada 

siklus 2 ini diharapkan kemampuan siswa mencapai kriteria yang diharapkan peneliti. Peneliti 

mengulang kembali menjelaskan tentang puisi dengan tujuan siswa akan lebih ingat dan jelas tentang 

puisi. Peneliti kembali memutarkan beberapa video pembacaan puisi dan membahas video tersebut 

bersama-sama siswa, agar lebih tumbuh lagi keinginan siswa akan membaca puisi yang baik. Saat 

mengikuti kegiatan ini siswa tampak lebih bersemangat dalam menyaksikan dan berpendapat tentang 

video puisi tersebut. Siswa terlihat sangat senang dalam belajar dan menjadi lebih aktif serta kreatif, 

mereka lebih percaya diri dalam berekspresi. 

Rata-rata nilai siswa pada siklus 2 ini sebesar 81,91 dengan kategori baik. Dimana siswa yang 

memperoleh nilai 80 ke atas sebanyak 32 (91,42%) dengan kategori baik. Siswa yang memperoleh 

nilai 90 ke atas sebanyak 3 orang (8,57%) dengan kategori baik sekali. Pada siklus 2 terlihat bahwa 

kemampuan membaca puisi siswa dengan menerapkan metode TANDUR sudah mengalami 

peningkatan, siswa sudah berani membaca puisi dengan vokal yang jelas, intonasi yang tepat dan 

ekspresi yang disesuaikan dengan isi dari puisi.  Hasil yang dicapai pada siklus 2 ini telah sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Dengan demikian penelitian ini diakhiri hingga siklus 2.  

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan metode TANDUR sangat cocok digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca puisi siswa. Dari hasil pra siklus, siklus ,1 dan siklus 2 terlihat 

kemajuan yang dicapai oleh siswa dan sesuai dengan kriteria peneliti. Hasil yang dicapai siswa pada 

pra siklus menunjukkan nilai rata-rata 63,68, meningkat pada siklus 1 menjadi 73,45, dan pada siklus 

2 menjadi 81,91. Untuk lebih jelas bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Peningkatan Kemampuan Membaca Puisi Siswa dengan Metode 
Pembelajaran TANDUR Berbasis Video (Pra siklus, siklus 1, dan siklus 2) 

No Subjek Pra Siklus Siklus 1 Lulus jika nilai 
80 ke atas 

Siklus 2 Lulus jika nilai 
80 ke atas 

1 A 68 80 L 86 L 

2 B 67 81 L 90 L 

3 C 60 70 TL 80 L 

4 D 60 72 TL 80 L 

5 E 60 72 TL 81 L 

6 F 61 70 TL 80 L 

7 G 68 75 TL 81 L 

8 H 68 75 TL 83 L 

9 I 67 75 TL 81 L 

10 J 62 73 TL 80 L 

11 K 67 70 TL 81 L 
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12 L 66 70 TL 80 L 

13 M 60 73 TL 81 L 

14 N 60 72 TL 80 L 

15 O 62 73 TL 80 L 

16 P 60 70 TL 83 L 

17 Q 66 75 TL 80 L 

18 R 66 70 TL 81 L 

19 S 67 76 TL 83 L 

20 T 71 81 L 90 L 

21 U 60 75 TL 81 L 

22 V 62 70 TL 80 L 

23 W 61 70 TL 81 L 

24 X 62 74 TL 81 L 

25 Y 60 70 TL 80 L 

26 Z 60 72 TL 83 L 

27 AA 72 83 L 91 L 

28 AB 66 75 TL 83 L 

29 AC 65 75 TL 80 L 

30 AD 65 75 TL 83 L 

31 AE 62 70 TL 80 L 

32 AF 62 73 TL 81 L 

33 AG 60 72 TL 81 L 

34 AH 63 70 TL 80 L 

35 AI 63 74 TL 81 L 

Total 2229 2571  2867  

Rata-rata 63,68 73,45  81,91  

 

4. Simpulan 

 Berdasarkan temuan-temuan di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan metode 

pembelajaran TANDUR dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca puisi siswa. Hal 

ini ketahui hasil yang dicapai siswa pada pra siklus menunjukkan nilai rata-rata 63,68, meningkat pada 

siklus 1 menjadi 73,45, dan pada siklus 2 menjadi 81,91. Sehingga sudah memenuhi kriteria nilai yang 

diharapkan peneliti yaitu 80.  
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ABSTRACT 

Propolis is one source of antioxidants derived from bees. The antioxidant potential of propolis is influenced by 
plant factors that grow in geographic areas where the bees live. The biological effects of propolis are widely known 
and have been used since antiquity. The purpose of this study was to examine the potential of antioxidant propolis 
from Yogyakarta area. Methods were performed in the form of antioxidant character test using total flavonoid activity 
test and total phenol. Its antioxidant strength was measured by DPPH IC50 test. The results showed that the propolis 
antioxidant from Yogyakarta had a very strong potency with DPPH value of 35.6 μg / ml; with flavonoid content of 
6.83% w / w and phenol content of 0.62% w / w. It can be concluded that propolis from Yogyakarta has a potent 
antioxidant potential so it has prospects to be developed economically. High antioxidant activity and therapeutic 
effectiveness, local propolis is expected to add value to the contribution of de dentistry in particular. 
 
Keywords: Antioxidant activity, propolis from Yogyakarta, Dentistry 

 
ABSTRAK 

Propolis adalah salah satu sumber antioksidan yang berasal dari hewan lebah. Potensi antioksidan propolis 

dipengaruhi oleh faktor tanaman yang tumbuh pada daerah geografik dimana lebah tersebut hidup.  Efek biologis 

propolis secara luas telah diketahui dan sudah digunakan sejak jaman dahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meneliti potensi antioksidan propolis dari daerah Yogyakarta. Metode yang dilakukan berupa uji karakter antioksidan 

dengan menggunakan uji aktivitas total   flavonoid dan total fenol. Kekuatan antioksidannya diukur dengan uji DPPH 

IC50. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antioksidan propolis dari Yogyakarta mempunyai potensi sangat kuat 

dengan nilai DPPH 35,6 µg/ml; dengan kandungan flavonoid  6,83 %  b/b dan kandungan fenol 0,62 %  b/b. Dapat 

disimpulkan bahwa propolis dari Yogyakarta mempunyai potensi antioksidan yang sangat kuat sehingga mempunyai 

prospek untuk dikembangkan secara ekonomis. Aktivitas antioksidan yang tinggi dan efektivitas terapeutiknya, 

propolis lokal diharapkan dapat menambah nilai kontribusi  pada praktek kedokteran gigi khususnya. 

Kata kunci:  Aktivitas antioksidan, propolis dari Yogyakarta, Kedokteran Gigi 

1. Pendahuluan 

Propolis  merupakan  hasil  produk lebah. Terdiri dari zat resin yang dikumpulkan oleh lebah 

berasal  dari bunga, kuncup, dan eksudat  berbagai sumber tanaman. Kemudian lebah  mencampur 

bahan resin ini dengan enzim yang disekresikan dari kelenjar mandibulanya  namun demikian komponen  

yang  terdapat  di dalam propolis tidak mengalami  perubahan (Suranto, 2010; Margaretha, 2012;  Toreti 

dkk, 2013 ; Gorecka, dkk., 2014). Terdapat berbagai jenis lebah dapat  menghasilkan  propolis. Lebah 

jenis Apis Mellifera sp adalah jenis lebah yang  paling  banyak diternakkan ; menghasilkan madu yang 

banyak, juga menghasilkan propolis walaupun tidak sebanyak jenis Apis Trigona sp. (Suranto, 2010). 

Khasiat propolis bagi kesehatan manusia telah diketahui sejak lama dan telah banyak dilakukan 

penelitian  mengenai hal tersebut. Analisis tentang berbagai sampel propolis dari berbagai daerah 

geografik yang berbeda memperlihatkan perbedaan komposisi propolis yang signifikan (Margaretha, 

2012,Gorecka, 2014) ; hal ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas biologisnya. Meskipun terdapat 

keragaman komponen dalam propolis dari belahan dunia yang berbeda, propolis memiliki aktivitas 

antibakteri yang tinggi, antiviral, antioksidatif, antifungal dan antiaterogenik, serta aktivitas antiproliferatif 

dan proapoptotik. Beberapa varietas propolis bisa menunjukkan peningkatan aktivitas antiproliferatif dan 

anti-inflamatori, sifat regeneratif-reparatif, estrogenik dan anestetik. (Gorecka, 2014) 
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Antioksidan didefinisikan sebagai inhibitor  yang bekerja menghambat oksidasi yaitu bereaksi 

dengan radikal bebas reaktif membentuk radikal bebas yang tidak reaktif yang relatif stabil. Hal tersebut 

dapat melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas oksigen reaktif. Ketidakseimbangan antara 

oksidan dan antioksidan dalam tubuh, sehingga oksidan lebih dominan disebut dengan stres oksidatif 

(Kim dan Byzova, 2014). Di dunia modern sekarang ini, zat-zat alami banyak diteliti dengan berfokus 

pada kemampuannya untuk melawan efek-efek stres oksidatif  yang dapat menyebabkan timbulnya 

berbagai penyakit (Gorecka, 2014) 

Dalam bidang ilmu kedokteran gigi pengaruh oksidan juga mulai terungkap. Telah dilaporkan 

antioksidan epigallokatekin-3-gallat dalam teh hijau memiliki efek terhadap pencegahan karies. Biji anggur 

dan larutan ekstrak kulit pinus, mempunyai potensi  antioksidan dalam bidang konservasi gigi dapat 

meningkatkan kekuatan ikat tumpatan komposit yang menurun setelah perawatan bleaching. Dalam 

cabang ilmu ortodonti, antioksidan timokuinon, boron, dapat meningkatkan jumlah osteoblas dalam 

remodeling pergerakan gigi. Karena  spektrum aktivitas yang luas , penelitian tentang propolis domestik 

sebagai antioksidan sangat penting dilakukan dalam perkembangan dunia kedokteran gigi (Sabir, 2003 

;Margaretha, 2012 ; Kara dkk. 2012 ; Aksakalli dkk., 2013) 

 

2. Metode Penelitian 

a. Bahan dan Alat  

Bahan propolis diambil pada peternakan lebah di daerah Moyudan, Yogyakarta  Jenis lebah yang 

diternakkan adalah Apis Mellifera sp. Propolis dikumpulkan oleh lebah dengan habitat hidup pohon 

rambutan, kapuk, kelengkeng, karet, mangga, dan jambu mete.  

Alat yang dipakai dalam pembuatan ekatrak propolis adalah timbangan analitik, blender, Vacuum 

Rotary Evaporator, corong Buchner, waterbath, Erlenmeyer, cawan porselen, mikro pipet. 

 

b. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratoris. Penelitian dilakukan di Laboratorium 

Penelitian dan Pengujian Terpadu 1 (LPPT) Universitas Gadjah Mada  Yogyakarta. 

 

c. Jalannya Penelitian 

Ekstraksi Propolis 

Propolis dipotong tipis-tipis, diblender dengan menggunakan etanol 96%. Selanjutnya didiamkan 24 

jam, kemudian dilakukan penyaringan. Filtrat diuapkan dengan Vacuum Rotary Evaporator pemanas 

waterbath suhu 60˚C.  Hasil ekstrak kental dituang dalam cawan porselin. Kemudian dipanaskan dengan 

waterbath suhu 70 ºC sambil terus diaduk. Hasil ekstrak propolis ditimbang dan dikemas. 

Uji Total Flavonoid dan Total Fenol 

Ekstrak propolis yang  diperoleh diuji total flavonoid dengan menggunakan standar kuersetin. 

Sedangkan total asam fenolatnya dengan menggunakan standar asam gallat. Larutan diukur kadar total 

flavonoid dan total fenol dengan menggunakan alat spektrofometer UV- Vis pada panjang gelombang 

422,5 nm. 

Uji  DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl hydrazyl) 

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan penangkapan radikal bebas DPPH 

dengan metode spektrofotometri. Prinsip pengujian aktivitas antioksidan ditentukan dengan mengukur 

besarnya penurunan absorbansi larutan DPPH radikal bebas pada panjang gelombang 517 nm. 

Pemakaian standar IC50 adalah parameter aktivitas antioksidan yang merupakan konsentrasi ekstrak 

(fraksi) yang memberikan persen aktivitas antioksidan 50% dibandingkan kontrol melalui suatu 

persamaan garis regresi linier. Larutan kontrol larutan DPPH adalah 0,4 nM dalam metanol. 
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Bahan yang digunakan adalah DPPH radikal, vitamin E, vitamin C, metanol, dan etanol.  Alat yang 

digunakan adalah neraca analitik, alat gelas, dan spektrofotometer visible. Adapun prosedur ujinya 

sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                   

Mempersiapkan sampel uji sebanyak 50 µl dengan berbagai konsentrasi; ditambah dengan 1,0 ml DPPH 

0,4 mM dan 3,950 ml etanol. (Konsentrasi yang dipakai nilai IC50). Campuran tersebut selanjutnya 

diverteks dan dibiarkan selama 30 menit. Selanjutnya larutan diukur absorbansinya pada panjang 

gelombang 517 nm terhadap blanko (blanko terdiri dari 50 µl ekstrak dan 4,950 ml etanol). Kemudian 

dilakukan juga pengukuran absorbansi kontrol yang terdiri dari 1,0 ml DPPH dan 4,0 ml etanol. Sebagai 

pembanding digunakan vitamin E dan vitamin C.  

Prosedur dan cara pembuatan kurva kalibrasi dilakukan sebagai berikut : a). Alat spektrofotometer 

dikondisikan pada gelombang 517 nm, b). Absorbansi diukur pada masing-masing larutan, c). Membuat 

kurva kalibrasi untuk mendapatkan persamaan garis regresi. 

Adapun tahap  penghitungannya  adalah  : a). Membuat persamaan kurva kalibrasi Y = BX + A  (Y= 

absorbansi, X = berat standar), b). Penentuan aktivitas  IC50 dilakukan dengan menghitung konsentrasi (X) 

apabila harga Y = 50%. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Ekstrak Propolis 

Ekstrak terhadap 564,88 gram propolis Apis Mellifera sp. dengan etanol 96% menghasilkan ekstrak 

kental dengan bobot 89,37 gram dan nilai rendemen sebesar 15,8%. Konsistensi ekstrak sangat kental, 

lengket dan berwarna coklat kehitaman. 

Total flavonoid dan total fenol 

Hasil pengukuran total flavonoid terhadap ekstrak propolis diperoleh 6,83%, sedangkan 

pengukuran total fenol diperoleh 0,62% (tabel 1). Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak propolis dapat 

dilihat pada tabel 2, menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan terhadap radikal bebas DPPH dengan IC50 

adalah  sebesar 35,56 µg/ml  

 

 Tabel 1. Hasil pengujian total fenol dan total flavonoid ekstrak propolis dari Yogyakarta  

   

No. Parameter Uji Hasil 

1. Total fenol ekuivalen asam gallat 0,62 %  b/b 

2.  Total flavonoid ekuivalen quercetin 6,83 %  b/b 

 

Uji DPPH dengan IC50 

Tabel 2. Hasil pengujian penangkapan radikal bebas DPPH ekstrak propolis lebah dari Yogyakarta 

 

      *Nilai IC50   <  50  sangat kuat, 50-100  =  kuat, 101-150 =   sedang,  >   150  = lemah  ( dalam    satuan µg/ml)                                                                                                                                      

                                    

Penelitian ini menghasilkan bahwa ekstrak propolis dari Yogyakarta dapat menghambat radikal 

bebas DPPH dengan aktivitas antioksidan yang dimilikinya  Hal ini terjadi karena berhubungan dengan 

kandungan senyawa flavonoid (6,83%) dan asam fenolat (0,62%). Komponen yang paling penting dari  

propolis Yogyakarta pada penelitian ini adalah polifenol, berupa flavonoid dan asam fenolat.Senyawa-

senyawa ini  memiliki sifat antioksidan kuat (DPPH 35,6 µg/ml ) dan aktivitas biologis tinggi. Aktivitas 

antioksidan polifenol sendiri juga tergantung pada strukturnya  (Gorecka dkk., 2014) 

Parameter  Uji Hasil dan nilai intensitas Satuan 

Aktivitas penangkapan radikal bebas DPPH  (IC50) 35,6  ± 0,001* (Sangat kuat) µg/ml 
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Asam fenolat adalah senyawa yang tersusun dari sebuah cincin benzen, gugus karboksil, dan 

gugus hidroksil. Aktivitas antioksidan asam fenolat bergantung pada jumlah gugus hidroksil dalam 

molekulnya, dan juga bergantung pada efek sterik. Posisi gugus-gugus hidroksil, serta jenis substitusi 

pada cincin aromatik, turut mempengaruhi aktivitas antioksidan senyawa-senyawa ini. Asam Gallat  

adalah turunan asan benzoat (termasuk golongan asam fenolat), mengandung tiga gugus hidroksil  pada 

posisi 3, 4, dan 5, ditandai dengan sifat-sifat antioksidatif yang sangat baik (Gorecka dkk., 2014). Propolis 

dari Yogyakarta  mempunyai kadar ekuivalen asam gallat 0,62 % b/b. 

Senyawa flavonoid mempunyai struktur dasar C6-C3-C6 . Flavonoid ditandai dengan sifat-sifat 

antioksidatif kuat. Sifat-sifat  tersebut  terkait erat dengan struktur senyawa tersebut. Aktivitas antioksidatif 

yang efektif dari flavonoid, dihasilkan dari unsur-unsur berikut: (Gorecka dkk., 2014) 

a).Gugus orto-dihidroksi (katekol) pada cincin B, yang menunjukkan kemampuan signifikan untuk 

“mengikat” oksigen (ROS) dan radikal nitrogen (RNS) dan memastikan stabilitas tinggi radikal fenoksil 

yang dihasilkan. Gugus hidroksil pada cincin B adalah donor elektron dan nitrogen untuk radikal ; b). 

Ikatan rangkap antara karbon C-2 dan C-3 dan keberadaan gugus 4-okso pada cincin C adalah penyebab 

dislokasi sebuah elektron dalam cincin B. Sifat-sifat antioksidatif dihasilkan oleh dislokasi sebueh elektron 

unit aromatik. Selama reaksi senyawa dengan radikal bebas, radikal fenoksil dihasilkan dan distabilkan 

dengan efek resonansi cincin aromatic ; c). Gugus hidroksil dekat karbon C-3 dan C-5 dengan adanya 

gugus 4-okso pada cincin A dan C menghasilkan efek pengikatan radikal bebas yagn maksimum. 

Propolis pada penelitian ini mempunyai kandungan polifenolnya yang tinggi, menurut Gorecka  

sehingga propolis juga mempunyai aktivitas antiinflamasi. Propolis memiliki efek yang signifikan terhadap 

jalur metabolik asam arachidonat. Pada penelitian eksperimental sebelumnya, dilaporkan bahwa aktivitas 

inhibisi ekstrak propolis terhadap siklooksigenase (COX-1 dan COX-2) dan aktivitasnya terhadap 

lipoksigenase. Efek aktivitas propolis adalah adanya perubahan konsentrasi prostaglandinE2 dan 

leukotrien.(Gorecka dkk., 2014) 

Dalam praktek kedokteran gigi, penelitian antioksidan mulai banyak diteliti. Sumber antioksidan 

alami (herbal) seperti propolis mempunyai kelebihan dibandingkan antioksidan buatan (kimia). Terdapat 

kecenderungan pola hidup manusia kembali ke alam yang tidak menimbukan efek samping. Berbagai 

penelitian tentang antioksidan dalam kedokteran gigi seperti misalnya peranan  epigallokatekin-3-gallat 

dapat teh hijau dalam mencegah terjadinya karies (Margaretha, 2012),  peranan oksidan dalam terjadinya 

penyakit periodontitis , antioksidan  biji anggur dapat meningkatkan kekuatan ikat restoratif setelah proses 

bleaching (Margaretha, 2012). Dalam ilmu ortodonti, antioksidan timokuinon (Kara dkk., 2012), boron 

(Uysal dkk, 2009), vitamin C (Uysal, 2011), dapat meningkatkan jumlah osteoblas dalam remodeling 

pergerakan gigi. Karakter antioksidan propolis Yogyakarta yang sangat kuat tersebut, dengan 

antiinflamasi yang menyertai mempunyai prospek untuk mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan 

radikal bebas. 

  

4. Simpulan 

Propolis mempunyai keragaman kandungan di dalamnya, tergantung dari keadaan geografik 

tempat lebah hidup. Senyawa yang paling signifikan yang membentuk propolis Apis Mellifera sp. 

Yogyakarta adalah flavonoid dan asam fenolat.  Oleh karena strukturnya, senyawa-senyawa ini 

menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi. Mengingat tingginya aktivitas antioksidan  dan 

antiinflamasi ini, kemungkinan terapeutik baru yang terkait dengan produk lebah ini sedang diteliti secara 

aktif. 
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DETERMINASI PERMUKIMAN KUMUH MASYARAKAT NELAYAN 
DI DESA SANGSIT 

Putu Indra Christiawan1, I Gede Budiarta2  

ABSTRACT 
Sangsit Village is a part of Buleleng Regency which has potential marine resources. However, the 

economic condition of the fishermen community is poor. This poverty is manifested in the form of slums. This 
study aims to analyze the relationship between income and savings on the level of slum settlement fishermen in 
the village of Sangsit. The method used in the achievement of this research objective is an analytic survey with 
the population is fishermen in the coastal area of Sangsit Village. This analytical survey research uses area 
samples with purposive sampling technique, and using proportional random sampling technique to take sample 
subjects. The analysis used is descriptive statistics and inferential statistics. Data collection techniques through 
questionnaires and observations. The results showed that there is a relationship between income and savings 
with the level of slum settlement fishermen in the village Sangsit. 

 

 

 

 
1. Pendahuluan 

Permukiman secara konseptual adalah bagian dari lingkungan binaan yang dimanfaatkan 

sebagai lingkungan tempat tinggal. Permukiman sebagai lingkungan tempat tinggal manusia adalah 

komponen penting dari pembangunan manusia seutuhnya (Wesnawa, 2010). Perkembangan 

permukiman kumuh sejalan dengan tingkat pendapatan penduduk. Prasetyo (2009) mengemukakan 

bahwa permasalahan kebutuhan tempat tinggal akan mendorong masyarakat dengan pendapatan 

yang rendah akan mencari tanah yang murah. Salah satu alternatif adalah dengan mencari tanah 

yang terjangkau oleh ekonomi mereka, kemudian di atas tanah tersebut mereka mendirikan rumah-

rumah yang tergolong di bawah standar. Permukiman yang tergolong di bawah standar adalah 

permukiman yang tidak memiliki standar kesehatan sebagai suatu perumahan yang layak huni 

(Choguill, 1996). Di sisi lain, perkembangan permukiman kumuh juga merupakan dampak dari 

ketidak-siapan ekonomi pemukim di dalam menjaga kondisi dan kualitas permukiman (Davidson, 

Johnson, Lizarralde, Dikmen, & Sliwinski, 2007). Investasi yang rendah dalam merawat lingkungan 

tempat tinggal dan memperbaiki kerusakan komponen rumah merupakan bagian dari proses 

terbentuknya permukiman kumuh. 

Permukiman dengan standar kesehatan yang rendah dapat digambarkan dengan keterbatasan 

luas hunian, ketidak-tersediaan sarana prasarana utama dan sanitasi yang tidak lengkap dan 

memadai (Patel, 2013). Sejalan dengan tingkat perkembangan keluarga dan dengan berbagai 

peningkatan kebutuhan hidup, maka pendapatan penduduk kelas ekonomi rendah hanya memenuhi 

kebutuhan pangan, sementara pemenuhan kebutuhan untuk reparasi dan renovasi tempat tinggal 

tidak dapat diakomodasi. Kondisi ini sejalan dengan gambaran permukiman kumuh di Desa Sangsit 

yang terlihat dari luas halaman yang sempit, sanitasi yang rendah, fasilitas pendukung yang tidak 

1 Jurusan Pendidikan Geografi FHIS UNDIKSHA;  2 Jurusan Survei dan Pemetaan FHIS UNDIKSHA 
Email: indra.christiawan@undiksha.ac.id 

Keywords: Income, Saving and Slum Settlements 

ABSTRAK 
Desa Sangsit merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Buleleng yang memiliki sumberdaya kelautan 

yang potensial. Akan tetapi, kondisi ekonomi masyarakat nelayan terkategori miskin. Kemiskinan ini 
dimanifestasikan dalam wujud permukiman kumuh. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan 
pendapatan dan tabungan terhadap tingkat kekumuhan permukiman nelayan di Desa Sangsit. Metode yang 
digunakan dalam pencapaian tujuan penelitian ini adalah survei analitik dengan populasi adalah nelayan di 
wilayah pesisir Desa Sangsit. Penelitian survei analitik ini menggunakan sampel area dengan teknik purposive 
sampling, dan menggunakan teknik proportional random sampling untuk mengambil sample subjek. Analisis yang 
digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan 
observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan dan tabungan dengan 
tingkat kekumuhan permukiman nelayan di Desa Sangsit. 
 
Kata kunci: Pendapatan, Tabungan, Permukiman Kumuh 
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lengkap dan tata letak yang tidak sesuai dengan peruntukan, khususnya tata letak perlengkapan 

melaut. Gambaran permukiman kumuh di Desa Sangsit seperti terlihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Permukiman Kumuh di Desa Sangsit

 

Dikotomi antara sumberdaya kelautan dan perikanan dengan kesejahteraan dan kondisi permukiman 

nelayan memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa nelayan tidak mampu memanajemen hasil 

penjualan tangkapan ikan dengan baik. Investasi dipandang salah satu kegagalan dalam manajemen 

hasil penjualan dari tangkapan ikan tersebut, sehingga sebagian besar kehidupan nelayan tetap 

berada pada siklus kemiskinan akut. Muara dari kemiskinan ini akan berdampak pada kelemahan 

masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan di Desa Sangsit dalam merawat, memperbaiki 

dan melengkapi sarana prasarana tempat tinggal, sehingga mengakibatkan lingkungan tempat tinggal 

menjadi kumuh.  

Akumulasi dari kelemahan masyarakat nelayan tersebut adalah akselerasi perkembangan 

permukiman kumuh di wilayah pesisir Desa Sangsit. Permasalahan permukiman kumuh ini akan 

dapat menurunkan kualitas lingkungan pesisir dan pantai, serta lebih jauh dapat merusakan 

ekosistem laut yang akan berdampak pada pengurangan hasil tangkapan ikan masyarakat pesisir 

yang bermata pencaharian sebagai nelayan di Desa Sangsit. Dengan demikian, maka dipandang 

medesak untuk memahami secara mendalam dan ilmiah mengenai pengaruh pendapatan dan 

tabungan sebagai determinasi terhadap tingkat kekumuhan permukiman nelayan di Desa Sangsit. 

Berbasis dari uraian latar belakang tersebut, maka adapun permasalahan utama yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah mengenai kemiskinan masyarakat nelayan yang tidak sejalan dengan 

pendapatan dari peningkatan hasil tangkapan ikan. Kemiskinan yang menjadi fokus penelitian adalah 

dalam wujud permukiman kumuh. Di sisi lain, konsep investasi dalam bentuk tabungan belum 

dipahami oleh nelayan, sehingga eksistensi permukiman kumuh mengalami perkembangan secara 

cepat dan masif, terutama dari tingkat kekumuhan. 

2. Metode  

Rancangan dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survei analitik. Adapun 

objek dalam penelitian ini adalah permukiman kumuh, sedangkan subjek penelitian adalah nelayan 

yang bermukim di wilayah pesisir Desa Sangsit. Survei analitik yang mencoba menggali tentang 

proses sebab akibat dari fenomena yang terjadi (Notoatmodjo, 2002). Dalam penelitian survei analitik 

ini, penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh populasi yang diteliti, tetapi hanya mengambil sebagian 

dari populasi tersebut. Rancangan penelitian survei analitik yang digunakan adalah cross sectional 

dengan melakukan pengukuran variabel bebas terhadap variabel terikat yang diukur dan dikumpulkan 

secara simultan.  
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Rancangan penelitian survei analitik ini tidak dilakukan terhadap seluruh subjek penelitian, 

tetapi hanya mengambil sampel atau sebagian dari populasi tersebut yang mewakili karakteristik 

populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi sampel area dan sampel subjek. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sangsit. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan 

pertimbangan keberadaan permukiman kumuh, yaitu lingkungan tempat tinggal masyarakat pesisir 

yang tidak memiliki standar layak huni. 

 

 

Desa Sangsit sebagai lokasi penelitian memiliki jumlah banjar sebanyak 7 banjar. Ketujuh 

banjar tersebut memiliki tidak seluruhnya merupakan wilayah pesisir. Berdasarkan heterogenitas 

karakteristik tersebut, maka dengan teknik purposive sampling hanya diambil banjar yang berbatasan 

langsung dengan pantai sebagai representasi dari wilayah pesisir. Berdasarakan teknik tersebut, 

maka yang akan digunakan sebagai sampel area adalah Banjar Beji, Banjar Pabeansangsit dan 

Banjar Tegal. Jumlah KK di masing-masing banjar sebagai subjek penelitian dipandang memiliki 

jumlah yang besar. Di sisi lain, terdapat kesamaan KK berdasarkan mata pencaharian sebagai 

nelayan. Berdasarkan kesamaan tersebut, maka jumlah KK yang mewakili populasi penelitian 

berjumlah 100 nelayan yang diambil sebagai sampel dengan teknik proportional random sampling.  

Data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data: (1) 

tingkat pendapatan, (2) besaran tabungan dan (3) tingkat kekumuhan permukiman yang dikumpulkan 

secara langsung dari sumber asli atau objek maupun subjek penelitian. Sedangkan yang termasuk ke 

dalam data sekunder dalam penelitian ini meliputi data: (1) jumlah permukiman nelayan, dan (2) 

jumlah kepala keluarga (KK) nelayan yang bersumber dari instansi Kantor Desa Sangsit. Adapun 

teknik pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini adalah 

kuesioner, observasi dan pencatatan dokumen. 

Analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan 

adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif yang digunakan adalah tabel 

frekuensi untuk mendeskripsikan data yang terkumpul tanpa uji signifikansi, sedangkan statistik 

inferensial yang digunakan adalah regresi linear sederhana untuk menguji taraf signifikansi hipotesis 

pertama dan kedua, dan analisis regresi linear berganda untuk menguji taraf signifikansi hipotesis 

ketiga. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan, baik positif maupun negatif antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. 

3. Hasil dan Pembahasan  

 

3.1  Karakteristik Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Sangsit 

1) Karakteristik Nelayan Menurut Tingkat Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi 

dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini 

disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2004) mendefinisikan income sebagai penghasilan dan kata revenue 

sebagai pendapatan, penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan 

(gain). Menurut Dyckman (2000) pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva 

sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari 

pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama 

atau sentral entitas yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Niswonger (1999) menekankan pendapatan 

pada konsep pengaruh terhadap ekuitas pemilik, yaitu “pendapatan (revenue) adalah peningkatan 

ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang dan jasa kepada pembeli. Konsep 

pendapatan dalam penelitian ini dipandang sebagai jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota 

rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam 

rumah tangga. Pendapatan dalam penelitian ini direpresentasikan dari besaran jumlah uang yang 

diterima oleh seluruh anggota rumah tangga dalam periode tertentu. Adapun tingkat pendapatan 

masyarakat nelayan seperti terlihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Karakteristik Masyarakat Nelayan Menurut Tingkat Pendapatan 

No Tingkat Pendapatan F % 

1 Kurang dari 1,5 Juta 79 79 

2 1,5 Juta s.d 3 Juta 14 14 

3 Lebih dari 3 Juta 7 7 

 Total 100 100 

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 

 

Menurut tingkat pendapatan masyarakat nelayan, tampak bahwa tingkat pendapatan masyarakat 

yang mendominasi adalah pada interval pendapatan kurang dari Rp 1.500.000 yang berjumlah 79 

kepala keluarga atau sebesar 79%. Kondisi menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat 

nelayan berada dalam kategori rendah dan/atau berada di bawah UMR. 

 

2) Karakteristik Nelayan Menurut Besaran Tabungan 

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan definisi tabungan adalah 

simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh si penabung sewaktu-waktu pada saat 

dikehendaki dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara. 

Menurut Samuelson & Norhaus (1986) tabungan merupakan sebagian dari pendapatan yang tidak 

dikonsumsi atau tabungan sama dengan pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Berdasarkan 

definisi tersebut, tabungan dalam penelitian ini adalah besaran sisa pendapatan yang disimpan oleh 

masyarakat untuk memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan mendatang.  

Penelitian empirik yang dilaksanakan Samuelson & Norhaus (1986) menunjukkan bahwa orang yang 

memiliki tabungan lebih banyak akan mampu membelanjakan uang yang lebih banyak daripada 

pendapatannya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan akan kenyamanan 

tempat tinggal. Konsep tabungan dalam penelitian ini direpresentasikan dengan jumlah uang yang 

disimpan oleh masyarakat pada suatu lembaga keuangan. Adapun besaran tabungan masyarakat 

nelayan seperti terlihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Karakteristik Masyarakat Nelayan Menurut Besaran Tabungan 

No Besaran Tabungan F % 

1 0 (tidak memiliki tabungan) 66 66 

2 Kurang dari 500 Ribu 23 23 

3 500 Ribu – 1 Juta 9 9 

4 Lebih dari 1 Juta 2 2 

 Total 100 100 

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 

 

Menurut besaran tabungan masyarakat nelayan, tampak bahwa sebagian besar masyarakat atau 

66% tidak memiliki tabungan. Kondisi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat nelayan tidak 

memiliki investasi untuk memperbaiki dan menjaga kualitas kehidupan, termasuk kualitas permukiman 

di dalamnya. 

 

3.2  Tingkat Kekumuhan Permukiman Masyarakat Nelayan di Desa Sangsit 

Menurut Silas (2002) permukiman kumuh merupakan suatu kawasan yang proses 

pembentukannya disebabkan karena keterbatasan ruang kota dalam menampung perkembangan 

kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan 

permukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman kumuh. Permukiman kumuh 

merupakan kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak oleh perkembangan dan 

pertumbuhan penduduk kota yang semula baik, lambat laun menjadi kumuh yang disebabkan karena 

adanya mobilitas sosial ekonomi yang stagnan. Menurut definisi PBB, permukiman kumuh diartikan 
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sebagai daerah yang legal atau resmi status hukumnya yang kondisinya sudah sangat merosot 

(Prasetyo, 2009). 

Dalam sudut pandang yang berbeda, permukiman kumuh adalah kawasan tempat tinggal yang sangat 

buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang dimiliki tidak sesuai dengan standar yang berlaku, 

baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, kesehatan, air bersih, sanitasi maupun persyaratan 

kelengkapan prasarana, termasuk jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya 

(Kurniasih, 2007). Permukiman kumuh dalam penelitian ini ditinjau dari tingkat kekumuhan. Tingkat 

kekumuhan adalah derajat kondisi permukiman yang memiliki kategori tidak layak huni. Adapun tolak 

ukur tingkat kekumuhan sesuai pedoman Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman (2002). 

Adapun tingkat kekumuhan permukiman masyarakat nelayan seperti terlihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Tingkat Kekumuhan Permukiman Masyarakat Nelayan 

No Besaran Tabungan F % 

1 Kumuh Berat 5 5 
2 Kumuh Sedang 62 62 
3 Kumuh Ringan 33 33 
 Total 100 100 

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa tingkat kekumuhan permukiman masyarakat yang mendominasi 

adalah kumuh sedang yang berjumlah 62 rumah.  

 

3.3 Pengaruh Pendapatan dan Tabungan terhadap Tingkat Kekumuhan Permukiman Nelayan 

Secara simultan pengaruh pendapatan dan tabungan terhadap tingkat kekumuhan permukiman 

nelayan diuraikan dengan pengujian hipotesis melalui uji F seperti terlihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Uji Anova Pendapatan dan Tabungan Terhadap Tingkat Kekumuhan Secara Simultan 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

 Regression 3.023 2 1.512 5.404 .000a 
Residual 27.137 97 .280   
Total 30.160 99    

a. Predictors: (Constant), TABUNGAN, PENDAPATAN 
b. Dependent Variable: Tingkat Kekumuhan 

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 
 
Nilai prob. F hitung terlihat pada kolom terakhir (sig.). Pada Tabel 4 terlihat bahwa nilai F hitung 5,404 

lebih besar dari F tabel 2,70, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendapatan dan besaran 

tabungan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kekumuhan permukiman nelayan. Di sisi lain, 

nilai prob. F hitung (sig.) 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan dan tabungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kekumuhan permukiman nelayan.  

Selanjutnya untuk mengetahui persamaan regresi pengaruh pendapatan dan tabungan terhadap 
tingkat kekumuhan permukiman nelayan adalah dengan menggunakan koefisien regresi atau uji t 
seperti terlihat pada Tabel 5. 
 
Tabel 5. Pengaruh Pendapatan dan Tabungan Terhadap Tingkat Kekumuhan 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

 (Constant) 2.897 .132  21.880 .000 
PENDAPATAN .302 .108 .321 2.786 .006 
TABUNGAN -.007 .085 -.009 -.077 .939 

a. Dependent Variable: Tingkat Kekumuhan 

Sumber: Analisis Data Primer, 2017 
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Tabel 5 memperlihatkan koefisien regresi untuk setiap variabel, yaitu variabel pendapatan sebesar – 

0,302 dan variabel tabungan sebesar – 0,07. Adapun persamaan regresi adalah Y = 2,897 + 0,302X1 

+ (-0,007)X2. Interpretasi model regresi linier berganda sebagai berikut.  Pertama, koefisien regresi 

tingkat pendapatan kepala keluarga bernilai positif memiliki arti pada saat tingkat pendapatan naik 

maka tingkat kekumuhan permukiman nelayan akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya. 

Kenaikan tingkat pendapatan kepala keluarga sebesar 1 juta (rupiah) akan menaikkan tingkat 

kekumuhan sebesar 0,302 % dan sebaliknya. Kedua, koefisien regresi tabungan bernilai negatif 

artinya pada saat tabungan naik maka tingkat kekumuhan permukiman nelayan akan mengalami 

penurunan. Begitu pula pada saat jumlah tabungan turun maka tingkat kekumuhan permukiman 

nelayan akan naik. Kenaikan tabungan sebesar 1 juta (rupiah) akan menurunkan tingkat kekumuhan 

sebesar 0,007 % dan sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa 

pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat nelayan sebagian besar tidak ditabung dan juga tidak 

dipergunakan untuk meningkatkan kualitas permukiman. Masyarakat nelayan yang memiliki tabungan, 

meskipun dalam jumlah kecil dipergunakan untuk meningkatkan kualitas permukiman.  

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data menunjukkan bahwa pendapatan dan tabungan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kekumuhan permukiman nelayan di Desa 

Sangsit. Hal ini dibuktikan dari hasil Uji F dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel. Dengan 

demikian masyarakat nelayan dengan tingkat pendapatan yang besar tidak secara langsung 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas permukiman, sedangkan besaran tabungan, meskipun 

dalam jumlah sedikit memiliki peran yang signifikan dalam upaya penurunan tingkat kekumuhan 

permukiman masyarakat nelayan di Desa Sangsit. Di sisi lain, sebagian besar pendapatan yang 

dimiliki oleh masyarakat nelayan bersifat sementara, dan dipergunakan langsung untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari, dan sangat sedikit yang disisakan untuk diinvestasikan dalam bentuk 

tabungan. 
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Management of Boundary Areas Based on Nyamabraya Values 

I Gede Astra Wesnawa1, I Gede Sudirta2  

ABSTRACT 
This research was conducted in Bali Province with the aim to produce model of management of land 

border area based on concept of nyamabraya. With the concept of local wisdom, conflicts in the border areas of 
provinces, districts, and villages in Bali can be avoided or minimized, resulting in the territorial stability and even 
the integrity of the Unitary Republic of Indonesia remains sustainable. In particular, the objectives of the Year I 
research are: (1) to identify socio-cultural characteristics of the community in the management of the land border 
areas; (2) to identify and analyze local government policies in the management of terrestrial border areas; and (3) 
to analyze and synthesise aspects of the development of the management model Land border areas. To achieve 
these objectives, then conducted research by using research paradigm development of prototypical type studies 
combined with reflective analysis method. Research data collected by observation technique, documentation, 
interview, then analyzed qualitatively. Result of research: (1) socio-cultural characteristics of community in the 
management of land border area, (2) local government policy in the management of land border area, and (3) 
aspects of development model of land border area management 

 

 

 

 

1. Pendahuluan 

Kondisi objektif Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara 

geografis adalah sebuah negara yang memiliki wilayah tertentu yang bukan merupakan sebuah benua 

atau daratan semata, tetapi sebuah negara yang wilayahnya merupakan kesatuan dari tiga dimensi 

wilayah yaitu darat, laut, dan udara serta  memiliki konfigurasi teritorial dengan ciri khusus sebagai 

satu Negara Kepulauan.  Dari 34 provinsi di Indonesia, sepuluh provinsi di antaranya berbatasan 

dengan negara tetangga. Batas wilayah negara Indonesia tersebar di 10 kawasan, baik di darat 

maupun di laut. Kawasan perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan yaitu: Kawasan Perbatasan 

Darat RI- Malaysia di Pulau Kalimantan;  Kawasan Perbatasan Darat RI  dengan PNG di papua; dan 

Kawasan perbatasan darat RI dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (BNPP, 2011).  

Garis batas negara di Pulau Kalimantan antara RI dan Malaysia terbentang sepanjang 2004 

km, di Papua antara RI dan Papua Nugini (PNG) terbentang sepanjang 107 km, dan di Nusa 

Tenggara Timur antara RI dan Timor Leste terbentang sepanjang kurang lebih 263,8 km. Sementara 

itu, Kawasan Perbatasan Laut termasuk pulau-pulau kecil terluar berada di 7 kawasan.  

Perbatasan merupakan kawasan strategis terkait integritas dan kedaulatan wilayah negara 

yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan kawasan perbatasan diperlukan untuk 

memberi jaminan kepastian hukum mengenai ruang lingkup, batas kewenangan pengelolaan wilayah 

1 Jurusan Pendidikan Geografi FHIS UNDIKSHA;  2 Jurusan PKK FTK UNDIKSHA 
Email: astra.wesnawa@undiksha.ac.id 

Keywords: Development, Management Model, Border, Nyamabraya 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bali dengan tujuan untuk menghasilkan model pengelolaan wilayah 

perbatasan darat berbasis konsep nyamabraya. Dengan konsep kearifan lokal ini konflik di wilayah perbatasan 
provinsi, kabupaten, dan desa di Bali dapat dihindari atau diminimalisir, sehingga terjadi keajegan wilayah bahkan 
keutuhan NKRI tetap lestari. Secara khusus tujuan penelitian Tahun I adalah: (1) mengidentifikasi karakteristik 
sosial budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat, (2) mengidentifikasi dan menganalisis 
kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat, dan (3) menganalisis dan 
mensintesis aspek-aspek pengembangan model pengelolaaan wilayah perbatasan darat. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan paradigma pengembangan tipe prototipycal studies 
yang dipadukan dengan metode analisis reflektif. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik observasi, 
dokumentasi, wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) karakteristik sosial budaya 
masyarakat dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat, (2) kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan 
wilayah perbatasan darat, dan (3) aspek-aspek pengembangan model pengelolaaan wilayah perbatasan darat. 

Kata kunci: Pengembangan, Model Pengelolaan, Perbatasan, Nyamabraya 
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dan sumberdaya untuk mencapai kesejahteraan  masyarakat suatu wilayah baik provinsi, kabupaten 

kota, kecamatan sampai dengan unit terkecil.  

Salah satu di antara provinsi tersebut adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali memiliki 8 (delapan) 

kabupaten dan 1 (satu) kota madya. Masing-masing kabupaten berbatasan minimal dengan 3 (tiga) 

kabupaten. Permasalahan perbatasan dengan kabupaten yang ada  tersebut belum terselesaikan 

secara tuntas, seperti masih banyak permasalahan delimitasi batas wilayah, aktivitas berkaitan 

dengan ekonomi serta sosial budaya masyarakat yang tinggal di perbatasan  yang tidak menutup 

kemungkinan perlu dibuat kesepakatan bersama antar kabupaten dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan sumberdaya yang ada di perbatasan. Semua aspek permasalahan perbatasan tersebut 

akan berpengaruh pada bidang pertahanan keamanan suatu wilayah. 

Pengelolaan perbatasan negara merupakan rangkaian akhir dari proses pembentukan 

perbatasan. Stephen B. Jhones, dalam Sutisna, Lukita, & Sumaryo (2008) menegaskan, bahwa aspek 

management (pengelolaan) perbatasan negara merupakan pekerjaan yang bersifat kontinu. Sebab, di 

dalam kegiatan pengelolaan tersebut menyangkut banyak aspek yang terkait dengan pelaksanaan 

kedaulatan negara itu sendiri, seperti pemeliharaan patok batas negara, lalu lintas orang dan barang, 

serta persoalan pertahanan dan keamanan negara itu sendiri. Dengan demikian, sudah sewajarnya 

bila wilayah perbatasan memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan 

berkesinambungan karena di ruang perbatasan selalu terjadi interaksi dengan wilayah tetangga, baik 

positif maupun negatif (Sutisna, 2010). 

Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan kawasan 

perbatasan, baik secara fisik maupun sosial-ekonomi dan budaya masyarakatnya. Namun demikian, 

kondisi perbatasan tidak banyak mengalami perubahan, masyarakatnya tetap tertinggal dari 

perkembangan yang terjadi di daerah pusat.   

Penelitian  Wuryandari tentang Model alternative pengelolaan keamanan kawasan perbatasan 

Indonesia dan Timor Leste dengan menggunakan  kombinasi pendekatan ekternal dan internal dalam 

pengelolaan perbatasan,  merekomendasikan tentang pilihan-pilihan atau tindakan-tindakan yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi masalah keamanan di perbatasan baik dalam aspek kebijakan 

maupun implementasi (Wuryandari, 2008; Wuryandari, 2012).  

Dari berbagai model pengelolaan wilayah perbatasan yang ada, masih menyisakan 

permasalahan dalam penanganan masalah perbatasan yang harus dicarikan jalan ke luar.  

Penanganan masalah wilayah perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi 

juga melibatkan pemerintah daerah.  Pengelolaan wilayah perbatasan  masih banyak terfokus pada 

perbatasan laut yang dirasakan mempunyai permasalahan yang lebih sering terjadi dan komplek. 

Namun, permasalahan batas darat juga mempunyai dampak yang sangat komplek dalam 

pembangunan, baik pembangunan fisik  maupun sosial budaya dan ekonomi. Dengan adanya 

perubahan pandangan arah pembangunan untuk  saat ini dan dimasa depan, sektor darat perlu 

jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum  kegiatan di perbatasan, sehingga pembangunan 

fisik, sosial budaya dan ekonomi pada lingkungan perbatasan dapat berjalan sesuai dengan  harapan. 

Kesadaran terhadap persepsi wilayah perbatasan antar wilayah mendorong para birokrat dan 

perumus kebijakan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan wilayah 

perbatasan darat. Hal ini menjadi isu strategis karena pengelolaan kawasan perbatasan darat terkait 

dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu wilayah dan 

atau dengan wilayah  lainnya (neighbourhood region).  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kehidupan masyarakat Bali dikenal dengan  

keramahtamahan dan kehidupan sosial budaya yang didukung dengan kearifan lokal. Salah satu 

konsep normative dari kearifan  lokal yang ada di Bali adalah “nyamabraya” dengan konsep ini 

sesungguhnya hubungan individu dalam masyarakat Bali terjalin erat, namun dalam kenyataannya 

sering terjadi  konflik dengan sesama  dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada di daerah 

perbatasan, di antaranya konflik perebutan mata air di wilayah Hutan Baong Kambing yang temasuk 

wilayah Kabupaten Bangli antara Desa Bondalem dan Desa Tejakula tahun 2010 (Bali Post, 2010).  

Konflik perbatasan antara warga Desa Ulakan dan Desa Antiga Kabupaten Karangasem bentrok 

memperebutkan tapal batas yang di dalamnya terdapat depo Pertamina Manggis pada tanggal 11 
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April 2005. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang: 

Pengembangan model Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat Berbasis Nilai-nilai ”Nyamabraya” . 

Tahun pertama bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi karakteristik sosial budaya masyarakat dalam 

pengelolaan wilayah perbatasan darat., (2) Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan pemerintah 

daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat, dan (3) Menganalisis dan mensintesis aspek-

aspek pengembangan model pengelolaaan wlayah perbatasan darat. 

 

2. Metode  

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Bali. Sebagai daerah tujuan wisata, Provinsi Bali 

memiliki berbagai daya tarik, di antaranya daya tarik wisata budaya dan alam yang didukung dengan 

keramahtamahan penduduknya. Namun, dalam perkembangannya cukup banyak konflik yang terjadi 

antar desa di kawasan perbatasan daratnya. 

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengembangkan model pengelolaan wilayah perbatasan 

berbasis konsep nyamabraya, model rekayasa sosial pengelolaan perbatasan berbasis nyamabraya, 

dan rekomendasi kebijakan pengelolaan wilayah perbatasaan berbasis nyama braya. Berdasarkan 

rasional tersebut, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian pengembangan tipe 

prototypycal studies sebagaimana yang dikemukakan oleh  Akker (1999) dan Ely & Plomp (2001). Hal 

penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian pengembangan adalah kualitas perangkat produk 

yang dihasilkan. Ely & Plomp (2001) memberikan kriteria kualitas produk adalah: valid, mempunyai 

nilai tambah praktis dan efektif. Secara umum Plomp [8] menyatakan bahwa pelaksanaan penelitian 

pengembangan meliputi tiga fase yaitu: fase analisis hulu hilir, fase pengembangan prototipe dan fase 

penilaian. Bertalian dengan fokus masalah penelitian ini yaitu pengembangan model pengelolaan 

wilayah perbatasan darat berbasis nyamabraya yang benar-benar valid, praktis dan efektif.

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1  Karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi  dalam pengelolaan perbatasan darat 

Keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan sosial budaya, dan ekonomi di daerah perbatasan 

yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan 

sosial budaya dan ekonomi dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, 

sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku 

kepentingan.   

1) Karaktersitik ekonomi 

Wilayah perbatasan karakteristik ekonomi penduduk adalah dominannya aktivitas ekonomi di 

sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Strategi pengembangan perekonomian, khususnya 

pengembangan investasi, diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 

perkembangan antar wilayah kecamatan adalah sebagai berikut: (1)  Meningkatkan pertumbuhan 

struktur perekonomian wilayah yang lebih seimbang dengan meningkatkan diversifikasi ekonomi dan 

mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas utama saja, sekaligus perluasan pasarnya. 

Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah di perbatasan, dengan sendirinya akan 

mendorong sektor sektor lain lebih menggeliat, misalnya pendidikan, kesehatan, aktivitas penduduk 

dalam bidang ekonomi, (2) Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang selama ini belum 

dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, kehutanan, 

perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Di daerah perbatasan yang potensial seperti bidang 

pertanian, peternakan, perkebunan, dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek 

lingkungan, agar pemanfaatan potensi tersebut tidak merusak lingkungan. Justeru masyarakat 

diperbatasan menyadari bahwa lingkungan harus dilestarikan demi keberlanjutan pemanfatan 

sumberdaya alam yang ada, (3) Peningkatan kemudahan bagi tumbuhnya investasi untuk 

pengembangan sektor/subsektor strategis terutama melalui pembangunan infrastruktur, insentif-

disinsentif bagi investasi swasta, (4) Pengembangan potensi ditempuh dengan mengarahkan 

kawasan budidaya tertentu pada daerah-daerah yang berpotensi baik menurut potensi fisik, spasial, 

maupun menurut komoditas unggulan yang ada, dan (5) Dalam upaya mengatasi masalah, 
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memprioritaskan penanganan wilayah-wilayah yang menghadapi permasalahan antara lain: lahan 

kritis, rawan bencana/lingkungan rawan, daerah tertinggal, kawasan cepat berkembang melalui 

identifikasi wilayah prioritas beserta penyusunan dan pelaksanaan program penanganannya. 

Karakteristik sosial budaya 

 Masyarakat Bali dimanapun berada dalam lingkup wilayah Bali memiliki kekhasan dalam 

budaya, yang  dikenal dengan konsep desa kala patra,  atau tempat, waktu dan keadaan. Konsep ini 

diseimbangkan dengan tri hita karana atau tiga cara penyebab kebahagiaan/keharmonisan, yaitu 

keharmonisan hubungan antara manusaia dengan Tuhan,  manusia dengan sesama, dan manusia 

dengan lingkungan. Salah satu keharminisan hubungan itu adalah antara manusia dengan 

sesamanya dan manusia dengan lingkungan di daerah perbatasan. Keharmonisan hubungan ini 

menyebabkan kerusakan lingkungan di perbatasan dan konflik diperbatsan dengan sentuhan konsep 

nyamabraya konflik dapat diminimalisir. Konsep yang juga mengakar di masyarakat Bali adalah ‘sad 

kertih’ yang menjaga kelangsungan kehidupan dengan melaksanakan:  Atma Kertih, Wana Kertih,  

Danu Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih. Dalam sistem desa ini dibangun suatu 

keharmonisan antara hubungan manusia dan Ida Hyang Widhi dengan sradha dan bhakti, hubungan 

antara manusia dan sesama berdasarkan saling pengabdian ‘paras-paros sarpanaya salumlum 

sebayantaka’, hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan kasih sayang. Hubungan ini 

merupakan hubungan timbal balik yang disebut Cakra Yadnya. Dalam Bhagawagitha disebutkan 

hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial yang menjamin setiap orang dapat 

menjalankan swadharma-nya masing-masing, sehingga konflik dapat dihindari. 

 

3.2  Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat 

1)  Kebijakan dalam bidang Ekonomi dan Sosial Budaya 

(1)  Adanya paradigma ’kawasan perbatasan sebagai halaman belakang’ 

Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai ”halaman belakang” 

wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang terisolir dan 

tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem politik masa 

lalu yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Di samping itu, secara historis, 

hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah dilanda konflik, serta seringkali 

terjadinya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri. Konsekuensinya, persepsi penanganan 

kawasan perbatasan lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi 

ancaman dari luar dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan. Hal 

ini telah mengakibatkan kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan 

kesejahteraan melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam, terutama yang dilakukan oleh investor 

swasta. Pandangan tersebut di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo terjadi perubahan 

paradigma dengan pembangunan yang terpusat di pinggiran atau perdesaan, sehingga perhatian 

pemerintah pada daerah pinggiran tampak dari program-program pembangunan yang digagas 

cenderung diprioritaskan pada daerah pinggiran. Dengan harapan masyarakat yang bermukim di 

daerah pinggiran mendapat perhatian dan dapat merasakan pembangunan yang dilaksanakan 

pemerintah dan bukan sekadar service isapan jempol (Hermantyo, 2007). 

(2)  Sarana dan prasarana masih minim 

Ketersediaan prasarana dan sarana, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial 

ekonomi masih jauh dari memadai. Keberadaan pasar desa, puskesmas desa dengan tenaga 

kesehatan sangat terbatas. Kantor desa/balai dusun dengan kondisi yang tidak mendukung untuk 

proses sosialisasi antar masyarakat desa. Gedung sekolah untuk jenjang pendidikan dasar, 

kondisinya tidak mendukung untuk penyelenggaraan pendidikan dasar.  

Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas, yang 

menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan, karena tidak memiliki keterkaitan sosial 

maupun ekonomi dengan wilayah lain. Kondisi prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar 

atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon di kawasan perbatasan umumnya masih relatif 

minim. Terbatasnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih 

mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang Indonesia. 
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Ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan 

pasar juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan 

bersaing dengan wilayah negara tetangga. 

(3)  Adanya tanah adat/ulayat masyarakat 

Di beberapa kawasan perbatasan terdapat tanah adat/ulayat yang berada di dua wilayah 

kabupaten. Tanah ulayat ini sebagian menjadi ladang penghidupan yang diolah sehari-hari oleh 

masyarakat perbatasan, sehingga pelintasan batas antarkabupaten menjadi hal yang biasa dilakukan 

setiap hari. Keberadaan tanah ulayat yang terbagi dua oleh garis perbatasan, secara astronomis 

memerlukan pengaturan tersendiri serta dapat menjadi permasalahan di kemudian hari jika tidak 

ditangani secara serius. Dengan adanya Peraturan Menteri tentang batas kabupaten/kota, dapat 

meminimalisir permasalahan tersebut, mengingat perubahan bentang alam karena campur tangan 

manusia maupun karena fsktor alam akan menyamarkan batas alam dengan perubahan penggunaan 

lahan. Seperti  Daerah Aliran Sungai yang bergeser karena bencana alam, maupun karena aktivitas 

manusia. 

 

2)    Kebijakan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam 

(1)  Pemanfaatan potensi Sumbeedaya Alam belum optimal 

Potensi sumberdaya alam yang berada kawasan perbatasan, baik di wilayah darat maupun laut 

cukup besar, namun sejauh ini upaya pengelolaannya belum dilakukan secara optimal. Potensi 

sumberdaya alam yang memungkinkan dikelola di sepanjang kawasan perbatasan, antara lain 

sumberdaya kehutanan, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan.   

Pemanfaatan potensi perikanan di pesisir pantai utara Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng 

Provinsi Bali, masih menyisakan masalah antar nelayan di wilayah administrasi desa. Berdasarkan 

wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan Segara Wangi Banyuning Utara, diketahui bahwa para 

nelayan desa tetangga merasa punya kewenangan mutlak untuk menangkap ikan di daerah pantai 

atau pesisir desanya. Jika ada nelayan di luar desa yang berlayar untuk menangkap ikan masuk ke 

wilayah perairan desa lain, tidak diperbolehkan. Padahal laut yang dimanfaatkan oleh nelayan 

tradisional untuk menangkap ikan jauh ke laut dalam, yang batas wilayah perairannya tidak jelas 

diketahui oleh nelayan tradisional.  Hal ini harus disikapi oleh pemegang otoritas atau pemerintah 

daerah, karena jika dibiarkan tentu akan menjadi masalah yang sewaktu-waktu bisa meledak, yang 

pada akhirnya berdampak pada keamanan wilayah, yang dampaknya terhadap masyarakat nelayan 

tidak lagi bisa melaut karena kemanan para nelayan terancam.  

(2) Terjadinya eksploitasi pemanfaatan Sumberdaya Alam yang tak terkendali dan berkelanjutan 

Upaya optimalisasi potensi sumberdaya alam harus memperhatikan daya dukung lingkungan, 

sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Di 

sebagian besar kawasan perbatasan, upaya pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan secara ilegal 

dan tak terkendali, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan 

hidup. Berbagai dampak lingkungan seperti  polusi asap lintas batas, banjir, longsor, tenggelamnya 

pulau kecil, dan sebagainya pada umumnya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan illegal, seperti 

penebangan liar di kawasan hutan dan pengerukan pasir di pulau-pulau kecil yang tidak terkendali. 

Hal ini cukup sulit ditangani, karena keterbatasan pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan 

dan belum ditegakkannya supremasi hukum secara adil dan tegas. 

 

3.3  Kebijakan dalam Kelembagaan dan Kewenangan Pengelolaan 

1) Belum adanya kelembagaan yang mengelola kawasan perbatasan secara integral dan terpadu 

Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan 

seluruh sektor terkait.  Sampai saat ini, permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani 

secara ad hoc, sementara dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan melalui 

beberapa kepanitiaan, sehingga belum memberikan hasil yang optimal (Moeldoko, 2014). 

Pengelolaan perbatasan negara secara terpadu sangat strategis dan mendesak untuk dilakukan, 

karena menyangkut dengan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang turut 

memberikan kontribusi terhadap belum optimalnya pengelolaan dan penanganan permasalahan 
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perbatasan saat ini adalah belum adanya suatu lembaga yang secara khusus mengelola keseluruhan 

aspek pengelolaan perbatasan, baik di tingkat nasional maupun di daerah. 

2) Belum jelasnya kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan 

Sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pengaturan tentang 

pengembangan kawasan perbatasan secara hukum berada di bawah tanggung jawab Pemerintah 

Daerah Kabupaten.  Kewenangan pemerintah pusat hanya ada pada pintu-pintu perbatasan yang 

meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan. Dengan 

demikian Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kawasan perbatasan selain di pintu-pintu 

masuk tersebut, tanpa menunggu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, 

dalam pelaksanaannya pemerintah daerah belum melaksanakan kewenangannya tersebut. Hal ini 

dapat disebabkan beberapa faktor: (1) Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam 

pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penangannya bersifat lintas administrasi wilayah 

pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara 

hirarkis lebih tinggi; (2) Belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai 

pengelolaan kawasan perbatasan, (3) Terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; (4) 

Masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan 

konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai international inheritance yang selama ini 

menjadi kewenangan pemerintah pusat (Departemen Kehutanan). 

Dengan terbitnya  Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 

Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas daerah memberi kejelasan 

kewenangan pada pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota dalam pengelolaan perbatasan. Kebijakan 

dalam kelembagaan dan kewenangan pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di Kabupaten 

Buleleng dilaksanakan dengan adanya Peraturan daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Buleleng Tahun 2013-2033.  

Pemantapan kawasan lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Buleleng yang berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah 

kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi bagi pengembangan wilayah, selanjutnya dapat 

ditentukan arahan pengembangan kawasan budidaya. Pola ruang kawasan lindung secara umum 

terdiri dari: Kawasan hutan lindung; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya; Kawasan perlindungan setempat; Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar 

budaya; Kawasan rawan bencana alam;  Kawasan lindung geologi; dan Kawasan lindung lainnya 

(Perda Buleleng, 2013). 

Secara fisiografis Wilayah Kabupaten Buleleng memanjang dari timur sampai barat dan 

melandai dari selatan ke utara, dengan karakteristik seperti ini, Kabupten Buleleng memiliki wilayah 

perbatasan dengan 5 kabupaten yaitu Kabupaten Karangasem, Bangli, Badung, Tabanan dan 

Jemberana. Semua daerah perbatasan dengan kabupetan tersebut berada di1daerah pegunungan 

yang membentang dari timur ke barat, yang membelah Pulau Ba1i menjadi Bali Utara dan Bali Seltan.  

Dengan karakteristik seperti itu, maka kawasan atas dengan ketinggian 1200 meter dari permukaan 

air laut, merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung bagi daerah bawah.  

Salah satu tindakan signifikan pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah 

pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Ada tiga pendekatan yang digunakan 

BNPP dalam mengelola kawasan perbatasan, yaitu pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan 

lingkungan. Dalam pendekatan keamanan, kebijakan pemerintah sudah lama diterapkan, sehingga 

TNI yang juga masuk dalam lingkaran koordinasi BNPP mengambil peran terbesar. TNI 

mengakomodasi pertahanan keamanan dalam dua dimensi, yaitu pertahanan tradisional dan 

nontradisional. Dalam pertahanan tradisional, TNI menghadirkan pecalang desa dengan koordinasi 

dengan desa adat.  

Sementara untuk pertahanan nontradisional, TNI melakukan berbagai program yang membantu 

kesejahteraan masyarakat melalui program TNI Masuk Desa. Di Kecamatan Tejakula, mereka 

membantu merapikan dan memperlebar jalan desa tahun 2011. Dengan demikian, diharapkan agar 

masyarakat merasa terbantu dan citra TNI di perbatasan yang dianggap penghalang bisa terkikis.  
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Dalam pendekatan kesejahteraan, peran pemerintah terepresentasikan dalam kegiatan 

kegiatan BNPP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Bidang Pemerintahan, inti kebijakan 

pengelolaan kawasan perbatasan adalah: (1) mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi di 

kawasan perbatasan; (2) mempercepat peningkatan kualitas sumberdaya manusia di kawasan 

perbatasan; dan (3) mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan 

perbatasan. tiga inti kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk penetapan lokasi-

lokasi prioritas di kawasan perbatasan. Namun, tidak semua kawasan perbatasan dijadikan lokasi 

prioritas dalam waktu yang sama. Hal ini terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah yang 

terbatas.  

 

3.4 Aspek-aspek pengembangan model pengelolaaan wlayah perbatasan darat 

1) Pembangunan social dalam bidang pengentasan kemiskinan 

Kemiskinan sebagai suatu fenomena, cara pandang ini melihat kemiskinan dengan lebih tajam 

pada akar permasalahan yang dihadapi. Kemiskinan sebagai proses sistemik yang tereduksi dari 

berbagai faktor dalam hal ini kemiskinan dipengaruhi oleh banyak aspek dibentuk melalui kondisi 

suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan demikian kemiskinan tidak terlepas bagaimana program 

yang dicanangkan, kebijakan alokasi sumberdaya baik natural resources, teknologi sumberdaya 

manusia, selain itu pula manajemen dan distribusi sumberdaya tersebut.  Kemiskinan adalah 

ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Wuryandari, 2012). Kebutuhan-kebutuhan 

dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. 

Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan ukuran pendapatan, yaitu kemiskinan absolut dan 

kemiskinan relatif. Apabila dilihat berdasarkan pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi 

empat, meliputi persistent proverty; cyclical poverty; seasonal poverty; dan  accident poverty 

(Kuncoro, 1997). 

Dengan konsep nyamabraya, kemiskinan sesungguhnya dapat dientaskan dengan 

pembangunan social dalam masyarakat perdesaan maupun perkotaan. Hal ini dilandasi oleh 

pandangan bahwa nyamabraya atau saudara dekat memiliki keeratan hubungan social. Misalnya di 

daerah perdesaan Bali, ada suatu pandangan bahwa hidup dalam masyarakat yang tidak bisa 

dilepaskan dengan masyarakat sekitarnya, yang menganggap masyarakat sekitarnya adalah saudara, 

sehingga hidup harus menyamabraya, baik dalam pekerjaan social masyarakat maupun social 

keagamaan selalu mengedepankan nyamabraya, seperti ditunjukkan  dalam penelitian Wesnawa 

(2014) dan Wesnawa & Christiawan (2017). Pembangunan social di daerah perbatasan, juga 

mengedepankan  konsep nyamabraya, sehingga konflik bisa diminimalkan, karena menganggap  

masyarakat sekitar adalah saudara dekat, yang akan diajak dalam kegiatan social budaya. 

2) Pembangunan Sosial Daerah Perbatasan Bidang Pendidikan  

Pemerintah Kabupaten Buleleng melaksanakan program daerah guna membangun di 

perbatasan, seperti rendahnya pendidikan masyarakat di daerah perbatasan akan mempersulit 

jalannya pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan pada awalnya 

ada kendala terutama memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai penggunaan lahan dan 

pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Pendidikan juga merupakan prioritas bagi 

pemerintah dalam pembangunan daerah perbatasan, sehingga anak-anak usia sekolah di desa-desa 

Kecamatan telah memahami arti pentingnya pendidikan. Rendahnya pendidikan masyarakat di 

perbatasan menyebabkan pengetahuan masyarakat daerah tersebut juga rendah. Hal ini diungkapkan 

oleh camat Tejakula. Masyarakat berpendidikan rendah sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal 

yang negatif, karena itu sangat mudah bagi orang luar untuk menghasut agar mereka melakukan hal-

hal yang melanggar peraturan. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat harus menjadi prioritas bagi 

pemerintah, dengan didirikannya sekolah-sekolah terutama Sekolah Dasar (SD) diharapkan tingkat 

buta huruf masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada masyarakat yang buta huruf. 

Pembangunan sekolah di desa-desa di perbatasan juga diperhatikan agar jarak masyarakat 

dan sekolah tidak terlalu jauh. Sampai dengan tahun 2009 dilakukan berbagai upaya sistematis dalam 

pemerataan dan perluasan pendidikan, khususnya dalam konteks pelaksanaan wajib belajar sembilan 
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tahun. Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun memperhatikan pelayanan 

yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosialbudaya. 

Demikian juga anak-anak yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual. Strategi 

yang diambil antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum berkesempatan 

mengikuti pendidikan, baik di sekolah, putus sekolah, serta lulusan SD yang tidak melanjutkan ke 

SMP yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan. Dalam strategi ini juga 

ditempuh penerapan kelas-kelas inklusi, yakni dengan memberi kesempatan kepada peserta didik 

yang mempunyai kelainan untuk belajar bersama peserta didik yang normal. Solusi lain yang 

ditawarkan dalam pembangunan sosial bidang pendidikan adalah peningkatan akses pendidikan 

melalui pembukaan kesempatan bagi pihak swasta dalam mendirikan lembaga pendidikan  baru.   

3)  Pembangunan Sosial Daerah Perbatasan Bidang Pelayanan Kesehatan  

Pembangunan daerah perbatasan yang tidak terfokus pada satu aspek saja, tetapi harus 

dilakukan diberbagai aspek. Pembangunan sarana kesehatan dilakukan agar kesehatan masyarakat 

lebih baik, dengan dibangunnya polindes-polindes di desa-desa terpencil dimaksudkan agar jarak 

tempuh masyarakat dengan pelayanan kesehatan lebih dekat. Pembangunan daerah perbatasan juga 

melihat faktor manusianya. Jumlah penduduk juga memengaruhi dibangunnya daerah-daerah 

perbatasan. Di desa-desa Kecamatan Tejakula jumlah kelahiran lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah kematian, seperti yang dikatakan oleh PLKB Kecamatan Tejakula yang menyatakan bahwa 

kesehatan masyarakat menjadi priorotas bagi pemerintah dalam pembangunan sosial. Dengan 

terpenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakat akanmudah bagi pemerintah untuk melaksanakan 

pembangunan di desa-desa di wilayah itu.  

Terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk Reformasi 

Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya dengan menghilangkan kesenjangan pembangunan kesehatan antar daerah, 

antar sosial ekonomi, serta meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang 

bermutu  

Terbentuknya Kampung KB di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, 

memberikan pengaruh yang signifikan untuk mewujudkan tingkat kesehatan Ibu dan Anak, karena 

program KB bertujuan untuk memberi jaminan kesehatan Ibu dan Anak, karena dengan jarak 

kelahiran yang diatur sedemikian rupa, kesiapan ibu untuk melahirkan dari aspek mental dan psikhis 

akan baik, sehingga kualitas penduduk semakin meningkat. 

 

4. Simpulan  

Karakteristik sosial budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat yang telah 

teridentifikasi belum lengkap, sehingga perlu disempurnakan dengan penambahan data karakteristik 

sosial budaya. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat, meliputi 

Kebijakan dalam bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, Kebijakan dalam Pengelolaan Sumberdaya 

Alam, dan Kebijakan dalam Kelembagaan dan Kewenangan Pengelolaan. Aspek-aspek 

pengembangan model pengelolaaan wlayah perbatasan darat, meliputi pembangunan sosial daerah 

perbatasan darat bidang  pengentasan kemiskinan, pembangunan sosial daerah perbatasan darat  

bidang pendidikan, dan pembangunan sosial daerah pebatsan darat bidang  pelayanan kesehatan. 

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat perlu mengedepankan 

kearifan lokal yang ada di wilayahnya. Kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu wilayah, masyarakatnya 

memiliki kepercayaan dan keyakinan serta tetap menyelenggarakan kehidupannya dengan 

berpedoman pada kearifan lokal yang diyakininya. Dengan mengedepankan kearifan lokal yang ada 

konflik dapat diminimalisir. 
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ABSTRACT 

Development is an effort that is carried out continuously by a nation to achieve better society welfare. 
Development in developing countries should see rural areas as the focus and development targets. Rural 
development is a development concept based on rural communities that pay attention to the uniqueness and 
social characteristics of rural communities. Generally problems in the village are poverty and lack of access to 
capital. To that end, the importance of the role of financial institutions raise indigenous communities in rural areas 
such as Village Credit Institutions (LPD) in the province of Bali. Anchored theory and empirical facts, this study 
aims to answer how the direct effect of Performance LPD on Rural development. By surveying 229 credit 
customers LPD in 113 villages, as well as with data analysis techniques guided by software Smart PLS 3.0, find: 
live performance LPD significant effect on Rural Development.  
 
Keyword: performance, rural development 

 

ABSTRAK 

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan secara terus menerus oleh suatu bangsa untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan di negara berkembang harus melihat 
wilayah perdesaan sebagai fokus dan target pembangunan. Pembangunan perdesaan merupakan konsep 
pembangunan yang berbasis masyarakat perdesaan yang  memerhatikan keunikan serta ciri khas sosial 
masyarakat perdesaan. Umumnya permasalahan di desa adalah kemiskinan dan kurangnya akses terhadap 
modal. Untuk itu, pentingnya membangkitkan peran lembaga keuangan komunitas adat yang ada di wilayah 
perdesaan seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali. Dengan didasari teori dan fakta empirik, 
penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengaruh langsung Kinerja LPD terhadap Pembangunan 
Perdesaan. Dengan mensurvei 229 nasabah kredit LPD di 113 desa, serta dengan teknik analisis data yang 
dipandu oleh software Smart PLS 3.0, ditemukan secara langsung bahwa Kinerja LPD berpengaruh signifikan 
terhadap Pembangunan Perdesaan.  
 
kata kunci : LPD, pembangunan perdesaan 
 

 

1. Pendahuluan 

Berbicara pembangunan, khususnya di negara berkembang, tidak dapat dilepaskan dari 

wilayah perdesaan. Pembangunan di negara berkembang harus melihat wilayah perdesaan sebagai 

fokus dan target pembangunan. Keberhasilan pembangunan di negara berkembang dapat dilihat dari 

perkembangan di wilayah perdesaan itu sendiri. Bila mayoritas penduduk di perdesaan dapat 

melakukan mobilitas sosial ekonomi, maka dapat disimpulkan pembangunan di negara berkembang 

telah menjangkau sebagian besar warganya, demikian sebaliknya (Yustika, 2012). 

Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan (rural) 

dengan memerhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan. 

Pembangunan perdesaan juga merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara mempertahankan 

nilai-nilai perdesaan dan tren modernisasi kehidupan. Dengan kata lain, pembangunan perdesaan 

merupakan perbaikan dari semua segi, baik ekonomi, kesejahteraan sosial, penduduk desa, dan 

kelembagaan lingkungan. Adapun tujuan pembangunan perdesaan adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan 

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

(Pasal 78 UU Desa). 
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Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang 

berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian berlandaskan gotong royong. Jalan perubahan menuju visi 

tersebut salah satunya, ditempuh melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawa Cita ketiga Pemerintahan Presiden 

Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla). Penguatan paradigma pembangunan desa tersebut 

juga selaras dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.   

RPJMN 2015 – 2019 bidang wilayah dan tata ruang sub bidang pembangunan desa dan 

kawasan perdesaan memuat sasaran pembangunan desa yang harus dicapai dalam lima tahun ke 

depan yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa 

mandiri sedikitnya 2.000 pada tahun 2019. Pembangunan desa masih memiliki tantangan yang cukup 

besar sebab hingga saat ini jumlah desa mandiri di Indonesia hanya sekitar 3,91 persen dari 74.093 

desa di Indonesia.  

Strategi membangun desa tidak terlepas dari upaya mengatasi permasalahan mendasar yang 

dialami komunitas desa diantaranya kemiskinan, kurangnya aksesibilitas dan kurangnya potensi 

sumber daya manusia akibat urbanisasi (Wrigley, 1973; Chamber, 1983). Wilayah perdesaan di 

negara-negara dunia ketiga digambarkan sebagai tempat tinggal orang-orang miskin yang 

memanfaatkan lahan pertanian (Dixon,1990). Ada dua hal yang menjadi isu pokok pembangunan 

perdesaan di Indonesia: Pertama, sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah 

desa. Saat ini, diperkirakan 60 persen penduduk masih tinggal di desa; Kedua, kesejahteraan 

penduduk di desa jauh tertinggal dibandingkan penduduk kota, sekitar 63 persen dari total penduduk 

miskin berdiam diri di desa (Yustika, 2015). 

Salah satu persoalan pelik dalam pembangunan perdesaan yakni membangun kelembagaan 

sektor keuangan (financial sector) sebagai instrumen untuk mengatasi kelangkaan modal (lack of 

capital) di wilayah perdesaan. Bahkan, keterbatasan akses terhadap modal (kredit) diidentifikasi 

sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan (Akpalu et al, 2012). Berdasarkan survey rumah 

tangga oleh World Bank  (2011) menunjukkan bahwa sebesar 68 persen masyarakat Indonesia dalam 

keadaan Financially Included dan sebesar 32 persen Financial Excluded (tidak mengakses lembaga 

keuangan formal maupun informal). Sedangkan dari sisi akses pinjamannya, sebesar 40 persen tidak 

bisa meminjam, 17 persen pembiayaan dari bank dan 36 persen meminjam dari lembaga keuangan 

informal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebesar 76 persen masyarakat Indonesia tidak 

dapat mengakses lembaga keuangan formal. 

Banyak pihak meyakini Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan sejenisnya dapat menjadi alat 

yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan di perdesaan. Salah satu lembaga keuangan 

berbasis komunitas adat 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 (karma adat). 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 adat.  

Banyak peneliti yang tertarik melakukan penelitian tentang keberhasilan LPD di Provinsi Bali. 

Gunawan (2009) menemukan bahwa nilai-nilai yang tertuang dalam falsafah kultur Bali Tri Hita 

Karana yang diadopsi sebagai budaya organisasi memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja LPD. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa budaya lokal yang tercermin dalam 

Tri Hita Karana mampu mengubah perilaku seseorang sehingga tercipta integritas yang tinggi, 

memiliki etos kerja serta memiliki kepedulian terhadap organisasinya. Hal ini telah mampu 

mengantarkan LPD mencapai kinerja yang baik. Wiwin (2012), menemukan bahwa lingkungan 

isntitusi (institusi formal dan institusi informal) LPD memiliki peran dan pengaruh yang signifikan 

terhadap pengelolaan LPD, dan pada akhirnya mendorong kesuksesan LPD sebagai lembaga 

intermediasi keuangan di perdesaan. Modal sosial yang berkembang di masyarakat juga memiliki 

peran positif dalam mendukung pengelolaan LPD. Keberadaan modal sosial berupa trust  antara LPD 
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dengan warga menjadikan LPD berani memberikan kredit tanpa agunan kepada warga dengan 

batasan tertentu. Modal sosial juga sangat berperan dalam hal penyelesaian kredit macet, penerapan 

sanksi adat dan kebiasaan warga untuk terhindar dari rasa malu terhadap khalayak ramai apabila 

diketahui menunggak di LPD memfasilitasi kepatuhan warga terhadap kewajiban transaksi. Terakhir, 

modal sosial berperan dalam proses pengawasan dan pertanggungjawaban LPD, network antara 

pengurus dan perangkat adat memfasilitasi penyaluran informasi tentang perkembangan LPD kepada 

masyarakat.   

Suarmanayasa (2012), melakukan penelitian dengan judul studi analisis faktor dominan yang 

memengaruhi pemberian kredit oleh LPD di Kabupaten Bangli. Penelitian tersebut menemukan bahwa 

peningkatan jumlah kredit yang disalurkan LPD dipengaruhi oleh peningkatan jumlah tabungan, 

deposito dan modal LPD. Hasil penelitian juga menemukan bahwa modal LPD menjadi faktor dominan 

yang memengaruhi pemberian kredit oleh LPD. 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh kinerja lembaga keuangan komunitas adat terhadap keberhasilan 

pembangunan perdesaan di Provinsi Bali? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh kinerja lembaga keuangan komunitas adat terhadap keberhasilan 

pembangunan perdesaan di Provinsi Bali. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori 

pembangunan dan teori kinerja. 

Teori Pembangunan dijadikan teori utama (Grand Theory)  dalam penelitian ini. Goulet (1978) 

dan tokoh lainnya mengatakan, bahwa paling tidak ada tiga komponen dasar atau inti yang harus 

dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan yang paling 

hakiki. Ketiga nilai inti tersebut adalah 1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya (sustenance), 2) meningkatknya rasa harga diri (self esteem) masyarakat 

sebagai manusia, dan 3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih  (freedom from 

servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. 

Salah satu pendekatan paradigma pembangunan perdesaan yang bersifat bottom up dikenal 

dengan istilah pembangunan endogen untuk perdesaan (endogenous rural development approach). 

Pendekatan ini muncul pada awalnya di Eropa, Amerika Utara, dan Jepang pada pertengahan tahun 

1970-an (Yamamoto, 2007). Sosiolog dan ekonom memperkenalkan pendekatan tersebut untuk 

menciptakan model pertumbuhan ekonomi berbasiskan komunitas (community-based economic 

growth) yang diharapkan akan dapat mempertahankan dan mempercepat perkembangan sumberdaya 

dan industri lokal. Pembangunan endogen sebagai suatu pendekatan kewilayahan (territorial 

approach) dalam proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural yang dimotori oleh 

komunitas lokal dan memanfaatkan potensi-potensi lokal dalam pembangunan untuk memperbaiki 

tingkat kehidupan penduduk lokal. Muhlighaus dan Walty (2001) mendefinisikan pembangunan 

endogen sebagai strategi pembangunan yang ditentukan sendiri (self determined) yang bersifat 

partisipatif yang berbasiskan pada kebutuhan lokal dan penggunaan potensi-potensi endogen. ITP 

(2007) mendefinisikan pembangunan endogen sebagai pembangunan yang terutama sekali 

didasarkan, sepenuhnya pada sumberdaya lokal, pengetahuan lokal, dan kepemimpinan lokal dengan 

keterbukaan untuk memadukan pengetahuan tradisional dan yang berasal dari luar. Meskipun strategi 

pembangunan endogen ini didefinisikan secara berbeda-beda oleh para pakar, tetapi esensinya tetap 

sama yakni strategi pembangunan yang mengandalkan terutama sekali pada kebutuhan, seluruh 

potensi, dan pelaku lokal dari suatu daerah tertentu (locality). 

 Penilaian kinerja keuangan mikro harus didasarkan pada tujuan pendiriannya. Tujuan utama 

kebanyakan keuangan mikro dalah meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Ada dua 

pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan itu: 1) pendekatan kesejahteraan (welfarist), 

mengukur keberhasilan terutama dari kemampuan institusi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang 

yang paling miskin dalam waktu singkat, atau pengurangan kemiskinan, dan 2) pendekatan 

institusional, mengukur keberhasilan berdasarkan sustanabilitas keuangan mikro dengan asumsi 

bahwa keuangan mikro yang memiliki sustanabilitas akan mampu membantu meningkatkan 

pendapatan dan mengurangi kemiskinan. 
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2. Metode  

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

(positivism), yaitu pendekatan penelitian yang bekerja dengan angka, datanya berwujud bilangan, 

dianalisis dengan menggunakan statistik dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu 

memengaruhi variabel yang lain. Unit analisis dalam penelitian ini adalah desa, sehingga populasinya 

adalah seluruh desa yang ada di Provinsi Bali.  Teknik sampling dilakukan melalui metode Purposive 

Sampling. Adapun kriteria penentuan sampel yang digunakan adalah dipilih kabupaten di Provinsi Bali 

yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi, sedang dan terendah. Berdasarkan pada 

pertimbangan tersebut maka dipilih 3 kabupaten yakni Kabupaten Klungkung, Bangli dan Kabupaten 

Badung. Dari tiga kabupaten terpilih, terdapat 113 desa, yakni di kabupaten Bangli sebanyak 57 desa, 

Klungkung sebanyak 31 desa dan di Kabupaten Badung sebanyak 56 desa. Di 3 kabupaten tersebut 

terdapat 229 unit LPD, rinciannnya, di Kabupaten Badung terdapat 57 LPD, Klungkung terdapat 57 

LPD dan di Kabupaten Bangli terdapat 115 LPD. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni variabel kinerja LPD dan pembangunan 

perdesaan sebagai variabel laten dan semua bersifat reflektif. Teknik analisis data yang dipergunakan 

adalah Struktural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan variance based atau component 

based yaitu analisis Partial Least Square (PLS). Adapun langkah-langkah analisis dengan 

menggunakan PLS dituangkan ke dalam 7 (tujuh) langkah analisis (Solimun, 2015) yaitu sebagai 

berikut: 1) Merancang model struktural (inner model), 2) Merancang model pengukuran (outer model), 

3) Mengkonstruksi diagram jalur, 4) Konversi diagram jalur ke sistem persamaan, 5) Estimasi: weight, 

koefisien jalur dan loading, 6) Evaluasi goodness of fit dan 7) Pengujian hipotesis (resampling 

Bootstraping). 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Rata-rata umur responden (dari 229 orang) adalah 39,38 tahun, dimana responden pada 

kelompok umur 31 – 40 tahun tercatat sebagai kelompok dengan persentase tertinggi yakni  37,12 

persen. Dilihat dari sisi jumlah pinjaman rata-rata jumlah pinjaman (kredit) sebesar Rp 29.624.236. 

dimana jumlah pinjaman responden pada kelompok 1 – 10 juta tercatat sebagai kelompok dengan 

persentase tertinggi yaitu 39,74 persen. Dilihat dari tujuan peminjaman kredit, dapat diketahui bahwa 

untuk modal usaha baik usaha dagang maupun ternak menempati urutan tertinggi dengan persentase 

sebesar 68,56 persen. Berikutnya berturut-turut untuk tujuan pendidikan anak (16,16 persen), untuk 

upacara agama (7,42 persen), untuk membuat rumah (5,68 persen) dan terakhir untuk membeli 

kendaraan (2,18 persen). 

Hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa Kinerja LPD memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Pembangunan Perdesaan. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien sebesar 0,389 

dengan tingkat probabilitas 0,009. Kredit per kapita berperan paling dominan dalam merefleksikan 

konstruk Kinerja LPD sebesar 0,995, disusul indikator asset per kapita sebesar 0,993 dan indikator 

laba per kapita sebesar 0,988. Angka harapan hidup berperan paling dominan dalam merefleksikan 

konstruk Pembangunan Perdesaan dengan loading factor sebesar 0,940, disusul indikator rata-rata 

lama sekolah sebesar 0,902 dan indikator rumah tangga miskin sebesar 0,786. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa, bila Kinerja LPD yang tercermin dari jumlah laba per kapita, aset per kapita 

dan jumlah kredit per kapita ditingkatkan maka  akan dapat meningkatkan potensi keberhasilan 

Pembangunan Perdesaan di Provinsi Bali yang dapat dilihat dari penurunan rumah tangga miskin, 

peningkatan rata-rata lama sekolah dan peningkatan angka harapan hidup masyarakat. 

Temuan tersebut dapat dijelaskan oleh argumen sebagai berikut. Peningkatan Kinerja LPD 

yang tercermin dari meningkatnya jumlah kredit, meningkatnya jumlah asset dan jumlah laba akan 

berkontribusi penting terhadap keberhasilan Pembangunan Perdesaan. Peningkatan jumlah kredit di 

LPD akan secara otomatis meningkatkan asset serta potensi laba LPD juga akan meningkat. Jika hal 

ini terjadi maka kapasitas dan kemampuan LPD akan meningkat dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat perdesaan. Peningkatan kemampuan LPD dalam melayani kebutuhan keuangan 
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masyarakat akan dapat membantu peningkatan produktivitas masyarakat perdesaan. Peningkatan 

produktivitas mencerminkan adanya potensi peningkatan pendapatan masyarakat. Bank Dunia 

menyatakan, bahwa peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat akan mempermudah akses 

masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. 

Peningkatan jumlah kredit LPD mencerminkan peningkatan kemampuan ekonomi dan 

peningkatan kemampuan diri masyarakat perdesaan. Kemampuan diri disini diartikan peningkatan 

kemampuan masyarakat melihat peluang dan peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan potensi 

yang ada di sekitar. Artinya, kredit yang dipinjam oleh masyarakat dipergunakan untuk kegiatan 

produktif dalam meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan sebagai cerminan peningkatan 

kesejahteraan. Ketika jumlah kredit di LPD meningkat berarti kepercayaan LPD semakin baik kepada 

nasabah LPD. Peningkatan kepercayaan LPD terhadap nasabah biasanya didasarkan atas ketaatan 

membayar angsuran dengan tepat waktu. Ketaatan dalam membayar angsuran sangat ditentukan 

oleh kemampuan keuangan nasabah. Data menunjukkan bahwa jumlah kredit LPD terus meningkat 

yang dapat pula diartikan kemampuan ekonomi nasabah semakin baik. Bila kondisi ini terus terjadi 

maka laba LPD akan semakin meningkat. Kredit LPD juga digunakan untuk biaya pendidikan anak. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa dengan pencapaian kinerja LPD yang baik akan mempermudah 

atau mempercepat pencapaian keberhasilan Pembangunan Perdesaan di Provinsi Bali. Dalam kaitan 

ini dapat dipahami bahwa betapa berartinya peningkatan jumlah laba, jumlah asset dan jumlah kredit 

yang disalurkan oleh LPD kepada masyarakat perdesaan. 

 

4. Simpulan 

Kinerja LPD secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan 

Perdesaan. Artinya, keberhasilan LPD akan ikut menentukan keberhasilan Pembangunan Perdesaan 

di Provinsi Bali. Adapun saran yang bisa disampaikan kepada pengurus LPD di Provinsi Bali adalah 

agar pengurus LPD menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menunjukkan sikap professional 

yang menjungjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kepercayaan masyarakat akan menggerakan dan 

menjadi penentu keterlibatan/partisipasi masyarakat terhadap program-program yang dijalankan di 

wilayah perdesaan, seperti partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung peningkatan Kinerja LPD 

dan mewujudkan keberhasilan Pembangunan Perdesaan. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 
Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai literasi (pengetahuan) keuangan telah menjadi 

salah satu fokus kebijakan pemerintah di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Pembangunan 

ekonomi yang sedang berlangsung saat ini tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan namun juga mempunyai tujuan untuk menciptakan 

manusia Indonesia yang berwawasan luas dan memiliki pandangan jauh ke depan. Untuk itu, 

pembangunan ekonomi tidak hanya dilakukan melalui pembangunan sarana fisik yang dapat dilihat 

dan dirasakan langsung oleh masyarakat, tetapi juga melalui pengembangan kemampuan berpikir 

manusia Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan kemampuan berpikir masyarakat 

Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan..  

Di Indonesia melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 

serta produk dan jasa yang ditawarkan di industri keuangan. Dengan demikian tingkat pengetahuan 

mengenai industri keuangan akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat utilitas 

dan kepercayaan masyarakat serta konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan di 

Indonesia (financial well-literate). Literasi keuangan terjadi manakala seorang individu memiliki 

sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber 

Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Serta Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhinya 

1Jurusan Akuntansi FE Undiksha 
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The aims of this study are  to determine  the level of financial literacy and to investigate the sosio 
demographic factors influencing the financial literacy among university studenst in Undiksha. The design of this 
research is quantitative descriptive. The data for this study was collected through financial literacy test and 
questionnaire which was distributed through purposive  sampling method. A total of 286 completed and usable 
questionnaire have been collected. The results showed that the level of financial literacy of Undiksha students is 
still low (<60) with the average score of 48.67 from S1 degree and 46.73 from D3 degree. The aspect of 
understanding the basic concepts of finance and credit management have a high average value. This provides 
that the students have a good knowledge in the basic concept of finance and credit management, while for other 
aspects (investment and insurance) still need to be improved again. Furthermore, empirical results show that 
there is a significant relationship between  gender towards financial literacy, while there found no relationship 
between age,parents occupation, parents income and financial literacy. 

Keywords: financial literacy, socio demographic, college students 

Tujuan penelitian ini untuk memetakan tingkat literasi keuangan mahasiswa Undiksha dan menganalisis 
pengaruh karakteristik sosio demografi mahasiswa terhadap tingkat literasi keuangan. Rancangan penelitian 
menggunakan deskriptif kuantitatif dengan populasi seluruh mahasiswa di lingkungan Undiksha. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan melalui purposif sampling, dengan jumlah sampel sebanyak  286 responden. Data 
dikumpulkan melalui tes literasi keuangan dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan  analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi keuangan mahasiswa Undiksha masih tergolong rendah 
(< 60) dengan nilai rata-rata skor 48,67 (Program S1) dan 46,73 (Program D3). Skor pada aspek pemahaman 
konsep dasar keuangan dan manajemen kredit memiliki nilai rata-rata yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa 
mahasiswa telah memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam aspek konsep dasar keuangan dan manajemen 
kredit, sedangkan untuk aspek lainnya (investasi dan asuransi) masih perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya, hasil 
penelitian menunjukkan hanya gender yang berpengaruh secara signifikan terhadap literasi keuangan, 
sedangkan variabel lainnya usia, pekerjaan dan penghasilan orang tua tidak berpengaruh. 

Kata kunci:literasi keuangan, sosio demografi, mahasiswa 
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daya yang ada untuk mencapai tujuan. Individu yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan 

yang benar tentang keuangan tidak akan memiliki masalah keuangan di masa depan dan dapat 

menunjukkan perilaku keuangan yang sehat serta mampu menentukan prioritas kebutuhan bukan 

keinginan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan survey nasional literasi dan inklusi 

keuangan (SNLIK) masyarakat Indonesia yang kedua kalinya pada tahun 2016. Hasil survey 

menunjukkan terdapat peningkatan indeks literasi keuangan dari 21,84% di tahun 2013 menjadi 

29,66% di tahun 2016 dan indeks inklusi keuangan dari 59,74% menjadi 67,82% (OJK,2017). 

Meskipun terjadi peningkatan, namun jika dilihat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih 

tergolong rendah dibandingkan negara asean lainnya. Malaysia memiliki indeks literasi keuangan 

sebesar 60-70 persen, Singapura mencapai 98 persen, bahkan literasi masyarakat Filipina telah 

menembus angka 30 persen (Sri Rahayu W, 2016). Untuk itu OJK dan pihak terkait berupaya untuk 

terus meningkatkan indeks literasi keuangan melalui edukasi secara berkelanjutan. 

Remaja merupakan salah satu poin penting untuk meningkatkan indeks literasi keuangan di 

masa yang akan datang, untuk itu edukasi dalam pembelajaran keuangan yang terintegrasi dalam 

kurikulum sudah merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di kalangan mahasiswa masih berada 

dalam kategori rendah (Nidar,R.S, dan Bestari,S, 2012; Widayati, I, 2012; Margaretha.Fdan 

Pambudhi, 2015). Padahal literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan 

(Danes dan Haberman, 2007; Laily,2013; Susanti,2014). Mahasiswa yang memiliki literasi keuangan 

yang memadai dapat dikatakan memiliki kecerdasan finansial, yang dewasa ini menjadi salah satu 

kecerdasan majemuk yang harus dimiliki oleh lulusan di perguruan tinggi. 

Pembelajaran mengenai literasi keuangan tidak diberikan dalam mata kuliah tersendiri, namun 

aspek-aspek literasi keuangan dapat ditemui dalam beberapa mata kuliah keuangan antara lain, mata 

kuliah Manajemen Keuangan, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Investasi dan Pasar Modal, 

Serta Akuntansi Keuangan.  Mata kuliah tersebut diberikan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Hal 

ini tidak berlaku pada mahasiswa yang berasal dari  fakultas non-Ekonomi. Mahasiswa dari fakultas 

non-ekonomi hanya memperoleh pengetahuan keuangan melalui mata kuliah Kewirausahaan. 

Ditambah lagi, apabila dalam mata kuliah kewirausahaan dosen kurang memfokuskan penyampaian 

materi pada aspek keuangan. Hal ini yang menyebabkan tingkat literasi keuangan pada mahasiswa 

masih rendah.  

Pentingnya meningkatkan pemahaman akan literasi keuangan di kalangan mahasiswa, sudah 

merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para stakekolder. Pembelajaran 

di perguruan tinggi bertujuan mencetak lulusan yang memiliki prestasi akademik yang sesuai dengan 

jurusan dan mampu menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap semua pilihan dan 

resiko yang diambilnya. Termasuk dalam pengelolaan keuangan yang diperoleh dari orang tua 

maupun sumber lain seperti beasiswa atau bisnis yang digeluti. Mahasiswa sering dihadapkan pada 

berbagai pilihan keuangan yang cukup rumit, mulai dari membayar uang kuliah, sewa kost, membuat 

anggaran, menabung, mengikuti asuransi, dan bahkan ada yang bekerja sehingga mereka harus 

menyeimbangkan kehidupan mereka baik di tempat kerja, kuliah, dan kehidupan sosial mereka. 

Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran di perguruan tinggi sangat berperan penting dalam proses 

pembentukan literasi keuangan mahasiswa yang berdampak pada perilaku keuangan mereka. 

Dengan literasi keuangan yang baik diharapkan mahasiswa memiliki kecakapan di bidang keuangan, 

sehingga mampu menjadi mahasiswa yang siap menata kehidupan masa kini dan masa depan 

dengan lebih baik. 

Nidar dan Bestari (2012) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi literasi 

keuangan individu antara lain: personal demografi, karakteristik sosial dan ekonomi, pengalaman 

dalam hal pengelolaan keuangan, pendidikan keuangan, pendapatan, status sosial, serta letak 

geografis. Lusardi et.al (2010) meneliti faktor yang mempengaruhi literasi keuangan antara lain: 

sosiodemographic characteristic, family characteristic, dan peer characteristic. Karakteristik sosial 

demografi  merupakan bagian yang melekat pada individu dan mampu mempengaruhi individu untuk 

pengambilan keputusan. Karakteristik sosial demografi merupakan cirri yang menggambarkan 
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perbedaan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku, ras, 

jenis keluarga, status perkawinan, jumlah pendapatan, status sosial.  Dalam penelitian ini karakteristik 

sosial demografi yang akan dijadikan fokus penelitian dilihat dari: gender, usia, pekerjaan orang tua, 

dan pendapatan orang tua. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain: (1) 

menganalisis tingkat literasi keuangan mahasiswa Undiksha, apakah tergolong well literate, sufficient 

literate, atau less literate, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan 

mahasiswa ditinjau dari sosio demografi. 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan ex post facto, dengan teknik analisis deskriptif  dan 

analisis regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 dan D3 di 

lingkungan Undiksha yang menempuh studi  pada semester genap 2016/2017. Teknik pengambilan 

sampel dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan tes literasi keuangan dan kuesioner. Instrument tersebut berisikan daftar pertanyaan 

untuk menguji tingkat literasi keuangan mahasiswa dan sosial demografi yang dilihat dari gender, 

usia, penghasilan orang tua, dan pekerjaan orang tua. Dari 291 istrumen yang disebarkan dapat 

diolah kembali sebanyak 286 atau 98,2% yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif dan analisis regresi berganda. Dalam statistik deskriptif, memberikan gambaran tingkat 

literasi keuangan yang dapat dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan 

minimum. Melalui statistik deskritif ini dapat dilihat tingkat literasi keuangan mahasiswa apakah 

tergolong well literate, sufficient literate, atau less literate. Analisis berikutnya adalah analisis regresi 

linear berganda dengan model OLS yang digunakan untuk mencari pengaruh karakteristik sosial 

demografi mahasiswa (gender, usia, etnis, pekerjaan orang tua, dan pendapatan orang tua) terhadap 

tingkat literasi keuangannya. Semua pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS for Windows Realesed 19.0 Programe. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan gambaran umum responden yang dilihat dari sosio demografi 

dalam Tabel 1 berikut. 

 

Tabel1. Gambaran Umum karakteristik Sosio Demografi Mahasiswa 

KOMPONEN Program D3 Program S1 Total 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Gender       

Laki-laki 32 52 % 84 38 % 116 41 % 

Perempuan 30 48 % 140 62 % 170  59% 

Usia       

19 tahun 15 23% 6 3% 21 7% 

20 tahun 21 34% 40 19% 61 21% 

21 tahun 22 36% 124 55% 146 51% 

22 tahun 4 7% 38 16% 42 15% 

23 tahun 0 0 16 7% 16 6% 

Pekerjaan orang tua       

Pegawai (baik PNS /swasta) 27 44% 81 36% 108 38% 

Wirausaha/wiraswasta 21 34% 73 33% 94 33% 

Petani/Buruh 14 22% 70 31% 84 29% 

Penghasilan orang tua       

< 2.500.000 37 62% 124 55% 161 56% 
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2.500.000  s/d 5.000.000 20 32% 86 38% 106 37% 

>  5.000.000 5 6% 14 7% 19 7% 

Sumber: data diolah

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini laki-laki 

berjumlah 116 orang atau 41% dan perempuan sebanyak 170 orang atau 59%. Berdasarkan usia 

lebih banyak responden berada dalam kisaran 20-21 tahun, hal ini disebabkan karena responden 

lebih banyak berasal dari semester 4 dan semester 6. Dilihat dari jenis pekerjaan dan penghasilan 

orang tua lebih banyak orang tua bekerja sebagai pegawai (38%) dan penghasilan terbanyak ada 

pada kisaran kurang dari 2,5 juta rupiah. 

Hasil tingkat literasi keuangan mahasiswa dapat dilihat berturut-turut dalam Tabel 2 dan Tabel 3 

sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa 

LITERASI KEUANGAN 

Mahasiswa  N Mean Min. Maks. Std. Dev Mean (LK)*   Kriteria 

Program S1 224 7,30 3 13 1,92 48,67 Rendah 

Program D3 62 7,01 3 13 2,12 46,73 Rendah 

Sumber : data diolah 

* Rata-rata skor yang dikonversi ke nilai 100

Berdasarkan Tabel 2 di atas, nilai rata-rata tingkat literasi keuangan program S1 lebih besar 

dibandingkan dengan program D3 yaitu 48,67  > 46,73. Rata-rata ini dikonversi ke nilai 100 dengan 

cara membagi skor rata-rata (7,30 dan 7,01) dengan nilai maksimum (15) dikali 100. Meskipun 

demikian rentang nilainya tidak terlalu jauh, dan masih berada dalam kategori yang sama yaitu 

rendah. Pengkategorian tingkat literasi keuangan mengacu pada Chen dan Volpe (1998) dengan 

rentangan sebagai berikut : (1) kelompok rendah dengan skor < 60%, (2) kelompok sedang dengan 

skor 60% s/d 79%, (3) dan kelompok tinggi dengan skor ≥ 80%. Jadi dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan tingkat rata-rata (mean) literasi keuangan mahasiswa undiksha tergolong rendah. Untuk 

melihat hasil tes literasi keuangan pada setiap dimensinya dapat dilihat dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3. Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Pada Setiap Dimensinya 

Dimensi Literasi Keuangan S1 D3 Rata -Rata 

1. Pemahaman mengenai konsep  dasar keuangan (financial basic 
concept) .  

42 57 49,5 

2. Pemahaman mengenai investasi (saving and investment) 50 41 45,5 

3. Pemahaman  mengenai manajemen kredit/pinjaman (credit and 
debt manajemen) 

46 55 50,5 

4. Pemahaman mengenai produk asuransi 
 

47 45 46 

Sumber: data diolah 

Beradasarkan Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa skor rendah berada dalam dimensi/aspek 

pemahaman mengenai investasi dan asuransi, sedangkan skor tinggi berada dalam aspek 

pemahaman konsep dasar keuangan dan manajemen kredit. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

telah memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam aspek konsep dasar keuangan dan manajemen 

kredit, sedangkan untuk aspek lainnya (investasi dan asuransi) masih perlu ditingkatkan lagi. 

Pengujian berikutnya adalah menganalisis pengaruh karakteristik sosial demografi terhadap 

tingkat literasi keuangan mahasiswa. Pengujian ini menggunakan analisis regresi berganda yang 

hasilnya dapat dilihat berturut-turut dalam Tabel 4, 5 dan 6. 

 

Tabel 4. Anova 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 54.737 4 13.684 3.251 .013b 
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Residual 1182.721 281 4.209   
Total 1237.458 285    

a. Dependent Variable: LK 

b. Predictors: (Constant), Jobcat, Gender, Usia, Income 
 

Pada bagian Anova (uji F) pada tabel 4.38 di atas terlihat bahwa secara simultan variabel-

variabel bebas (gender, usia, pekerjaan dan penghasilan orangtua) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel literasi keuangan (LK) yang ditunjukkan dari nilai Sig. 0,013 < α=0,05. Berdasarkan 

pengujian tersebut, maka dapat dilanjutkan dengan uji individu atau uji t. 

 

Tabel 5.Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .210a .044 .031 2.05158 1.413 

a. Predictors: (Constant),Jobcat, Gender, Usia, Income 

b. Dependent Variable: LK 

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinan atau 

kontribusi variabel gender (X1), usia (X2), pekerjaan orang tua (X3) dan penghasilan orang tua (X4)  

terhadap literasi keuangan (Y) adalah (Rsquare = R2
x1x2) = 0,044, yang berarti bahwa 4,4 % variasi 

literasi keuangan (Y) dapat dijelaskan oleh variasi variabel gender (X1), usia (X2), pekerjaan orang tua 

(X3) dan penghasilan orang tua (X4). Besarnya koefisien residu (1 – 0,044) = 0,956 dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 

Selanjutnya untuk melihat besarnya pengaruh variabel jenis kelamin (X1), usia (X2), pekerjaan 

orang tua (X3) dan penghasilan orang tua (X4) terhadap literasi keuangan (Y) secara parsial/ sendiri-

sendiri digunakan Uji-t, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau 

Standardized Coefficients dalam  Tabel 6 sebagai berikut. 

 

Tabel 6. Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.732 2.893  4.401 .000 
Gender .539 .250 .127 2.155 .032 
Usia -.313 .133 -.140 -2.349 .020 
Income .083 .212 .024 .390 .697 
Jobcat -.051 .158 -.020 -.325 .746 

a. Dependent Variable: LK 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, maka persamaan regresi pengaruh variabel bebas 

(gender, usia, penghasilan dan pekerjaan orang tua) terhadap variabel terikat (literasi keuangan) 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Literasi keuangan (Y) = 12,737 + 0,539 gender – 0,313 usia + 0,083 penghasilan orang tua – 

0,051 pekerjaan orang tua 

Nilai konstanta sebesar 12,737 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, 

maka rata-rata tingkat literasi keuangan mahasiswa adalah sebesar 12,737. Selain itu, persamaan 

regresi di atas menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

dilihat dari nilai Beta dalam Unstandardized Coefficients. Hipotesis pertama,  jenis kelamin (gender) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan mahasiswa (nilai sig.<0,05 ;β = 0,539). 

Hal ini menunjukkan  Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh positif signifikan 

antara jenis kelamin terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa.  Danes,M.S and Haberman,R.H 

(2007), Margaretha,F dan Pambudhi,A.R (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa gender 

berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Perempuan memiliki pengetahuan yang lebih 

baik tentang kredit, asuransi, dan investasi daripada laki-laki. Selain itu  perempuan lebih 

menggunakan anggaran, memilih harga terbaik, dan mendiskusikan masalah keuangan dengan 

keluarga ketimbang laki-laki. Namun laki-laki lebih percaya diri untuk membuat keputusan sendiri 

tentang keuangan (Danes,M.S and Haberman,R.H,2007) 
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Hipotesis kedua, pengaruh usia terhadap literasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan nilai 

sig.<0,05 dan β = -0,313, hal ini menunjukkan bahwa usia berpengaruh negatif signifikan terhadap 

literasi keuangan mahasiswa. Nilai β negatif menunjukkan ketidaksearahan antara variabel usia dan 

variabel literasi keuangan, sehingga dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti usia 

tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

Margaretha,F dan Pambudhi,A.R (2015); Chen dan Volpe (1998) yang menyimpulkan bahwa usia 

berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Mahasiswa yang masih junior memiliki literasi 

keuangan yang rendah dibandingkan mahasiswa senior. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Shaari,et.al (2013) yang menemukan terdapat hubungan negatif antara literasi keuangan dan usia. 

Dalam penelitian ini mahasiswa yang dijadikan sasaran penelitian adalah mahasiswa di semua 

jurusan di lingkungan Undiksha. Hal ini berdampak pada pemahaman akan pengetahuan keuangan 

yang hanya diperoleh pada mata kuliah kewirausahaan saja. Mata kuliah ini banyak ditawarkan di 

semester awal dalam kurikulum masing-masing prodi, sehingga mahasiswa yang duduk di semester 

awal (semester 4) memiliki literasi keuangan yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang duduk di 

semester 6.   

Hipotesis ketiga, pengaruh penghasilan orang tua terhadap literasi keuangan. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai sig.> 0,05 dan β = 0,083, hal ini menunjukkan bahwa penghasilan orang tua tidak 

berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa, sehingga dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha 

ditolak yang berarti penghasilan orang tua tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. 

Demikian halnya terhadap hipotesis keempat, yaitu pengaruh pekerjaan orang tua terhadap literasi 

keuangan. Hasil penelitian menunjukkan nilai sig.> 0,05 dan β = -0,051, hal ini menunjukkan bahwa 

pekerjaan orang tua tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Nilai β negatif 

menunjukkan ketidaksearahan antara variabel pekerjaan orang tua dan variabel literasi keuangan, 

sehingga dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti pekerjaan orang tua tidak 

berpengaruh terhadap literasi keuangan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lusardi et.al 

(2010); Nidar dan Bestari (2012); Margaretha,F dan Pambudhi, A.R (2015) yang menunjukkan bahwa 

pekerjaan dan penghasilan orang tua merupakan prediktor dari literasi keuangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa penghasilan orang tua yang tinggi bukan merupakan prediktor tingginya tingkat literasi 

keuangan mahasiswa. Kurangnya peran keluarga dalam memberikan pengetahuan keuangan bagi 

anak, akan mempengaruhi bagaimana anak tersebut mengelola keuangannya.  

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

antara lain: pertama, tingkat literasi keuangan mahasiswa Undiksha masih tergolong rendah (< 60) 

dengan nilai rata-rata skor 48,67 (Program S1) dan 46,73 (Program D3). Skor pada aspek 

pemahaman konsep dasar keuangan dan manajemen kredit memiliki nilai rata-rata yang tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam aspek konsep 

dasar keuangan dan manajemen kredit, sedangkan untuk aspek lainnya (investasi dan asuransi) 

masih perlu ditingkatkan lagi. Kedua, pengaruh sosio demografi mahasiswa terhadap literasi 

keuangan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan hanya gender yang berpengaruh secara 

signifikan, sedangkan variabel lainnya usia, pekerjaan dan penghasilan orang tua tidak berpengaruh.   

Implikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya-upaya strategis untuk 

meningkatkan indeks literasi keuangan di kalangan mahasiswa. Pembelajaran di perguruan tinggi 

sangat berperan penting dalam proses pembentukan literasi keuangan mahasiswa. Salah satunya 

adalah mengembangkan model pembelajaran kewirausahaan, yang memberikan pemahaman 

pengelolaan keuangan untuk menghasilkan lulusan yang melek keuangan. Mahasiswa yang melek 

keuangan atau well financial literate akan memiliki kecerdasan finansial untuk menata masa depan 

keuangan dengan lebih baik. 
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ABSTRAK 

1. Pendahuluan 
Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi listrik seperti PLN telah melakukan 

usaha sangat besar dalam pemanfaatan energi matahari tetapi sampai saat masih belum 

mendapatkan hasil yang maksimal. PLN sudah membangun sumber pembangkit dari panel surya di 

beberapa daerah di Indonesia dengan menggunakan lahan yang luas. Tetapi cara ini juga termasuk 

gagal karena selain memerlukan tempat yang luas untuk menaruh banyak solar panel juga 

memerlukan kapasitas baterai yang besar serta biaya perawatan yang mahal untuk penyimpanan 

energi listrik. Selain itu PLN saat ini juga sedang mulai menerapkan sistem pembelian energi listrik 

dari rumah tangga. Tetapi hal ini juga kurang efektif  karena energi yang akan dijual oleh rumah 

tangga dalam skala kecil sehingga energi  hanya akan habis pada proses distribusi menggunakan 

kabel yang panjang (Spring, 2015).  

Artikel ini memaparkan sebuah model dan mengembangan prototipe Smart Energy Sharing 

(SES) dalam pemanfaatan energi terbarukan dari matahari. Pada model ini semua rumah tangga 

yang terpasang panel surya akan terintegrasi dalam sebuah jaringan distribusi listrik SES. Dengan 

model ini maka tidak ada energi dari suatu rumah tangga yang terbuang saat panel surya 

menghasilkan energi melebihi kebutuhan. Untuk merealisasikan model SES ini diperlukan sistem 

kontrol yang bisa mengatur distribusi energi secara cerdas (Zhu, 2013). Daya yang  disharing oleh 

setiap rumah tangga yang terintegrasi dalam sistem SES adalah dalam bentuk arus searah atau DC 

(Direct Current). Semua rumah tangga akan tersambung ke jaringan distribusi listrik atau power 

sharing line (PSL) pada sistem SES. Arus DC dipilih dibandingkan arus bolak-balik AC (Alternating 

SMART ENERGY SHARING BERBASIS JARINGAN SENSOR 
WIRELESS  

1,2Jurusan Teknik Elektronika, Universitas Pendidikan Ganesha 
Email: krisnawati@undiksha.ac.id 

The product of Smart Energi Sharing made on this research consists of one Central Controller (CC) and 
some Local Controller (CC). LC has a duty to manage electrical energy of a house. Functionally CC is to manage 
and coordinate all of LC. CC communicates to all of LC wirelessly by utilizing a Wireless Sensor Network (WSN). 
CC will do a monitoring to all of LC continuously to get information of volume of electrical energy produced by 
homes and order to LC to share the energy. From testing of the product, three LC was already capable to supply 
electrical energy into a load with the percentage of the load energy should be supplied by each LC are managed 
by CC. The hardware of LC has a buck converter module for managing the output of electrical current and 
voltage, microcontroller ATMega328 as a controller and Radio frequency nRF24l01 as a wireless communication 
tool. 

Keywords: Smart Sharing Energy, Central Controller, Local Controller, WSN 

Perangkat Smart Enery Sharing yang dibuat pada penelitian ini terdiri atas satu Central Controller (CC) 
dan beberapa Local Controller (LC). LC  berfungsi untuk memanajemen energi listrik pada setiap rumah. 
Sedangkan CC berfungsi untuk memanajemen dan mengkoordinasi seluruh LC. CC berkomunikasi dengan 
seluruh LC secara wireless dengan menggunakan teknologi Jaringan Sensor Wireless (WSN). CC akan 
memonitoring semua LC secara terus menerus untuk mengetahui besar energi  listrik yang dihasilkan oleh 
sebuah rumah dan memerintahkan kepada LC tertentu untuk mensharing energi listrik dari sebuah rumah. Pada 
pengujian perangkat ini, tiga LC telah mampu mensuplai energi ke sebuah beban dengan persentase energi 
beban yang harus disuplai oleh setiap LC ditentukan oleh CC. Hardware LC terdiri atas modul buck converter 
yang berfungsi untuk mengatur keluaran arus, mikrokontroler ATMega328 yang berfungsi sebagai kendali dan 
radio frekuensi nRF24l01 yang berfungsi sebagai alat komunikasi wireless. 

Kata kunci: Smart Sharing Energy, Central Controller, Local Controller, WSN 
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Current) karena lebih mudah dalam pengontrolan. Kemudahan ini disebabkan karena tidak ada sudut 

phase, frekeunsi dan daya reaktif (Liu, 2015).   

Di sini semua rumah tangga akan terkoneksi secara paralel. Koneksi secara parallel ini 

mempunyai beberapa keuntungan seperti mudah dikonfigurasi, arsitektur bersifat modular, fault 

tolerance dan berbiaya rendah. Mekanisme yang digunakan pada SES ini adalah active current 

sharing yaitu dengan memonitoring arus yang masuk dan keluar dari setiap rumah tangga dan 

menggunakan informasi tersebut dalam proses kontrol (Mazumder, 2008). Secara garis besar sistem 

SES terdiri atas satu pusat kendali/ Central Controller (CC) dan beberapa kendali pada setiap rumah 

tangga atau disebut Local Controller (LC) (Huang, 2014). Sistem SES ini bisa direalisasikan jika 

semua unit kontrol terintegrasi ke dalam sebuah jaringan sensor wireless. Jaringan sensor wireless 

atau Wireless Sensor Network (WSN) adalah perangkat komunikasi wireless yang bisa 

diimplementasikan dalam sebuah topologi jaringan (Bindal, 2014). WSN akan memegang peranan 

utama dalam pengembangan sistem SES ini Radio frekuensi sebagai modul utama dari perangkat 

WSN ini akan menggunakan RF24l01. RF ini dipilih karena menggunakan frekuensi bebas lisensi 2,4 

GHz dan berharga murah (Sonavane, 2009). 

Pada proses sharing energi, dalam hal karakteristik distribusi dari sumber energi terbarukan, 

konverter dihubungkan secara parallel dengan yang lainnya. Konfigurasi ini umumnya dibedakan 

menjadi dua jenis, sering disebut dengan konfigurasi mesh dan konfigurasi radial seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 1 (Liu, 2015). 

 

 
Gambar 1. Konfigurasi Mesh dan radial (Liu, 2015) 

 

Dengan menggunakan rangkaian ekuivalen Thevenin, model sederhana dari sebuah sharing 

arus DC ditunjukkan pada Gambar 2. Metode Droop Control tradisional secara luas digunakan pada 

sharing arus DC, yang dibuat dalam persamaan 

𝜐𝑑𝑐 = 𝜐𝑑𝑐𝑖 − 𝑚0 . 𝑃𝑑𝑐𝑖 

Di mana 𝜐𝑑𝑐 adalah nilai referensi dari tegangan output DC dari setiap converter, dan 𝜐𝑑𝑐𝑖 adalah 

tegangan out sebenarnya dari masing-masing converter. 𝑃𝑑𝑐𝑖 adalah daya output dari setiap 

converter, 𝑚0 adalah koefesien drop, dan 𝑖 = 1, 2, 3 … . 

 

 
Gambar 2. Rangkaian ekuivalen parallel konverter boost (Thomas, 2015)
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Masalah utama yang ditemui dalam sharing daya DC adalah ketika konverter dihubungkan 

secara parallel. Tegangan output dari konverter tidak selalu konstan. Alasan utama dari variasi ini 

adalah perubahan beban dan daya input dan juga feedback tegangan dan arus. Perbedaan sedikit 

saja pada tegangan output akan menyebabkan arah arus berubah dalam sharing arus sehingga 

menyebabkan overload pada konverter dan juga variasi pada sharing daya. Konverter dengan output 

yang lebih tinggi akan memberikan daya yang lebih besar. 

Metode Droop Control juga sering disebut metode kontrol lokal yang tergantung pada 

penambahan resistansi secara internal atau eksternal dari modul-modul yang terkoneksi secara 

parallel untuk menjaga arus yang tersharing sama antar modul. Secara umum, metode droop sangat 

sederhana dan mudah dalam pengimplementasian dan tidak memerlukan komunikasi (Thomas, 

2015). Metode  ini mempunyai regulasi beban yang sangat buruk sehingga tidak cocok untuk aplikasi-

aplikasi yang memerlukan performa tinggi (Zhang, 2005). 

Kontrol independen di mana setiap konverter daya pada sharing daya DC beroperasi secara 

independen. Sistem ini berbiaya rendah dan reliable, tetapi performa sistem tidak optimal karena 

setiap converter daya tidak tahu operasi converter daya lainnya dalam sistem. Sedangkan pada 

kontrol terpusat, semua konverter daya pada sharing daya DC dikendalikan oleh sebuah kontrol pusat  

melalui sebuah jaringan komunikasi. Dengan kontrol terpusat ini maka berbagai metode bisa 

digunakan seperti aktif kontrol sharing beban. Tetapi, realibiliti sistem akan menurun karena 

keseluruhan sistem tergantung pada pusat kontrol dan jaringan komunikasi (Lin, 2015). 

Sharing energi dengan menggunakan metode sharing arus aktif kontrol saat ini menjadi pilihan 

yang paling bagus karena bisa mengatur distribusi arus listrik secara tepat. Tetapi metode ini hanya 

bisa dilakukan jika informasi beban-beban dan sumber-sumber diketahui oleh unit kendali. Koneksi 

berupa kabel misalnya diperlukan antara modul-modul konverter dan unit kendali untuk 

berkomunikasi. Tetapi penggunaan kabel mempunyai banyak kekurangan seperti rentan terhadap 

ganguan sinyal dan tidak praktis apabila terdapat banyak koneksi. Penggunaan wireless akan menjadi 

pilihan yang sangat tepat dalam menggantikan kabel dalam peran komunikasi (Lai, 2009). 

Sebuah WSN adalah sebuah sistem yang terdiri dari radio frekuensi (RF), sensor, 

mikrokontroler, dan catu daya. Perkembangan teknologi wireless sensor network saat ini adalah biaya 

yang rendah, daya yang rendah, dan node sensor dengan multifungsi. Node sensor memungkinkan 

mensensing sekaligus pengolahan data. Penggunaan berbagai sensor, seperti temperature, 

kelembatan dan deteksi suatu perubahan tertentu, memungkinkan untuk memonitoring lingkungan 

yang berbeda. Node sensor ini memungkinkan untuk membentuk jaringan dengan sistem sensor 

lainnya dan bertukar data dengan pengguna luar WSN memmpunyai domain aplikasi yang sangat 

besar (Dahoud, 2014). 

2. Metode  

Pengembangan prototipe dari model Smart Energy Sharing (SES) yang dibuat pada penelitian 

ini menggunakan tiga sumber tegangan dan satu beban. Sumber tegangan DC yang digunakan 

berperan sebagai simulasi panel surya. Common bus adalah sebuah titik di mana semua sumber 

tegangan dan beban terhubung dalam satu simpul. Local Controller (LC) akan mengkonversikan 

sumber tegangan DC menjadi sumber arus dan mengatur besar keluaran arus berdasarkan perintah 

dari Central Controller (CC). Tanda garis solid merepresentasikan aliran daya sedangkan garis putus-

putus merepresentasikan aliran data informasi. 

Central Controller berfungsi untuk mengatur seberapa besar arus yang harus dikeluarkan oleh 

masing-masing Local Controller. Selain itu, ia juga melakukan pemantauan secara terus merus untuk 

mengetahui bahwa Local Controller sudah mengeluarkan arus sesuai dengan yang diperintahkan. 

Informasi tentang arus yang masuk ke beban juga akan dipantau secara terus menerus oleh Central 

Controller. 
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Gambar 3.  Pengembangan prototipe dari model Smart Energy Sharing (SES) 

 

Secara teoritis, rangkain listrik ekuivalen dari perangkat sistem sharing energi ini digambarkan 

pada Gambar 4 di bawah. Sumber tegangan DC yang berasal dari panel surya akan dikonversikan 

menjadi sumber arus DC yang terkontrol oleh tegangan. Tegangan sebesar 5 Volt diseting pada Bus 

DC terhadap ground. Beban akan memerlukan arus sebesar 1 Amper. Besar arus yang diperlukan ini 

bisa secara sederhana dihitung dengan menggunakan rumus persamaan dari hukum Kirchoff I. 

Sistem sharing energi akan mengetahui besar arus yang diperlukan sehingga sistem akan 

menentukan besar arus yang keluar pada masing-masing sumber arus. Sebagai contoh, sistem akan 

memerintahkan sumber arus pertama mengeluarkan arus sebesar 0.5 Amper, sumber arus kedua 

mengeluarkan arus 0.25 Amper, dan sumber arus ketiga mengeluarkan arus sebesar 0.25 Amper. 

Bus DC

5V

 
Gambar 4. Rangkaian listrik ekuivalen prototipe dari model Smart Energy Sharing (SES) 

 

Aliran komunikasi data pada perangkat sharing energi ini menggunakan media wireless. Sistem 

jaringan wireless ini lebih dikenal sebagai jaringan sensor wireless atau Wireless Sensor Network 

(WSN). Alasan menggunakan media wireless dibandingkan kabel adalah untuk memudahkan 

perawatan, memudahkan dalam membuat konfigurasi jaringan yang diinginkan.  

Topologi jaringan yang digunakan adalah Mesh. Alasan memilih topologi ini adalah 

kehandalannya terhadap ganguan pada jaringan. Radio frekuensi yang digunakan untuk 

mengimplementasikan jaringan ini adalah radio nRF24L01. Desain topologi Mesh yang telah dibuat 

ditunjukkan pada Gambar 5 di bawah. 
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Gambar 5. Topologi Mesh dari perangkat sharing energi 

 

Local Controller (LC) adalah modul bagian dari perangkat sharing energi. Modul ini berfungsi 

untuk mengeluarkan arus listrik yang besarnya ditentukan oleh Central Controller (CC). Terdapat dua 

blok utama pada modul ini yaitu: blok DC-DC Converter dan blok sistem kendali. DC-DC Converter 

berfungsi untuk merubah besar tegangan. Tegangan yang dihasilkan oleh panel surya dalam hal ini 

disimulasikan dengan menggunakan power supply akan dikonversikan untuk menghasilkan tegangan 

output tertentu. Converter ini dibuat untuk bekerja sebagai sumber arus.  

Central Controller (CC) berfungsi untuk memanajemen seluruh Local Controller (LC). CC ini 

akan menentukan besar arus listrik yang mesti dikeluarkan oleh setiap LC. Perangkat hardware dari 

Central Controller ini berisikan display LCD, radio komunikasi, tombol dan mikroprosesor yang 

menggunakan Arduino. 

3. Hasil dan Pembahasan  

 

Pengoperasian perangkat sharing energi dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan setting 

pada Central Controller untuk menentukan persentase dari setiap unit Local Controller yang harus 

disediakan. Misalkan karena jumlah Local Controller yang digunakan disini adalah 3 unit maka salah 

satu alternative persentasenya adalah LC1 sebesar 50%, LC2 sebesar 25% dan LC3 sebesar 25%. 

 

 
Gambar 6. Instalasi perangkat sharing energi untuk pengujian  

 

Pengujian perangkat sharing energi ini dilakukan dengan cara merubah konsumsi beban pada 

LC4. Seperti dijelaskan sebelumnya LC1, LC2, LC3 adalah Local Controller yang mensuplay enery 
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listrik. Sedangkan LC4 adalah Local Controller yang memerlukan energi listrik. Pengujian pertama 

dilakukan dengan cara menseting beban pada LC4 sebesar 0.5 A (2.5 Watt). Pada pengujian ini, 

Central Controller diperintahkan untuk membagi persentase sharing energi untuk LC1, LC2 dan LC3 

secara berurut sebesar 20%, 20% dan 60%. Dari percobaan didapatkan LC1 mensuplai arus listrik 

sebesar 97mA, LC2 sebesar 101mA dan LC3 sebesar 309mA. Pengujian selanjutnya secara lengkat 

disajikan pada Tabel 1 di bawah. 

 

Tabel 1. Pengujian perangkat prototipe sharing energi 

LC4 (Beban) LC1 LC2 LC3 Keterangan 

0.5 A (2.5 Watt) 97mA(20%) 101mA(20%) 309mA(60%) Sesuai 

1 A (5 Watt) 302mA(30%) 197mA(20%) 499mA(50%) Sesuai 

1.5 A (4.5 Watt) 752mA(50%) 372mA(25%) 376mA(25%) Sesuai 

2 A (10 Watt) 802mA(40%) 799mA(40%) 401mA(20%) Sesuai 

2.5 A (12.5 Watt) 749mA(30%) 752mA(30%) 999mA(40%) Sesuai 

3 A (15 Watt) 1202mA(40%) 897mA(30%) 901mA(30%) Sesuai 

3.5 A (17.5 Watt) 1225mA(35%) 1225(35%) 1050mA(30%) Sesuai 

4 A (20 Watt) 1205mA(30%) 1397mA(35%) 1398mA(35%) Sesuai 

Dari hasil pengujian di atas didapatkan bahwa masing-masing LC telah memberikan kontribusi arus 

pada beban di LC4 sesuai dengan persentasi sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sesuai 

dengan yang ditunjukkan pada table di atas. Rata-rata kesalahan (error) pada masing-masing LC 

sebesar 0,6%. 

4. Simpulan  

Pengembangan prototipe dari model Smart Energy Sharing (SES) menggunakan empat unit 

Local Controler (LC) dan satu Central Controler (CC). Dengan sebuah skenario laboratorium yang 

mewakili keadaan nyata di lapangan bahwa LC1, LC2, dan LC3 adalah rumah-rumah yang sedang 

kelebihan energi yang didapat dari panel surya sedangkan LC4 adalah rumah yang kekurangan 

energi maka pada pengujian LC1, LC2, dan LC3 sudah mampu memberikan energi listrik ke LC4. 

Persentase dari energi yang disharing ini ditentukan oleh CC.  

Pembuatan prototipe dari model SES ini bisa dibuat secara variatif atau dinamik tergantung 

keadaan riil yang akan diwakili. Implementasi riil di lapangan membutuhkan LC yang sangat banyak 

dengan tetap membutuhkan satu CC. Sebagai ilustrasi untuk pembuatan SES yang akan 

diimplimentasi di sebuah komplek perumahan bisa membutuhkan sekitar 50 LC. Pembuatan jaringan 

komunikasi wireless yang baik akan menjadi kunci dalam implementasi perangkat ini. 
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1. Pendahuluan 

 Kebutuhan masyarakat desa terhadap sumber air bersih dan layak minum umumnya masih 

bergantung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat karena wilayahnya tidak memiliki 

sumber mata air. Disamping itu, beberapa wilayah desa yang memiliki sumber mata air belum mampu 

untuk mengelolanya dengan baik sehingga masih bergantung pada PDAM. Desa Banyuning 

merupakan salah satu desa di Bali terletak di tengah kota Singaraja, kabupaten Buleleng memiliki 

sumber mata air bersih bernama mata air Candi Kuning yang sudah diuji oleh dinas kesehatan dan 

dinyatakan bersih serta siap diminum tanpa direbus. Oleh karena itu, untuk kebutuhan air minum 

warga desa Banyuning tidak lagi memasak air sehingga dapat menghemat pemakaian bahan bakar.  

 Pengelolaan sumber mata air desa Banyuning dikelola oleh perangkat desa dengan 

mengalirkan air desa ke setiap rumah warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari sehingga 

tidak bergantung pada PDAM. Namun tidak semua warga mendapat layanan air bersih karena kondisi 

letak geografis yang tidak mendukung sehingga perangkat desa Banyuning menyediakan layanan 

umum pengambilan air minum pada beberapa lokasi di pinggir jalan desa melalui kran air manual. 

Setiap warga desa yang mengambil air melalui layanan umum ini diwajibkan membayar secara 

sukarela pada kotak amal yang telah disediakan. Selain warga desa, ternyata banyak warga dari luar 

desa berminat dan ikut mengambil air minum bersih dari layanan umum sehingga perangkat desa 

berharap kondisi ini dapat meningkatkan pendapatan desa dari dana sukarela untuk biaya 

pengelolaan air minum. 

Pengembangan Sistem Kontrol Otomatis Kran Solenoid  
Berbasis Radio Frequency Identification Pada  

Sistem Pelayanan Air Minum Desa 

1Jurusan Teknik Elektronika FTK UNDIKSHA,  
2Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FTK UNDIKSHA 

Email: gede.nurhayata@undiksha.ac.id 

The use of manual water tap on the drinking water service system of the village affects the incompatibility 
of voluntary fund revenues with the volume of water released. The purpose of this study is to develop a system of 
drinking water service village with automatic solenoid faucet based Radio Frequency Identication (RFID). This 
research develops open and close control on solenoid faucets automatically with RFID card as customer identity. 
To limit the taking of drinking water volume by customers then developed a prepaid service system with water 
pulse system. The results showed that the system was able to identify the customer number correctly at a 
maximum distance of 10 cm. The solenoid valve opens automatically if the customer number has been registered 
and the water pulse value is not empty. The system also successfully limits the volume of water out as per 
customer requirements. When the water pulse value has been exhausted, the system manages to close the 
faucet automatically. 

Keywords: rfid, solenoid, control 

 Penggunaan kran air manual pada sistem pelayanan air minum desa berdampak pada ketidaksesuaian 
pendapatan dana sukarela dengan volume air yang dikeluarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengembangkan sistem pelayanan air minum desa dengan kran solenoid otomatis berbasis Radio Frequency 
Identication (RFID). Penelitian ini mengembangkan pengendalian buka dan tutup pada kran solenoid secara 
otomatis dengan kartu RFID sebagai identitas pelanggan. Untuk membatasi pengambilan volume air minum oleh 
pelanggan maka dikembangkan sistem layanan prabayar dengan sistem pulsa air. Hasil penelitian menunjukkan 
sistem mampu mengidentifikasi nomor pelanggan dengan tepat pada jarak maksimum 10 cm. Kran solenoid 
terbuka otomatis jika nomor pelanggan telah terdaftar dan nilai pulsa air tidak kosong. Sistem juga berhasil 
membatasi volume air yang keluar sesuai kebutuhan pelanggan. Ketika nilai pulsa air telah habis, sistem berhasil 
menutup kran secara otomatis. 

Kata kunci: rfid, solenoid, kontrol 
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 Pendapatan desa dari dana sukarela sebagai hasil pengelolaan layanan umum air minum desa 

ternyata nilainya tidak sesuai dengan jumlah volume air yang dikeluarkan. Berdasarkan data diperoleh 

nilai pendapatan rata-rata dari kotak amal sebesar 2 juta per bulan, yang semestinya sebesar 5 juta 

per bulan dari total volume air yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pengelolaan layanan umum air 

minum desa ini sudah jelas mengalami kerugian cukup besar rata-rata 3 juta/bulan atau 36 juta per 

tahun. Beberapa penyebab rendahnya nilai pendapatan desa yakni kurangnya kesadaran warga desa 

dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar secara sukarela pada kotak amal yang sudah 

disediakan. Disamping itu, tidak adanya petugas yang mengawasi dan melayani warga desa dalam 

mengambil air minum melalui kran manual sehingga memungkinkan air minum desa diakses secara 

bebas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam volume besar secara gratis untuk keperluan 

bisnis. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini berupaya untuk memperbaiki 

sistem layanan umum air minum desa dengan kran solenoid yang dikontrol secara otomatis 

menggunakan kartu RFID (Radio Frequency IDentification) sebagai identitas pelanggan. Alasan 

menggunakan kartu RFID karena nomor identitas bersifat unik dan sangat rahasia sehingga tidak 

mudah diduplikasi oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Teknologi RFID sudah berhasil 

dikembangkan pada sistem identifikasi objek museum (Nurhayata I Gede, 2014). Dengan upaya ini, 

menjamin tidak sembarang warga desa dapat mengambil air minum dari layanan umum air bersih 

kecuali kartunya sudah terdaftar pada sistem. Teknologi ini memungkinkan untuk menerapkan sistem 

pembayaran air minum dengan sistem layanan prabayar seperti layaknya pada handphone ataupun 

kWh meter digital. Pengembangan sistem layanan air minum otomatis ini memerlukan 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. 

Pengembangan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan sistem 

layanan umum air minum desa khususnya desa Banyuning sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan dana pengelolaan dan pemeliharaan air minum desa. 

 

2. Metode 

 Penelitian ini merupakan riset terapan dengan mengembangkan suatu produk berupa prototipe 

sistem kontrol otomatis kran solenoid berbasis Radio Frequency Identification (RFID) untuk sistem 

pelayanan air minum desa. Adapun model prototipe dan diagram blok sistem yang dikembangkan 

diperlihatkan pada Gambar 1.  

 

    
 

                              (a)                                                                                     (b) 

 

Gambar 1. (a) Model prototipe, (b) Diagram blok sistem layanan air minum desa berbasis RFID. 
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 Adapun cara kerja dari sistem tersebut di atas adalah ketika pelanggan mendekatkan kartunya 

pada RFID reader maka nomor identitas kartu pelanggan akan dibaca oleh RFID reader dan dikirim 

ke mikrokontroller. Kemudian mikrokontroler melakukan pengecekan nomor pelanggan. Jika nomor 

pelanggan terdaftar pada sistem, maka mikrokontroller melakukan pengecekan berikutnya terhadap 

nilai sisa pulsa air pelanggan yakni apakah pulsa airnya telah habis atau masih ada. Apabila salah 

satu dari proses pengecekan tersebut tidak terpenuhi, maka kran solenoid tidak akan terbuka. Ketika 

kran solenoid berhasil dibuka, maka mikrokontroler melakukan pembacaan terhadap jumlah volume 

air yang keluar sambil melakukan estimasi terhadap sisa pulsa pelanggan. Apabila sisa pulsa 

pelanggan habis maka kran solenoid akan menutup kembali secara otomatis. Selama sisa pulsa air 

belum habis, kran solenoid dapat ditutup pada setiap saat dengan mendekatkan kembali kartu 

pelanggan sehingga dengan upaya ini, pelanggan memiliki kontrol penuh dalam mengambil air. 

Setelah kran solenoid tertutup maka prosesnya akan berulang kembali ke awal. 

 Radio Frequency Identification (RFID) merupakan metode identifikasi objek melalui perantara 

gelombang frekuensi radio (Bob Violino, 2005). Pada Gambar 2 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 2. Bentuk fisik RFID Reader ID-12 

 

Pada Gambar 3 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 3. Bentuk fisik Tag Card ID EM 4001 dan prinsip kerjanya 

 

 Mikrokontroller 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 (Rachmad Setiawan, 2006). Mikrokontroller yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni mikrokontroller AT89S51 memiliki kemasan  40 pin seperti pada Gambar  4. 
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Gambar 4. Kemasan mikrokontroller AT89S51 

 

 Kran air merupakan suatu pintu untuk mengatur besarnya debit aliran air yang keluar. Pada 

umumnya kran air dikendalikan secara manual dengan tangan. Kelemahan kran ini adalah cepat 

rusak akibat faktor mekanis. Disamping itu, kran ini tidak dapat dikendalikan secara elektrik untuk 

proses kontrol otomatis. Oleh karena itu, kran air manual dalam sistem pelayanan air minum desa 

agar dapat memberikan pelayanan secara otomatis kepada pelanggan perlu diganti menggunakan 

kran solenoid seperti  pada Gambar 5. (Prasimax Mikron, 2016). Kran solenoid ini bekerja dengan 

mengalirkan arus listrik pada kabel yang tersedia sehingga katup kran terbuka dan sebaliknya ketika 

arus listrik diputus maka kran menutup kembali.   

 

                                                 
 

                     Gambar 5. Kran air solenoid                                          Gambar 6. Sensor aliran air 

 

 Dalam proses mengukur volume air minum yang mengalir melalui kran solenoid menggunakan 

sebuah sensor aliran seperti pada Gambar 6 (SeedStudioWork.com, 2010). Sensor ini pada dasarnya 

berfungsi mengukur kecepatan aliran air. Berdasarkan kecepatan aliran air maka besarnya jumlah 

volume air yang keluar dapat ditentukan. Contoh penerapan sensor aliran ini dapat dilihat pada 

Viskosimeter Digital (Kalam T T Siregar, 2013) 

 Pengembangan sistem kontrol otomatis kran solenoid berbasis rfid memerlukan beberapa 

perangkat keras dan lunak. Pengembangan perangkat keras meliputi pengembangan rangkaian 

pembaca nomor kartu RFID tipe 125 kHz, rangkaian driver kran solenoid untuk kendali buka dan 

tutup, serta rangkaian inverter untuk pengoperasian pompa air dari catu daya DC 12V. 

 

 
Gambar 7. Perangkat keras pembaca kartu RFID 
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 Dalam proses mengenali nomor identitas kartu RFID dibutuhkan komponen RFID reader dan 

mikrokontroller yang sesuai. Rangkaian pembaca kartu RFID berfungsi untuk mengidentifikasi jenis 

kartu RFID. Beberapa jenis kartu RFID tersedia dipasaran memiliki frekuensi kerja yang berbeda. 

Pada penelitian ini dipilih jenis kartu RFID dengan frekuensi kerja 125 kHz. Adapun hasil 

pengembangan rangkaian pembaca kartu RFID diperlihatkan seperti pada Gambar  7. 

 Kran solenoid membutuhkan arus penggerak pada kumparannya dengan nilai arus cukup 

besar. Sedangkan nilai arus sinyal kendali dari keluaran mikrokontroler sangat rendah sehingga 

keluaran mikrokontroller tidak mampu menggerakkan katup solenoid secara langsung. Oleh karena 

itu, dibutuhkan rangkaian driver untuk menguatkan arus keluaran mikrokontroller. Adapun rangkaian 

driver kran solenoid diperlihatkan pada Gambar 8 di bawah ini. 

 

                                      
 

  Gambar 8. Perangkat keras driver kran solenoid                    Gambar 9. Rangkaian inverter pompa air 

 

 Dalam penelitian ini, simulator sebagai sumber mata air menggunakan air yang disirkulasikan 

dengan pompa aquarium. Pompa aquarium bekerja pada sumber tegangan bolak-balik 220 Vac. 

Sedangkan dalam prototipe ini menggunakan sumber tegangan searah 12 Vdc.  Oleh karena itu, 

untuk menyesuaikan tegangan sumber dengan pompa aquarium dibutuhkan rangkaian inverter 

sehingga pompa air dapat bekerja normal. Adapun pengembangan rangkaian inverter untuk pompa 

air diperlihatkan pada Gambar 9. 

 Setelah pengembangan rancangan bagian sistem perangkat keras selesai maka langkah 

selanjutnya adalah mengembangkan rancangan prototipe produk layanan air minum desa berbasis 

RFID seperti diperlihatkan pada Gambar 10. 

 

 
 

Gambar 10. Prototipe sistem layanan air minum desa berbasis rfid 

 

 Seluruh sub sistem dari perangkat keras yang telah dirancang sepenuhnya dikendalikan oleh 

sebuah mikrokontroler berdasarkan instruksi yang terprogram. Langkah awal sebelum memprogram 

mikrokontroler adalah merancang algoritma program sesuai prinsip kerja sistem yang diinginkan. 
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Beberapa algoritma program perangkat lunak pada setiap sub sistem yang dikembangkan yakni 

pembacaan nomor kartu RFID Reader, pembacaan volume air yang keluar, pengendalian kran 

solenoid dan pembaharuan pulsa air.  Pada Gambar 11 memperlihatkan pengembangan algoritma 

program utama dalam proses pembacaan nomor ID Card dari RFID Reader ID-12. Sedangkan 

algoritma pembacaan volume air digambarkan dengan diagram alir seperti tampak pada Gambar 12. 

 

 

                      
 

Gambar 11. Algoritma pembaca kartu rfid                                Gambar 12. Algoritma pembaca volume air 

 

Pada gambar 13 memperlihatkan pengembangan algoritma dalam proses pengendalian kran air 

berbasis nomor identitas dan nilai pulsa air secara keseluruhan. Kemudian pengembangan algoritma 

berikutnya yakni estimasi nilai pulsa air berdasarkan jumlah volume air yang keluar seperti tampak 

pada Gambar 14.  

 

 

                         
       

              Gambar 13. Algoritma kendali kran air                            Gambar 14.  Algoritma penghitung pulsa air 
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3. 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 meliputi : 

a) Kinerja pembacaan kartu RFID  

b) Kinerja pengukur volume air 

c) Kinerja driver kran solenoid 

d) Kinerja inverter pompa aquarium 

Hasil proses pembacaan kartu RFID dimana nomor kartu berhasil ditampilkan pada display LCD 

dalam jumlah 8 digit diperlihatkan pada gambar 15. 

 

                                       
 

          Gambar 15. Prototipe pembaca kartu rfid                                    Gambar 16. Kinerja inverter pompa air 

 

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 16 memperlihatkan kinerja inverter untuk pompa aquarium dimana pompa 

mampu bekerja normal dengan pancaran air cukup keras. Pada gambar 17 menunjukkan hasil 

pengembangan perangkat keras untuk proses pengukuran volume air dengan menggunakan sensor 

aliran yang nilai volumenya ditampilkan pada display LCD.  Perangkat mampu memantau jumlah air 

minum yang telah dikeluarkan untuk mengestimasi sisa pulsa air pelanggan, 

 

 
 

Gambar 17. Perangkat keras pembaca volume air 

 

Berdasarkan kinerja sub sistem kontrol otomatis kran solenoid berbasis rfid maka pada gambar 18 

menunjukkan hasil pengujian sistem layanan air minum secara menyeluruh. Pada gambar 18(a) 

ketika catu daya dihidupkan, maka lampu hijau menyala menunjukkan kondisi siap menerima kartu 

rfid dari pelanggan. Jika nomor kartu pelanggan terdaftar dan nilai pulsa air belum habis, maka lampu 

merah akan menyala dan kemudian kran solenoid dibuka seperti tampak pada gambar 18(b).  Selama 

kran terbuka, air mengalir keluar dan sistem menampilkan pembaharuan nilai sisa pulsa air sesuai 

volume yang dikeluarkan secara real time. Kran solenoid akan tertutup secara otomatis jika nilai pulsa 

air sudah habis seperti gambar 18(c). Sementara kran dapat ditutup secara manual oleh pelanggan 

dengan mendekatkan kembali kartu rfidnya. Dengan cara ini pelanggan dapat mengontrol penuh 

proses pengambilan air bersih. 
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                            (a)                                              (b)                                           (c) 

 

Gambar 18. Hasil kinerja sistem layanan air minum berbasis rfid. (a) sistem ready  

(b) pembacaan baca kartu RFID, (c) pengeluaran air minum  

 

4. Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol otomatis kran 

solenoid berbasis rfid berfungsi dengan baik sesuai hasil pengembangan. Sistem layanan air minum 

akan membuka kran solenoid secara otomatis hanya jika nomor pelanggan valid dan pulsa air belum 

habis. Sistem mampu mengestimasi pulsa air sesuai volume air yang keluar untuk menutup kran 

solenoid jika pulsa air habis.. Prototipe ini dapat digunakan sebagai sistem layanan air minum 

prabayar berbasis pulsa air sehingga dapat meningkatkan pendapatan pengelola air minum. 
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ABSTRACT 

 To answer the formulation of research problems formulated, the authors use a quantitative approach with 
experimental methods. This research was conducted in SMK Yisca Cilamaya Karawang by taking one class as 
sample of research that is class XI marketing which amounted to 30 sample from student of class XI. There are three 
stages in this research: pretest, treatment or treatment, and posttest. Pretest done to know the level of motivation of 
student before get treatment or treatment, after done pretest researcher give treatment that is by giving fun outbound 
to know level of student motivation in learning pemas. This study authors use experimental methods conducted for 3 
months with 6 meetings. The instrument used is in the form of questionnaire on the initial test and final test. Result of 
hypothesis test on treatment sample seen t arithmetic = 2,308 with real level = 0,05 and degree of freedom (dk) = n - 
1 = 29 got number = 2,048. Therefore t arithmetic = 2.308> t table = 2.048, then the hypothesis is rejected because it 
resides in the rejection of the hypothesis. So show that after using fun outbound have an effect on to student's 
learning motivation in following learning pemas at student of class XI at SMK YISCA Cilamaya Karawang. 
 
Keywords: Games fun 0utbound, Motivs and PENJAS 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan di SMK Yisca Cilamaya Karawang dengan mengambil satu kelas sebagai 

sampel penelitian yaitu kelas XI pemasaran yang berjumlah 30 sampel dari Pretest dilakukan untuk 
mengetahui tingkat motivasi siswa sebelum mendapatkan perlakuan atau treatment, setelah dilakukan 
pretest peneliti memberikan perlakuan yaitu dengan memberikan fun outbound untuk mengetahui tingkat 
motivasi siswa dalam pembelajaran penjas. Penelitian ini penulis menggunakan metode eksperimen yang 
dilaksanakan selama 3 bulan dengan 6 kali pertemuan. Instrumen yang digunakan yaitu berupa angket 
pada tes awal maupun tes akhir. Hasil uji hipotesis pada sampel perlakuan terlihat t hitung = 2,308 
dengan taraf nyata = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n – 1 = 29 didapat angka = 2,048. Oleh karena 
itu t hitung = 2,308 > t tabel = 2,048, maka hipotesis ditolak karena berada didalam daerah penolakan 
hipotesis. Jadi menunjukan bahwa setelah menggunakan fun outbound berpengaruh terhadap motivasi 
belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran penjas pada siswa kelas XI di SMK YISCA Cilamaya 
Karawang. 

 
Kata Kunci: Games fun outbound, Motivasi dan PENJAS 
 
1. PENDAHULUAN  

Didalam Outbound, kita tidak mungkin dapat menyembunyikan sifat alamiah kita. Apalagi bila 

permainan-permainan yang disediakan dalam aktivitas Outbound cukup banyak, maka sifat alamiah itu 

apakah itu baik atau buruk, akan segera tampak dengan sendirinya. Oleh karena itu, Outbound 

sebenarnya dapat dijadikan sebagai media sebuah psikotes karena Outboundmerupakan cerminan diri 

dari para pelakunya, yang akan tampak pada permainan-permaian yang disediakan. 

Menurut pengamatan dari hasil observasi di SMK Yisca Cilamaya banyak siswa siswi yang tidak 

semangat untuk mengikuti pembelajaran penjas yaitu rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran penjas, hal ini yang diduga menjadi faktor rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran penjas dikarenakan hasil belajar atau prestasi siswa masih rendah atau tidak ada 

peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya, sehingga para siswa tidak memenuhi nilai KKM yang 

sudah ditentukan, dari proses pembelajaran yang kurang maksimal, pendekatan yang digunakan atau 

diterapkan oleh guru masih lebih banyak teknik dan monoton, kurang adanya variasi pada  
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Berdasarkan latar belakang, maka penulis menganggap masalah ini menarik untuk diteliti, sehingga 

penulis menentukan judul penelitan “Pengaruh fun outbound untuk Meningkatkan Motivasi Siswa 

Dalam Mengikuti Pembelajaran Penjas kelas XI Di SMK YISCA Cilamaya Karawang”. 

 

2. METODE 

Jenis pendekatan dalam penellitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena yang dibutuhkan berupa 

angka yang signifikan untuk kemudian di deskripsikan oleh peneliti dan untuk menguji perbedaan hasil 

belajar yang diperoleh kelompok eksperimen dengan kelompok pembanding atau kelompok kontrol. 

Terhadap hasilnya. Sejalan dengan hal tersebut Sugiyono (2015: 7) menegaskan bahwa data penelitian 

kuantitatif berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dari kedua penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dalam proses pengumpulan datanya 

dilakukan secara kuantitas sehingga proses akhir disajikan dalam bentuk angka atau tabel sebagai 

deskripsi hasil penelitian. 

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian bermaksud untuk 

mengetahui pengaruh fun outbound  untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran penjas di SMK Yisca Cilamaya. 

 

A. Metode Penelitian 

Metode sangat diperlukan dalam setiap penelitian, penggunaan metode dalam penelitian 

disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Hal ini mengandung arti bahwa metode penelitian 

begitu penting dalam pengumpulan data analisis. Seperti yang diungkapkanSugiyono (2015: 2) bahwa 

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu”. Lebih lanjut Surakhmad (1998: 31) menjelaskan bahwa “Metode merupakan cara 

utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan”. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Dalam 

penelitiannya ini penulis menggunakan metode eksperimen. Mengenai metode eksperimen ini Sugiyono 

(2015: 72) menjelaskan, “Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan”. 

Selanjutnya Surakhmad (1998: 169) mengemukakan bahwa, “Dalam asrti kata lain, bereksperimen 

adalah mengadakan kegiatan percobaan untuk melihat sesuatu hasil. Hasil itu akan menegaskan 

bagaimanakah kedudukan berhubungan kasual antara variabel-variabel yang diselidiki”. 

Metode penelitian eksperimen merupakan rangkaian kegiatan percobaan dengan tujuan 

menyelidiki suatu masalah sehingga diperoleh suatu hasil. Jadi dalam metode ini harus ada faktor yang 

dicobakan. Dalam hal ini faktor yang dicobakan adalah variabel bebas yaitu fun outbound untuk diketahui 

pengaruh atau dampak terhadap variabel terkait yaitu motivasi belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran penjas. 

Perlakuan melalui fun outbound dilakukan sebanyak 8 pertemuan selama satu bulan. Penelitian 

sampel diamati dengan menggunakan lembar observasi setelah pertemuan pertama dan setelah 

pertemuan terakhir, pada pertemuan ke empatdan sebelum pertemuan ke tujuh serta setelah pertemuan 

ke depalan diberikan skala motivasi belajar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau dampak 

yang ditimbulkan oleh fun outbound terhadap perubahan motivasi belajar siswa. 

Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah pengaruh fun outbound terhadap 

motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran penjas. Untuk tujuan tersebut, penulis memilih 

prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data dari hasil observasi dan jawaban skala motivasi belajar dari siswa kelas XI 

SMK Yisca Cilamaya tentangfun outbound dan motivasi belajar siswa. Skala motivasi belajar 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  155 

yang penulis susun membuat pernyataan yang harus direspon oleh siswa. Skala motivasi belajar 

yang diberikan sesuai dengan jumlah siswa yang penulis teliti. 

2. Memilih data, data yang terkumpul dipilih dan diklasifikasikan sesuai dengan objek yang 

dipertanggungjawabkan kemudian disusun dari respon yang paling tinggi hingga respon yang 

paling rendah. 

3. Mengolah data, setelah data terkumpul diklasifikasikan, kemudian data diolah dengan 

menggunakan perhitungan statistik terutama yang berkaitan dengan perhintungan yang 

menyangkut tentang dampak fun outbound terhadap motivasi siswa dalam mengikkuti 

pembelajaran penjas. 

4. Menganalisis data, setelah memulai perhitungan statistik secara hati-hati dan cermat, hasil 

tersebut dianalisis apakah data tersebut menjelaskan tentang pengruh fun outbound terhadap 

motivasi siswa. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rencana tentang pengumpulan dan menganalisa data sesuai dengan 

tujuan penelitian. Desain eksperimen dalam penelitian ini adalah Pre-Experimental Designs (non 

designs). Sugiyono (2015: 74) mengemukakan sebagai berikut: “Dikatakan pre-exsperimental designs, 

karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Karena masih terdapat variabel luar 

yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen”. Bentuk pre-exsperimental designs 

menurut Sugiyono (2015: 74) yaitu: “One-Shot Case Study, One Group pretest-posttest design, dan 

Intact-Group Comparison”. Dalam suatu penelitian perlu suatu desain yang tepat dan sesuai dengan 

variabel-variabel yang terkandung dalam tujuan penelitiannya, dan hipotesis yang akan dibuktikan 

kebenarannya. 

Dalam desain penelitian ini menggunakan “One Group pretest-posttest designs”, didalam desain ini 

terdapat pretest sebelum perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, 

karena dapatdibandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan, Sugiyono (2015: 74) yang 

digambarkan seperti berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

One Group Pretest-posttest Design 

Sumber: Sugiyono(2015: 75) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

 

Keterangan : 

O1 : Tes awal 

O2 : Tes akhir (fun outbound) 

X : perlakuan atau treatment (fun outbound) 

Desain penelitian diperlukan untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan penelitian, agar 

penelitian yang dilakukan arahnya jelas dan terencana. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya” (Sugiono, 2015: 215). Dapat disimpulkan bahwa populasi ini adalah siswa kelas XI di 

SMK Yisca Cilamaya yang berjumlah 30 siswa dari satu kelas. 

𝑂1 → 𝑋 → 𝑂2 
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2. Sampel 

Mengenai penentuan sampel, Arikunto (2013: 174) mengemukakan bahwa: “Sampel adalah 

sebagian atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti”. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik SamplingJenuh. Menurut Sugiyono (2015: 85) mengemukakan pengertian teknik Sampling 

Jenuh:  

Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua 

anggota populasi dijadikan sampel. 

 

D. Definisi Operasional 

Defini operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran 

yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Untuk memudahkan pembaca memahami isi dari 

penelitian, maka peneliti membuat definisi operasional atau batasan istilah agar terhindar dari 

kesimpangsiuran istilah-istilah dalam judul penelitian ini. Batasan istilah-istilah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Fun Outbound 

Menurut Nana Suryana N (2016: 5) bahwa outbound adalah suatu bentuk dari pembelajaran segala 

ilmu terapan yang disimulasikan dan dilakukan dialam terbuka atau tertutup dengan bentuk permainan 

yang efektif, yang menggabungkan antara intelegensia, fisik dan mental. 

2. Motivasi Siswa 

Menurut M. Ngalim Purwanto (2010: 73) mengungkapkan bahwa secara umum dapat dikatakan 

bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan 

dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan 

tertentu.  

 

E. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga lebih mudah diolah Arikunto (2013: 203). Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu pre-test dan post-test dengan indikator penilaian sebagai berikut: Sugiyono (2015: 222) 

mengemukakan bahwa “Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat 

ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian.” Jadi instrumen 

penelitian adalah semua alat yang digunakan dalam penelitian. 

Instrumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini mengacu pada Sport Motivation Scale 

(SMS) yang disusun oleh Pelletier dkk pada tahun 1995. Berdasarkan skala motivasi tersebut penulis 

menyusun kisi-kisi. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Instrumen yang digunakan yaitu berupa angket pada tes awal maupun tes akhir. Hasil uji hipotesis 

pada sampel perlakuan terlihat t hitung = 2,308 dengan taraf nyata = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n 

– 1 = 29 didapat angka = 2,048. Oleh karena itu t hitung = 2,308 > t tabel = 2,048, maka hipotesis ditolak 

karena berada didalam daerah penolakan hipotesis. 
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Hasil dari rata-rata dan simpangan baku 
 

NilaiStatistik 

Data 

Pre-tes Post-tes 

Banyak Data (n) 30 30 

Rata-rata  

191.00 199.87 

Simpangan Baku (Si) 15.27 14.48 

 
 

 
Hasil dari Uji Normalitas 

 
Sampel  Periode Tes L0Hitung L Tabel Simpulan 

Kelompok 
Eksperimen 

Tes Awal 0,1472 0,161 Normal 

Tes Akhir 0,1156 0,161 Normal 

 
Hasil Uji Homogenitas 

 
Kelompok Periode Tes F Hitung F Tabel Simpulan 

Kelompok 
Eksperimen Tes Awal 

1,112 2,403 Homogen 

Tes Akhir 

 
Hasil rerata Uji Signifikansi 

 
Sampel T Hitung T Tabel Kesimpulan 

Kelompok 
Eksperimen 

2,308 2,048 Signifikan 

 
Jadi menunjukan bahwa setelah menggunakan fun outbound berpengaruh terhadap motivasi 

belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran penjas pada siswa kelas XI di SMK YISCA Cilamaya 
Karawang. 

 
B. Pembahasan  

Istilah pendidikan jasmani berawal dari Amerika Serikat yang berawal dari istilah gymnastics, 
hygiene, dan physical culture Siedentop (1972). Berikut ini pengertian Pendidikan Jasmani menurut para 
ahli : 

Siedentop (1991) seorang pakar Pendidikan Jasmani dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa 
dewasa ini pendidikan jasmani dapat diterima secara luas sebagai model “pendidikan melalui aktivitas 
jasmani”, yang berkembang sebagai akibat dari merebaknya telaahan pendidikan gerak pada akhir abad 
ke-20 ini dan menekankan pada kebugaran jasmani, penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan 
perkembangan sosial. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa: “Pendidikan jasmani adalah pendidikan 
dari, tentang, dan melalui aktivitas jasmani” 

Cholik Mutohir (1992) olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha 
yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah 
seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, 
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perlombaan/pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, 
dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas 
berdasarkan Pancasila. 

Rink (1985) mendefinisikan Pendidikan Jasmani sebagai “Pendidikan melalui fisikal”, seperti: 
“Kontribusi unik pendidikan jasmani terhadap pendidikan secara umum adalah perkembangan tubuh yang 
menyeluruh melalui aktivitas jasmani. Ketika aktivitas jasmani ini dipandu oleh para guru yang kompeten, 
maka hasil berupa perkembangan utuh insani menyertai perkembangan fisikal nya. Hal ini hanya dapat 
dicapai ketika aktivitas jasmani atau pelatihan jasmani.”  

Dari beberapa definisi para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 
Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan 
secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, 
neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional, dalam kerangka sistematis pendidikan nasional. 
 
4. SIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penggunaan fun outbound sangat berpengaruh terhadap 
peningkatan motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran penjas pada siswa kelas XI SMK Yisca 
Cilamaya Karawang. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

Kata Kunci: stress kerja, pekerja garmen konveksi, stressor kerja 

1. Pendahuluan 
Beban pekerjaan atau stress kerja didefinisikan oleh serangkaian reaksi yang terjadi ketika para 

pekerja dihadapkan dengan perbedaan antara tuntutan di tempat kerja dan pengetahuan, 

keterampilan dan bakat. Namun, stress kerja dapat menyebabkan berbagai gangguan mental dan 

fisik, seperti depresi, gangguan metabolisme, hipertensi, angina pectoris dan gangguan 

musculoskeletal (Pham Minh,2014). Menurut International Labour Organization (ILO) pada bulan 

oktober 2000 pada angkatan kerja di Filandia, Jerman, Polandia, Inggris dan AS menunjukkan kasus 

gangguan jiwa semakin meningka, satu dari sepuluh pekerja mengalami depresi, kecemasan dan 

stress (Novitasari,2014). 

Di Indonesia yang memiliki jumlah angkatan kerja mencapai 120,4 juta orang pada Februari 

2012 bertambah sebesar 1,0 juta orang dibanding bulan Februari 2013, dari angka tersebut 73,25% 

mengalami gangguan kejiwaan (Fitri, 2013). Hasil Riskesdas tahun 2007 ditemukan angka gangguan 

mental emosional sebesar 0,46 % sementara angka gangguan jiwa berat sebesar 11,6% 

(Novitasari,2014). 

Individu depresi dan stress memiliki risiko 70% dan 46% lebih tinggi terkena penyakit dan 

pengeluaran kesehatan, diperkirakan 50-70% dari pekerja di negara-negara berkembang 

(dibandingkan dengan 30% di negara-negara industri) dipaksa untuk bekerja, kondisi kerja paling 

berisiko adalah penambang, petani, nelayan, penebang, pekerja di industri garmen dan sektor 

kesehatan (Pham Minh,2014). 

Menurut Notoadmodjo,  pekerjaan apapun akan menimbulkan reaksi psikologis bagi yang 

melakukan pekerjaan itu sendiri. Aspek yang sering menjadi masalah kesehatan kerja adalah stress. 

Stress hampir terjadi pada pekerja baik tingkat pimpinan maupun pelaksana. Stress ditempat kerja 

Stress Kerja yang Dialami oleh Pekerja Garmen di Kampung 
Konveksi Pondok Aren Tangerang  

 Work of stress is defined as a series of reactions that occur when workers are faced with differences 
between workplace demands and knowledge, skills and talents. Convection workers have a fairly high work target 
where workers are paid according to the amount of goods produced. The purpose of this study is to determine the 
stress of work and the dominant stressor can caused work of stress on garment workers in Kampung Konveksi 
Pondok Aren, Tangerang. This research method used descriptive analytic method with cross sectional research 
design. Research sample was 137 people, with simple random sampling method, work stress was measured by 
interview using Survey Diagnostic Stress (SDS) Questionnaire. The result of the work stress employee level as 
much as 73 people (53,3%) experiencing light work stress, 63 people (46%) have medium stress and 1 person 
(7%) experience high work stress. The dominant work stress resulting in job stress is the role of 89 people (65%). 
 
Keywords: job stress, convection garment workers, work stressor 

Stress kerja didefinisikan sebagai serangkaian reaksi yang terjadi ketika para pekerja dihadapkan dengan 
perbedaan antara tuntutan di tempat kerja dan pengetahuan, keterampilan serta bakat. Pekerja konveksi memiliki 
target kerja yang cukup tinggi dimana pekerja dibayar sesuai dengan jumlah barang yang dihasilkan. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui stress kerja dan stressor dominan yang mengakibatkan stress kerja pada pekerja 
garmen di Kampung Konveksi Pondok Aren, Tangerang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
analitik dengan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 137 orang, dengan metode simple 
random sampling, stress kerja diukur dengan wawancara menggunakan Kuesioner Survey Diagnostic Stress 
(SDS). Hasil penelitian tingkatan stress kerja yang dialami pekerja sebanyak 73 orang (53,3%) mengalami stress 
kerja ringan, sebanyak 63 orang (46%) mengalami stress sedang dan sebanyak 1 orang (7%) mengalami stress 
kerja tinggi. Stressor kerja yang dominan mengakibatkan stress kerja adalah ketaksaan peran sebanyak 89 orang 
(65%). 
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tidak bisa dihindarkan, yang dapat dilakukan adalah mengelola, mengatasi atau mencegahnya 

(Novitasari,2014). 

Kampung konveksi merupakan pemukiman warga yang mayoritas warganya membuka usaha 

konveksi, jumlah pekerja di kampung konveksi diperkirakan sekitar 200 pekerja. Usaha ini merupakan 

usaha sektor informal yang masih membutuhkan perhatian baik dari pemerintah maupun pejabat 

setempat. Hari kerja tidak menentu bisa dari Senin sampai Minggu, dan tidak ada libur tergantung dari 

banyak tidaknya pesanan,  kadang-kadang lembur hingga melebihi waktu kerja 8 jam untuk mengejar 

target selesai. Proses kerja mulai dari bahan datang yang berupa gulungan-gulungan, ada 

pemotongan (cutting) sesuai dengan pola bahan yang diinginkan, proses penjahitan (sewing) dan 

terakhir bahan jadi di bungkus/pengepakan (packing).  Pelayanan kesehatan tidak ada karena 

mayoritas pekerja tidak terikat (kontrak), sistem penggajian dilakukan setiap minggu. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran stress kerja dan Stressor dominan yang 

berpengaruh terhadap stress kerja pada pekerja garmen di Kampung Konveksi Pondok Aren, 

Tangerang. 

2. Metode  
Populasi penelitian adalah pekerja garmen di Kampung Konveksi Pondok Aren Tangerang yang 

berjumlah 200 pekerja. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan desain penelitian cross 
sectional. Cara pengambilan sampel penelitian adalah Simple Random Sampling dari semua 
responden di Kampung Konveksi berjumlah 137 responden. Metode analisis yang digunakan adalah 
univariat, dengan SPSS 23.  Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah data primer yang 
diperoleh langsung dari pekerja garmen. Kriteria Inklusi untuk responden adalah umur diatas 17 
tahun, bisa membaca dan menulis, serta bersedia menjadi responden. Instrumen yang akan 
digunakan adalah wawancara dengan menggunakan Kuesioner Stress Kerja (Stress Diagnostic 
Survey/SDS) merupakan kuesioner yang menggambarkan stress kerja ringan, sedang dan tinggi pada  
pekerja karena stressor kerja ketaksaan peran, konflik peran, beban kerja kualitatif, beban kerja 
kuantitatif, hubungan dengan perkembangan karir dan tanggung jawab kepada orang lain, jumlah 
pertanyaan sebanyak 30 pertanyaan dengan cara wawancara, dan hasil ukurnya berupa stress kerja 
rendah, stress kerja sedang dan stress kerja tinggi. 

3. Hasil dan Pembahasan  
Jumlah Responden dari Kampung Garmen, Pondok Aren, Tangerang adalah 137 orang dengan 

missing data nihil. 

 

Tabel 1. Karakteristik Responden  
Karakteristik Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin Laki laki 
Perempuan 
Total 

107 
30 
137 

78,1 
21,9 
100,0 

Umur ≤29 tahun 
>29 tahun 
Total 

71 
66 
137 

51,8 
48,2 
100,0 

Pendidikan SD 
SMP/SMA 
Total 

58 
79 
137 

42,3 
57,7 
100,0 

Frekuensi 
Olahraga  

Tidak Rutin 
Rutin 
Total 

131 
6 
137 

95,6 
4,4 
100,0 

Responden terbanyak adalah laki -laki sebesar 107 orang (78,1%), sedangkan proporsi umur 

yang termuda usia 17 tahun, yang tertua usia 65 tahun dan rata-rata pekerja berusia 27 tahun.  

Kemudian proporsi pendidikan yang paling banyak adalah lulusan SMP/SMA sebanyak 79 orang 

(57,7%) dan proporsi para pekerja berolahraga sebanyak 95% tidak berolahraga dengan rutin. Lama 

responden bekerja di satu tempat konveksi terbanyak kurang atau sama dengan 8 tahun sebanyak  
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70 orang (71,1%), dengan durasi bekerja sehari paling sering diatara >8 jam sebanyak 74orang (54%) 

dan area kerja terbanyak adalah penjahitan 111 orang (81%). 

 

Tabel 2 Sebaran Responden menurut Karakteristik Faktor Pekerjaan 

Karakteristik Frekuensi Persentase 

Masa Kerja ≤8 tahun 
>8 tahun 
Total 

70 
67 
137 

51,1 
48,9 
100,0 

Lama Kerja ≤ 8 jam 
>8 jam 
Total 

70 
67 
137 

51,1 
48,9 
100,0 

 

Pada Survei Diagnostik Stress (SDS) terdapat enam stressor kerja yang diteliti yaitu ketaksaan 

peran, konflik peran, beban kerja kuantitatif, beban kerja kualitatif, perkembangan karir dan tanggung 

jawab terhadap orang lain, sehingga dapat diketahui stressor kerja yang dominan. 

 

Tabel 3 Sebaran responden menurut stressor kerja 

Variabel Frekuensi Persentase 

Ketaksaan 
Peran 

Stress Rendah 
Stress Sedang 
Stress Tinggi 

89 
48 
0 

65% 
35% 
0 

Konflik Peran Stress Rendah 
Stress Sedang 
Stress Tinggi 

81 
56 
0 

59% 
41% 
0 

Beban Kerja 
Kuantitatif 

Stress Rendah 
Stress Sedang 
Stress Tinggi 

76 
60 
1 

55,5% 
43,8% 
0,7 

Beban Kerja 
Kualitatif 

Stress Rendah 
Stress Sedang 
Stress Tinggi 

73 
64 
0 

53,3% 
46,7% 
0 

Perkembangan 
Karir 

Stress Rendah 
Stress Sedang 
Stress Tinggi 

77 
60 
0 

56,2% 
43,8% 
0 

Tanggung 
Jawab 

Stress Rendah 
Stress Sedang 
Stress Tinggi 

77 
60 
0 

56,2% 
43,8% 
0 

 

Pada Tabel 3 tampak bahwa stress kerja banyak terjadi pada Ketaksaan peran yaitu 65% 

walaupun hanya stress kerja rendah, disusul oleh Konflik Peran sebanyak 59%. Sedangkan tingkat 

stress sedang terjadi pada Beban Kerja Kualitatif sebanyak 46,7%. 
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Grafik 1 : Gambaran stress kerja 

 

Grafik 1 menunjukkan responden paling banyak mengalami stress kerja rendah, yaitu sebanyak 

73 orang (53,3%), sedangkan yang mengalami stress kerja tinggi hanya 1 orang (0,8%). 

Tabel 1 menunjukkan mayoritas pekerja adalah laki-laki sebanyak 107 orang (78,1%), dengan 

umur ≤29 tahun sebanyak 71 orang (51,8%) dan rata-rata berpendidikan SMP. Pada penelitian ini, 

setengah responden mengalami stress kerja rendah sebanyak 73 orang (53,3%) dan satu orang yang 

mengalami stress kerja tinggi (0,8%) dengan analisa univariat. Masa kerja pada pekerja garmen rata-

rata 8 tahun sehingga pekerja sudah adaptasi dan terbiasa dengan ritme pekerjaannya, begitu juga 

dengan jam kerja walaupun pekerja tidak ditentukan jam masuk kerja dan pulang kerja, tetapi 

berdasarkan produksi barang jadi yang dihasilkan, rata-rata pekerja menghabiskan waktu ditempat 

kerja minimal 8 jam kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Pham Minh (2014) dimana stress kerja 

berat terjadi karena permintaan konsultasi psikologi yang tinggi, dukungan sosial yang rendah, alat 

pelindung diri yang tidak memadai, dan penghitungan absensi kerja.  

Tabel 3 sebaran responden berdasarkan stressor kerja didominasi oleh Ketaksaan peran yaitu 

65% walaupun hanya stress rendah, disusul oleh Konflik Peran sebanyak 59%, sedangkan tingkat 

stress sedang terjadi pada Beban Kerja Kualitatif sebanyak 46,7%. Hal ini bisa disebabkan oleh 

mayoritas pekerja laki-laki yang dituntut untuk menafkahi keluarga, dengan keterbatasan pendidikan 

dan keterampilan, sehingga pekerja berusaha untuk menjalani pekerjaan walaupun adanya ketidak 

jelasan peran yaitu pekerja dituntut untuk bisa melakukan semua proses produksi mulai dari gudang, 

bagian potong/pola, penjahitan dan pengepakan. 

Selain itu, pada penelitian Novitasari (2014) pekerja banyak yang mengalami stress ringan 

hingga sedang namun pada saat diagnosis atau melakuan terapi oleh tenaga medis pekerja ada yang 

mengalami stress berat. Penyebab responden mengalami stress kerja ringan karena tidak adanya 

keterpaksaan peran, konflik peran, beban kerja kualitatif, beban kerja kuantitatif, dan perkembangan 

karir responden sebagai pekerja karena mereka merasa sudah terbiasa untuk menyelesaikan pakaian 

dengan target tertentu. Selain itu sistem kerja yang bebas, santai, namun tetap terfokus dalam target 

menjadikan stres di tempat kerja dapat diminimalisir. 

Namun terdapat keterbatasan dan bias dimana banyak pekerja yang tidak mau menjadi 

responden, jika mau responden menjawab sama dengan responden lain dalam satu tempat kerja, dan 

ada rasa takut jika hasilnya dikatakan stress berat. 

4. Simpulan  
Stress kerja yang dialami oleh pekerja garmen di Kampung Garmen, Pondok Aren, Tangerang, 

stress kerja terbanyak adalah stress rendah yaitu 73 orang (53,3%) dan stress sedang yaitu 63 orang 
(45,9%), dan stress tinggi 1 orang (0,8%). Stressor kerja yang tertinggi adalah Ketaksaan peran yaitu 
65% walaupun hanya stress rendah, disusul oleh Konflik Peran sebanyak 59%. Sedangkan tingkat 
stress sedang terjadi pada Beban Kerja Kualitatif sebanyak 46,7%. 
 
 
 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  163 

 
Daftar Rujukan  
 

Dorland WAN. 2011. Kamus Saku Kedokteran Dorland Edisi 28 Hal 319. Jakarta: EGC 

Harianto R. 2009. Buku Ajar Kesehatan Kerja Hal 68. Jakarta: EGC 

Jerusalem MA. 2011. Manajemen Usaha Busana. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Notoatmodjo S. 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 

Novitasari I. 2014. Pengaruh Terapi Relaksasi Benson Terhadap Penurunan Tingkat Stres kerja Pada 

Karyawan Di PT.Tri Cahya Purnama. Diambil dari: 

http://182.253.197.100/ejournal/index.php/ilmukeperawatan/article/view/269/294 [Diakses 13 

April 2016]. 

Robbins SP. 2003.  Perilaku Organisasi Hal. 38. Jakarta: PT Indek Kelompok Gramedia Group. 

Steinisch M, Yusuf R, Li J, et al. 2014. Work stress and hair cortisol levels among workers in a 

Bangladeshi ready-made garment factory — Results from a cross-sectional study. Available 

from : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25199982 [Cited: 13 April 2016]. 

Pham Minh K, 2014. Work-Related Depression and Associated Factors In a Shoe Manufacturing 

Factory in Haiphong City,Vietnam. Available from : http://ijomeh.eu/Work-related-depression-

and-associated-factors-in-a-shoe-manufacturing-factory-in-haiphong-city-vietnam,2122,0,2.html 

[Cited: 13 April 2016]. 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  164 

SCHOOL HEALTH DEVELOPMENT INDEX (SHDI) DI SEKOLAH 
DASAR KABUPATEN BULELENG 

 
Made Agus Dharmadi1,  

1Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan 
Universitas Pendidikan Ganesha 

e-mail: made_agus2011@hotmail.com  
 

ABSTRACT 
 

 The Grand strategy of Health's Ministry is the functioning of an evidence-based health information system 
through basic data and health indicators, therefore this study aims to descibe the school health development 
index (SHDI). The sample of this research is 18 elementry schools (SD) in Buleleng Regency. Using participatory 
observation, documentation studies and interviews methods. Based on the results and discussion can be 
concluded; 1) SHDI SD Index in Buleleng Regency is good (0.74), with a range of 0,56-0,84. The school with the 
highest index was obtained by SD 4 kalibukbuk and the lowest index was SD 2 Anturan, 2) Almost all schools did 
not have explicit health element in their school vision and mission; 3) almost all school health program schools 
were limited and had no written report on the health programs, 3) The facilities are good enough, but most 
schools do not have warehouses, and food in the canteen can not be controlled, especially foods that have no 
signs of BPOM, 4) Healthy behavior of school residents is good, especially the behavior of teachers and students. 

 
Keywords: SHDI, Health Development, Elementry School 

 
ABSTRAK 

 
Grand strategy Kementerian Kesehatan adalah berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence–

based melaui data dasar dan indikator kesehatan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 
indeks pembangunan kesehatan sekolah atau School Health Development Index (SHDI). Sampel penelitian 
berjumlah 18 sekolah dasar  (SD) yang ada di Kabupaten Buleleng. Menggunakan metode observasi partisipatif, 
studi dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan; 1) Indeks SHDI SD 
yang ada di Kabupaten Buleleng tergolong baik (0,74), dengan rentangan nilai 0,56-0,84. Sekolah dengan indeks 
tertinggi diperoleh oleh SD 4 kalibukbuk dan indeks terendah adalah SD 2 Anturan, 2) Hampir semua sekolah 
tidak mencantumkan unsur sehat secara ekplisit dalam visi dan misi sekolahnya, 3) hampir semua sekolah 
program kesehatan sekolah cukup terbatas dan tidak memiliki laporan tertulis tentang program-program 
kesehatan yang telah dilakukan, 3) Sarana dan prasana sudah cukup baik, namun sebagian besar sekolah tidak 
memiliki gudang, dan makanan di kantin belum bisa dikontrol terutama makanan yang tidak ada tanda BPOM, 4)  
Prilaku sehat warga sekolah sudah baik terutama prilaku guru, siswa.  
 
Kata Kunci: SHDI, Pembangunan Kesehatan, Sekolah Dasar 

 
1. Pendahuluan 

Pemerintah baru-baru ini mencanangkan sinergisme bidang kesehatan dan pendidikan sangat 

dibutuhkan dan urgent untuk dilakukan agar tercapai tujuan pendidikan yang komprehesif yakni insan 

yang cerdas dan sehat baik fisik dan mental seuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 

(Kemenkes, 2014). Di masa sekarang siswa sekolah adalah generasi masa depan yang merupakan 

penerus dan asset bangsa, maka pendidikan kesehatan perlu diupayakan sejak usia sekolah, karena 

sekolah mempunyai peranan penting dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada siswa dan 

masyarakat sebab perilaku hidup sehat merupakan kebiasaan yang perlu dan harus diawali dari 

orangtua, anak dan guru yang ada di sekolah. (Adisasmito, 2010)Pembangunan kesehatan 

seharusnya dilakukan pada semua tatanan bangsa tanpa terkecuali di dunia pendidikan. Kesehatan 

sepatutnya dapat diperuntukan bagi Global Health, sehingga tercipta kesehatan secara keseluruhan 

dan untuk semua (Ooms,G, Marten,R, Hammonds, 2014).  

Sukses kesehatan masyarakat dapat dibangun dengan kolaborasi antara lingkungan, 

kesehatan melalui para ilmuan bidang sosial, ekonomi dan pemerintah (Reis,S, Morris, 2014). Dunia 

pendidikan melalui organisasi sekolah merupakan garda terdepan di dalam usaha-usaha menciptakan 

kesejahteraan dan kesehatan baik secara pribadi maupun kelompok yang menjadi cerminan sebuah 

masyarakat seutuhnya karena terdiri dari komponen guru, kepala sekolah, siswa, pegawai dan lain 

sebagainya yang kesemuanya merupakan bagian dari masyarakat secara luas.  
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World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa control dari penyebaran penyakin HIV, 

Malaria, TB, Narkoba, Merokok di masyarakat merupakan program sasaran WHO di masa depan 

(Sridhar,D and Gostin, 2014). Sedangkan menurut (Ko,Y,J,Shin,S, 2014) menyatakan bahwa dalam 

upaya meminimalisir mortality adalah dengan melakukan intervensi kesehatan masyaraat melalui 

pendidikan kesehatan (sekolah). Kolaborasi antara orang tua, guru, siswa, pimpinan, masyarakat, 

dinas kesehatan dan yang lainnya akan sangat membantu dalam penyelesaian di atas (Larrier,Y and 

Kijai, 2012). Sedangkan (Waltona, W and Signalb, 2013), menyatakan bahwa peran kebijakan 

sekolah sangatlah penting dalam meminimalisir terjadinya kekurangan gizi dan terjadinya obesitas 

pada siswa sekolah.  

Pembangunan sekolah yang berkualitas lamban-laun mulai menurun (Depdiknas, 2010), artinya 

pembangunan yang menyesuaikan dengan syarat-syarat dalam aturan pembangunan sekolah baru 

sering diabaikan, cotohnya luas areal sekolah sangat minim, tata ruang bangunan yang sempit, 

bahkan ada sekolah yang terletak di perumahan padat dan bahkan kumuh, belum lagi disinyalir saat 

ini sekolah lebih memilih untuk mencari siswa sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan sumber 

pendanaan dan mungkin saja pengakuan yang lebih dari sekolah-sekolah yang lain daripada 

memperhatikan kualitasnya, sehingga hal ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa sekolah perlu 

diupayakan untuk dibuat lebih berkualitas dalam artian sekolah yang sehat dari sisi penyedian 

kebijakan, program, sarana prasarana dan penunjang lainnya dalam mendukung upaya peningkatan 

pembangunan kesehatan sekolah yang terpadu. 

Jenjang Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang sekolah dasar yang saat ini menjadi fokus 

penelitian, karena memandang pada saat sekolah SD merupakan tempat awal dan pertama siswa 

dalam mengenyam pendidikan yang sesungguhnya. Pada saat ini mereka (para siswa SD), butuh 

pemahaman, pembiasaaan/pembudayaan dan pengalaman yang positif terkait kesehatan untuk 

menyongsong masa depannya kelak. 

Penelitian sebelumnya (Dharmadi, 2016), menunjukan bahwa dimensi dan indikator SHDI 

terdiri dari; 1) Sekolah sehat merupakan harga mati bagi setiap sekolah yang ada di Kabupaten 

Buleleng baik dari tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK, 2) Pemahaman terhadap School Health 

Depelovment Index (SHDI) bagi guru pembina UKS di sekolah SD, SMP, SMA masih kurang, 3) SHDI 

di setiap sekolah sangat penting diketahui untuk mengukur tingkat atau derajat kesehatan setiap 

sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng, 4) Dimensi SHDI berdasarkan analisis yang dilakukan 

adalah a) Kebijakan sekolah, b) Program kerja sekolah, c) sarana dan prasarana yang indikatornya 

terdiri dari keberadaan visi dan misi, bangunan sekolah (kebersihan ventilasi udara, pencahayaan, 

lantai tidak licin, standar luas, sarana kebersihan, toilet dan lainnya),  d) Perilaku warga sekolah, 5) 

Keberadaan buku pedoman SHDI menjadi salah satu acuan dalam pencapaian indeks pembanguan 

kesehatan sekolah atau SHDI. 

Selanjutnya penelitian lanjutan (Dharmadi, 2017), telah menghasilkan instrumen SHDI yang 

fisibel, sehingga layak digunakan untuk mencari gambaran indeks pembangunan kesehatan sekolah, 

yang terdiri dari empat komponen besar yaitu 1) Kebijakan sekolah, 2) Program Sekolah, 3) Sarana 

dan Prasarana dan 4) Prilaku sehat wrga sekolah. Berdasarkan latar belakang dan hasil  penelitian 

sebelumnya tersebut di atas dan dalam rangka mengembangkan grand strategy melalui evidence-

based, maka penelitian yang berjudul School Health Development Index  (SHDI) di Sekolah Dasar 

Kabupaten Buleleng  ini menjadi urgent untuk segera dilakukan. 

 
2. Metode  

Penelitian ini merupakan penelitian survei, disertai observasi dan wawancara untuk 

memperoleh gambaran SHDI di sekolah dasar yang ada di Buleleng, Jumlah sampel penelitian ini 

adalah 18 Sd yang ada di Kabupeten Buleleng. Adapun tahapan penelitiannya terdiri dari: 1) 

Menentukan permasalahan, 2) Menentukan tujuan, 3) Menentukan tipe survei, 4) Sample design, 5) 

Menentukan besarnya sampel, 6) Menentukan bentuk data collection, 7) Analisis data, 8) Penarikan 

generalisasi (kesimpulan). 
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3. Hasil dan Pembahasan 

 

Penelitian ini, merupakan penelitan survei dimana hasil yang diperoleh yaitu berupa data-data 

sekolah terkait dengan kondisi kesehatan sekolah dari sisi kebijakan, sarana dan prasarana, program-

program kesehatan dan budaya hidup sehat warga sekolah. Data diperoleh dengan menggunakan 

instrumet yang telah disusun secara fisibel berdasarkan hasil uji coba pada penelitian sebelumnya. 

Namun sebelum pengambilan data dilakukan peneliti melakukan pelatihan kepada tim pelaksana 

pengambil data terkait dengan penggunaan instrumen selama satu hari. Dari hasil pelatihan tersebut 

deperoleh bahwa tim pelaksana yang teah dilatih dinyatakan 100% memahami dan mengerti dalam 

menggunakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, hal ini dibuktikan dengan hasil 

wawancara singkat dengan para tim pelaksana di akhir kegiatan pelatihan. 

 Pengumpulan data dilakukan dengan sampel penelitian sebanyak 18 sekolah yang terdiri dari 

SD yang tersebar di Kabupaten Buleleng. Dari data yang diperoleh, secara lebih rinci dapat 

digambarkan  pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Skor SHDI SD Di Kabupaten Buleleng (N=18) 

 
NO Nama Sekolah KOMPONEN SHDI 

Kebijakan 
Sekolah 

Program 
Sekolah 

Sarana 
dan 

Prasarana 

Prilaku 
Wraga 

Sekolah 

TOTAL 

1 SD Lab 
Undiksha 
 

1,5 2,3 3 3 9,8 

2 SD 1 Temukus 
 

1,5 2,5 2,4 2,9 9,3 

3 SD 1 Panji A 
 

1,4 2,5 2,3 2,4 8,6 

4 SD 2 Ambengan 
 

1,5 2,5 2,6 3 9,6 

5 SD 2 Bungkulan 
 

1,4 2 2,8 2.9 9,1 

6 SD 4 Kalibukbu 
 

1,5 2,8 2,8 3 10,1 

7 SD 2 Anturan 
 

1,4 1,2 1,7 2,4 6,7 

8 SD 3 Kaliuntu 
 

1,5 1,3 2 2,6 7,4 

9 SD 3 Banjar Jw 
 

1,4 2 2,3 3 8,7 

10 SD 1 Astina 
 

1,4 2,7 2,3 2,7 9,1 

11 SD 1 Banjar Jw 
 

1,5 2.2 2,3 2,9 8,9 

12 SD 3 Kubutmbh 
 

1,4 2.3 2,1 2,9 8,7 

13 SD 3 Sangsit 
 

1,5 2,7 2.8 3 10 

14  SD 1 Panji 
 

1,4 1,8 2,3 2,9 8,4 

15 SD 1 Banyuasri 
 

1,5 2,3 2.8 3 9,6 

16 SD 2 Banjar Tgl 
 

1,5 2.8 2,5 3 9,8 

17 SD 2 Kmp Baru 
 

1,4 1,8 2 2.8 8,0 

18 SD  4 Kaliuntu 
 

1,3 2,2 2,6 3 9,1 
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Secara lebih jelas, apa yang digambarkan dalam Tabel 1. selanjutnya di jelaskan melalui 

diaram batang dengan memberikan penjelasan secara jelas posisi skor SHDI di SD yang ada di 

Kabupaten Buleleng dengan pemberian warna yang berbeda sehingga terlihat skor dari masing-

masing komponen yang terdiri dari Kebijakan sekolah, program sekolah, sarana dan prasarana serta 

prilaku sehat warga sekolah. Secara lebih jelasnya dapat digambarkan pada Gambar 1. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Skor SHDI SD Di Kabupaten Buleleng 
 

Dari data pada Tabel 1. dan Gambar 1, menunjukkan bahwa pada komponen Kebijakan 

Sekolah yang terdiri dari visi, misi dan tujuan menunjukkan skor yang cukup rendah dari nilai tertinggi 

yaitu 3, hampir semua sekolah menunjukan kisaran skor 1,4-1,5. Hal ini menunjukan bahwa pada 

komponen ini, SD yang ada di Kabupaten Buleleng belum secara ekplisit mencantumkan aspek 

kesehatan sebagai visi, misi dan tujuannya. Sedangkan pada komponen program sekolah, dari hasil 

yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 22% skornya berada pada kisaran 1-1,8, dan 78% 

berada pada kisaran 2-2,8. Hal ini mengisyaratkan bahwa pada komponen program sekolah, SD yang 

ada di Kabupaten Buleleng belum secara tertulis membuat program, dan belum menulis apa yang 

telah diprogramkan, sehingga program sekolah sering tidak terdokumentasikan khusunya yang terkait 

dengan bidang kesehatan. Di sisi lain pada komponen sarana dan prasarana, hanya 5 % yang 

memperoleh nilai 3, dan 90% memperoleh kisaran skor 2-2,9, serta 5%nya memperoleh skor 1,7. Hal 

ini menunjukan masih ada banyak kekurangan-kekurangan dalam sarana dan prasarana seperti 

kebersihan dan kesehatan ruang UKS, Kantin, Ruang Kepala sekolah, WC, Ruang Guru, Gudang dan 

yang lainnya. Sedangkan komponen terakhir yaitu prilaku warga sekolah menunjukan 39% 

memperoleh nilai 3 (baik) dan sisanya 61% berkisar Antara 2-2,9. Hal ini menunjukkan bahwa prilaku 

wrga sekolah sudah baik dan ditunjukkan oleh sebagian warga sekolah seperti guru, siswa, orang tua 

dan yang lainnya.  

 

Setelah diperoleh jumlah total dari masing-masing komponen, maka selanjutnya di hitung index nya 

dengan menggunakan rumus skor yang diperoleh: skor maksimal. Hasil indeksasinya adalah seperti 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Nilai Indeks SHDI SD Di Kabupaten Buleleng 

 
NO NS SHDI 

STO SMAKS INDEKS 

1 SD Lab Undiksh 
 

9,8 12,0 0,81 

2 SD 1 Temukus 
 

9,3 12,0 0,78 

3 SD 1 Panji A 
 

8,6 12,0 0,72 

4 SD 2 Ambengan 
 

9,6 12,0 0,80 

5 SD 2 Bungkulan 
 

9,1 12,0 0,76 

6 SD 4 Kalibukbu 
 

10,1 12,0 0,84 

7 SD 2 Anturan 
 

6,7 12,0 0,56 

8 SD 3 Kaliuntu 
 

7,4 12,0 0,62 

9 SD 3 Banjar Jw 
 

8,7 12,0 0,73 

10 SD 1 Astina 
 

9,1 12,0 0,76 

11 SD 1 Banjar Jw 
 

8,9 12,0 0,74 

12 SD 3 Kubutmbh 
 

8,7 12,0 0,73 

13 SD 3 Sangsit 
 

10 12,0 0,83 

14  SD 1 Panji 
 

8,4 12,0 0,70 

15 SD 1 Banyuasri 
 

9,6 12,0 0,80 

16 SD 2 Banjar Tgl 
 

9,8 12,0 0,81 

17 SD 2 Kmp Baru 
 

8,0 12,0 0,67 

18 SD  4 Kaliuntu 
 

9,1 12,0 0,76 

RATA-RATA SHDI SD 0.74 
 

 
Secara lebih jelas, apa yang digambarkan dalam Tabel 2. Selanjutnya di jelaskan melalui 

diaram batang dengan memberikan penjelasan secara jelas posisi skor indeks SHDI di SD yang ada 
di Kabupaten Buleleng sehingga terlihat indeksnya dari masing-masing SD yang ada Di Kabupaten 
Buleleng. Secara lebih jelasnya dapat digambarkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Nilai Indeks SHDI SD Di Kabupaten Buleleng 
 

 
Data Tabel 2 dan Gambar 2 menunjukan bahwa secra umum rata-rata indeks SHDI di SD 

adalah SD:0,74 (terkategori baik), dengan indeks terendah sebesar 0,56 (kategori cukup) di SD 2 

Anturan dan tertinggi sebesar 0,84  (kategori Baik). di SD 4 Kalibukbuk. Data kuantifkasi ini juga 

dilengkapai dengan data hasil wawancara kepada guru yang ditugaskan untuk memberikan informasi 

terhadap data SHDI yang ingin diperoleh.  

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh, pertama; Kebijakan sekolah dapat dikatakan hampir 

seluruh sekolah belum memiliki kebijakan yang ekplisit terhadap pembangunan kesehatan sekolah. 

Hal ini terlihat dari visi dan misi yang dibuat oleh sekolah tidak mencantumkan unsur sehat sebagai 

visi maupun misinya. Sekolah menganggap aspek kesehatan sudah secara implisit tertuang dalam 

visi dan misinya, sehingga tidak mencantumkan unsur sehat pada visi dan misinya. Lebih lanjut 

menurut keterangan visi dan misi sekolah mengacu pada kebijakan dinas sehingga tidak boleh 

berbeda/melenceng dari keijakan yanga da di atasnya.  

Kedua; Program sekolah yag ada di sekolah dasar di Kabupaten Buleleng sudah cukup baik, 

program kesehatan seperti melakukan kebersihan secara rutin, mengadakan lomba kebersihan, 

mengadakan kegiatan olahraga dan yang lainnya.  Implementasi program sudah cukup baik, namun 

pembuatan laporan-laporan tertulis tentang program-program yang telah dilakukan belum terlaksana, 

hampir semua sekolah SD yang diambil datanya menunjukkan ketidakadaan laporan-laporan kegiatan 

yang tertulis. Hal ini menjadi sedikit kurang baik karena fungsi lapora tertulis adalah dalam upaya 

mengadakan analisis dan tindak lanjut program yang telah dilaksanakan, sehingga dari waktu ke 

waktu dapat lebih baik. 

Ketiga; Sarana dan Prasarana yang terdiri dari beberapa indikator seperti ruang kelas, ruang 

UKS, Gudang, WC, kantin, tempat persembahyangan dan yang lainnya telah cukup baik tersedia. 

Namun dari sekian indikator tersebut yang cukup menjadii temuan adalah masih banyak sekolah yang 

tidak punya gudang, ada beberapa sekolah yang tidak memiliki ruang UKS, Wc yang belum memadai 

dan makanan kantin yang menjual makanan yang tidak ada tanda BPOMnya. Hal ini menurut 

keterangan karena adanya keterbatasan-keterbatasan lahan dan khusus untuk makanan yang ada di 

kantin sudah sering dilakukan himbauan-himbauan kepada para penjual. Sarana dan prasarana yang 

memadai merupakan hal pokok yang perlu dilengkapi oleh setiap sekolah. 

Keempat; prilaku sehat warga sekolah yang terdiri dari prilaku guru/pegawai, siswa dan komite 

sekolah sudah cukup baik, namun temuan yang diperoleh hanya sebatas pada situasi dan kondisi 

saat pengambilan data yang dilakukan dala satu kurun waktu, sehingga memang apa yang terlihat 

pada saat itu. Hasi baik ini menunjukkan bahwa prilaku warga sekolah seperti siswa dan guru sudah 

menyadari pentingnya kesehatan bagi dirinya maupun orang lain. Perlu dilakukan peninjauan yang 
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berkelanjutan untuk meperoleh hasil yang optimal terkait dengan prilaku sehat warga sekolah di SD 

yang ada di Kabupaten Buleleng. 

 
4. Penutup 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh, maka kesimpulan yang dapat diperoleh 

adalah: 1) Indeks SHDI SD yang ada di Kabupaten Buleleng tergolong baik (0,74), dengan rentangan 

nilai 0,56-0,84. Sekolah dengan indeks tertinggi diperoleh oleh SD 4 kalibukbuk dan indeks terendah 

adalah SD 2 Anturan, 2) Hampir semua sekolah tidak mencantumkan unsur sehat secara ekplisit 

dalam visi dan misi sekolahnya, 3) hampir semua sekolah program kesehatan sekolah cukup terbatas 

dan tidak memiliki laporan tertulis tentang program-program kesehatan tersebut, 3) Sarana dan 

prasana sudah cukup baik, namun sebagian besar sekolah tidak memiliki gudang, dan makanan di 

kantin belum bisa dikontrol terutama makanan yang tidak ada tanda BPOM, 4)  Prilaku sehat warga 

sekolah sudah baik terutama prilaku guru, siswa.  
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Sartika Tangguda1, Ida Ayu Putu Suryanti2 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

1. Pendahuluan 
Budidaya udang merupakan salah satu sektor perikanan dengan keuntungan ekonomi yang 

lumayan besar, yang kemudian menjadi salah satu prioritas pengembangan akuakultur di Indonesia. 

Kegiatan budidaya udang ini, dalam prosesnya, akan berlawanan dengan lingkungan dan ekosistem, 

seperti tanah, perairan pantai, flora dan fauna, sehingga diperlukan pengelolaan budidaya yang baik 

untuk mendukung aktivitas budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sektor industri 

mengalami perkembangan yang sangat cepat, berimplikasi pada beban cemaran dari produk limbah 

industri terhadap lingkungan yang selanjutnya berpengaruh terhadap kehidupan organisme perairan. 

Semua industri akuakultur, baik ekstensif maupun intensif, harus bersifat ramah lingkungan (Saiya 

dan Katoppo, 2015: 423). 

Perkembangan budidaya udang berlangsung sangat cepat, namun tak terlepas dari berbagai 

efek dan masalah lingkungan. Nur (2011) menyatakan bahwa produk limbah akuakultur terdiri atas (a) 

padatan, terutama dalam bentuk residu pakan, feses ikan, dan koloni bakteri; (b) terlarut, seperti 

amonia, urea, karbondioksida, fosfor, dan hidrogen sulfida. Limbah tersebut akan meningkat dengan 

konversi pakan yang rendah. Pemanfaatan kolam perlakuan air untuk menampung dan mengolah 

produk air limbah dari tambak budidaya merupakan cara pengelolaan air limbah sebelum disalurkan 

ke laut sehingga tidak mencemari lingkungan (Saiya dan Katoppo, 2015: 424). 

Pengolahan limbah dari tambak budidaya dapat dilakukan dengan memanfaatkan agen 

bioremidiasi, yaitu organisme yang mampu menormalkan kondisi lingkungan yang telah rusak dengan 

cara menghilangkan atau merubah senyawa yang tidak diinginkan. Alga (mikroalga dan makroalga) 

serta bakteri merupakan organisme bioremidiator yang umumnya dimanfaatkan dalam pengolahan 

limbah. Beberapa keuntungan penggunaan alga dalam proses pengolahan limbah cair adalah proses 

pengolahannya berjalan alami seperti pada ekosistem alam sehingga ramah lingkungan dan tidak 

menimbulkan limbah sekunder, proses daur ulang nutrien berjalan sangat efisien, dan menghasilkan 

Pengaruh Limbah Cair Tambak Udang Terhadap Kepadatan Sel dan 
Laju Pertumbuhan Spesifik Chlorella sp. 

1Program Studi Budidaya Kelautan Jurusan Perikanan dan Kelautan FMIPA UNDIKSHA; 2Program Studi 
Pendidikan Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNDIKSHA 

Email: tika.tangguda@gmail.com 

The purpose of this research was to assess dosage of liquid waste from white shrimp farm that used to 
produce the highest cell density and the fastest of specific growth rate in the Chlorella sp. The method used in this 
study is the experimental method with four treatments (25%, 50%, 75%, and 100%) and 3 replications. 
Dependant factor in this research is cell density and specific growth rate. Data obtained from the results of 
subsequent studies analyzed statistically by completely randomized design (CRD) using statistical applications, 
SPSS version 16.0. The results utilization of a dose as much as 25% resulted in the highest cell density (86,750 
cells/ml) and the fastest specific growth rate (0.341). 

Keywords: liquid waste, white shrimp farm, Chlorella sp. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui dosis penggunaan limbah cair hasil budidaya udang vaname untuk 
menghasilkan kepadatan sel tertinggi dan laju pertumbuhan spesifik tercepat pada Chlorella sp. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekperimental dengan 4 perlakuan (25%, 50%, 75%, dan 100%), 
dimana pada masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali ulangan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini 
adalah kepadatan sel dan laju pertumbuhan spesifik. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya 
dianalisis secara statistik dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) menggunakan aplikasi statistik, yaitu SPSS 
versi 16.0. Hasil penelitian terbaik diperoleh pada perlakuan limbah cair sebanyak 25% yang menghasilkan rata-
rata kepadatan sel tertinggi (86.750 sel/ml) dan rata-rata laju pertumbuhan spesifik tercepat (0,341). 

Kata kunci: limbah cair, tambak udang vaname, Chlorella sp. 
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biomass yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan (De la noue et al., 1992 dalam 

Santoso et al., 2011: 63). 

Pada instalasi pengolahan limbah, Chlorella sp. dapat mengurangi kadar TSS (Total 

Suspended Solid) dari 1590 mg/l menjadi 636−795 mg/l dan biomassa Chlorella sp. meningkat dari 

0,26 g/l/hari menjadi 0,45 g/l/hari. Kadar N berkurang 40−70% (33,6−42,6 mg Total Nitrogen/l/hari) 

dan kadar P berkurang 50−100% (3,06−4,10 Total Fosfor/l/hari) dengan menggunakan mikroalga ini 

(Akerstrom et al., 2014: 123). Hal ini menunjukkan bahwa mikroalga dapat dimanfaatkan sebagai 

agen untuk menurunkan kadar bahan organik yang umumnya terdapat pada limbah. 

Limbah budidaya berasal dari sisa pakan, feses, dan organisme yang mati, sehingga akan 

terakumulasi dan mengendap pada dasar wadah budidaya. Limbah tersebut masih mengandung 

unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroalga, salah satunya Chlorella sp. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dosis penggunaan limbah cair hasil budidaya udang vaname 

untuk menghasilkan kepadatan sel tertinggi dan laju pertumbuhan spesifik tercepat pada Chlorella sp. 

2. Metode  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Penelitian eksperimen 

yaitu penelitian yang menguji hipotesis berbentuk sebab akibat melalui manipulasi variabel bebas 

(misalnya perlakuan) dan menguji perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh perlakuan tersebut.  

Limbah cair tambak udang vaname diperoleh dari areal pertambakan udang vaname intensif 

yang terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Rancangan penelitian 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 (empat) perlakuan. Perlakuan dosis cair 

limbah tambak udang vaname yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25%, 50%, 75%, dan 

100%. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Parameter yang diamati adalah 

kepadatan sel dan laju pertumbuhan spesifik Chlorella sp. pada masing-masing perlakuan. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisa secara statistik dengan 

menggunakan program SPSS versi 16.0 dengan uji one way ANOVA. Analisis dimulai dengan sidik 

ragam, kemudian dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT) dengan metode uji Tukey apabila 

hasil berbeda nyata atau berbeda sangat nyata. Dari uji ini dilanjutkan dengan analisis polinomial 

ortogonal untuk mendapatkan nilai perlakuan terbaik. 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1 Kepadatan Sel 

Kepadatan sel merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk melihat tingkat 

keberhasilan produksi mikroalga, tidak terkecuali Chlorella sp. Dalam penelitian ini, Chlorella sp. 

dikultur dengan menggunakan limbah cair tambak udang vaname yang diketahui mengandung 

sejumlah unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroalga laut tersebut. Kepadatan sel 

Chlorella sp. yang dikultur dengan limbah cair tambak udang vaname tersaji pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kepadatan sel Chlorella sp. yang dikultur dengan berbagai variasi persentase limbah cair 

tambak udang 

Perlakuan 
Ulangan Rata-rata 

(sel/ml) 1 2 3 

A 82.000 93.500 84.750 86.750 
B 58.000 85.750 75.000 72.916 
C 45.750 47.250 52.750 48.583 
D 22.750 20.250 21.000 21.333 

Keterangan : 

A : persentase limbah 25% 

B : persentase limbah 50% 

C : persentase limbah 75% 

D : persentase limbah 100% 
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Perlakuan penambahan limbah cair tambak udang dengan dosis yang berbeda menunjukkan 

perbedaan jumlah sel Chlorella sp. yang dihasilkan dalam penelitian ini. Berdasarkan Tabel 1 dapat 

diketahui bahwa penambahan dosis limbah sebanyak 25% menghasilkan rata-rata kepadatan sel 

tertinggi, yaitu 86.750 sel/ml sedangkan penambahan dosis limbah sebanyak 100% menghasilkan 

rata-rata kepadatan sel terendah, yaitu 21.333 sel/ml. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui 

bahwa limbah cair tambak udang vaname dapat digunakan sebagai media pertumbuhan Chlorella sp. 

Limbah cair tambak udang diketahui mengandung sejumlah unsur hara yang diperlukan untuk 

pertumbuhan Chlorella sp. Berdasarkan penelitian pendahuluan, diketahui bahwa limbah cair tambak 

udang vaname mengandung 12,388 mg/l total C organik; 2,199 mg/l total N; dan 0,660 mg/l total P. 

Limbah cair tambak udang ini juga mengandung senyawa amonium, nitrat, dan fosfat yang dapat 

dimanfaatkan oleh mikroalga untuk mendukung pertumbuhannya. Kadar amonium, nitrat, dan fosfat 

yang terkandung dalam limbah cair tambak udang, secara berturut-turut, adalah 0,870 mg/l; 0,541 

mg/l; dan 0,088 mg/l. Penelitian yang dilakukan oleh Pirzan dan Masak (2008) menyatakan bahwa 

kandungan amonium (NH4-N) berkisar antara 0,1786 – 1,0440 mg/l termasuk kategori yang dapat 

ditoleransi oleh organisme budidaya, termasuk fitoplankton. Menurut Mackentum (1969), fitoplankton 

membutuhkan kadar nitrat sebesar 0,9 – 3,5 mg/l untuk pertumbuhan selnya, selain itu kadar 

ortofosfat yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal plankton adalah 0,09 – 1,80 mg/l. Berdasarkan 

literatur tersebut, maka jumlah unsur hara yang terkandung pada limbah cair tambak udang masih 

mencukupi kebutuhan Chlorella sp. sehingga limbah tersebut dapat digunakan sebagai media 

pertumbuhannya. 

Analisis data diawali dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (Tabel 2), hasil uji menyatakan 

bahwa data terdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan pada uji berikutnya. Selanjutnya dilakukan 

uji sidik ragam untuk mengetahui perlakuan dosis limbah cair tambak udang yang memberikan hasil 

terbaik (Tabel 3 dan Tabel 4). Berdasarkan uji sidik ragam pada Tabel 3, diketahui bahwa nilai 

signifikansi = 0,000 yang menyatakan perlakuan dosis limbah cair tambak udang berpengaruh sangat 

nyata terhadap kepadatan sel Chlorella sp. Analisis statistik dilanjutkan dengan uji BNT (Beda Nyata 

Terkecil) untuk mengetahui urutan perlakuan yang memberikan pengaruh terhadap variabel terikat, 

yang dalam hal ini adalah kepadatan sel Chlorella sp. Berdasarkan uji BNT, diketahui urutan 

perlakuan yang memberikan pengaruh terhadap kepadatan sel Chlorella sp., secara berturut-turut, 

adalah dosis limbah 25%, 50%, 75%, dan 100%. Dengan melihat hasil uji tersebut dapat diketahui 

bahwa dosis limbah 25% memberikan pengaruh terbaik pada kepadatan sel Chlorella sp. yang 

ditunjukkan dengan rata-rata kepadatan sel tertinggi pada perlakuan tersebut.  

Tabel 2. Uji normalitas kepadatan sel pada dosis limbah cair yang berbeda 

  Kepadatan_sel 

N 12 

Normal Parametersa Mean 57395.83 

Std. Deviation 26860.426 

Most Extreme Differences Absolute .161 

Positive .151 

Negative -.161 

Kolmogorov-Smirnov Z .556 

Asymp. Sig. (2-tailed) .916 

a. Test distribution is Normal.  

Tabel 3. Uji sidik ragam kepadatan sel Chlorella sp. pada dosis limbah cair yang berbeda 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 7.631E9a 5 1.526E9 29.975 .000 

Intercept 3.953E10 1 3.953E10 776.420 .000 

Perlakuan 7.442E9 3 2.481E9 48.723 .000 
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Ulangan 1.886E8 2 9.432E7 1.852 .236 

Error 3.055E8 6 5.091E7   

Total 4.747E10 12    

Corrected Total 7.936E9 11    

a. R Squared = .962 (Adjusted R Squared = .929)   

 

Tabel 4. Uji BNT kepadatan sel Chlorella sp. pada dosis limbah cair yang berbeda 

 
Perlakuan N 

Subset 

 1 2 3 

Tukey HSDa dosis limbah 100% 3 2.13E4   

dosis limbah 75% 3  4.86E4  

dosis limbah 50% 3   7.29E4 

dosis limbah 25% 3   8.68E4 

Sig.  1.000 1.000 .183 

 
3.2 Laju Pertumbuhan Spesifik 

Laju pertumbuhan spesifik merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk melihat 

tingkat pertumbuhan fitoplankton. Parameter ini juga menggambarkan daya dukung media terhadap 

pertumbuhan fitoplankton, dimana parameter ini diukur per satuan waktu. Komposisi nutrien yang 

terkadung pada media kultur akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan mikroalga yang 

kita kultur. Limbah cair tambak udang vaname diketahui mengandung sejumlah unsur hara, baik 

unsur hara makro maupun unsur hara mikro, yang dapat mendukung pertumbuhan Chlorella sp. 

Namun, dosis limbah cair tersebut harus disesuaikan guna mengoptimalkan pertumbuhan mikroalga 

tersebut. Tabel 5 di bawah ini menguraikan tentang laju pertumbuhan spesifik Chlorella sp. yang 

diukur selama masa pemeliharaan. 

 

Tabel 5. Laju pertumbuhan spesifik Chlorella sp. yang dikultur dengan berbagai variasi persentase 

limbah cair tambak udang 

Perlakuan 
Ulangan 

Rata-rata 
1 2 3 

A 0.345 0.339 0.339 0.341 
B 0.266 0.321 0.314 0.300 
C 0.260 0.264 0.266 0.264 
D 0.239 0.201 0.221 0.220 

Keterangan : 

A : persentase limbah 25% 

B : persentase limbah 50% 

C : persentase limbah 75% 

D : persentase limbah 100% 

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa penambahan dosis limbah cair tambak udang yang 

berbeda menghasilkan laju pertumbuhan spesifik pada Chlorella sp. yang berbeda pula. Penambahan 

limbah cair tambak udang sebesar 25% menghasilkan rata-rata laju pertumbuhan spesifik tercepat, 

yaitu 0,341 sedangkan penambahan limbah cair tambak udang sebesar 100% menghasilkan rata-rata 

laju pertumbuhan spesifik terendah, yaitu 0,220. Menurut Suminto dan Hirayama (1996), nilai k (laju 

pertumbuhan spesifik) yang lebih besar mengartikan bahwa proses pembelahan sel fitoplankton 

menjadi lebih cepat sehingga peningkatan sel per satuan waktu akan lebih besar. Pada perlakuan A 

(persentase limbah 25%) menghasilkan nilai k tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya yang 

mengartikan bahwa proses pembelahan sel Chlorella sp. pada perlakuan A lebih cepat dibandingkan 

perlakuan lainnya sehingga menghasilkan kepadatan sel tertinggi pada perlakuan A tersebut. 
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Tinggi rendahnya laju pertumbuhan spesifik pada mikroalga, salah satunya ditentukan oleh 

kandungan unsur hara pada media kultur mikroalga tersebut. Limbah cair tambak udang vaname 

mengandung unsur hara yang diperlukan oleh Chlorella sp. sehingga mendukung pertumbuhan 

mikroalga tersebut yang dapat dilihat dari laju pertumbuhan spesifiknya. Selain unsur hara yang 

terkandung di dalam limbah, kualitas air media kultur juga mempengaruhi pertumbuhan Chlorella sp. 

Selama pemeliharaan Chlorella sp., terjadi fluktuasi kualitas air yang meliputi fluktuasi suhu, pH, dan 

salinitas. Suhu media kultur mengalami perubahan selama kultur berlangsung, yaitu antara 25,4 – 

27,8oC. Derajat keasaman media kultur juga mengalami perubahan selama 7 hari masa pemeliharaan 

Chlorella sp., yaitu antara 7 – 8. Faktor terakhir yang juga mengalami perubahan selama masa kultur 

berlangsung, yaitu salinitas berkisar antara 38 – 52 ppt. Menurut Chisti (2007), suhu yang dapat 

digunakan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroalga adalah 20 – 30oC, sedangkan 

menurut Wijoseno (2011), Chlorella vulgaris dapat tumbuh optimal pada suhu 23 – 30oC. Nilai derajat 

keasaman yang sesuai untuk pertumbuhan Chlorella sp. adalah 4,5 – 9,3 (Prihantini et al., 2005). 

Menurut Isnansetyo dan Kurniastuty (1995), Chlorella air laut dapat hidup pada perairan yang 

bersalinitas 33 – 40 ppt. Lebih lanjut Umainana et al. (2012) menyatakan bahwa Chlorella sp. dapat 

tumbuh pada media yang diperkaya dengan pupuk daun turi putih (Sesbania grandiflora) yang 

bersalinitas 30 – 55 ppt. Berdasarkan literatur di atas, dapat diketahui bahwa kisaran fluktuasi suhu, 

pH, dan salinitas yang terjadi selama masa kultur Chlorella sp. pada media limbah cair tambak udang 

vaname masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi oleh mikroalga tersebut sehingga Chlorella sp. 

dapat tumbuh pada media limbah cair tambak udang vaname. 

Data laju pertumbuhan spesifik Chlorella sp. yang telah didapatkan tersebut selanjutnya akan 

dianalisis statistik menggunakan alat bantu statistik, yaitu SPSS versi 16.0. Analisis data yang 

dilakukan adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (Tabel 6), uji one way ANOVA, dan uji regresi. 

Namun, setelah dilakukan uji awal dalam one way ANOVA diketahui bahwa data tidak homogen 

(Tabel 7) sehingga analisis tidak dapat dilanjutkan. 

Tabel 6. Uji normalitas laju pertumbuhan spesifik pada dosis limbah cair yang berbeda 

  LPS 

N 12 

Normal Parametersa Mean .28 

Std. Deviation .049 

Most Extreme Differences Absolute .205 

Positive .205 

Negative -.165 

Kolmogorov-Smirnov Z .712 

Asymp. Sig. (2-tailed) .692 

a. Test distribution is Normal.  

Tabel 7. Uji one way ANOVA laju pertumbuhan spesifik pada dosis limbah cair yang berbeda 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5.111 3 8 .029 

Semakin meningkatnya dosis limbah yang ditambahkan pada media kultur menyebabkan 

semakin menurunnya laju pertumbuhan spesifik Chlorella sp. Salah satu hal yang menyebabkan 

keadaan tersebut adalah terdapatnya kontaminan dengan penambahan limbah pada media kultur 

tersebut. Menurut Suminto dan Hirayama (1996) dalam Andreas et al. (2014) menyatakan bahwa 

kontaminan selain bersaing mendapatkan makanan, juga dapat merusak sel mikroalga, seperti 

nukleus, dinding sel, mitokondria, dan sebagainya yang menyebabkan pembelahan serta 

pertumbuhan sel menjadi terganggu sehingga menurunkan jumlah sel mikroalga. Kontaminan yang 

terdapat pada media limbah cair tambak udang terlihat pada Gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 1. Kontaminan pada kultur murni Chlorella sp.

4. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka simpulan yang dapat diambil 

pada penelitian ini adalah limbah cair tambak udang vaname dapat digunakan sebagai media kultur 

Chlorella sp. Penggunaan persentase limbah sebanyak 25% memberikan hasil terbaik pada 

kepadatan sel (86.750 sel/ml) dan laju pertumbuhan spesifik Chlorella sp (0,341). 
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Komang Setemen1, Luh Joni Erawati Dewi2, I Ketut Purnamawan3 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

1. Pendahuluan 

Pencapaian kompetensi peserta didik merupakan salah satu tujuan dalam proses pendidikan. 

Penerjemahan kompetensi sejauh ini masih didasarkan atas teori Benjamin S. Bloom yang populer 

dengan istilah taksonomi Bloom. Dengan mengadaptasi teori Bloom tentang tujuan-tujuan pendidikan, 

maka dapat diklasifikasi berbagai kompetensi yang hendak dicapai oleh pendidik melalui proses 

pembelajaran pada setiap unit (Rosyada, 2007:73). 

Diterapkannya kurikulum 2013 (K13) di sekolah-sekolah, membawa dampak dalam pencapaian 

kompetensi peserta didik. Pencapaian kompetensi peserta didik tidak saja dipengaruhi oleh proses 

pembelajaran akan tetapi dipengaruhi juga oleh proses penilaian peserta didik. Dalam K13, penilaian 

yang dilakukan oleh pendidik ditekankan pada penilaian selama proses pembelajaran dan bukan 

hanya penilaian akhir saja. Oleh karena itu, pendidik harus benar-benar menyiapkan prosedur dan 

teknik penilaian sebelum dilakukan proses pembelajaran. Berkaitan dengan penilaian proses dan hasil 

belajar, maka perlu dilakukan penilaian alternatif terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. 

Penilaian alternatif berarti format penilaian non-tradisional, biasanya membutuhkan konstruksi, 

demonstrasi, atau kinerja peserta didik. Format penilaian alternatif lebih terfokus dan terpusat pada 

siswa, serta otentik (Doran, dkk., 1998:32). 

Penelitian tentang asesmen dan evaluasi telah banyak dilakukan oleh peneliti bidang 

pendidikan. Setemen (2010:207-214), melakukan penelitian terkait dengan pengembangan evaluasi 

pembelajaran online. Sistem evaluasi online ini juga telah diujicobakan pada mahasiswa dengan 

kelompok kecil, dan dapat diterima secara baik oleh mahasiswa sebagai sebuah sistem penilaian 

yang berbasis komputer. Penelitian lain yang dilakukan Setemen (2014, 38-41), adalah eksperimen 

PROTOTIPE PORTAL ASESMEN OTENTIK BERBASIS WEB 

1,2,3 Jurusan Manajemen Informatika FTK Universitas Pendidikan Ganesha 
Email:k.setemen@undiksha.ac.id 

The purpose of this research is to develop a prototype portal of assessment system related to authentic 
assessment. The concept of system is based on information and communication technology that can be accessed 
and used through internet network (web technology based system). This research is a research and development 
(R & D) of learning assessment conducted for 2 (two) years by adopting 4D model (Define, Design, Develop and 
Disseminate). The first year is defined as the Define and Design phase, which aims to design prototype of portal 
web-based authentic assessment and the second year is a developing and disseminate phase which aims to 
testing of prototype through an experiment in real class. The development of prototype authentic assessment 
portal has been done that begins with the problem analysis related to the authentic assessment. Then literature 
study, design of web-based authentic assessment model, business process design, ICT infrastructure design, 
system user interface design, and database design. 

Keywords: prototype, authentic assessment, web, 4D model 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sebuah prototipe portal sistem penilaian terkait dengan 
asesmen otentik. Konsep sistem adalah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses dan 
digunakan melalui jaringan internet (sistem berbasis teknologi web). Penelitian ini merupakan penelitian dan 
pengembangan (R&D) penilaian pembelajaran yang dilakukan selama 2 (dua) tahun dengan mengadopsi model 
4D (Define, Design, Develop and Disseminate). Tahun pertama ditetapkan sebagai fase Define dan Design, yang 
bertujuan merancang prototipe portal asesmen otentik berbasis web dan tahun kedua merupakan fase develop 
dan disseminate yaitu berupa ujicoba protipemelalui sebuah eksperimen di dalam kelas riil. Pengembangan 
prototipe portal asesmen otentik telah dilakukan yang diawali dari analisis permasalahan terkait asesmen otentik. 
Kemudian dilakukan studi pustaka, perancangan model asesmen otentik berbasis web, perancangan proses 
bisnis, perancangan infrastruktur TIK, perancangan antarmuka pengguna sistem, dan perancangan basis data. 

Kata kunci: prototipe, asesmen otentik, web, model 4D 
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antara penggunaan jenis asesmen portofolio dan projek dalam pemrograman komputer. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, penggunaan asesmen portofolio lebih baik daripada penggunaan 

asesmen projek dalam pemrograman komputer. Penegasan bahwa asesmen portofolio lebih baik 

daripada asesmen projek adalah bahwa, pada asesmen portofolio proses penilaian dilakukan secara 

berkelanjutan. Penelitian yang berkaitan dengan asesmen otentik dilakukan oleh Wing-Shui (2012, 

17-26), yang dalam penelitiannya tentang dampak asesmen otentik dan strategi umpan balik pada 

mata pelajaran pemrograman komputer. Temuan pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa, siswa 

merasa puas dengan asesmen otentik dan strategi umpan balik dalam pembelajaran pemrograman 

komputer. Selain itu, kinerja mereka juga lebih baik bila dibandingkan dengan menggunakan metode 

tradisional. 

Proses penilaian otentik dapat diberlakukan secara individual maupun dalam bentuk kelompok 

(grup). Oleh karena itu, variasi nilai yang dihasilkan dalam sebuah proses penilaian menjadi banyak, 

apalagi penilaian dilakukan untuk semua ranah yang ada, sehingga dengan demikian pengelolaan 

jumlah seluruh nilai yang ada dari kelompok belajar menjadi beban tersendiri bagi pengajar. Dengan 

keadaan ini, akan sangat sulit bagi seorang pengajar untuk memeriksa dan memberikan penilaian 

akhir terhadap sebuah proses belajar. Untuk mengatasi hal ini, peran teknologi khususnya komputer 

dalam proses penilaian menjadi penting untuk kecepatan dan keakuratan proses penilaian.  

2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) penilaian pembelajaran yang 

dilakukan selama 2 (dua) tahun dengan mengadopsi model 4D (Define, Design, Develop and 

Disseminate). Tahun pertama ditetapkan sebagai fase Define dan Design, yang bertujuan merancang 

prototipe portal asesmen otentik berbasis web dan tahun kedua merupakan fase develop dan 

disseminate yaitu berupa ujicoba protipe secara terbatas melalui sebuah eksperimen di dalam kelas 

riil. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Sesuai dengan tahapan dan pencapaian penelitian seperti pada metode penelitian, pada tahun 

2017 ini adalah menghasilkan sebuah protipe sistem asesmen otentik online. Yang mana sesuai 

dengan metodologi penelitian yang mengadopsi model 4D (define, design, develop, dan disseminate), 

pada tahun 2017 ini masih pada tahap define dan design. Berikut ini disajikan tahapan-tahapan 

pencapaian penelitian sesuai dengan rencana penelitian yang telah ditetapkan. 

 

Fase Define 

Pada fase define telah dilakukan need assessment. Need assessment berupa kegiatan studi 

pustaka yang berkaitan dengan asesmen otentik dan survey lapangan yang menyasar guru-guru SMA 

dan SMK dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng. Studi pustaka yang dilakukan 

bertujuan untuk membandingkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bidang 

komputer dan pendidikan yang bersumber dari beberapa artikel ilmiah. Studi literatur ini penting untuk 

melihat posisi penelitian yang akan dilakukan.  Studi literatur yang digunakan sebagai rujukan adalah 

hasil penelitian Setemen (2010 dan 2014), Hämäläinen dan kawan-kawan (2011), dan Wing-Sui 

(2012).  

Setelah dilakukan kajian dari beberapa artikel, ternyata penelitian-penelitian yang berkaitan 

dengan pengembangan aplikasi penilaian berbasis komputer yang ada hanya khusus digunakan pada 

materi pembelajaran yang diajarkan oleh peneliti. Ini berarti bahwa, bilamana aplikasi yang 

dikembangkan akan diimplementasikan pada materi pembelajaran yang lain, maka membutuhkan 

modifikasi-modifikasi pada aplikasi. Selain itu, aplikasi yang dikembangkan belum disediakan adanya 

fitur untuk berbagi rubrik penilaian. Jadi, bila ada materi pembelajaran yang membutuhkan rubrik 

penilaian yang sama, maka pengajar harus membuat ulang rubrik tersebut.  

Kegiatan kedua pada need assessment adalah survey lapangan yang menyasar guru-guru 

SMA dan SMK di beberapa sekolah di Kabupaten Buleleng, Bali. Jumlah responden pada survey 

lapangan ini adalah 103 orang guru. Survey dilakukan dengan penyebaran angket yang berkaitan 
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dengan penilaian peserta didik. Ada 4 (empat) kategori penting yang ditanyakan pada survey, yaitu: 1) 

perencanaan penilaian, 2) tujuan penilaian, 3) jenis penilaian, dan 4) implementasi penilaian. Uraian 

pernyataan dari masing-masing kategori tersebut serta hasil survey tampak seperti pada Tabel 1, 

Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4. 

 

Tabel 1.Hasil survey tentang perencaan penilaian oleh guru 

No Pernyataan 
Persentase Jawaban 

Ya Tidak 

1 Selalu merencanakan penilaian dalam proses pembelajaran 98% 2% 

2 Melibatkan guru / rekan sejawat dalam perencanaan 
penilaian 

35% 65% 

3 Menggunakan pedoman baku dalam penilaian 94% 6% 

4 Menggunakan instrumen/rubrik penilaian yang sudah ada 
dalam melakukan penilaian 

90% 10% 

5 Menentukan sendiri jenis dan kriteria penilaian 26% 74% 

6 Kriteria penilaian bersifat terbuka (dikomunikasikan kepada 
peserta didik) 

91% 9% 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa, guru telah merencakan penilaian secara baik dan terencana.  

Akan tetapi dalam perencaan penilaian, pelibatan guru lain atau teman sejawat dalam 

perencanaannya masih di bawah 50%. Hal ini dapat dilihat pada point 2 Tabel 1, bahwa pelibatan 

guru lain atau teman sejawat dalam perencanaan penilaian hanya 35%. Selain itu, berdasarkan Tabel 

1 point 5, kecenderungan guru untuk menentukan sendiri jenis dan kriteria penilaian hanya 26%. Hal 

ini terjadi karena guru pada umumnya menggunakan pedoman baku yang sudah ada. 

 

Tabel 2.Hasil survey tentang tujuan penilaian yang dilakukan oleh guru 

No Pernyataan 
Persentase Jawaban 

Ya Tidak 

1 Penilaian dilakukan untuk ranah kognitif 97% 3% 

2 Penilaian dilakukan untuk ranah afektif 92% 8% 

3 Penilaian dilakukan untuk ranah psikomotor 87% 13% 

4 Penilaian dilakukan untuk kombinasi dua ranah atau 
tiga ranah yang ada 

80% 20% 

5 Penilaian bertujuan untuk melihat perkembangan 
peserta didik 

95% 5% 

6 Penilaian digunakan sebagai bagian penilaian akhir 
(penilaian hasil belajar akhir) 

94% 6% 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa, dalam hal tujuan penilaian masih ada guru yang belum 

melakukan kombinasi ranah penilaian yang ada. Ranah yang dimaksud adalah ranah penilaian 

kognitif, afektif dan psikomotor. Pada Tabel 2 poin 4, guru yang tidak melakukan kombinasi penilaian 

masih tinggi yaitu ada 20%. Untuk itu, perlu dikaji lebih jauh lagi kenapa masih banyak guru yang 

belum melakukan penilaian dengan menggabungkan ranah yang ada. 

 

Tabel 3.Hasil survey tentang jenis penilaian yang digunakan oleh guru 

No Pernyataan 
Persentase Jawaban 

Ya Tidak 

1 Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes tulis 
(sebagai contoh misalnya bentuk essay atau pilihan 
ganda) 

94% 6% 

2 Penilaian dilakukan dengan menggunakan penilaian 
kinerja 

87% 13% 
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3 Penilaian dilakukan dengan menggunakan penilaian 
proyek 

63% 37% 

4 Penilaian dilakukan dengan menggunakan penilaian 
portofolio 

68% 32% 

5 Penilaian menggunakan kombinasi jenis-jenis 
penilaian yang ada 

84% 16% 

6 Penilaian menggunakan instrumen/rubrik yang 
sama untuk materi pembelajaran yang identik 

83% 17% 

7 Berbagi pakai instrumen/rubrik (dapat 
menggunakan instrumen/rubrik yang sama) 
dengan guru yang lain 

35% 65% 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa, 65% responden menyatakan bahwa tidak melakukan berbagi 

rubrik. Hal ini menunjukkan guru-guru menggunakan rubri yang berbeda dalam melakukan penilaian 

terhadap peserta didik meskipun mata pelajaran yang akan dilakukan penilaian memiliki kemiripan 

atau bahkan kesamaan dalam proses penilaian. 

 

Tabel 4.Hasil survey tentang implementasi penilaian yang dilakukan oleh guru 

No Pernyataan 
Persentase Jawaban 

Ya Tidak 

1 Penilaian dilakukan secara manual 83% 17% 

2 Penilaian dilakukan dengan bantuan komputer (contohnya 
menggunakan aplikasi Excel atau sejenisnya) 

88% 12% 

3 Penilaian dilakukan dengan komputerisasi (menggunakan 
sistem penilaian yang sudah ada) 

24% 76% 

4 Penilaian dilakukan melalui jaringan lokal atau jaringan luas 
(online) 

25% 75% 

5 Penilaian dilakukan dalam satu waktu saja (harus selesai 
pada saat itu juga)  

28% 72% 

6 Penilaian dilakukan dalam satu rentang waktu tertentu 91% 9% 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa, dalam hal implementasi penilaian terhadap peserta didik, masih 

banyak guru belum menggunakan sistem penilaian berbasis komputer. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 

4 point 3, hanya 24% guru yang memanfaatkan sistem penilaian berbasis komputer. Termasuk juga 

dalam hal pemanfaatan sistem penilaian secara online seperti pada Tabel 4 poin 4, hanya 25% saja 

guru yang melakukan penilaian secara online. 

Berdasarkan hasil survey tersebut, kiranya cukup beralasan untuk dikembangkan sebuah 

sistem penilaian berbasis online.  Dimana sistem yang dikembangkan dapat mengakomodasi 

kebutuhan-kebutuhan guru dalam proses penilaian khususnya terkait dengan keterlibatan peserta 

didik dalam penilaian. 

 

Fase Design 

Setelah dilakukan studi pustaka dan analisis kebutuhan terkait dengan fitur-fitur asesmen 

otentik, langkah selanjutnya adalah perancangan prototipe. Fitur unggulan dalam prototipe aplikasi 

asesmen otentik berbasis komputer ini, yaitu: 1) seorang pengajar dapat membuat mata pelajaran 

yang diajarkan, 2) pengajar dapat membuat kelas yang diajarkan, 3) pengajar dapat membuat grup 

penilaian, 4) pengajar dapat membuat atau memilih rubrik yang akan digunakan dalam penilaian, dan 

5) pengajar dapat membuat atau memulai penilaian.Secara garis besar rancangan prototipe portal 

asesmen otentik berbasis web ini, tampak seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Alir Prototipe Sistem 

 

Gambar 1 menunjukkan alur atau langkah yang harus dilakukan oleh seorang pengajar dalam 

melakukan asesmen otentik. Sebelum melakukan asesmen otentik, seorang pengajar harus membuat 

mata pelajaran yang diajarkan terlebih dahulu. Mata pelajaran yang dibuat dapat lebih dari satu mata 

pelajaran. Langkah selanjutnya adalah membuat kelas. Pada langkah ini, pengajar harus 

memasukkan kelas dan anggota kelas yang mengambil mata pelajaran yang sudah dibuat 

sebelumnya. Setiap mata pelajaran yang dibuat, harus memiliki kelas dan anggota kelas yang 

mengikuti mata pelajaran tersebut. Tahap berikutnya adalah pembuatan rubrik penilaian atau 

pemilihan rubrik yang sudah ada. Pembuatan rubrik penilaian dimulai dari menentukan komponen, 

bobot masing-masing komponen, serta deskriptor masing-masing komponen beserta rentang skornya. 

Selain membuat rubrik, pengajar juga dapat memilih atau menggunakan rubrik yang sudah ada 

sebelumnya jika rubrik penilaian masih relevan. Selanjutnya yang dilakukan oleh pengajar adalah 

membuat atau memetakan penilaian yang akan diberikan kepada grup penilai. 

Tugas peserta didik adalah mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh pengajar. Apabila 

masa waktu penilaian telah berakhir, maka pengajar akan mengumumkan hasil penilaian. Dengan 

demikian, peserta dapat melihat hasil penilaian yang diberikan atas tugas yang dibuat. 

Gambaran umum sistem yang digambarkan dalam bentuk use case diagram dan beberapa 

tampilan antarmuka sistem sebagai hasil implementasi dari model pada Gambar 1, tampak seperti 

pada Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4. 

Use case diagram seperti Gambar 2, merupakan serangkaian kegiatan dan saling terkait yang 

membentuk sebuah sistem secara teratur yang dilakukan oleh aktor. Tampak seperti pada Gambar 2 

terdapat dua aktor yaitu pengajar dan siswa. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aktor pengajar 

adalah a) melakukan registerasi, b) membuat mata pelajaran, c) membuat kelas, d) memvalidasi 

peserta kelas, e) membuat rubrik, f) memberikan tes, g) melakukan asesmen, dan h) melihat hasil 

asesmen. 

Sementara itu, hal-hal yang dapat dilakukan oleh aktor siswa adalah a) registerasi, b) join kelas, 

dan c) upload tes/tugas. 
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Gambar 2. Use Case Diagram Sistem 

 

 
Gambar 3. Tampilan Antarmuka Login Sistem 

 

 
Gambar 4. Tampilan Antarmuka Mata Pelajaran 
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Pada tampilan antarmuka login seperti pada Gambar 3, user diminta untuk mengisikan 

username dan password, jika belum terdaftar, maka user dapat mendaftarkan diri pada bagian bawah 

sebelah kanan untuk mendaftarkan diri. Pada tampilan pendaftaran, user diminta untuk mengisi 

seluruh data yang diperlukan untuk pendaftaran serta data tersebut akan digunakan untuk login pada 

sistem.  

Mata pelajaran merupakan data master yang akan digunakan untuk semua proses yang 

berkaitan dengan semua proses. Pada tampilan antarmuka mata pelajaran seperti pada Gambar 4, 

terdapat dua kolom yang digunakan untuk menampilkan data pada sebelah kiri, dan sebelah kanan 

untuk tampilan form tambah data mata pelajaran, data yang diinput pada halaman ini adalah nama 

mata pelajaran, kode mata pelajaran serta SKS / Kredit mata pelajaran tersebut. 

 

4. Simpulan  

Penelitian ini adalah pengembangan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan penilaian 

proses pembelajaran terkait dengan penilaian/asesmen otentik. Konsep sistem yang dibangun adalah 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses dan digunakan melalui jaringan 

internet (sistem berbasis teknologi web).  

Perangkat lunak ini dapat digunakan sebagai sistem penilaian dalam proses pembelajaran 

khususnya sistem penilaian yang memanfaatkan teknologi komputer. Secara rinci kegunaan dari 

sistem ini dapat diuraikan sebagai berikut. 
a) Sebagai alat penilaian alternatif yang digunakan oleh pengajar dalam proses pembelajaran 

b) Melibatkan subjek lain selain guru yaitu peserta didik dalam proses penilaian peserta didik, 

sehingga penilaian tidak selalu berpusat pada pendidik 

c) Membantu pendidik dalam melakukan penilaian peserta didik, utamanya untuk kelas yang 

besar sehingga ketepatan, ketepatan dan keakuratan penilaian dapat tercapai 

d) Sistem dirancang berbasis teknologi web, sehingga system dapat diakses dari mana saja 

dan kapan saja sepanjang ada akses internet 

e) Sistem dirancang dapat digunakan oleh banyak pengajar untuk materi dan kelas yang 

berbeda-beda. 
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ABSTRACT 

This research was a quantitative research with experimental quasi type by using nonequivalent control group 
design. The purpose of this study to determine the effect of the development of 5M learning model (Understanding, 
Remembering, Finding, Repeating and Evaluating) based on student curiosity approach. The population of the 
study was 92 students with the number of samples each of class were 30 students. Sampling technique was Non-
random sampling with purposive sampling type, where the students of class VIII B as the experimental class and 
class VIII A as the control class. Instrument test used essay test. The results showed that the average value of the 
experimental class (78.67) was higher than the control class with average score (68.40). Data analysis based on t 
test obtained t value 6,889 with significant level 95% (α = 0,05) with t table 1,701. It means that t value> t table or 
6,889> 1,701 then Ho is rejected and H1 accepted, so it can be concluded that the 5M learning model based on 
the student's curiosity approach influences the learning process. 
Keywords: ADDIE Development, 5M Model, Student Curiosity approach. 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian quasi eksperimental dengan menggunakan 

nonequivalent control group design. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengembangan model 
pembelajaran 5M (Memahami, Mengingat, Menemukan, Mengulang dan Mengevaluasi) berbasis pendekatan 
kuriositas siswa. Populasi penelitian adalah 92 siswa dengan jumlah sampel tiap kelas adalah 30 siswa. Teknik 
pengambilan sampel yaitu Non-random sampling tipe purposive sampling, dimana siswa kelas VIII B sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VIII A sebagai kelas kontrol. Instrument tes penelitian menggunakan tes essay. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen (78,67) lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata 
kelas kontrol (68,40). Analisis data berdasarkan uji t diperoleh nilai t hitung 6,889 dengan taraf signifikan 95% 
(α=0,05) dengan t tabel 1,701, yang berarti bahwa nilai t hitung > t tabel atau 6,889 > 1,701 maka Ho ditolak dan 
H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 5M berbasis pendekatan kuriositas siswa 
berpengaruh terhadap proses pembelajaran. 
Kata kunci: Pengembangan ADDIE, Model 5M, Kuriositas siswa 

 
1. PENDAHULUAN 

Peningkatan mutu sumber daya manusia agar memiliki kualitas yang tinggi dapat diperoleh dari 

pelaksanaan sebuah proses yaitu pendidikan yang bermutu (Setiyowati & Pramukantoro, 2014:156). 

Berdasarkan United Nations Development Program’s Human Report tentang pendidikan yang 

dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2011, Indonesia menempati peringkat 111 dari 172 negara. Peringkat 

ini menunjukkan bahwa mutu serta kualitas pendidikan khususnya di Indonesia masih jauh dari yang 

diharapkan (Mustaqim, Riyadi, & Sujadi, 2013:287).  

Peningkatan mutu Pendidikan di Indonesia akan dapat terlaksana dengan baik manakala guru 

sebagai entitas sumber daya manusia yang mampu mengelola proses pembelajarannya di sekolah 

yakni, bagaimana merencanakan, mendesain pembelajaran, melaksanakan proses interaksi dengan 

siswa serta melakukan evaluasi terhadap hasil belajar atau prestasi siswa (Yamin, 2013:57).  

Proses belajar merupakan aktivitas pokok dalam keseluruhan rangkaian proses pendidikan di 

sekolah (Suryani & Sudargo, 2015:1) sebab kompetensi siswa dapat diraih melalui rangkaian kegiatan 

proses pembelajaran (Hakim & Endryansyah, 2013:954). Salah satu dampak keberhasilan proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru nampak adanya rasa keingintahuan dan minat belajar 

siswa sebab keingintahuan (kuriositas) merupakan salah satu aspek yang bersifat kondisional bagi 

pengembangan siswa serta merupakan jiwa dan hakekat budaya belajar yang bermuara pada 

preferensi siswa akan proses belajar bahwa belajar adalah hal yang lebih menarik bila merupakan 

kehendak yang timbul secara intrinsik tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Muldayanti, 2013:13). 
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Keingintahuan (Kuriositas) merupakan suatu naluri dasar atau mekanisme bawaan yang 

memungkinkan manusia untuk belajar tentang dan menguasai hal-hal baru di lingkunganya (Arnone, et 

al., 2011:182) serta menemukan jawaban akan pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya hingga 

kepuasan akan jawaban yang diperolehnya (Santoso, 2011:233; Puspitasari et al., 2015:33). Indikator 

rasa keingintahuan siswa terdiri dari empat indikator yaitu, menunjukkan sikap tertarik atau tidak tertarik 

terhadap pembahasan materi, bertanya kepada guru dan teman tentang materi pelajaran, mencari 

informasi dari berbagai sumber tentang materi pembelajaran dan mencari informasi dari berbagai 

sumber tentang pengetahuan umum (Putri, Khanafiyah, & Susanto, 2014:58).  

Keingintahuan siswa muncul ketika siswa menganggap bahwa sesuatu yang dipelajarinya 

merupakan hal yang baru yang harus diketahui untuk menjawab ketidaktahuannya (Puspitasari et al., 

2015:33). Siswa yang memiliki keingintahuan (kuriositas) tinggi akan memiliki motivasi tinggi dalam 

mencari jawaban terhadap suatu permasalahan yang pada akhirnya siswa akan memeroleh nilai yang 

memuaskan (Setiyaningsi, Nugroho, & Prasetiyo, 2015:336), sedangkan siswa dengan keingintahuan 

rendah akan sebaliknya (Sodikin, 2012:57). 

Berdasarkan hasil observasi dan informasi yang diperoleh pada kelas VIII SMP Negeri 2 Kahu 

terkait permasalahan dalam pembelajaran khususnya dalam bidang studi ilmu pengetahuan sosial, 

yaitu kadar rasa keingintahuan yang dimiliki oleh siswa masih rendah. Hal ini disebabkan pemilihan 

model dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak sesuai bahkan model pembelajaran 

yang tersedia tidak mampu menjawab persoalan guru, sehingga dalam proses pembelajaran siswa 

memiliki motivasi yang rendah, kurangnya minat untuk belajar, tidak mampu bekerjasama dan 

mengemukakan pendapat, bertanya, menjawab, serta siswa tidak mampu mengungkapkan 

pemahamanya, dampaknya retensi materi yang disampaikan oleh guru tidak mampu bertahan lama 

bahkan hal pokok dalam belajar yaitu rasa ingin tahu siswa terhadap materi sangat rendah.  

Salah satu pokok dari permasalahan yang diperoleh bahwa diperlukan adanya upaya 

membangun rasa keingintahuan siswa khususnya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial melalui 

pengembangan suatu model pembelajaran baru yang dapat digunakan untuk membatu siswa dalam 

proses pembelajaran, sehingga dikembangkanlah model yang berasal dari model pembelajaran 

MURDER (Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate dan Review) yang dielaborasikan dengan 

model pembelajaran Guessing Word (Tebak Kata). Berdasarkan hasil pengembangan model 

pembelajaran yang telah dilakukan diperoleh sebuah model pembelajaran baru yaitu model 

pembelajaran 5M (Memahami, Mengingat, Menemukan, Mengulang dan Mengevaluasi). Karakteristik 

model pembelajaran 5M sebagai berikut: pertama, penyajian masalah yang disertai dengan 

penggunaan gambar akan membuat siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kedua, 

berfokus pada kognitif siswa dimana siswa diharapkan dapat menyelesaikan sendiri masalah yang 

diberikan, sehingga pembelajaran dapat bermakna bagi siswa. Ketiga, mempresentasikan di depan 

kelas sesuai dengan pendapat Crowley & Siegler (1999) bahwa pemecahan masalah yang baik ketika 

siswa dapat mengamati dan menjelaskan dibandingkan hanya mengamati (Schunk, 2012:450). 

Keempat siswa akan bersifat aktif dalam proses pembelajaran berlangsung dengan penggunaan kartu 

warna. Kelima, siswa mengkonstruksi atau membangun sendiri pemahamanya, sehingga materi yang 

disampaikan dapat tersimpan lama dalam ingatan siswa. Keenam meningkatkan motivasi siswa dengan 

penerapanya yang menggunakan permainan, sesuai pendapat Lapprt & Hodell pada tahun 1989 bahwa 

permainan dapat menekankan berfikir, pemecahan soal, memengaruhi pembelajaran serta dapat 

meningkatkan motivasi siswa (Schunk, 2012:450).  

Model pembelajaran 5M dengan menggunakan model pengembangan ADDIE yang memiliki 5 

fase yaitu Analyze, Design, Developmen, Implementation, dan Evaluation (Prastya, Pudjawan, & 

Suartama, 2015:4). Model ini tersusun secara sistematis dalam menemukan pemecahan masalah 

belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik 

pembelajar (Prastya, Pudjawan, & Suartama, 2015:4). Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Pada tahap Analysis/Analisis, peneliti melakukan analisis kinerja (performance analysis), pada 

tahap ini terdiri dari komponen-komponen sistem pembelajaran, faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap sistem pembelajaran dan ruang lingkup pembelajaran. Sedangkan analisis kebutuhan 

(need analysis), pada langkah ini analisis kebutuhan yaitu beberapa kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yaitu kurangnya rasa keingintahuan siswa dalam proses 
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pembelajaran, penggunaan model pembelajaran dan fasilitas media pembelajaran seperti LCD 

dan Laptop sebagai alat bantu visual.  

2) Tahap Design/Desain terdiri dari pemilihan model yang akan dimodifikasi  menjadi model 

pembelajaran terbaru dimana model pembelajaran yang akan dimodifikasi yaitu model 

pembelajaran MURDER dan Tebak kata. 

3) Tahap development/Pengembangan, pada proses ini, penulis melakukan pengembangan model 

pembelajaran berbasis  penggabungan (blended) yang didesain untuk memerhatikan prinsip-

prinsip desain pesan agar dapat menarik perhatian siswa. Pada penilitian ini, penulis memfokuskan 

pengembangan model pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan siswa. Model 

pembelajaran yang inovatif sangat ditekankan pada proses ini, dimana dalam proses belajar 

mengajar guru hendaknya memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik untuk dapat 

mengalami sendiri apa yang dipelajari, sehingga pembelajaran berpusat pada siswa dengan 

menggunakan berbagai model pembelajaran yang interaktif, maupun dengan memanfaatkan 

media pembelajaran (Irwanto, 2017:269), diantaranya adalah model pembelajaran MURDER dan 

Tebak Kata. Model pembelajaran MURDER merupakan gabungan dari kata Mood, Understand, 

Recall, Detect, Elaborate dan Review, yang menekankan pada pengembangan kemampuan 

berpikir siswa, kecakapan siswa dalam mengungkapkan pemahamannya (Setiyowati & 

Pramukantoro, 2014:156) sedangkan Tebak Kata adalah model pembelajaran yang menggunakan 

media kartu teka-teki dengan cara siswa menjodohkan kartu soal teka-teki dengan kartu jawaban, 

sehingga siswa mudah dalam menanamkan konsep pelajaran dan ingatannya (Ryantika, Rati, & 

Garminah, 2016:4; Bisri, 2016:10),   

4) Tahap implementation/implementasi, pada tahap ini merupakan tahap untuk menerapkan model 

pembelajaran 5M (Memahami, Mengingat, Menemukan, Mengulang dan Mengevaluasi), untuk 

melakukan uji coba  penerapan model tersebut, karena hasil produksi suatu program yang 

dianggap baik oleh pembuatnya belum tentu efektif untuk proses pembelajaran sehingga perlu 

dilakukan uji coba model pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui sikap detail kelemahan 

dari program yang telah jadi sekaligus untuk melihat efektifitas model pembelajaran tersebut. 

5) Pada tahap Evaluation, pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi untuk melihat apakah sistem 

pembelajaran atau produk yang dibuat berhasil atau tidak selain itu hal yang dilakukan adalah 

perbaikan produk berdasarkan uji coba lapangan dan pembuatan produk akhir. Produk yang telah 

berhasil dikembangkan pada saat pembuatan, dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk 

memastikan tidak terjadi kesalahan operasional pada media sebelum dilakukan pendistribusian 

dan uji coba produk. 

Model pembelajaran 5M merupakan model yang dapat digunakan untuk membangun rasa 

keingintahuan siswa dimana model pembelajaran ini siswa termotivasi untuk mempelajari materi 

pelajaran karena siswa mencari sendiri hal-hal yang ingin diketahuinya. Selain itu, tanggung jawab yang 

diberikan kepada siswa akan memacu semangatnya untuk belajar, sehingga materi yang dipelajari dan 

diperoleh oleh siswa melalui usahanya sendiri dapat bertahan lebih lama dalam ingatan siswa serta 

penguatan retensi tersebut akan lebih intensif melalui pengulangan setiap saat di rumah atau di sekolah. 

Penggunaan model pembelajaran 5M berdampak pada usaha belajar siswa yang lebih mandiri dimana 

usaha yang kecil menghasilkan hasil belajar yang memuaskan. Sehingga sangat diperlukan adanya 

pengembangan model pembelajaran khususnya model pembelajaran 5M untuk membangkitkan rasa 

keingintahuan (kuriositas) siswa.  
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Fase 2

Menyajikan informasi

Fase 1

Menyampikan Tujuan 

pembelajaran dan memotivasi 

siswa

Fase 3

Mengorganisasikan siswa Dalam 

kelompok-kelompok belajar

Fase 4

Membantu dan membimbing 

Kelompokkelompok belajar untuk 

Mengerjakan tugasnya.

Fase 6

Memberikan Penghargaan

Fase 5

Evaluasi

Guru Melakukan absensi, menyampaian tujuan dari Proses 

pembelajaran yang akan dilakukan dan memotivasi siswa  agar 

siap menerima pelajaran.

Guru Membagikan LKS kemudian menyajikan informai tentang 

materi yang akan diajarkan pada proses pembelajaran dengan 

menggunakan power point

Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok belajar setiap 

kelompok belajar terdiri dari 6 orang siswa, dalam kelompok 

tersebut dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil atau 

pasangan dyad-1 dan pasangan dyad-2. Selanjutnya guru 

membagikan kartu warna dengan ukuran 10x10 cm  yang berbeda 

kepada setiap kelompok dan guru juga memberikan papan setiap 

kelompok. Guru membagikan gambar dengan ukuran 10 x 10 cm 

dan meminta tiap-tiap Kelompok Untuk mendeskripsikan gambar 

tersebut sehingga siswa mampu Memahami.

Guru menugaskan salah salah satu anggota dari pasangan dyad 1 

dan 2 untuk menjelaskan pemahamannya tentang materi yang 

telah di deskripsikan kepada kelompok lain sehingga muncu 

proses Mengingat. Guru meminta anggota yang lainnya 

mendengarkan penjelasan dari anggota dyad 1 dan 2   apabila ada 

kasalahan atau kekurangan dari penjelasan anggota pasangan 

dyad 1 dan dyad 2 tentang gambar yang dijelaskan maka setiap 

kelompok diberikan kesempatan untuk bertanya, menanggapi atau 

memberikan saran kepada  dyad 1 dan dyad 2 sehingga  hasil 

deskripsi tersebut dapat diperbaiki maka muncul proses 

Menemukan. Anggota Kelompok dyad 1 dan 2  Bekerjasama 

untuk menjawab atau menanggapi dari kelompok lain dan 

menyimpulkan hasil deskripsi kelompoknya sehingga muncul 

proses Mengulang 

Guru memberikan penghargaan pada individu atau kelompok yang 

aktif dalam proses pembelajaran.

Guru memberikan pertanyaan yang berbentuk gambar melalui 

power point dimana cara siswa menjawab pertanyaan tersebut 

melalui kartu arisan yang berukuran 2 x 2 cm dengan waktu yang 

diberikan maksimal satu menit,  jadi ketika kelompok tersebut tidak 

mampu menjawab pertanyaan maka dilemparkan kepada 

kelompok lain Mengevaluasi

 
Gambar 1. Sintaks Model Pembelajaran 5M 

2. METODE  

Desain penelitian ini menggunakan penelitian Eksperimen. Penelitian ini menggunakan quasi 

eksperiment, dengan jenis non equivalent control group design. Sampel penelitian ini ditetapkan kelas 

VIII.A sebanyak 31 orang sebagai kelas kontrol  dengan tidak memberikan perlakuan dan kelas VIII.B 

sebanyak 31 orang sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran 5M. Sampel 

merupakan bagian terkecil dari jumlah populasi yang dipilih untuk menjadi sumber data sampel dalam 

penelitian (Siregar, 2014;56). 

Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Nonprobability Sampling dengan tipe 

Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan akan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2014:124). Penunjukan kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol sesuai arahan 

dan petunjuk guru IPS di SMP Negeri 2 Kahu.  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk mengambil data penelitian 

(Hakim & Endryansyah, 2013:955). Instrumen mengarah pada suatu hal yang dapat berfungsi sebagai 

alat bantu agar usaha pencapaian tujuan lebih mudah (Arikunto & Jabar, 2014:90). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu: metode angket (Kuesioner) dan tes essai. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu: metode Wawancara tidak terstruktur, metode dokumentasi, 

dan metode observasi.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Data hasil penelitian terhadap kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol melalui 

pengumpulan data dengan pemberirian tes essai sebanyak  sepuluh soal maka selanjutnya dilakukan 

analisis data sebagai berikut: 

a. Pengujian normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov smirnov. Adapun 

pengujian normalitas kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Uji Normalitas Data 

Statistik Pretest dan Postest Kelas Eksperimen Pretest dan Postest Kelas kontrol 

  Pre test  Post test Pre test  Post test 

x¯ 54,53 78,67 58,6 68,4 

S 7,387 8,330 4,341 7,751 

α 0,05 0,05 0,05 0,05 

N 30 30 30 30 

a Maks -0,533 -0,599 -0,574 0,017 

Nilai tertinggi 70 94 72 84 

Nilai terendah 38 52 46 48 

a tabel 0,242 0,242 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas diperoleh nilai a maks untuk kelas eksperimen masing-masing -

0,533 (pre-test) dan -0,599 (post-test) sedangkan a-maks untuk kelas kontrol masing-masing -0,574 

(pre-test) dan 0,017 (post-test), dimana kaidah pengujian apabila a maks < a tabel, maka Ho diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari kedua kelompok kelas tersebut berdistribusi normal.  

b. Pengujian Homogenitas Data  

Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui data penelitian memiliki varian yang 

homogen atau tidak. Dalam penelitian ini uji homogenitas dilakukan berdasarkan uji kesamaan varian 

kedua kelas, menggunakan uji fisher pada taraf signifikansi (α) = 0,05 dengan kriteria pengujian yaitu, 

jika F hitung ≤ F tabel maka data kedua kelompok mempunyai varian yang sama atau homogen.   

Tabel 2. Uji Homogenitas 

Statistik Kelas eksperimen  Kelas kontrol 

x¯ 24,1 9,8 
S2 92,395 37,336 
F hitung 2,47 
F tabel 4,18 
α 0,05 
Df1= k-1, DF2= n-k 30-1=29 

Simpulan 
F hitung ≤ F tabel 

Homogen 

 

Berdasarkan Tabel 2. di atas pengujian homogenitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperoleh F hitung = 2,47  dengan n = 30, taraf signifikansi (α) = 0,05, dan F tabel = 4,18. Karena F 

hitung ≤ F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua sampel memiliki varian yang sama atau 

homogen. 

c. Pengujian Hipotesis  

Pengujian data kedua kelompok dilanjutkan uji hipotesis menggunakan uji t. Uji hipotesis ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata keingintahuan siswa pada kelompok eksperimen 

yang diberikan pembelajaran melalui model pembelajaran 5M (Memahami, Mengingat, Menemukan, 

Mengulang dan Mengevaluasi) lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kemampuan kuriositas siswa 

kelompok kontrol yang diberikan pembelajaran melalui model pembelajaran Think pair share. Adapun 

data hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 3 di bawah:  

Tabel 3. Uji Hipotesis 

Statistik Kelas eksperimen  Kelas kontrol 

Mean 24,1 9,8 

S2 92,395 37,386 

T hitung 6,889 

T tabel  1,701 
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Berdasarkan Tabel 3. Pada pengujian hipotesis diperoleh t hitung sebesar 6,889 sedangkan t 

tabel pada taraf signifikan 5% = 0,05 sebesar 1,701. Dari data yang diperoleh menunjukkan t hitung > t 

tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

pengembangan model pembelajaran 5M (Memahami, Mengingat, Menemukan, Mengulang dan  

Mengevaluasi) berbasis pendekatan kuriositas (Curiosity Approach) Pada Siswa Kelas VIII  SMP Negeri 

2 Kahu Kabupaten Bone.  

d. Pembahasan 

Hasil analisis penelitian menunjukkan perbedaan model pembelajaran yang digunakan secara 

keseluruhan memberikan hasil bahwa model pembelajaran 5M (Memahami, Mengingat, Menemukan, 

Mengulang dan Mengevaluasi) yang diterapkan di kelas eksperimen cukup efektif digunakan 

dibandingkan dengan model pembelajaran Think Pair Share yang diterapkan pada kelas kontrol. Hal 

tersebut nampak pada peningkatan rata-rata nilai siswa sebelum dan setelah penerapan dengan selisih 

peningkatan sebesar 24,14. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran 5M (Memahami, Mengingat, Menemukan, Mengulang dan Mengevaluasi) cukup efektif 

digunakan dalam pembelajaran. Model pembelajaran 5M (Memahami, Mengingat, Menemukan, 

Mengulang dan Mengevaluasi) menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir siswa, 

bekerjasama, memecahkan masalah secara berkelompok, serta kecakapan mereka dalam 

mengungkapakan pemahamannya menggunakan bahasa mereka sendiri selain itu mampu 

menumbuhkan motivasi, dan semangat pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sehingga 

partisipasi siswa menjadi meningkat, dampaknya rasa keingintahuan siswa terhadap materi menjadi 

meningkat pula. 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

pengembangan model pembelajaran 5M (Memahami, Mengingat, Menemukan, Mengulang dan  

Mengevaluasi) sangat efektif digunakan dalam meningkatkan kuriositas (rasa ingin tahu) siswa. 
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ABSTRACT 

 
Tourism business entities gain significant advantages over the exploitation of tourism objects and cultures. 

One of the efforts that must be done is by contributing in the form of implementation of Corporate Social 
Responsibility. But along with the development of global behavior will awareness of the preservation of culture and 
environment then it should be a positive contribution to the environment will get a positive response also from the 
global environment. This study aims to analyze the usefulness that can be felt for the entity as an implementation of 
Corporate Social Responsibility. The results prove that the implementation of Corporate Social Responsibility provides 
benefits in improving the ability to generate profits in star hotels in Bali. Although the implementation of Corporate 
Social Responsibility causes a significant disbursement of funds but gives a positive effect on the company in order to 
increase profit, performance and value of the company. 

 
Keywords: Corporate Social Responsibility, usefulness, profit, performance and corporate value 

 
ABSTRAK 

 
Entitas bisnis wisata memperoleh keuntungan yang signifikan atas  eksploitasi objek wisata dan budaya. Salah 

satu upaya yang wajib dilakukan adalah dengan kontribusi dalam bentuk implementasi Corporate Social 
Responsibility.  Namun dalam pelaksanaannya pasti akan berpengaruh signifikan pada keuangan perusahaan. 
Namun seiring dengan perkembangan perilaku global akan kesadaran akan kelestarian budaya dan lingkungan maka 
sudah semestinya kontribusi-kontirbusi positif kepada lingkungan akan memperoleh respon positif juga dari 
lingkungan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebermanfaatan yang dapat dirasakan bagi entitas 
sebagai implementator Corporate Social Responsibility. Karena motivator utama investor dan manajemen adalah 
peningkatan kondisi keuangan yang tercermin pada peningkatan laba, kinerja dan nilai perusahaan. Hasil penelitian 
membuktikan bahwa implementasi Corporate Social Responsibility memberikan manfaat dalam meningkatkan  
Kemampuan menghasilkan laba pada hotel berbintang di Bali. Walaupun implementasi Corporate Social 
Responsibility menyebabkan keluarnya dana yang cukup signifikan namun memberikan efek positif terhadap 
perusahaan dalam rangka peningkatan laba, kinerja dan nilai perusahaan. 

 
 

Kata kunci : Corporate Sosial Responsibility, kebermanfaatan,  laba, kinerja dan nilai perusahaan. 
 

1. Pendahuluan 

Keterkenalan sebagai destinasi utama wisata di dunia menyebabkan berbagai bisnis pendukung 

pariwisata tumbuh pesat di Bali. Statistik pertumbuhan bisnis di Bali terus meningkat dan berefek pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Hotel merupakan badan usaha spesifik dengan kombinasi 

pelayanan jasa dan produksi. Keberadaan hotel di Bali memberikan efek bagi pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah dan masyarakat juga sangat memerlukan peranan hotel untuk memberikan kontribusi positif 

secara langsung bagi wilayah sekitar hotel dalam bentuk  Corporate Social Responsibility. Disisi lain 

investor sebagai pengambil keputusan pelaksanaan Corporate Social Responsibility  memerlukan 

pencerminan kinerja yang signifikan yang dapat menggambarkan efek pemberian Corporate Social 

Responsibility  terhadap peningkatan kinerja perusahaan (Diatmika, Adi Yuniarta, 2011).  
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Corporate Social Responsibility merupakan bentuk sustainability reporting sehingga perusahaan 

tidak berpijak pada single bottom line, yang tercermin dalam kondisi keuangannya, namun juga pada 

pada triple bottom lines atau fokus juga pada masalah sosial dan lingkungan (Husnan, 2013). Corporate 

Social Responsibility berdampak positif untuk perusahaan, dimana dengan melakukan aktivitas CSR 

perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan sehingga 

reputasi perusahaan juga meningkat dimata masyarakat. Jadi masyarakat akan berkeinginan untuk 

membeli produk perusahaan. Semakin laku produk perusahaan di pasaran maka laba (profit) yang dapat 

dihasilkan perusahaan akan semakin meningkat.  Dengan meningkatnya profit akan dapat menarik 

investor, karena profitabilitas juga bahan bagi investor dalam keputusan investasinya (Kusumadilaga, 

2010).  

Kinerja merefleksikan keuangan dan kesejahteraan perusahaan pada periode waktu tertentu. 

Investor mereview perusahaan melalui rasio keuangan sebagai alat investasi, karena rasio keuangan 

mencerminkan nilai perusahaan. Rasio yang umum digunakan untuk melihat kinerja keuangan 

perusahaan adalah rasio profitabilitas. Dalam implementasi SAK ETAP pada koperasi dan UKM 

kebutuhan akan informasi kinerja sehubungan dengan efek dari implementasi Corporate Social 

Responsibility  juga mengemuka (Adi Yuniarta, 2012). Disisi lainnya Investor mereview kinerja suatu 

perusahaan sebagai alat menilai investasi (Sri Rahayu, 2010). Melalui rasio-rasio keuangan diketahui 

keberhasilan manajemen. Investor melihat seberapa besar perusahaan menghasilkan return investasi 

dengan mengukur kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan kemampuan menghasilkan laba. 

Semakin baik kinerja perusahaan maka kemampuan menghasilkan laba juga baik. 

Oleh karena itu, entitas yang peduli dengan lingkungan dapat menunjukkan kepeduliannya dengan 

laporan terkait pelaksanaan CSR yang merupakan keunggulan kompetitif perusahaan (Zuhroh dan 

Sukmawati, 2003). Hal ini menyebabkan kepercayaan stakeholder dan shareholder terhadap entitas yang 

ditunjukan dengan diterimanya produk-produk perusahaan  dimana nantinya dapat meningkatkan laba 

perusahaan. Sama dengan penelitian  Wardhani (2007) dalam Kurnianto (2011) mendapatkan hasil 

dimana Corporate Social Reporting berpengaruh positif terhadap ROE dan ROA perusahaan. Hal ini 

menunjukkan perusahaan dilihat dari Corporate Social Reporting akan mendapat keuntungan seperti 

kesetiaan pelanggan dan kepercayaan dari kreditor dan investor yang nantinya akan berdampak pada  

keuangan perusahaan lebih baik dan laba meningkat dan juga kenaikan ROE dan ROA di tahun depan.  

Penelitian yang menguji pengaruh kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan diantaranya 

dilakukan oleh Saepudin (2011), Johnny Jerry (2011), Anita Ardiani (2007), Ulupui (2007), Makaryawati 

(2002), Carlson dan Bathala (1777). Teori yang mendasari adalah semakin tinggi kinerja keuangan, maka 

semakin tinggi nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Ardiani (2007) membuktikan bahwa 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Risk Assets (RORA) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan saham. Ulupui (2007) membuktikan bahwa Return on Assets 

(ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap return saham satu periode ke depan. Makaryawati (2002), 

Carlson dan Bathala (1777) dalam Suranta dan Pratana (2004) juga menemukan bahwa ROA 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Andri dan Hanung (2007) juga menemukan investment 

opportunity set dan leverage berpengaruh juga terhadap nilai perusahaan. Hasilnya sesuai dengan 

pernyataan semakin baik kinerja keuangan perusahaan, semakin baik pula nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan ditunjukkan dengan harga saham yang beredar di pasar modal. 

Nilai perusahaan dapat tercermin pada nilai ekuitas perusahaan. Beaver dan Ryan (2000) dalam 

Watts (2003) menggunakan market to book ratio of equity menunjukka nilai pasar relatif terhadap nilai 

perusahaan. Rasio ini mengikhtisarkan pandangan investor tentang perusahaan secara keseluruhan baik 

manajemen, laba, likuiditas, dan prospek masa depan perusahaan (Walsh, 2003). Market to book ratio of 
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equity mencerminkan bahwa pasar menilai return dari investasi perusahaan di masa depan dari return 

yang diharapkan dari ekuitasnya (Smith dan Watts, 1772; Hartono, 1777). Adanya perbedaan antara nilai 

pasar dan nilai buku ekuitas menunjukkan kesempatan investasi perusahaan (Collins dan Kothari, 1787).  

Disisi lain, Keberadaan hotel di Bali memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi. 

Dengan adanya pertumbuhan pendapatan yang pesat yang dinikmati oleh para investor sudah 

selayaknya juga dapat memberikan kontribusi positif bagi wilayah sekitar. Sementara itu terjadi 

peningkatan eksploitasi objek wisata dan budaya Bali. Entitas bisnis wisata memperoleh keuntungan yang 

signifikan atas  eksploitasi objek wisata dan budaya. Namun kelestarian budaya dan objek wisata harus 

dijaga dan jangan sampai karena pesatnya perkembangan bisnis wisata malah menyebabkan rusaknya 

budaya dan objek wisata sebagai ikon utama pulau Bali. Hal ini merupakan tanggungjawab semua pihak 

baik itu pemerintah, masyarakat dan juga entitas bisnis. Khusus untuk entitas bisnis di Bali sudah 

selayaknya juga untuk meningkatkan kontribusi mereka untuk menjaga kelestarian budaya dan objek 

wisata di Bali. Salah satu upaya yang wajib dilakukan adalah dengan kontribusi dalam bentuk 

implementasi Corporate Social Responsibility.  Implementasi Corporate Social Responsibility  wajib 

dilakukan oleh entitas bisnis. Namun dalam pelaksanaannya pasti akan berpengaruh signifikan pada 

keuangan perusahaan. Implementasi ini pasti akan berefek pada peningkatan biaya perusahaan. Namun 

seiring dengan perkembangan perilaku global akan kesadaran akan kelestarian budaya dan lingkungan 

maka sudah semestinya kontribusi-kontirbusi positif kepada lingkungan akan memperoleh respon positif 

juga dari lingkungan global. Implementasi Corporate Social Responsibility seharusnya juga memberikan 

efek positif bagi kondisi bisnis entitas bersangkutan. Selain sebagai beban manajemen sudah semestinya 

implemetasi Corporate Social Responsibility memberikan efek positif baik bagi perusahaan itu sendiri 

maupun bagi pemilik perusahaan (investor). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebermanfaatan 

yang dapat dirasakan bagi entitas sebagai implementator Corporate Social Responsibility. Analsis 

kebermanfaatan ini khusus mengacu pada efek bisnis internal perusahaan dari segi keuangan saja. 

Karena motivator utama investor dan manajemen adalah peningkatan kondisi keuangan yang tercermin 

pada peningkatan laba, kinerja, profil dan nilai perusahaan. Dengan adanya hasil analisis kebermanfaatan 

maka diharapkan entitas bisnis yang beroperasi di Bali  baik investor maupun manajemen menjadi 

sukarela untuk mengimplentasikan Corporate Social Responsibility di Bali. 

 

2.   Metode Penelitian 

    Rancangan penelitian ini disusun sebagai acuan pelaksanaan yang merupakan rencana dari 

struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil riset menjadi valid, obyektif, efisien dan efektif. Untuk 

mencapai tujuan penelitian berupa analisis kebermanfaatan bagi entitas implementator Coorporate Social 

Responsibility Di Bali, maka variabel-variabel yang digunakan dalam rancangan penelitian ini adalah: (1)  

variabel independen adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility, dan (2) variabel dependen 

adalah laba, kinerja dan nilai perusahaan dan (4) variabel kontrol adalah ukuran perusahaan dan jenis 

industri. Data dikumpulkan dengan metode purposive sampling dan  pengujian dilakukan dengan regresi 

linear berganda. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat menjawab permasalahan yang 

ada dan diakhiri dengan membuat simpulan atas hasil yang diperoleh serta memberi saran-saran sebagai 

kontribusi penelitian. 

 

3.  Hasil Dan Pembahasan 

Ide dasar Corporate Social Responsibility dikemukakan oleh Bowed (1953) yang menyatakan 

bahwa kewajiban pelaku bisnis mengoperasikan usaha harus seiring dengan nilai dan tujuan yang 

diharapkan masyarakat sekitar perusahaan. Ini menunjukkan bahwa selayaknya perhatian perusahaan 
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tidak sebatas keuntungan semata namun juga harus menunjukkan tanggungjawab sosial. Corporate 

Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak 

operasional dalam dimensi sosial, lingkungan dan ekonomi.  

 Objek penelitian adalah hotel berbintang di Bali. Sampel penelitian dilakukan dengan metoda 

purposive sampling  dengan kriteria : (1) Hotel berbintang di Bali, (2) mempublikasikan CSR, dan (3) hotel 

memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dari  40 hotel 

yang bersedia sebagai objek penelitian dan bersedia memberikan data keuangan mereka sebanyak 7 

hotel datanya tidak lengkap untuk dijadikan bahan penelitian, sehingga total data lengkap yang dapat 

dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 31 Hotel berbintang di Bali.  

 Dari output hasil uji statistik  F menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,745 dengan signifikansi 

sebesar 0,000, lebih kecil dari taraf nyata yang ditetapkan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa 

regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi MBR atau dapat dikatakan PROFIT, CSRI, 

PROFIT*CSRI, PROFILE dan SIZE secara bersama-sama berpengaruh terhadap MBR. 

 Uji statistik menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel bebas secara individual 

dalam menerangkan variabel terikat. Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan 

pengujian hipotesis. Hasil uji statistik t menunjukkan pengaruh secara parsial dari variabel PROFIT, 

CSRI, PROFIT*CSRI, PROFILE dan SIZE pada MBR. Dengan demikian persamaan regresi menjadi: 

       MBR = 1,213 + 0,217PROFIT +0,117CSRI + 0,37PROFIT*CSRI 

                   +0,21SIZE + 0,881 PROFILE…………………………….(1) 

Hasil uji statistik t menunjukkan dari kelima variabel yang dimasukkan dalam model regresi, 

PROFIT memberikan koefisien parameter 0,217 dengan tingkat signifikansi 0,005 yang berarti 

memberikan pengaruh signifikan kepada MBR. Arti dari koefisien regresi PROFIT sebesar 0,217 

menyatakan bahwa setiap penambahan PROFIT perusahaan sebesar 1% maka akan meningkatkan 

nilai ekuitas perusahaan sebesar 0,217%. CSRI memberikan koefisien parameter 0,117 dengan 

tingkat signifikansi 0,003 yang berarti memberikan pengaruh signifikan kepada MBR. Arti dari koefisien 

regresi CSR sebesar 0,117 menyatakan bahwa setiap penambahan CSRI perusahaan sebesar 1% 

maka akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sebesar 0,117%. Variabel moderasi PROFIT*CSRI 

memberikan koefisien parameter 0,137 dengan tingkat signifikansi 0,004 yang berarti memberikan 

pengaruh signifikan kepada MBR. Arti dari koefisien regresi PROFIT*CSRI sebesar 0,137 menyatakan 

bahwa setiap penambahan PROFIT perusahaan sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai ekuitas 

perusahaan sebesar 0,137%. SIZE memberikan koefisien parameter 0,210 dengan tingkat signifikansi 

0,043 yang berarti memberikan pengaruh signifikan kepada MBR. Arti dari koefisien regresi SIZE 

sebesar 0,043 menyatakan bahwa setiap penambahan PROFIT perusahaan sebesar 1% maka akan 

meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sebesar 0,043%. Sedangkan untuk PROFILE memberikan 

koefisien parameter 0,881 dengan tingkat signifikansi 0,075 berarti tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan. 

Dalam penelitian ini kebermanfaatan bagi implementator Corporate Social Responsibility diuji 

dengan kemampuan menghasilkan laba dibuktikan dengan uji pengaruh beberapa variabel yang meliputi  

Corporate Social Responsibility (diukur dengan CSRI), Kemampuan menghasilkan laba(diukur dengan 

PROFIT), variabel moderasi Corporate Social Responsibility (CSRI*PROFIT), dan variabel kontrol berupa 

Size dan profil perusahaan. Hasil uji membuktikan bahwa PROFIT memberikan koefisien parameter 

0,217 dengan tingkat signifikansi 0,005 yang berarti memberikan pengaruh signifikan kepada MBR. 

Arti dari koefisien regresi PROFIT sebesar 0,217 menyatakan bahwa setiap penambahan PROFIT 

perusahaan sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sebesar 0,217%. CSRI 

memberikan koefisien parameter 0,117 dengan tingkat signifikansi 0,003 yang berarti memberikan 
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pengaruh signifikan kepada MBR. Arti dari koefisien regresi CSR sebesar 0,117 menyatakan bahwa 

setiap penambahan CSRI perusahaan sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan 

sebesar 0,117%. Variabel moderasi PROFIT*CSRI memberikan koefisien parameter 0,137 dengan 

tingkat signifikansi 0,004 yang berarti memberikan pengaruh signifikan kepada MBR. Arti dari koefisien 

regresi PROFIT*CSRI sebesar 0,137 menyatakan bahwa setiap penambahan PROFIT perusahaan 

sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sebesar 0,137%. SIZE memberikan 

koefisien parameter 0,210 dengan tingkat signifikansi 0,043 yang berarti memberikan pengaruh 

signifikan kepada MBR. Arti dari koefisien regresi SIZE sebesar 0,043 menyatakan bahwa setiap 

penambahan PROFIT perusahaan sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan 

sebesar 0,043%. Sedangkan untuk PROFILE memberikan koefisien parameter 0,881 dengan tingkat 

signifikansi 0,075 berarti tidak memberikan pengaruh yang signifikan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kemampuan menghasilkan labayang diproksi dengan PROFIT 

terbukti berpengaruh terhadap nilai ekuitas perusahaan. Ini ditunjukkan dengan hasil statistik PROFIT 

memberikan koefisien parameter 0,217 dengan tingkat signifikansi 0,005 yang berarti memberikan 

pengaruh signifikan kepada MBR. Arti dari koefisien regresi PROFIT sebesar 0,217 menyatakan 

bahwa setiap penambahan PROFIT perusahaan sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai ekuitas 

perusahaan sebesar 0,217%. Hasil ini konsisten dengan pernyataan bahwa semakin tinggi kinerja 

keuangan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hasil ini konsisten juga dengan hasil penelitian 

yang menyatakan PROFIT memiliki korelasi yang baik terhadap tingkat pengembalian saham (Lehn, 

Makhija 1778; Esa Makelainen 1777; Dodd, Chen 1778).  

 Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Ulupui 

(2007), Makaryawati (2002), Carlson dan Bathala (1777), Suranta dan Pratana (2004), Maryatini (2008), 

Andri dan Hanung (2007), Hanafi dan Halim (1778),  Ross (2002), Kennedy JSP (2003), dan Saefudin 

(2011).  Tetapi penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian dari Sasongko dan Wulandari (2008)  dan 

Wibowo (2005).  Ada beberapa hal yang menyebabkan Kemampuan menghasilkan laba (PRO) yang 

diproksi PROFIT terbukti berpengaruh terhadap nilai ekuitas perusahaan diantaranya (Sri Rahayu, 2010) : 

(1) PRO menunjukkan nilai tambah ekonomis yang diciptakan perusahaan dari kegiatan atau strateginya 

selama periode tertentu, (2) Prinsip PRO memberikan sistem pengukuran yang baik untuk menilai suatu 

kinerja dan prestasi keuangan manajemen perusahaan karena berhubungan langsung dengan nilai pasar 

sebuah perusahaan,(3) PRO memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhatikan 

beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Dengan diperhitungkannya biaya modal maka dapat 

diketahui apakah perusahaan dapat menciptakan nilai tambah atau tidak, (4) PRO dapat digunakan 

secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding. 

Kondisi keuangan yang baik belum tentu cukup untuk menjamin nilai perusahaan akan tumbuh 

secara berkelanjutan (Sustainable). Untuk itu perusahaan perlu untuk memperhatikan dimensi sosial dan 

lingkungan. Pengungkapan CSR menggambarkan ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan 

perusahaan terkait lingkungan fisik dan sosialnya. Adanya praktik CSR yang baik dari perusahaan 

diharapkan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengungkapan CSR  terbukti berpengaruh terhadap nilai ekuitas perusahaan. Ini ditunjukkan dengan 

hasil statistik CSRI memberikan koefisien parameter 0,117 dengan tingkat signifikansi 0,003 yang 

berarti memberikan pengaruh signifikan kepada MBR. Arti dari koefisien regresi CSR sebesar 0,117 

menyatakan bahwa setiap penambahan CSRI perusahaan sebesar 1% maka akan meningkatkan 

nilai ekuitas perusahaan sebesar 0,117%. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh: McGuire dkk (1778), Balabanis, Phillips, dan Lyall (1778), Heal dan Garret (2004), 
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Finch (2005), Siegel dan Paul (2008), Nurlela dan Islahuddin (2011) yang menghasilkan bahwa CSR 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Secara teori, pengungkapan CSR seharusnya dapat menjadi pertimbangan investor sebelum 

berinvestasi, karena didalamnya mengandung informasi sosial yang telah dilakukan perusahaan. 

Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk berinvestasi oleh para investor 

(Verecchia, 1783, dalam Basamalah et al, 2005). Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

memoderasi  hubungan Kemampuan menghasilkan labadengan nilai ekuitas perusahaan. Variabel 

moderasi PROFIT*CSRI memberikan koefisien parameter 0,137 dengan tingkat signifikansi 0,004 

yang berarti memberikan pengaruh signifikan kepada MBR. Arti dari koefisien regresi PROFIT*CSRI 

sebesar 0,137 menyatakan bahwa setiap penambahan PROFIT perusahaan sebesar 1% maka akan 

meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sebesar 0,137%. Hasil  penelitian ini tkonsisten dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Yuniasih dan Wirakusuma (2007) serta penelitian lainnya yang 

menghasilkan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Heal dan Garret (2004), Siegel dan Paul (2008), Nurlela dan Islahuddin (2011).  

Dalam penelitian ini digunakan variabel kontrol yaitu  Size dan Profile. Perusahaan dengan ukuran 

yang besar dikatakan akan lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan 

yang lebih kecil sehingga nilai perusahaannya juga semakin baik. Demikian pula dengan  perusahaan 

high profile memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan perusahaan low profile sehingga nilai 

perusahaan juga akan semakin baik. Hasil penelitian ini menunjukkan SIZE memberikan koefisien 

parameter 0,210 dengan tingkat signifikansi 0,043 yang berarti memberikan pengaruh signifikan 

kepada MBR. Arti dari koefisien regresi SIZE sebesar 0,043 menyatakan bahwa setiap penambahan 

PROFIT perusahaan sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sebesar 0,043%. 

Sedangkan untuk PROFILE memberikan koefisien parameter 0,881 dengan tingkat signifikansi 0,075 

berarti tidak memberikan pengaruh yang signifikan.. Hal ini diindikasikan karena investor dalam 

mengambil keputusan investasi mereka lebih cenderung memperhatikan Kemampuan menghasilkan laba 

perusahaan.  Mereka berpandangan bahwa tujuan utama berinvestasi adalah memperoleh return yang 

semaksimal mungkin. Dengan melihat PROFIT yang baik mereka tidak perlu lagi melihat Size dan Profile 

perusahaan.  

Penelitian yang menguji pengaruh kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan sudah banyak 

dilakukan diantaranya dilakukan oleh Saepudin (2011), Johnny Jerry (2011), Anita Ardiani (2007), Ulupui 

(2007), Makaryawati (2002), Carlson dan Bathala (1777). Teori yang mendasari penelitian-penelitian 

tersebut adalah semakin tinggi kinerja keuangan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Anita Ardiani (2007) membuktikan bahwa CAR, RORA dan LDR berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan saham. Ulupui (2007) membuktikan bahwa ROA berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham satu periode ke depan. Makaryawati (2002), Carlson dan Bathala (1777) 

dalam Suranta dan Pratana (2004) juga menemukan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Andri dan Hanung (2007) juga menemukan investment opportunity set dan leverage 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan hasil bahwa kinerja 

perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yunina, Nazir dan Gazali (2007)  

membuktikan bahwa ROA dan ROE berpengaruh terhadap EPS. Johnny Jerry (2011) juga membuktikan 

bahwa LDR, ROE, ROA dan CAR berpengaruh terhadap IHSG.  

 

4.  Kesimpulan 

Analisis kebermanfaatan  bagi entitas implementator  coorporate social responsibility di Bali 

dibuktikan dengan uji pengaruh beberapa variabel yang meliputi  Corporate Social Responsibility (diukur 
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dengan CSRI), Kemampuan menghasilkan laba (diukur dengan PROFIT), variabel moderasi Corporate 

Social Responsibility (CSRI*PROFIT), dan variabel kontrol berupa Size dan profil perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa implementasi Corporate Social Responsibility 

memberikan manfaat dalam meningkatkan  Kemampuan menghasilkan laba pada hotel berbintang di Bali. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh yang signifikan dari Corporate Social Responsibility. 

Penelitian ini membuktikan bahwa walaupun implementasi Corporate Social Responsibility menyebabkan 

keluarnya dana yang cukup signifikan oleh Hotel berbintang namun ternyata memberikan efek positif 

terhadap perusahaan dalam rangka menaikkan laba. 
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ABSTRACT 

The use of model, method and stability between exercise activity duration and time interval were very 
important to achieve maximum results. This research aimed at analyzing the combination model of circuit intensity 
with interval ratio to physical condition. The sample of this research were the athletes who joined PORPROV Bali 
2017. The data resulted from the comparison between pre-test and post-test were analyzed by using Multivariate 
Analysis of Variance in the form of “MANOVA” test. The results showed that 1) a low-intensity training model with 
a combination of significant improvement intervals on "agility" physical condition; 2) medium intensity training 
model with a combination of significant improvement intervals on "explosive power, durability and flexibility" 
physical conditions; 3) high-intensity training models with combination interval of significant increase on "speed, 
coordination, reaction, strength, balance and accuracy" physical condition. Thus, the training model on each 
athlete is different depend on his/her ability and need.  

Keywords: Intensity, Interval ratio, Physical condition 

 

ABSTRAK 

Penggunaan model, metode dan keseimbangan aktivitas lamanya berolahraga dengan waktu interval 
sangat penting untuk mencapai hasil maksimal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa: “Kombinasi Model 
Intensitas Sirkuit Dengan Rasio Interval Terhadap kondisi fisik”. Sampel penelitian adalah atlet yang mengikuti 
PORPROV Bali 2017. Data hasil perbandingan antara pre test dengan post test dianalisis dengan Multivariate 
Analysis of Variance berupa uji “MANOVA”. Dari hasil analisis data diperoleh tiga (3) hasil yang sangat penting 
yaitu; 1) model pelatihan intensitas rendah dengan kombinasi interval peningkatan signifikan pada kondisi fisik 
“kelincahan”, 2) model pelatihan intensitas sedang dengan kombinasi interval peningkatan signifikan pada kondisi 
fisik “daya ledak, daya tahan dan kelenturan”, 3) model pelatihan intensitas tinggi dengan kombinasi interval 
peningkatan signifikan pada kondisi fisik “kecepatan, koordinasi, reaksi, kekuatan, keseimbangan dan ketepatan”. 
Dengan demikian model pelatihan setiap atlet berbeda, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya. 
 
Kata Kunci: Intensitas, rasio interval, kondisi fisik  
 

1. Pendahuluan  

Dalam berbagai penelitian telah disampaikan bahwa pentingnya pengaturan keseimbangan 

waktu kerja dan waktu istirahat ini. Dalam penelitian (Ziemann et al, 2011: 104) yang berjudul Aerobic 

and Anaerobic Changes With High-Intensity Interval Training Inactive, mengatakan bahwa pembuatan 

protokol dalam program pelatihan yang menggunakan sistem energi baik itu aerobic dan anaerobic 

agar mendapat hasil yang signifikan menggunakan rasio waktu kerja dan waktu istirahatnya 1 : 2, 

yaitu mempercepat pengembalian atau perbaikan kapasitas maksimal fungsional atlet. Hasil penelitian 

Ziemann ini diperkuat oleh para ahli bahwa pelatihan interval adalah metode pelatihan yang paling 

sesuai untuk meningkatkan atau mengembangkan sistem energi atau Energy System Development 

(ESD). Pemahaman pembuatan protokol pelatihan atlet yang intensif sehingga kinerja semakin 

optimal dimana periode dari intensitas pelatihan tinggi dengan mencermati interval (rendah, sedang 

dan tinggi) pelatihan menimbulkan peningkatan lebih baik dalam daya tahan yang tampaknya 

sebagian besar disebabkan oleh peningkatan kemampuan otot rangka untuk menghasilkan ATP 

aerobic (karena serat otot rangka dapat dibedakan berdasarkan kecepatan kontraksi dan relaksasi, 

variasi pada reaksi metabolic yang digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, serta 

seberapa cepat otot tersebut merasa lelah). Dengan pembagian tersebut, serat otot rangka 

diklasifikasikan menjadi serat oksidatif lambat, serat oksidatif-glikolitik cepat, dan serat glikolitik cepat.  

Ketika mendekati program pelatihan multisport cara yang paling baik untuk menyelesaikannya 

adalah dengan memahami prinsip-prinsip dasar pelatihan. Ada 7 prinsip dasar pelatihan dalam 
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berolahraga yang harus diingat yaitu (H Bafirman, 2013: 40-44) Individu (individuality), 2) Spesifik 

(specificity), 3) Progresip, (progression), 4) Beban berlebih (overload), 5) Adaptasi (adaptation), 6) 

Pulih asal (recovery), dan 7) prinsip beragam (variety principle).  

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar pelatihan serta mengkombinasikannya dengan 

komponen kondisi fisik yang ada, perlu dicermati secara menyeluruh tentang komponen kondisi fisik 

yang akan dikembangkan serta karakteristik dari model pelatihan yang akan digunakan, yang 

berkaitan dengan model pelatihan yang akan digunakan. Seperti pengembangan model pelatihan 

sirkuit (yang menggunakan beberapa pos) adalah cara terbaik untuk meningkatkan mobilitas, dan 

komponen kondisi fisik. Bentuk pengembangan pelatihan sirkuit memiliki tiga karakteristik yaitu: 1) 

meningkatkan kebugaran kardiorespirasi  dan kebugaran otot. 2) menerapkan prinsip tahanan 

progresif. 3) memungkinkan banyak individu berlatih dalam waktu yang sama, didasarkan pada 

kemampuan tiap individu, dan memperoleh pelatihan maksimal dalam waktu pendek.Dalam pelatihan 

sirkuit berlanjut (continuous circuit)ada perbedaan yang cukup signifikan dengan model pelatihan 

sirkuit pada umumnya. Pada pengembangan model pelatihan sirkuit umumnya pada setiap pos 

diberikan waktu untuk istirahat, akan tetapi pada sirkuit berlanjut, tidak ada waktu istirahat antar pos. 

Melihat bentuk dan model pengembagan pelatihan sirkuit ini sangat memungkinkan untuk 

mengembangkan segala potensi yang ingin dikembangkan, karena sesuai dengan jenis dan 

karakteristik  banyak olahraga yang tidak dapat diramalkan (unpredictable) pergerakannya. Implikasi 

dari adanya situasi yang  tidak dapat diramalkan tersebut “memaksa” atlet yang terlibat dalam 

olahraga tertentu harus pandai-pandai memilih dan memutuskan suatu gerakan ketika berada dalam 

situasi bermain. Pengembangan segala potensi kondisi fisik dengan pelatihan sirkuit didukungjuga 

oleh beberapa hasil penelitian (Chittibabu and Akilan, 2013: 22) yang berjudul Effect of basketball 

specific endurance circuit training on aerobic capacity and heart rate of high school male basketball 

players, bahwa pelatihan sirkuit dengan menggunakan tahanan yang lebih mengkhusus efektif dapat 

meningkatkan kapasitas aerobik dan kebugaran kardiovaskular. Dengan kondisi kebugaran 

kardiovaskular yang baik sangat memungkinkan peningkatan komponen kondisi fisik yang lain.  

Pola gerakan yang efektif dan efisien akan terjadi jika didukung oleh kondisi fisik yang prima. 

Dari komponen kondisi fisik (kekuatan, daya tahan jantung paru, daya tahan otot, kecepatan, 

kelenturan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, ketepatan, dan reaksi) yang ada, kecabangan 

olahraga harus mengkategorikan komponen kondisi fisik yang dominan di masing-masing 

kecabangan olahraganya. Kecabangan olahraga seperti sepakbola, bulutangkis, bolavoli, tenis 

lapangan, tenis meja, atletik, silat, yudo, karate, senam membutuhkan komponen konfisi fisik yang 

prima. Komponen kondisi fisik ini harus diberikan perhatian khusus jika menginginkan kondisi fisik 

yang prima untuk mencapai penampilan dan prestasi yang optimal. 

Melihat capaian dan minimnya prestasi atlet nasional dibeberapa cabang olahraga pada level 

internasional (seperti Sea Games, Asian Games, dan Olimpiade) Indonesia belum bisa dikatakan 

bersaing dengan negara-negara peserta.Kondisi ini juga terjadi pada level daerah (terjadi 

permbedaan/kesenjangan prestasi yang cukup jauh antara kabupaten yang ada di Provinsi Bali pada 

setiap ajang PORPROV).  Dengan pengembangan model pelatihan ini, target sasaran yang 

direncanankan adalah terbentuknya pola pembinaan (mulai dari tingkat rendah, sedang, dan tinggi) 

dalam pembentukan kondisi fisik untuk menunjang penampilan atlet dibeberapa pertandingan atau 

kejuaran pada level internasional dan regional. 
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2. Metode 
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Gambar 01. Alur Penelitian 

 

Penerapan standar kondisi fisik yang tidak sesuai mengakibatkan ketidak sesuaian antara 

harapan dengan kenyataan dan ini akan menimbulkan masalah dalam proses perekrutan, 

pembinaan,dan penampilan atlet dalam event olahraga tertentu. Sebagai langkah awal dalam 

penelitian ini sudah dilakukan dan mendapat respon yang positif dalam upaya menerapkan standar 

kondisi fisik atlet, mulai dari 1) mencari penyebab belum diterapkannya standarisasi kondisi fisik, 2) 

Evaluasi manajemen internal KONI dan kecabangan, 3) Identifikasi kondisi atlet, 4) membuat standar 

kondisi fisik atlet PORPROV, 5) pembuatan model pelatihan intensitas sirkuit kombinasi rasio interval, 

6) Implementasi kombinasi model intensitas. Evaluasi semacam ini perlu dilakukan sebagai tindak 

lanjut untuk perbaikan program yang lebih up todate dan bermanfaat bagi masyarakat olahraga 

secara menyeluruh berdasarkan Ipteks Keolahragaan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penyajian hasil penelitian ini berdasarkan hasil analisis statistika yang dilakukan pada saat tes 

awal (pre-test) dan tes akhir (post-test) kemampuan 10 komponen kondisi fisik atlet yaitu; (1) 

kekuatan (strenght), 2) daya tahan (endurance), 3) daya otot (muscular power), 4) kecepatan (speed), 

5) daya lentur (flexibility), 6) kelincahan (agility), 7) keseimbangan (balance), 8) koordinasi 

(coordination), 9) ketepatan (accuracy), dan 10) reaksi (reaction). Berikut disajikan mengenai 

deskripsi; 

 

Tabel 1.  Deskripsi Data  Hasil Tes Kemampuan 10 Komponen Kondisi Fisik 

Tiap Kelompok Berdasarkan Model Intensitas Sirkuit Dengan Rasio Interval 

Dilihat Dari Rata-Rata Tiap Sel 

 

Metode Intesitas 10 Variabel Dependent 

Rasio waktu kerja-istirahat  atau  Interval 
(B) 

1:0.5 1:1 1:1.5 

Identifikas
i kondisi 

atlet 
(Yoda; 
2015) 

Pembuatan model 
pelatihan intensitas 

sirkuit kombinasi 
rasio interval  

(Iwan Swadesi; 2016) 

Pananganan 10 
komponen kondisi 

fisik 

Evaluasi 
manajemen 

internal KONI dan 
kecabangan 

olahraga 

Implementasi 
kombinasi model 
intensitas sirkuit 

dengan rasio 
interval 

Faktor penyebab 
belum 

diterapkannya 
standarisasi 
kondisi fisik 
(Koni; 2015) 

Standar 
kondisi fisik 

atlet 
PORPROV 
2015 masih 
lemah, (Iwan 

Swadesi: 
2016) 
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A
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Rendah 
(A1) 

Kekuatan 1,5067 1,3478 1,5578 

VO2 Maks 1,3083 1,8292 0,8292 

Daya Ledak 103,1258 162,1717 126,1858 

Kecepatan 0,2342 0,3325 0,2375 

Daya Lentur 0,2862 0,2790 0,3097 

Kelincahan 0,2167 0,4500 0,1183 

Keseimbangan 0,4872 0,5489 0,5892 

Koordinasi 0,3091 0,2959 0,3689 

Ketepatan 0,4583 0,5592 0,3583 

Reaksi 0,2534 0,2631 0,2952 

Sedang 
(A2) 

Kekuatan 1,2778 1,3568 1,5590 

VO2 Maks 1,3333 1,9292 0,8375 

Daya Ledak 211,1067 140,2283 157,0700 

Kecepatan 0,3792 0,2875 0,2333 

Daya Lentur 0,2931 0,3188 0,2789 

Kelincahan 0,3000 0,3158 0,2417 

Keseimbangan 0,5819 0,4821 0,5927 

Koordinasi 0,2581 0,2952 0,3271 

Ketepatan 0,5641 0,4672 0,6329 

Reaksi 0,3470 0,3893 0,6383 

Tinggi 
(A3) 

Kekuatan 1,5023 1,6025 1,6292 

VO2 Maks 1,3375 1,1917 0,7458 

Daya Ledak 198,4833 140,2325 157,0717 

Kecepatan 0,4333 0,2917 0,2550 

Daya Lentur 0,2365 0,2862 0,2690 

Kelincahan 0,3067 0,3200 0,2458 

Keseimbangan 0,6962 0,8328 0,8513 

Koordinasi 0,3215 0,3803 0,3382 

Ketepatan 0,4592 0,6292 0,6382 

Reaksi 0,5642 0,6484 0,5349 

 

Berdasarkan hasil analisa data dan uji statistika, maka dapat ilustasikan hasilnya sebagai berikut; 

1) Metode pelatihan continuous circuit intensitas rendah dengan kombinasi interval: 1:1 (A1 

kombinasi B2) komponen kondisi fisik yang sangat terdampak menyakinkan atau signifikan 

peningkatannya adalah kondisi fisik “kelincahan”. 

2) Metode pelatihan continuous circuit intensitas sedang dengan kombinasi interval: 

a. 1:0,5 (A2 kombinasi B1) komponen kondisi fisik yang sangat terdampak menyakinkan atau 

signifikan peningkatannya adalah kondisi fisik “daya ledak”. 

b. 1:1 (A2 kombinasi B2) komponen kondisi fisik yang sangat terdampak menyakinkan atau 

signifikan peningkatannya adalah kondisi fisik “daya tahan/VO2 Maks dan kelenturan”. 

3) Metode pelatihan continuous circuit intensitas tinggi dengan kombinasi interval: 

a. 1:0,5 (A3 kombinasi B1) komponen kondisi fisik yang sangat terdampak menyakinkan atau 

signifikan peningkatannya adalah kondisi fisik “kecepatan”. 
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b. 1:1 (A3 kombinasi B2) komponen kondisi fisik yang sangat terdampak menyakinkan atau 

signifikan peningkatannya adalah kondisi fisik “koordinasi dan rekasi”. 

c. 1:1,5 (A3 kombinasi B3) komponen kondisi fisik yang sangat terdampak menyakinkan atau 

signifikan peningkatannya adalah kondisi fisik “kekuatan, keseimbangan dan ketepatan”. 

Perubahan-perubahan fisiologis pada tubuh manusia akan terjadi menurut jenis, lama dan intesitas 

program pelatihan yang dilakukan. Kalau olahraga dilakukan secara teratur, berkesinambungan dan 

mempunyai program yang jelas, akan terjadi perubahan fisiologis sebagai berikut: 

1) Perubahan Pada Jantung. 

Ukuran jantung akan bertambah besar dan kuat yang berdampak kepada kapasitas jantung dan 

kekuatan denyut jantung. Dengan efektifitas dan efisiensi kerja semakin baik, jantung akan bisa 

berumur lebih lama dibandingkan sebaliknya. Denyut jantung orang yang tidak melakukan 

olahraga rata-rata 80 kali per menit sedangkan orang yang melakukan olahraga rata-rata 60 kali 

per menit. Dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 1 menit denyut nadi orang yang 

melakukan olahraga bisa menghemat 20 denyutan, dikalikan satu jam hemat 1.200 denyutan, dan 

dalam satu hari 28.800 denyutan. Penghematan denyutan jantung tersebut menjadikan jantung 

akan lebih efektif dan efisien serta jantung akan lebih awet serta diharapkan hidup akan bisa lebih 

lama dan tingkat produktivitas yang tinggi (Lee and Oh, 2016: 39). 

2) Perubahan Pada Pembuluh Darah. 

Semakin berkurangnya timbunan lemak pada pembuluh darah dan bertambahnya kontraksi otot 

pada dinding pembuluh darah, elastisitas pembuluh darah akan semakin bagus. Elastisitas pada 

pembuluh darah yang menjadi alat transportasi bagi darah untuk mendistribusi beberapa sumber 

energi dan mencegah timbulnya hipertensi. Mekanisme perubahan ini banyak hal yang bisa 

dihindari seperti jantung koroner, karena pembuluh darah kapiler semakin padat. Disamping itu 

pembuangan zat – zat sisa pembakaran yang terjadi dalam pembuluh darah menjadi lancar 

sehingga diharapkan mempercepat proses pemulihan kelelahan (Widiyanto, 2014: 24). 

3) Perubahan Pada Paru. 

Kemampuan paru memompa oksigen akan semakin bertambah jika elastisitas paru semakin 

bertambah. Selain itu jumlah alvioli yang yang aktif semakin bertambah. Dengan bertambahnya 

penampungan oksigen dan yang diedarkan juga semakin besar serta dalam waktu yang 

bersamaan perubahan pada jantung dan pembuluh darah akan mempercepat proses pemulihan 

atau memperlambat kelelahan (Hiremath et al. 2010: 138). 

4) Perubahan Pada Otot. 

Semakin besarnya serabut otot dan bertambahnya penyediaan sistem energi pada otot, ini akan 

bertambahnya kekuatan, kelentukan dan daya tahan otot. Lebih dari itu ini akan mendukung faktor 

kelincahan dan kecepatan reaksi (Julien S. Baker, Marie ClareMcCormick, 2010: 1). 

5) Perubahan Pada Tulang. 

Bertambhanya produktivitas enzim karena banyaknya aktivitas pada tulang akan menjadikan 

tulang semakin padat, kuat dan bertambah besar, selain untuk mencegah osteoporosis (Laursen, 

2010: 1) 

6) Perubahan Pada Ligamentum dan Tendon. 

Semakin kuatnya tendon dan ligamentum ini berdampak bagus pada tulang dan persendian, 

karena tulang akan terjaga dengan baikn sebagai penyangga gerakan yang dikait dengan tendon 

dari masing-masing persendian, sehingga kualitas gerakan akan semakin baik dan tidak mudah 

cedera (Hauser et al. 2013: 2). 

7) Perubahan Tulang Rawan dan Sendi. 

Dengan latihan yang teratur dan sistematis, ini akan menyebabkan semakin tebalnya tulang 

rawan di berbagai persendian sehingg bisa dijadikan peredam (shock obserber) dan melindungi 

tulang serta persendian dari bahaya cederan (Novelli et al. 2012: 3). 

 

Dengan banyaknya perubahan fisiologis positif pada tubuh manusia efek dari berolahraga, maka 

sangatlah penting bagi setiap pelatih, atlet dalam menjalankan program pelatih yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan atletnya. 
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4. Kesimpulan 

Pemilihan metode dalam penyampaian program program pelatihan sangatlah penting untuk 

terjapainya tujuan yang diharapkan. Apa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa untuk terjadinya 

perubahan fisiologis pada tubuh manusia secara maksimal, pemberian program pelatihan continuous 

circuit  intensitas dengan kombinasi interval (waktu istirahat) sangat memberikan dampak yang 

signifikan terhadap perubahan fisiologis manusia terutama unsur-unsur komponen kondisi fisik. Ada 

tiga (3) hasil yang sangat penting yaitu; a) model pelatihan intensitas rendah dengan kombinasi 

interval peningkatan signifikan pada kondisi fisik “kelincahan”, b) model pelatihan intensitas sedang 

dengan kombinasi interval peningkatan signifikan pada kondisi fisik “daya ledak, daya tahan dan 

kelenturan”, c) model pelatihan intensitas tinggi dengan kombinasi interval peningkatan signifikan 

pada kondisi fisik “kecepatan, koordinasi, reaksi, kekuatan, keseimbangan dan ketepatan”. 
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ABSTRACT 

Writing skill is a very important language skill in order to be able to communicate well with others. 
Unfortunately, many students are not able to express their ideas in writing. This is due to the low competence they 
have in writing.. The lack of learning motivation and interest to the material given by the lecturer is one cause of 
students’ low writing competence. This situation occured in the fourth semester majoring in English Language and 
Literature STIBA Saraswati Denpasar. Through the classroom action research conducted by the researcher, it was 
found that the students’ writing achievement on the initial reflection was only 61.83. This research was, then,  started 
on cycle 1 by applying literary based learning with Formeaning Response strategy. The result of cycle 1 showed that 
the students’ writing achievement was 69.69, and there were only few students could reach the minimum criteria of 
completeness that was 75.  Therefore, the research was continued to cycle 2. The result of cycle 2 showed that the 
students’ writing achievement was increased to 78.87 and most of the students could reach the minimum criteria of 
completeness.  Last, through the questionnaires administered at the end of the cycle 2, it was also found that the 
students gave a good Response to the learning method applied.  

Keywords: Formeaning Response Strategy, writing skill 

ABSTRAK 

Kemampuan menulis merupakan kemampuan berbahasa yang memegang peranan sangat penting dalam 
berkomunikasi. Namun sayangnya, tidak semua mahasiswa mampu mengekspresikan idenya dalam bentuk tulisan. 
Hal ini disebabkan oleh rendahnya kompetensi yang mereka miliki dalam menulis. Salah satu penyebab rendahnya 
kompetensi menulis mereka adalah karena kurangnya motivasi belajar serta ketertarikan akan materi yang diajarkan 
oleh dosen. Keadaan ini terjadi di semester IV Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris STIBA Saraswati Denpasar. 
Setelah dilakukan Penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran karya sastra dengan strategi 
Formeaning Response, diketahui hasil refleksi awal menunjukkan rata-rata kemampuan menulis mahasiswa sebesar 
61,83.  Penelitian ini dimulai pada siklus 1 dengan menerapkan strategi Formeaning Response.  Hasil siklus 1 
menunjukkan belum semua mahasiswa mencapai kriteria ketuntasan yang diharapkan yaitu 75, rata-rata capaian 
belajar mereka hanya mencapai 69,69, untuk itu penelitian ini dilanjutkan ke siklus 2. Hasil siklus 2 menunjukkan nilai 
rata-rata mahasiswa sudah mampu mencapai kriteria ketuntasan minimum. Nilai rata-rata yg diperoleh pada siklus 2 
yaitu 78,87. Melaui kuisioner yang disebarkan, diketahui pula bahwa mahasiswa memberikan respon yang baik 
terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan.  

 
 

Kata Kunci: Strategi Formeaning Response, kemampuan menulis 
 
 

1. Pendahuluan 

Karya sastra dan pembelajaran bahasa sesungguhnya merupakan dua hal yang dapat saling 

menopang. Namun, pembelajaran sastra dianggap tidak mendapat tempat dalam pembelajaran bahasa. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah minimnya pengetahuan tentang strategi 

pembelajaran sastra. Sementara itu, tidak diragukan lagi bahwa pembelajaran sastra dapat memberi 

kontribusi dalam peningkatan kompetensi berbahasa mahasiswa. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada mahasiswa semester IV Jurusan Bahasa dan 

Sastra Inggris STIBA Saraswati, diketahui bahwa rendahnya motivasi belajar mahasiswa berpengaruh 

pada capaian kompetensi mereka, khususnya dalam kemampuan menulis Bahasa Inggris, di mana 
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kemampuan menulis merupakan kemampuan yang sangat penting dalam berkomunikasi. Rendahnya 

motivasi belajar tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang bervariasinya metode pembelajaran yang 

diterapkan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut serta materi pembelajaran yang diberikan 

dianggap kurang menarik bagi mahasiswa.  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mencoba untuk menerapkan pembelajaran bahasa 

berbasis karya sastra. Karya sastra yang digunakan adalah genre puisi. Penelitian ini memadukan 

alternative strategi pembelajaran sastra, khususnya puisi, yaitu strategi stilistik yang dikombinasikan 

dengan strategi respon pembaca. Stilistik adalah strategi yang menganalisis dan memahami karya sastra 

dari bentuk-bentuk bahasa (language forms) sedangkan respon pembaca merupakan strategi yang 

berkaitan dengan pemahaman pembaca secara personal terhadap teks sastra. Kedua strategi tersebut 

saling berkaitan dan saling mengisi dalam rangka memahami karya sastra yang dibaca (puisi) sekaligus 

dapat meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa. Oleh Kellem (2009), kedua strategi tersebut 

dinamakan strategi Formeaning Response. Strategi Formeaning Response ini menurut Kellem 

merupakan strategi yang bekerja dengan cara mempelajari unsur-unsur puisi dan merespon puisi secara 

personal.  

Adapun tujuan penelitian ini meliputi : (1) mengetahui peningkatan kemampuan menulis bahasa 

inggris mahasiswa semester IV Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris STIBA Saraswati Denpasar melalui 

model pembelajaran bahasa berbasis karya sastra dengan strategi Formeaning Response, (2) 

mengetahui respon mahasiswa terhadap penerapan model pembelajaran bahasa berbasis karya sastra 

dengan strategi Formeaning Response terhadap kemampuan menulis mahasiswa. 

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan 

sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri yang 

dilakukan oleh peneliti yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara 

kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi pembelajaran (Herawati, dkk. 2008 : 1).  

Ancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, berdasarkan model yang 

dikemukakan oleh Kurt Lewin (dalam Suandhi, 2009 : 8). Konsep pokok penelitian tindakan kelas Kurt 

Lewin ini terdiri atas 4 komponen, yaitu: (1) perencanaan (planning), (2) tindakan (action), (3) pengamatan 

(observing), dan (4) refleksi (reflecting).  

   
Gambar 1. Siklus Penelitian 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif didapat dari hasil wawancara, hasil observasi, catatan lapangan, dan respon mahasiswa. 

Penghitungan data kuantitatif diperlukan untuk mengukur kemajuan mahasiswa terkait dengan materi 

pokok pembelajaran berdasarkan skor yang diperoleh dari pelaksanaan tes. Melalui rata-rata yang 
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diperoleh dapat diketahui persentase perkembangan kemampuan mahasiswa. Adapun cara menghitung 

skor yang diperoleh dengan rumus mean atau rerata nilai yaitu sebagai berikut: 

𝑋 =
∑𝑥

𝑁
 

 

Keterangan: 

X  = rerata kelas 

∑x = jumlah nilai 

N = jumlah mahasiswa 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini diawali dengan melakukan refleksi awal. Tahap refleksi awal merupakan tahapan 

yang dilakukan peneliti guna mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menulis. Dalam 

refleksi awal ini, peneliti menugaskan mahasiswa untuk menulis karangan tanpa sebelumnya 

mendapatkan arahan dan penjelasan mengenai menulis dari peneliti. Hasil tes awal dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

 

Tabel 1. Kemampuan menulis mahasiswa pada refleksi awal sebelum dilakukan tindakan (pra   siklus) 

N
o 

S
ubjek 

Aspek Kemampuan Menulis Nilai 

  Format Meka
nika (ejaan, 
tanda baca, 

dan 
penulisan 
paragraf) 

I
si 

Or
ganisasi 
paragraf 

Gra
mmar dan 
Struktur 
kalimat 

 

1 A 2 3 1
0 

18 28 60 

2 B 1 3 1
6 

24 20 64 

3 C 2 3 1
5 

20 20 60 

4 D 1 1 1
5 

20 25 62 

5 E 2 2 8 20 15 47 
6 F 2 2 1

0 
30 28 72 

  
7 

G 1 2 1
5 

25 20 63 

8 H 3 3 1
7 

25 25 73 

9 I 2 2 1
5 

20 28 67 

1
0 

J 3 2 1
0 

25 25 65 

1
1 

K 0 4 1
0 

20 20 54 

1
2 

L 2 5 1
5 

20 25 67 

1
3 

M 0 2 1
0 

25 25 62 

1
4 

N 2 4 1
0 

22 25 63 

1
5 

O 1 1 1
0 

20 20 53 
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1
6 

P 1 3 1
8 

25 25 72 

1
7 

Q 1 5 1
8 

20 20 64 

1
8 

R 2 2 1
5 

21 22 62 

1
9 

S 0 0 1
0 

20 28 58 

2
0 

T 2 2 1
0 

20 20 54 

2
1 

U 0 2 1
0 

20 20 52 

2
2 

V 2 2 2
2 

20 20 66 

2
3 

W 2 1 1
6 

22 25 66 

Jumlah 1422 
Rata-rata 61,83 

 

Berdasarkan uraian table diatas, diketahui rata-rata awal kemampuan menulis mahasiswa sebelum 

dialakukan perbaikan yaitu sebesar 61,83. Berdasarkan temuan tersebut maka dilakukan tindakan 

perbaikan dalam 2 siklus, di mana pada siklus 1 dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Peneliti 

menerapkan pembelajaran berbasis karya sastra dengan strategi Formeaning Response. Selanjutnya 

peneliti memberikan contoh sebuah Puisi dengan judul There is No Frigate like A Book,  mengajak 

mahasiswa menemukan kata-kata sulit dalam puisi kemudian mencari maknanya. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan mahasiswa menemukan makna keselurahan puisi. Setelah berhasil menemukan makna 

dari kata-kata sulit tersebut, kemudian mahasiswa diajak menemukan makna dari masing-masing bait 

puisi, dimana puisi ini terdiri dari empat bait dengan masing-masing dua baris. Dari makna di masing-

msing bait, kemudian mahasiswa merangkai dengan kata-kata mereka sendiri mengenai makna 

keseluruhan puisi. Langkah  terakhir yang dilakukan yaitu, mahasiswa diminta untuk merespon makna 

keseluruhan puisi dan menulis respon tersebut dalam sebuah karangan argumentatif dan memulai 

dengan kerangka karangan. Adapun hasil penilaian yang diperoleh pada siklus ini yaitu seperti yang 

tertera dalam tabel berikut; 

Table 2. Kemampuan Menulis Mahasiswa pada Siklus I 

N
o 

S
ubjek 

Aspek Kemampuan Menulis Nilai 

  Format Meka
nika (ejaan, 
tanda baca, 

dan 
penulisan 
paragraf) 

I
si 

Or
ganisasi 
paragraf 

Gra
mmar dan 
Struktur 
kalimat 

 

1 A 3 5 1
2 

20 25 65 

2 B 2 4 1
8 

26 25 75 

3 C 3 3 1
5 

22 20 65 

4 D 2 2 1
5 

22 25 68 

5 E 2 2 1
2 

22 20 62 
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6 F 3 2 1
2 

30 30 75 

  
7 

G 2 2 1
8 

27 22 71 

8 H 3 4 1
7 

27 30 81 

9 I 3 2 1
7 

23 30 75 

1
0 

J 3 3 1
4 

27 27 74 

1
1 

K 2 4 1
5 

22 22 65 

1
2 

L 3 4 1
7 

23 28 75 

1
3 

M 2 2 1
2 

26 27 69 

1
4 

N 2 4 1
2 

25 25 67 

1
5 

O 2 3 1
4 

22 24 65 

1
6 

P 2 4 2
0 

26 25 77 

1
7 

Q 3 5 2
0 

21 21 70 

1
8 

R 3 2 1
8 

22 22 67 

1
9 

S 2 1 1
4 

20 28 65 

2
0 

T 2 3 1
2 

22 22 61 

2
1 

U 2 2 1
4 

22 25 65 

2
2 

V 2 3 1
8 

23 25 71 

2
3 

W 2 3 1
8 

24 26 73 

Jumlah 1603 
Rata-rata 69.69 

 

Pada siklus 1 diketahui bahwa rata-rata yang diperoleh mahasiswa sebesar 69,69. Hasil ini belum 

memenuhi kriteria ketuntasan yang di tentukan oleh penulis yaitu 75 ke atas. Adapun masalah yang 

muncul, yaitu : (1) dalam hal pengungkapan ide/gagasan, ditemukan masalah, yaitu penuangan ide atau 

gagasan beberapa mahasiswa belum sesuai dengan judul yang dipilih, sehingga antara judul dan isi 

karangan mahasiswa tidak memiliki keterpaduan, (2) dalam hal mekanika (ejaan, tanda baca, penulisan 

paragraf), ditemukan beberapa masalah, yaitu : beberapa mahasiswa tidak menggunakan tanda baca dan 

huruf besar  dengan tepat dan masih ada mahasiswa yang tidak membentuk paragraf di dalam membuat 

karangan, (3) dalam hal pemilihan kata, ditemukan masalah, yaitu pemilihan kata yang digunakan masih 

kurang beragam dan tidak sesuai dengan konteks kalimat, (4) dalam hal struktur kalimat, ditemukan 

masalah, yaitu penggunaan kalimat yang kurang tepat, antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, (5) 

dalam hal kerapian, ditemukan masalah, yaitu masih banyak mahasiswa yang menggunakan coretan dan 

tipe-x dalam menulis sehingga hal ini menyebabkan hasil kerja mahasiswa tidak rapi. 

Hasil yang diperoleh pada siklus 1 menunjukkan bahwa kemampuan menulis mahasiswa masih 

kurang baik dan belum sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti, untuk itu maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus 2  

Kegiatan pembelajaran di siklus 2 dilanjutkan dimana peneliti memberikan satu puisi berjudul Stop 

by on a Snowy Evening.  Dari hasil observasi pada siklus 2 ini, diketahui bahwa, terjadi peningkatan 
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dalam aktivitas menulis mahasiswa dibandingkan dengan siklus 1, pada siklus 2 ini sudah sebagian besar 

mahasiswa melakukan kegiatan menulis sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh peneliti, di mana 

mahasiswa menyusun karangan di mulai dari penyusunan kerangka karangan, selain itu mahasiswa 

sudah jauh lebih aktif dan bersemangat dalam mencari ide atau gagasan yang akan dituangkannya 

menjadi karangan. Observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa kemajuan yang dialami oleh 

mahasiswa sangat baik.  

Peneliti melakukan penilaian terhadap hasil menulis  mahasiswa setelah diterapkan pembelajaran 

berbasis karya sastra dengan strategi Formeaning Response. Adapun hasil penilaian yang diperoleh 

pada siklus ini yaitu seperti yang tertera dalam tabel berikut; 

 

Tabel 3. Kemampuan menulis mahasiswa pada siklus II 

N
o 

S
ubjek 

Aspek Kemampuan Menulis Nilai 

  Format Meka
nika (ejaan, 
tanda baca, 

dan 
penulisan 
paragraf) 

I
si 

Or
ganisasi 
paragraf 

Gra
mmar dan 
Struktur 
kalimat 

 

1 A 4 5 1
5 

25 26 75 

2 B 4 5 2
0 

28 26 83 

3 C 4 4 1
7 

25 25 75 

4 D 3 3 1
8 

26 28 78 

5 E 4 3 1
8 

26 26 77 

6 F 4 4 1
4 

32 32 86 

  
7 

G 4 4 1
8 

30 26 82 

8 H 5 5 1
8 

30 32 90 

9 I 5 4 1
8 

25 33 85 

1
0 

J 5 4 1
6 

32 30 87 

1
1 

K 4 5 1
8 

26 25 78 

1
2 

L 4 4 1
8 

25 30 81 

1
3 

M 3 3 1
5 

27 27 75 

1
4 

N 3 4 1
4 

26 26 73 

1
5 

O 3 4 1
7 

24 24 72 

1
6 

P 4 5 2
0 

28 28 85 

1
7 

Q 5 5 2
0 

25 25 80 

1
8 

R 3 3 2
0 

24 22 72 
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1
9 

S 4 3 1
6 

22 30 75 

2
0 

T 3 3 1
5 

25 25 71 

2
1 

U 3 4 1
5 

24 27 73 

2
2 

V 4 4 2
0 

25 26 79 

2
3 

W 4 3 2
0 

26 28 82 

Jumlah 1814 
Rata-rata 78,87 

  

Hasil kemampuan menulis mahasiswa pada siklus 2, menunjukkan rata-rata mahasiswa sebesar 

78,87. Berdasarkan hasil yang dicapai pada siklus 2 ini, maka diketahui bahwa rata-rata hasil menulis 

mahasiswa dengan penilaian kinerja sudah mengalami peningkatan dan sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan penulis, yaitu 75. 

Data tentang respon mahasiswa terhadap penerapan pembelajaran berbasis karya sastra melalui 

strategi Formeaning Response diperoleh melalui hasil kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa 

setelah akhir pertemuan. Kuesioner dianalisis dengan mengunakan prosentase yang kemudian 

dideskripsikan secara kulitatif. Pilihan dalam kuesioner tersebut, meliputi : sangat setuju (SS), setuju (S), 

tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). 

 

Tabel 4. Tabulasi Data Respon Mahasiswa Terhadap Penerapan Pembelajaran Berbasis Karya Sastra 

dengan Strategi Formeaning Response 

N
o 

Subjek SS S TS STS 

1 A 20 44 - - 
2 B 30 36 - - 
3 C - 60 - - 
4 D 45 24 - - 
5 E - 40 15 - 
6 F 75 - - - 
7 G 10 32 15 - 
8 H - 60 - - 
9 I 10 52 - - 
1

0 
J - 48 9 - 

1
1 

K 25 40 - - 

1
2 

L - 44 12 - 

1
3 

M 20 28 12 - 

1
4 

N 20 40 - - 

1
5 

O 40 16 9 - 

1
6 

P 15 40 6 - 

1
7 

Q - 60 - - 

1
8 

R 25 40 - - 

1
9 

S 30 24 9 - 

2 T 35 20 9 - 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  212 

 

0 
2

1 
U 45 24 - - 

2
2 

V 25 40 - - 

2
3 

W 10 32 15 - 

Total 470 900 111 - 
Total SS+S+TS+STS = 1481 

 

Berdasarkan data pada table diatas, diketahui sebesar 31,74% mahasiswa menyatakan sangat 

setuju dengan metode pembelajaran yang diterapkan, sebanyak 60,76% menyatakan setuju, dan hanya 

sebanyak 7,5% yang menyatakan tidak setuju.  

4. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

Pertama, pembelajaran berbasis karya sastra dengan strategi Formeaning Response dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa, hal ini dapat dilihat dari rata-rata kemampuan 

menulis siswa pada refleksi awal sebesar 61,83 mengalami peningkatan pada siklus I menjadi 69,69, dan 

siklus II meningkat menjadi 78,87. Kedua, mahasiswa memberikan respon positif terhadap metode 

pembelajaran yang diterapkan yaitu pembelajaran berbasis karya sastra dengan strategi Formeaning 

Response. Mahasiswa menjadi lebih aktif dan termotivasi ketika mengikuti kegiatan menulis dikelas. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut:. Pertama, pembelajaran berbasis karya sastra dengan strategi Formeaning 

Response terbukti dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa, untuk itu 

dosen dapat menggunakan pembelajaran berbasis karya sastra dengan strategi Formeaning Response 

ini dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Kedua, dosen 

diharapkan untuk lebih banyak memberikan latihan-latihan menulis kepada mahasiswa sehingga 

pengungkapan ide dan gagasan mahasiswa lebih baik dan guru diharapkan untuk selalu memotivasi 

mahasiswa dalam menulis. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

1. Pendahuluan 

Kota Singaraja memiliki beragam keunikan terkait dengan keberagaman sosial keagamaan. 

Sebagai daerah yang secara historis pernah menjadi pusat administrasi wilayah Sunda Kecil, 

perkembangan keberagaman di Singaraja tidak terlepas dari budaya egaliter yang mereka miliki. 

Budaya egaliter tersebut tidak saja terjadi pada masyarakat Singaraja non Hindu, namun juga pada 

masyarakat Singaraja yang beragama Hindu yang mana corak relasinya tidak seperti relasi struktur 

wangsa (kasta) yang terdapat pada masyarakat Bali pada umumnya (Triguna, 2011). Jika kita 

perhatikan kondisi masyarakat Singaraja saat ini terlihat sangat kosmopolis. Relasi antara masyarakat 

asli dan pendatang, Hindu-non Hindu, relasi dengan para turis, memperlihatkan bahwa di antara 

mereka memiliki suatu hubungan yang cukup atau bahkan sangat harmonis. Terlebih hubungan di 

tiga sektor sentral yakni ekonomi, pendidikan dan agama yang akhir-akhir ini kerap menjadi perhatian 

di wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah multikultur. 

Kota Singaraja oleh masyarakat Bali dianggap sebagai kota pendidikan. Hal ini tidak terlepas 

dari eksistensi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sebagai salah satu universitas besar di 

Bali yang kehadirannya memberikan kontribusi cukup signifikan sebagai pencetak akademisi. Namun 

eksistensi Undiksha tidak hanya hanya terlihat di wilayah itu (edukasi). Keunikan Undiksha kini justru 

terlihat dari relasi kemajemukan budaya yang hadir di dalamnya. Meski mayoritas penduduk kota 

Singaraja merupakan etnis Bali yang beragama Hindu, di mana struktur hukum adat bisa dengan 

leluasa beroperasi di wilayahnya, namun hal tersebut tidak berlaku di ruang lingkup universitas yang 

norma hukumnya diatur oleh peraturan akademik yang bersifat universal. Dengan kata lain, 

mahasiswa Hindu dan non Hindu berada pada kedudukan yang sama di hadapan norma akademik 

tersebut.   

DINAMIKA STRATEGI PENGUATAN IDENTITAS SOSIAL  
KEAGAMAAN MAHASISWA MUSLIM DI KOTA SINGARAJA 

Problems that often arise in multicultural societies are prejudices and sentiments among individuals of different 
cultures. This latent danger occurs in the sociocultural and religious interaction of Muslim students in Singaraja 
City who mostly study at the Universitas Pendidikan Ganesha. As a minority, Muslim students are obliged and 
struggling to maintain their religious social identity. It ultimately brings its own dynamics into the religious social 
life of the Undiksha itself. The results of this study using this qualitative approach conclude that there are three 
forms of identity constructed by Muslim students in singaraja namely resistance identity where they are very 
focused in strengthening in the field of aqidah, legitimizing identity, in which Muslim students build the image as 
an inclusive group and  project identity, in which Muslim students struggle to make campus establish a 
representative place of worship for their circle. 

Keywords: Muslim Student, Muslim Student Organizaation, Radicalism, Social Religious Identity 

Problem yang kerap mencuat di wilayah yang majemuk adalah prasangka dan sentimen di antara individu yang 
berlainan budaya. Bahaya laten ini terjadi pada interaksi sosial budaya dan keagamaan mahasiswa muslim di 
Kota Singaraja yang sebagian besar kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha. Sebagai kelompok minoritas, 
mahasiswa muslim wajib dan berjuang mempertahankan identitas sosial keagamaannya. Hal tersebut pada 
akhirnya membawa dinamika tersendiri di dalam kehidupan sosial keagamaan di Undiksha itu sendiri. Hasil dari 
Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini berkesimpulan bahwa terdapat tiga bentuk identitas yang 
dikonstruksi oleh mahasiswa muslim di singaraja yakni resistance identity di mana mereka sangat fokus di dalam 
penguatan di bidang aqidah, legitimizing identity di mana mahasiswa muslim membangun citra sebagai kalangan 
yang bersikap inklusif dan project Identity di mana mahasiswa muslim berjuang agar kampus mendirikan tempat 
ibadah yang representatif bagi kalangan mereka.  

Kata kunci: Mahasiswa Muslim, Organisasi Mahasiswa Islam, Radikalisme, Identitas Sosial Keagamaan 
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Konsistensi penegakan norma akademik yang berlaku di Undiksha secara signifikan 

mempengaruhi kemajemukan di Undiksha itu sendiri. Kini Undiksha telah menjadi bidikan utama 

calon-calon mahasiswa dari luar Bali yang sebagian besar Non Hindu. Alhasil, beragam identitas 

budaya dan agama saling berkelindan di kampus ini. Problem yang kerap mencuat di wilayah yang 

majemuk adalah prasangka dan sentimen di antara individu yang berlainan budaya. Meski keragaman 

budaya bisa memperkuat dan memperkaya baik secara sosial maupun ideologi, namun pada 

kenyataanya fenomena konflik sentimen justru lebih dominan. Meski tidak berada pada skala konflik 

yang berujung pada kontak fisik, namun jika pola interaksi di antara kelompok mahasiswa yang 

berbeda identitas tidak dikontrol, maka prasangka di antara keduanya bisa menjadi bibit perpecahan. 

Salah satu hal yang menjadi perhatian saat ini adalah isu radikalisme yang secara stereotipe 

kerap dilekatkan pada mahasiswa muslim yang berafiliasi dengan organisasi muslim tertentu. 

Fenomena ini hampir terjadi di sebagian besar lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini cukup 

masuk akal mengingat trend pelaku tindak pidana terorisme menyasar ke para pemuda. Sebagai 

contoh kasus yang terjadi belakangan ini di mana Sekretariat Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam 

(HMI) Cabang Singaraja di Jalan Abimanyu 32 Singaraja, Bali, dicurigai sebagai sarang teroris. 

Sekitar 15 aparat dari TNI-Polri mendatangi rumah yang dijadikan sekreatriat itu pada Selasa 

(19/1/2016) sekitar pukul 09.00 Wita. Seorang anggota HMI Singaraja, Sabarudin Indra Wijaya, 26, 

menuturkan, pagi itu ia bersama seorang temannya dikagetkan dengan kedatangan belasan aparat ke 

sekretariatnya. Kedatangan aparat ini karena adanya laporan warga sekitar tentang terpasangnya 

bendera HMI warna hijau berukuran 60×40 centimeter (cm) di pagar sekretariat. Warga tersebut 

mencurigai bahwa HMI merupakan salah-satu organisasi radikal dan melaporkannya kepada polisi. 

Aparat juga menanyakan izin keberadaan HMI di Singaraja. Menurutnya, HMI Singaraja sudah berdiri 

sejak 1967 dan memiliki izin dari Kemenkumham dan Kelurahan Banyuasri. 

Peristiwa di atas merupakan bentuk bagaimana ketidakpahaman akan identitas hadir di antara 

kedua belah pihak. TNI-Polri beserta warga tidak memahami identitas dari atribut yang dikenakan oleh 

pihak HMI sementara pihak HMI menganggap bahwa semua masyarakat mengenali dan memahami 

maksud dari identitas atribut yang mereka kenakan. Di sinilah letak permasalahan ketika setiap 

kelompok, baik mayoritas maupun minoritas memiliki upaya atau strategi penguatan identitas dengan 

bentuk yang secara sosiologis tidak komunikatif. Penguatan identitas, terutama identitas-identitas 

yang secara semiotik-simbolik memang kerap menimbulkan konflik mengingat identitas tersebut 

sebagai penanda bahwa kelompok tersebut menegasikan dirinya dengan kelompok lain.  

Banyak di antara anggota masyarakat, termasuk mahasiswa, bahkan mahasiswa muslim itu 

sendiri yang kerap keliru melakukan pemetaan terhadap organisasi keislaman. Selama ini kita hanya 

melakukan pemilahan berdasarkan gradasi keislaman yang dibagi menjadi dua yakni moderat dan 

fundamental (radikal), Muhamadiyah-NU dan yang belakangan ini kerap menimbulkan gejolak yakni 

pemisahan Sunni-Syi’ah. Padahal, varian dan tipologi organisasi keilsaman di Indonesia sangatlah 

beragam, dan bahkan banyak di antara mereka yang tidak berafiliasi dengan ideologi atau organisasi 

Islam tertentu. Termasuk mahasiswa muslim di kota Singaraja yang begitu bervariasi dan memiliki 

strategi penguatan identitasnya masing-masing. Seperti halnya ungkapan pengurus HMI di atas yang 

setelah dilakukan penggrebekan mengatakan “Bagi kami NKRI harga mati, HMI juga ikut 

mempertahankan keutuhan NKRI. Kami juga tidak ingin paham radikal mengancam keutuhan NKRI. 

Banyak juga politisi nasional yang lahir dari HMI, seperti Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Anas 

Urbaningrum dan lainnya”. 

Di Singaraja sendiri setidaknya ada lima organisasi Islam yang sebagian besar anggotanya 

adalah mahasiswa seperti HMI, KAMMI, PMII, HTI dan PMM Al-Hikmah. Beberapa di antaranya 

sudah menyelenggarakan kegiatan di Undiksha. Penelitian ini berusaha untuk memberikan 

penjelasan tentang strategi mahasiswa muslim beserta organisasi muslim tersebut memperkuat 

identitas sosial keagamaannya. Pentingnya penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal yakni: 

a) Munculnya gerakan Islam radikal seperti ISIS, yang oleh negara (bahkan dunia) digolongkan 

sebagai organisasi berbahaya (teroris) yang sasaran kadernya adalah pemuda, tidak 

terkecuali mahasiswa. 
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b) Islam sebagai agama yang sudah sangat lama hadir di kota Singaraja, bahkan jauh sebelum 

republik ini merdeka, adalah agama yang komunitasnya bisa hidup berdampingan dengan 

harmonis dengan masyarakat Hindu. Dengan semakin banyaknya aliran radikal yang masuk 

dan mempengaruhi masyarakat muslim di Indonesia, dikhawatirkan akan mengubah identitas 

keIslaman masyarakat muslim di Singaraja yang semula sangat toleran dengan perbedaan 

berubah menjadi sangat intoleran. 

c) Proses indoktrinasi dapat dilakukan lewat berbagai macam media terutama media internet 

yang kini telah tertanam pada perangkat genggam (gadget) yang kini secara massif dimiliki 

oleh mahasiswa muslim. 

d) Mahasiswa muslim di Undiksha atau kampus di sekitar kota Singaraja banyak yang berasal 

dari luar Bali, sehingga banyak di antara mereka yang benar-benar merasa asing dengan 

budaya Bali yang sangat jauh berbeda dengan budaya asal mereka. 

e) Penguatan identitas sosial keagamaan memiliki banyak varian. Ada kalanya strategi 

penguatan identitas tersebut tidak dipahami atau menimbulkan prasangka bagi komunitas 

atau mahasiswa non muslim yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik laten di antara 

mahasiswa tersebut.       

Beberapa alasan di atas merupakan landasan empiris mengapa penelitian ini dilakukan. 

Dengan berkaca pada sebuah pandangan sosiologi identitas, terutama pendekatan-pendekatan baru 

terhadap permasalahan identitas, diharapkan penelitian ini dapat mengurai permasalahan akan 

kemajemukan yang selalu mengemuka di kehidupan kampus sehingga hasil identifikasi tersebut 

dapat dijadikan sebagai informasi untuk melakukan kontrol, perbaikan dan pelestarian terhadap 

situasi kemajemukan kampus yang sejak dahulu dapat berjalan dengan harmonis.  

2. Metode  

Penelitian ini mengikuti pemikiran sosiologi femonologis untuk memahami fenomena yang 

diselidiki. Interpretasi dilakukan secara hati-hati terhadap data empiris yang dipandang sebagai hasil 

dari interpretasi. Dengan metode ini, peneliti memahami interpertasi serta pemahaman para anggota 

Organisasi Mahasiswa Muslim terhadap penguatan identitas mereka.  

Metode fenomenologi dianggap tepat mengingat sebagian besar analisa yang dilakukan dalam 

penelitian ini berangkat dari fenomena atau kegiatan-kegiatan nyata atas kegiatan ritual serta mimik 

(gesture) para informan yang kerap menjaga jarak dengan orang di luar komunitasnya (Martono, 

2015). Melalui metode ini, realitas sosial yang hendak dikaji adalah realitas subjektif berupa 

pemahaman dan pemaknaan, melalui metode ini pengkaji meminta interpretasi subjek pengkajian, 

kemudian pengkaji melakukan interpretasi terhadap interpretasi subjek tersebut sampai mendapatkan 

makna. 

Logging Data yang dilakukan dengan beberapa tahapan di antaranya adalah dengan 

melakukan observasi untuk mengawali peristiwa yang berupa interaksi sosial mahasiswa muslim 

dengan mahasiswa musilm lainnya atau dengan mahasiswa non muslim, terutama bagi mereka yang 

mengetahui sejarah perjalanan organisasi Islam di Singaraja. Selain observasi, penulis juga 

melakukan wawancara (interview) yang intensif dan mendalam kepada para informan yang terbagi 

menjadi beberapa klasifikasi yakni, mahasiswa muslim yang mengikuti organisasi Islam, mahasiswa 

muslim yang tidak mengikuti organisasi Islam, para ketua organisasi Islam, beberapa tokoh rohani 

muslim serta ormas Islam. Wawancara mendalam kerap dilakukan sebelum dan sesudah 

pelaksanaan kegiatan berupa ritual, rapat organisasi dan kegiatan-kegiatan lain. Wawancara awal 

dilakukan kepada informan kunci yakni orang Mahasiswa Muslim yang oleh komunitasnya dianggap 

senior, kemudian dlianjutkan atas rekomendasi informan kunci ini secara snowballing. Atas dasar 

rekomendasi informan ini, peneliti baru meneruskan wawancara kepada informan berikutnya, dan 

seterusnya, sampai mendapatkan “data jenuh”, yakni tidak ditemukan informasi baru lagi.  

Teknik dokumentasi pun juga dilakukan yakni dengan melihat dokumen-dokumen yang ada 

dengan peristiwa kegiatan Mahasiswa Muslim dan organisasi Islam, serta melihat segala sesuatu 

yang bersifat tangible yang memiliki makna bagi mereka semua. FGD (Focus Group Discussion) akan 

dilakukan demi mendapatkan satu pemahaman yang sifatnya dialektis antara mahasiswa muslim 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  216 

dengan mahasiswa non muslim terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini sangat penting 

untuk mengurai permasalahan seputar stereotype dan prasangka yang terjadi selama ini pada kedua 

belah pihak. 

Untuk mencapai kredibilitas data dilakukan dengan cara pengamatan terus-menerus dan 

triangulasi. Pengamatan terus-menerus ditempuh dengan cara sedikitnya dua atau tiga kali 

pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para Mahasiswa Muslim. Triangulasi dilakukan 

dengan cara pengecekan ulang oleh informan setelah hasil wawancara ditranskrip. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Dalam bagian pengantar bukunya The Rise of the Network Society, Manuel Castells (Castells, 

2000) membeberkan transformasi sosial yang sedang terjadi, dalam kecepatan tinggi, di dunia kita 

hidup ini menjelang akhir milenium kedua. Revolusi teknologi yang berpusat pada teknologi informasi 

mulai membentuk kembali basis material dari  masyarakat kita. Perubahan yang terjadi tidak hanya 

berfokus pada teknologi informasi namun juga di bidang politik, kultur, ekonomi, dan hubungan sosial.  

Dalam bukunya yang berjudul The Power of Identity (Castells, 2004), Castells menjawab 

pertanyaan mengenai “apa itu identitas?” dengan beberapa sketsa sebagai berikut : 

a) Sumber makna dan pengalaman orang; 

b) Proses konstruksi makna yang beredar pada (sebuah) atribut kultural, atau seperangkat 

atribut kultural, yang diprioritaskan di atas sumebr-sumber pemaknaan yang lain 

c) Identitas bersifat jamak (plural) dan tidak tunggal (singular); 

d) Identitas tidak sama dengan peran atau seperangkat peran (roles). Identitas berfungsi untuk 

menata dan mengelola makna (meanings), sementara peran menata fungsi-fungsi (functions); 

e) Gugus identitas adalah sumber-sumber makna bagi dan oleh si aktor itu sendiri yang 

dikonstruksi lewat proses bernama individuasi; 

f) Identitas erat terkait dengan proses internalisasi nilai-nilai, norma-norma, tujuan-tujuan, ideal-

ideal; 

g) Pada hakikatnya, identitas dibedakan menjadi dua, yaitu: identitas individu dan identitas 

kolektif. Individualisme juga bisa menjadi idnetitias kolektif; serta 

h) Ada 3 bentuk dan asal usul identitas: (a) identitas yang sah (legitimzing identity), contohnya : 

otoritas dan dominasi; (b) identitas perlawanan (resistance identitiy), contohnya: politik 

identitas (yang tentu saja masih harus ditempatkan secara historis); dan (c) identitas proyek 

(project identity), contohnya: feminisme 

Identitas selalu merujuk kepada aktor sosial, dan ia merupakan sumber makna dan 

pengalaman bagi manusia. Identitas berbeda dengan apa yang secara tradisional disebut sebagai 

peran atau kumpulan peran-peran, misalnya identitas berbeda dengan peran menjadi ibu, tetangga, 

pemain basket atau perokok pada waktu yang sama, karena tugas atau peran yang mereka lakukan 

didasarkan pada struktur norma yang ada pada masyarakat (Ernawati, 2011). Identitas bahkan 

menjadi sumber makna yang lebih penting dibanding peran yang ditentukan oleh masyarakat. Namun 

dapat juga berarti bahwa identitas mengorganisasikan makna, sedangkan peran mengorganisasikan 

fungsi.  

Identitas adalah hasil konstruksi, namun secara lebih riil pertanyaannya kemudian adalah 

bagaimana identitas itu dikonstruksi, dari apa, oleh siapa, dan dengan apa dikonstruksi. Menurut 

Castells (2004), konstruksi identitas menggunakan bangunan material dari sejarah, geografi, biologi, 

produktif dan reproduktif institusi, dari memori kolektif dan dari fantasi personal, dari negara atau 

aparatus yang berkuasa, dan dari wahyu Tuhan. Namun, bagaimanapun juga individu, kelompok 

sosial maupun masyarakat sekalipun berproses dalam semua bentuk material tersebut dan menata 

kembali pemaknaan individu berdasarkan kondisi sosial, proyek budaya yang berakar dari struktur 

sosial, kerangka ruang dan waktu masyarakat.  

Pemahaman tentang identitas mahasiswa muslim dapat ditelusuri dari status 

kependudukannya. Selain merupakan penduduk lokal, mahasiswa muslim di Kota Singaraja berasal 

dari berbegai daerah. Jawa dan Lombok adalah dua provinsi yang cukup mendominasi di samping 

Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sebagian dari mereka adalah penerima Beasiswa Bidik Misi 
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meski tidak jarang dari mereka yang dibiayai penuh oleh orang tua mereka sendiri. Mahasiswa muslim 

yang tergolong penduduk lokal sebagian besar berasal dari daerah Buleleng Barat dan Kabupaten 

Jembrana. Daerah Buleleng Barat seperti Gerogak, Pemuteran, Sumber Kima hingga daerah di 

Kabupaten Jembrana seperti Loloan dan Melaya merupakan daerah yang merupakan basis 

masyarakat muslim. Tentunya daerah-daerah tersebut tidak bisa lepas dari afiliasi politik identitas. 

Hingga saat ini daerah-daerah tersebut menjadi daerah muslim berbasis NU yang 

berideologikan Ahlussunnah wal Jama’ah atau yang populer diucapkan dengan istilah aswaja yakni 

sebuah istilah untuk menyebut semua orang yang berjalan dan selalu menetapkan ajaran Rasulullah 

SAW dan para sahabat sebagai pijakan hukum baik dalam masalah aqidah, syari’ah dan tassawwuf. 

Namun yang menjadi ciri khas Aswaja dari kalangan NU adalah NU lebih akomodatif terhadap budaya 

dan tradisi lokal sesuai prinsip Al-muhaafadzatu ‘ala al-qadim ash-shaalih wal akhdzu bi al-jadiid  al-

ashlah (meneruskan pola lama yang baik dan melaksanakan pola baru yang lebih baik).  Hal ini dapat 

ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap kebhinekaan meningat NU sendiri memiliki karakter yakni 

tawassuth (moderat), tawazun (seimbang antara pendekatan akal dan Al-Quran), I’tidal (lurus) dan 

tasamuh (toleran). Hal ini juga diimani oleh mahasiswa muslim yang merupakan hasil didikan pondok-

pondok pesantren terutama pesantren-pesantren daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.  

 

Tabel 1. Organisasi Mahasiswa Muslim di Singaraja dan Afiliasinya 

No 
Organisasi Mahasiswa Muslim di 

Singaraja 
Kecenderungan Afiliasi Organisasi 

Masyarakat/Partai Politik 
Ruang Lingkup 

1 Al-Hikmah NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan Internal Kampus 
2 HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan Eksternal Kampus 

3 
PMII (Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia) 

NU, PKB, PPP Eksternal Kampus 

4 
IMM (Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah) 

Muhammadiyah, PAN Eksternal Kampus 

5 KAHMI (Korps Alumni HMI) NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan Eksternal Kampus 

6 
KAMMI (Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Muslim Indonesia) 

Muhammadiyah, PKS Eksternal Kampus 

 

Berdasarkan tiga bentuk dan asal usul identitas menurut Manuel Castells yang terdiri dari (a) 

identitas yang sah (legitimzing identity) (b) identitas perlawanan (resistance identitiy); dan (c) identitas 

proyek (project identity) maka identitas yang dikonstruksi dan diperkuat oleh mahasiswa muslim di 

Kota Singaraja dapat dijelaskan ke dalam tiga hal, pertama, dalam perspektif resistence identity yakni 

pemahaman sebagian besar mahasiswa muslim di Kota Singaraja yang sangat resisten terhadap hal 

yang bisa mengubah kepribadian/akhlak untuk keluar dari akidah Islam melalui tiga hal yakni 

makanan,  kesenangan dan  pakaian (fashion). Hidup di tengah masyarakat non muslim tentu tiga hal 

tersebut menjadi sesuatu yang patut diperhatikan. Dari tiga hal tersebut makananlah yang kerap 

menjadi sorotan. Hal ini sangat jelas tampak di permukaan ketika mahasiswa membuat kepanitiaan 

yang dilakukan bersama mahasiswa non muslim. Sebagian dari mereka tidak hanya tidak mau makan 

sesuatu yang tidak halal, tetapi juga tidak bisa makan di tempat makanan yang penjualnya non 

muslim dan ini adalah persoalan Aqidah. Meskipun demikian masih kita dapati mahasiswa muslim 

yang tidak terlalu dengan hal tersebut.  

Sementara untuk persoalan kesenangan dan cara berpakaian memiliki dinamikanya tersendiri.  

Beberapa dari mereka tidak mempersoalkan tentang pakaian terutama mahasiswa muslim yang 

memang tidak berafiliasi dengan gerakan atau pemahaman manapun. Pakaian dan kesenangan pun 

memiliki hubungan yang cukup erat. Dengan kata lain, mahasiswa yang cenderung memperhatikan 

fashion memiliki kecenderungan hanya berfokus pada kegiatan HMJ sementara mereka yang 

berpakian mengikuti paham Islam tertentu akan memilih untuk beraktivitas bersama dengan 

organisasi mahasiswa Islam baik intra maupun ekstra kampus. Bahkan penggunaan isitilah “Celana 

Ngatung” dan “Jilbab Panjang (Jilbab Syar’i)” (Ahmadi, 2007) merupakan sebuah penanda bahwa 

identitas mahasiswa muslim pun beragam. Mereka yang berorganisasi sangat anti dengan apatisme, 

itulah sebabnya mereka selalu mencari rekan-rekan baru sesama muslim untuk bisa bergabung 

dengan mereka. Dengan kata lain, mahsiswa muslim yang berorganisasi cenderung memiliki 
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kekhawatiran akan pengaruh eksternal yang berdampak pada krisisnya identitas mahasiswa muslim. 

Meningat bahaya krisis identitas meliputi identitas yang negatif, kekacauaun perspektif waktu, 

pelumpuhan kerja atau gangguan kesanggupan berprestasi, kebingungan identitas dan kekacauan 

peran (Muslim, Nashuddin, & Tahir, 2014). Hal ini juga menjadi penanda bahwa perkembangan 

ideologi Islam di Bali terutama di Kota Singajara yang dalam konteks ini adalah dunia kampus sudah 

mengalami perkembangan yang luar biasa dan hal ini tentu akan membawa dinamika tersendiri tidak 

hanya terhadap mereka yang non muslim tetapi juga bagi mereka sesama muslim.   

Bentuk resistence identity yang lain dalam konteks penguatan identitas, mahasiswa muslim 

Singaraja tidak hanya berkutat pada segala sesuatu yang berhubungan dengan gaya hidup 

hedonisme, apatisme namun juga pada sesuatu yang kerap menjadi sebuah kecurigaan kepada 

mereka yang muslim yakni radikalisme atau segala sesuatu yang bertentangan dengan cita-cita 

muslim nusantara. Seperti halnya yang dilakukan oleh HMI yang melakukan pemecatan terhadap satu 

anggota HMI karena terbukti mengikuti keanggotaan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). HMI melarang 

anggotanya untuk mengikuti kegiatan yang bertentangan dengan cita-cita NKRI, baik secara pribadi 

maupun organisasi. Untuk itu gerakan anti-radikalisme selalu diberikan saat mereka melakukan 

pelatihan terhadap para kader-kader mereka yang baru.  

Guna menunjukkan kesungguhan bahwa mahasiswa muslim benar-benar anti radikalisme 

maka dibuatlah sebuah kegiatan yang momennya dapat diikuti oleh seluruh organisasi mahasiswa. 

Inilah yang kemudian oleh Castells disebut sebagai Legitimizing Identity. HMI bersama Pemuda 

Indonesia (API) yang diantaranya adalah  KMHDI (Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indoensia) 

Buleleng, KNPI Buleleng, PMII Komisariat, GMNI Singaraja dan mahasiswa Undiksha pun menggelar 

aksi damai menolak paham radikalisme dan menjaga keutuhan NKRI di depan Kantor Bupati 

Buleleng. Secara garis besar aksi tersebut berpesan bahwa mereka mendukung pemerintah untuk 

membubarkan gerakan radikalisme dan menindak tegas pelakunya dan mendukung pemerintah untuk 

membersihkan aparatur negara dari pengaruh intoleransi. Meminta kepada seluruh tokoh masyarakat 

maupun tokoh agam serta pemimpin segala tingkatan untuk menjadi ujung tombak dalam mencegah 

golongan  radikalisme. Bahkan lewat aksi yang digelar pada tanggal 20 Mei 2017 tersebut 

memperlihatkan bagaimana seluruh peserta aksi menolak kepemimpinan khilafah di Indonesia serta 

menuntut penegakan hukum terhadap gerakan-gerakan yang anti Pancasila, UUD 1945, dan 

Bhinneka Tunggal Ika untuk tetap tegaknya NKRI. 

Masyarakat muslim di Bali secara kultur memegang erat satu etika solidaritas yang dikenal 

dengan silaturahmi. Silaturahmi ini bukan saja berperan untuk menjaga kerukunan antar umat namun 

juga antar sesama umat muslim. Semenjak peristiwa bom Bali, yang berguncang hingga dua kali, 

terjadi pergeseran paradigma yang sangat besar masyarakat Hindu Bali terhadap masyarakat Bali 

yang beragama Islam. Hingga belasan tahun jarak di antara mereka cukup terasa. Namun yang harus 

kita sadari bahwa pergeseran paradigma tersebut hanya terjadi di beberapa daerah di Bali yakni 

Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang secara demografis memang banyak dihuni oleh 

masyarakat Muslim pendatang (Suryawan, 2005). Sementara masyarakat muslim di daerah lain tetap 

bersosialisasi sebagaimana yang tengah terjadi sebelum-sebelumnya.  

Secara sosiologis, agama memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam mengatur sturktur dan 

fungsi sosial di masyarakat (Nasrullah, 2011). Begitu kuatnya pengaruh agama hingga segala simbol 

yang berkenaan dengan agama tersebut juga turut sebagai penanda yang wajib dipelihara 

(disucikan). Jika ditinjau secara sosiologis, kekuatan agama bukan terletak pada dimensi metafisik 

(sesuatu yang tak terjangkau secara indrawi), namun dimensi historis yang berhubungan langsung 

dengan lingkungan primer para penganutnya. Agama kerap dihubung-hubungkan dengan bagaimana 

orang tua kita yang tidak “terlalu” religius memberikan penanaman agama dengan cara-cara mereka 

yang autentik (Syafiq, 2012). Atau justru mengingatkan waktu-waktu di sore hari ketika kita dipaksa 

untuk memahami sebuah kitab lengkap dengan huruf dan bahasa yang sangat asing bagi kita. Namun 

semua itu tanpa sadar telah membentuk kita sedemikian rupa sehingga kita dengan fasih menyebut 

kita adalah orang Hindu, orang Islam, orang Kristen dan sebagainya. 

Inilah kekuatan dari silaturahmi. Secara sosiologis, mahasiswa muslim yang berorganisasi 

keislaman memiliki karakter identitas yang hampir sama, yakni sama-sama orang perantauan. Namun 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  219 

tidak hanya itu, setelah mereka tergabung di dalam sebuah organisasi, beberapa di antara mereka 

juga banyak yang membuat kelompok solidaritas berdasarkan kesamaan daerah (Rahmat, 2012). 

Sebagai contoh, mahasiswa Undiksha yang berasal dari Probolinggo menamai diri mereka dengan 

sebutan “Proling”. Sebuah istilah yang penyebutannya kerap dikaitkan dengan merk dagang yakni 

Prolink. Komunitas ini tidak hanya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat survivalitas sesama 

perantau, lebih dari itu, mereka juga membentuk pengajian bersama. Silaturahmi tidak hanya hadir 

untuk memantapkan solidaritas antar sesama muslim, namun juga untuk mahasiswa yang non 

muslim. Dengan kata lain, seolah-olah terdapat paradoks ketika pandangan awam selalu mengatakan 

bahwa yang mayoritaslah yang memiliki power (kuasa) untuk merangkul, justru sebaliknya, 

mahasiswa muslim yang secara statistik berada dalam posisi sekunder memiliki kesadaran untuk 

menerangkan bahwa solidaritas harus dibangun dengan cara memperbanyak silaturahmi dan 

membiasakan untuk mengawali bersilaturahmi. Mahasiswa muslim di Singaraja kerap menjunjung 

tinggi nilai-nilai Aswaja (Ahlussunnah wal Jama’ah ) yang menjadi basis berpikir toleran.  

Ketika mahasiswa muslim secara terbuka ditanya soal radikalisme, maka secara verbal akan 

kita dapatkan jawaban-jawaban yang normatif. Mereka dengan lantang akan mengundang ideologi 

Pancasila ke pikiran mereka, atau justru dengan menjelaskan tentang Islam yang rahmatan lil alamin. 

Dengan kata lain, istilah radikalisme bukanlah sesuatu yang dipahami seragam oleh mahasiswa 

muslim. Sejauh ini terdapat lima pemahaman mahasiswa muslim di Singaraja tentang radikalisme 

yakni, sebuah paham tentang bagaimana memaksakan ideologi sebuah kelompok agar diikuti oleh 

semua orang dengan segala cara; Sebuah paham yang dihubungkan dengan organisasi yang ingin 

menghancurkan pemerintah; Sebuah paham yang menganggap di luar ideologi (agama) yang 

diyakininya adalah keliru; Gerakan anti barat; dan sebuah istilah yang digunakan oleh negara untuk 

menyudutkan golongan tertentu dalam hal ini agama Islam. 

Pemahaman nomor satu sampai tiga nampaknya merupakan pemahaman yang cukup banyak 

diimani oleh mahasiswa muslim di Singaraja. Yang menarik justru pemahaman nomor empat dan 

lima. Pemahaman nomor empat justru mengindikasikan bahwa terdapat mahasiswa muslim yang 

menyadari bahwa globalisasi adalah sesuatu yang tak terhindarkan sehingga barat sebagai mind 

source dari ideologi ini adalah sesuatu yang tak dapat ditolak. Mereka justru mengkritik mahasiswa-

mahasiswa muslim yang cenderung ortodoks dan terdominasi oleh kultur arab sehingga menilai 

segala sesuatu harus diukur lewat kultur tersebut.  Baginya arab adalah sumber sejarah, namun 

bukan sumber nilai, nilai ada di dalam Al-Quran sehingga manifestasinya bisa beragam. Bahkan 

beberapa di antara mereka menunjukkan beberapa sumber yang menyatakan bahwa beberapa 

negara-negara Eropa lebih islami ketimbang negara Arab itu sendiri. Meski demikian, mahasiswa 

yang tidak ingin disebutkan identitasnya tersebut mengatakan bahwa dia belum pernah menemukan 

mahasiswa yang terlalu kearab-araban tersebut di Undiksha. 

Taufik, mahasiswa Pendidikan Sosiologi angkatan tahun 2015 mengatakan bahwa nilai-nilai 

Islam bisa kita temukan di kebudayaan lain. Sekalipun wujudnya berbeda tetapi kita harus fokus pada 

nilai dan pesannya. Jika pesannya memang untuk menghargai sesama, mencintai alam, membantu 

yang lemah, membantu orang miskin, maka itu semua sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara 

berpikir seperti inilah maka toleransi dapat terus dipupuk dan masyarakat Islam di Bali telah 

membuktikannya.  

Dari sejumlah dinamika corak identitas keislaman yang melekat pada diri mahasiswa terdapat 

satu hal yang merupakan tujuan bersama mahasiswa muslim yakni mengingikan agar terdapat 

musholla di Kampus dalam hal ini kampus Undiksha yang letaknya di kampus tengah. Menurut 

penuturan beberapa mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa Islam intra kampus Al-

Hikmah bahwa pihak kampus memberikan respon positif terhadap hal ini dan sebagai satu-satunya 

organisasi mahasiswa muslim yang diakui oleh universitas maka mendirikan masjid atau musholla 

adalah sesuatu yang selamanya akan terus diperjuangkan. Namun kenyataan yang harus diterima 

adalah meski hal ini merupakan tujuan bersama namun semangat mahasiswa muslim untuk dapat 

mendirikan masjid atau musholla di kampus tengah tidaklah sama dan tentunya hal tersebut 

merupakan tantangan internal di kalangan mereka sendiri. Dengan kata lain, project identity 

mahasiswa muslim di Singaraja akan selalu terproyeksikan hingga masa yang akan datang. 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  220 

4. Simpulan   

Berbagai variasi organisasi mahasiswa Islam di Singaraja turut mempengaruhi dinamika 

penguatan identitas sosial keagamaan mahasiswa muslim itu sendiri. Pemahaman mahasiswa muslim 

di Singaraja terhadap keyakinan mereka sangatlah beragam dan hal tersebut tidak bisa lepas dari 

pengaruh organisasi masa seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya yang mempengaruhi cara 

berkeyakinan masyarakat. Diketahui bahwa dari sekian banyak corak keislaman yang terdapat di Kota 

Singaraja bahwa paradigma Aswaja adalah yang paling dominan mempengaruhi cara berpikir 

mahasiswa muslim. 

Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa muslim sebagai upaya penguatan identitas sosial 

keagamaan mereka tidak hanya bersifat ekslusif yang dalam hal ini sangat memperhatikan aqidah 

namun juga bersifat inklusif yang sangat menjunjung keberagaman dan hal tersebut sangat penting 

dalam upaya membangun legitimasi bahwa Islam adalah agama yang damai dan toleran. Inilah peran 

dan fungsi Organisasi Islam dalam mempengaruhi pembentukan identitas keislaman mahasiswa 

muslim di Kota Singaraja sangatlah kuat. Hal tersebut bisa kita tinjau dari kegiatan-kegiatan kaderisasi 

yang sangat serius dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkesinambungan. Bahkan beberapa di 

antara organisasi tersebut bisa dijadikan sebagai jalan menuju organisasi yang lebih besar yakni 

organisasi politik. 

Tantangan yang dihadapi mahasiswa muslim di kota Singaraja dalam memperkuat identitas 

sosial keagamaannya lebih merujuk pada tantangan internal di mana masih banyak di antara mereka 

yang bersikap apatis (tidak ikut berorganisasi dan tidak banyak terlibat dalam aktivitas keagamaan) 

bahkan tidak terlalu peduli dengan kondisi di antara kalangan mereka sendiri. Sebagian besar dari 

mereka yang memiliki sikap aktif dan reaksioner merupakan mahasiswa perantauan. Sementara 

mereka yang tergolong penduduk lokal lebih fokus ke kegiatan-kegiatan keagamaan yang terdapat di 

lingkungan rumah mereka sendiri. Hal tersebut di atas semakin menandakan bahwa konstruksi 

identitas sosial keagamaan mahasiswa muslim di Singaraja sangatlah dinamis dan situasi tersebut 

juga berdampak pada kehidupan sosial keagamaan mahasiswa atau civitas akademika secara 

keseluruhan. 

 
Daftar Rujukan  
Ahmadi, D. (2007). Konstruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman. Mediator, 8(2), 235–248. 
Castells, M. (2000). The Rise of The Network Society, The Information Age: Economy, Society and 

Culture Vol. I. Oxford: Blackwell. 
Castells, M. (2004). The Power of Identitiy, The Information Age: Economy, Society and Culture (Vol. 

II). Oxford: Blackwell. 
Ernawati, J. (2011). Faktor-Faktor Pembentuk Identitas Suatu Tempat. Local Wisdom-Jurnal Ilmiah 

Online, III(2), 1–9. 
Martono, N. (2015). Metode Penelitian Sosial, Konsep-Konsep Kunci (I). Jakarta: Rajagrafindo 

Persada. 
Muslim, S. B., Nashuddin, & Tahir, M. (2014). Pergeseran Identitas Mahasiswa: Korelasi Religiusitas 

dan Perilaku Mahasiswa IAIN Mataram. Penelitian Keislaman, 10(2), 35–62. 
Nasrullah, R. (2011). Konstruksi Identitas Muslim Di Media Baru. Jurnal Dakwah & Komunikasi, 5(2), 

221–234. 
Rahmat, M. (2012). Corak Berpikir Keagamaan Mahasiswa (Eksklusif, Inklusif, dan Liberal). Ta`lim - 

Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 10(1), 13–37. 
Suryawan, I. N. (2005). Jejak-Jejak Manusia Merah. Yogyakarta: BukuBaik. 
Syafiq, M. (2012). “Bebaur Tapi Tidak Lebur”: Membentuk Dan Mempertahankan Identitas Religius 

Pada Mahasiswa Aktivis Dakwah Kampus. Jurnal Psikologi: Teori & Terapan, Vol. 3(1), 1–16. 
Triguna, I. B. G. Y. (2011). Strategi Hindu. Jakarta: Pustaka Jurnal Keluarga. 
 
 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  221 

I Wayan Sutaya1, Ketut Udy Ariawan2, Dewa Gede Hendra Divayana3  

ABSTRACT 

ABSTRAK 

1. Pendahuluan 

Debit air bersih yang dialirkan oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) ke rumah 

pelanggan dari tahun ke tahun semakin menurun. Masalah ini bisa dijumpai hampir di seluruh wilayah 

Indonesia. Jumlah pelanggan air yang terus meningkat, pemakaian air yang tidak bijak oleh 

konsumen, serta sumber mata air yang terus menyusut menjadi penyebab utama masalah ini. 

Dampak dari hal ini adalah banyak PDAM menaikkan harga air (Syahril, 2010). Masalah yang terkait 

dengan air ini telah memunculkan berbagai penelitan khususnya penelitian terkait dengan masalah 

manajemen penggunaan air di berbagai bidang (Nasir & Soong, 2009). 

Saat ini masalah manajemen penggunaan air bisa ditemukan pada rumah kos. Rumah kos 

modern di setiap kamarnya mempunyai dapur dan kamar mandi tersendiri. Penghuni kamar kos 

melakukan segala aktifitas mereka yang terkait dengan penggunaan air di dalam kamar. Tapi 

sayangnya jumlah air yang mereka gunakan tidak bisa dicatat karena belum adanya meteran air.  

Meteran air yang ada saat ini bekerja secara mekanik. Meteran mekanik ini mempunyai banyak 

kendala dalam mendukung meteran cerdas (Lee, Hong, & Shin, 2014). Banyak kesulitan akan ditemui 

apabila diimplementasikan di rumah kos. Berbeda dengan meteran listrik yang mudah dipasang pada 

setiap kamar, meteran air ini tidak bisa dipasang ditempat tertentu yang diinginkan karena terkait 

dengan letak pipa air. Pada umumnya pipa air terpasang pada bagian belakang kamar dan berada 

pada lokasi yang sempit. Hal ini akan sangat menyulitkan pemilik kos untuk melakukan pengecekan 

meteran air.  

Sistem meteran air yang paling tepat untuk rumah kos adalah sebuah sistem meteran air 

terpusat. Semua data pemakaian air untuk setiap kamar kos akan berada pada sebuah meteran yang 

METERAN AIR TERPUSAT BERBASIS JARINGAN SENSOR 
WIRELESS 

1Jurusan Teknik Elektronika;  2 Jurusan Teknik Elektronika; 3 Jurusan Pendidikan Teknik Informatika 
Email: wsutaya@undiksha.ac.id 

The product of central water metering made in this research is an implementation of WSN technology. This 
product uses Mesh network topology.  The wireless radio to implementing the network is nRF24l01 that is a low 
cost and operates on a free license frequency 2,4 GHz. The water flow sensor is G1/2 sensor. This product was 
build on microprocessor 8 bit ATMega328 with a use of Arduino platform for the programming tools. The product 
made had operated well with one Server and four Node Sensors. The server of the product was capable to 
display the information data of each Node Sensor. The data is the volume of water consumption. The server has 
a graphic LCD and menu buttons for choosing the needed information. The real implementation of this product is 
by adding Node Sensors depend on the number of room. The next development of this product is adding a biiling 
system feature. 

Keywords: WSN, central water metering, room 

Produk meteran air terpusat yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sebuah penerapan dari teknologi 
WSN. Produk ini mengunakan topologi jaringan Mesh. Radio wireless untuk implementasi jaringan menggunakan 
nRF24l01 yang berbiaya rendah dan beroperasi pada frekuensi bebas lisensi 2.4 GHz. Sensor aliran air 
menggunakan sensor G1/2. Perangkat ini dibangun dengan mikroprosesor 8 bit ATMega328 dengan 
menggunakan platform Arduino untuk memprogramnya. Produk yang dibuat sudah bisa beroperasi normal 
dengan satu Server dan empat Node Sensor. Dari pengujian yang sudah dilakukan, bagian Server dari produk ini 
sudah bisa menampilkan data informasi dari setiap Node Sensor yang berupa besar volume pemakaian air. 
Server dilengkapi dengan LCD grafik dan tombol menu sehingga pengguna produk ini bisa dengan mudah 
memilih data yang ingin ditampilkan. Penerapan di lapangan untuk produk ini bisa dilakukan dengan 
penambahan jumlah Node Sensor tergantung banyaknya kamar kos yang akan dimetering penggunaan airnya. 
Pengembangan lebih lanjut produk ini adalah penambahan fitur sistem pembayaran. 

Kata kunci: WSN, meteran air terpusat, kamar kos 
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terpusat/ server, sehingga pemilik rumah kos tidak perlu mengecek ke masing-masing kamar 

melainkan langsung melihat pada satu meteran server. Pipa air yang terpasang pada setiap kamar 

kos dipasangi sensor, sehingga diperlukan sensor sebanyak jumlah kamar. Sensor-sensor akan 

membaca aliran air kemudian data dari aliran air ini dikirimkan ke meteran server. Meteran server ini 

akan mengolah semua data kemudian menampilkan biaya pemakaian air masing-masing kamar. 

Pada penelitian yang telah dilakukan ini, sistem meteran air terpusat dibuat dengan teknologi 

jaringan sensor wireless atau WSN (Wireless Sensor Network). WSN membuat sebuah proses 

menjadi lebih efektif dan ekonomis. WSN mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan 

media kabel. Media kabel yang panjang dapat menyebabkan atenuasi dan rawan gangguan noise 

pada sinyal yang dikirim. Selain itu sistem kabel juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya 

yang besar jika kabel harus dipasang di bawah tanah. Sistem kabel juga kurang fleksibel karena tidak 

mudah dipindah-pindahkan bila ada perombakan sistem dan berbagai masalah dalam pemeliharaan 

seperti kabel terbakar, korosi, kerusakan akibat hewan dan lain lain (Himawan, Hasanuddin, & 

Samman, 2014).  

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 (Jitesh, Bala, & Varsha, 2017). Node Sensor adalah bagian utama 

dari sebuah WSN. Sebuah Node Sensor terdiri dari empat bagian utama, yaitu modul power supply, 

sensor, mikrokontroler, dan wireless transmitter/ receiver. Power supply menyediakan daya listrik 

yang diperlukan oleh sistem. Sensor bertugas mengumpulkan dan mentransformasikan sinyal seperti 

cahaya, getaran, gas kimia, menjadi sinyal elektrik. 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.  

Model jaringan WSN ini menggunakan jenis Mesh, karena Mesh menggunakan manajemen 

self-organizing sehingga bisa meningkatkan robustness jaringan dan mengurangi beban jaringan 

pada saat proses transfer data (Sharma, Verma, & Sharma, 2013). Pada mesh, Node Sensor pertama 

kali memonitor node berdekatan dan mengukur kuat sinyal, dan memilih node berdekatan yang sesuai 

dan mengirimkan request untuk bergabung.  

WSN dibentuk dari sekumpulan perangkat kecil yang autonomus dengan beberapa sensor 

yang terdapat di dalamnya, sehingga perangkat ini disebut dengan Node Sensor (Nechibvute & 

Mudzingwa, 2013). Fungsi dasar sebuah WSN umumnya tergantung pada aplikasi, tetapi tujuan 

dasarnya yaitu: untuk menentukan nilai dari sebuah parameter pada suatu lokasi yang diberikan, 

mendeteksi terjadinya event-event untuk tujuan estimasi parameter dari event, mengklasifikasikan 

sebuah objek yang telah dideteksi dan mentracking objek (Bindal, 2014).  

Sebuah Node Sensor sebagai penyusun dari sebuah WSN pempunyai lima subsistem software  

dasar yaitu: Mikrokode sistem operasi, Driver sensor, Prosesor komunikasi, Driver komunikasi, 

Pengolahan data (Shiravale & Bhagat, 2014). Menurut (Gupta, Singh, & Binay Kumar, 2014), sebuah 

Node Sensor bermasalah pada keterbatasan resource sehingga menghambat dalam penggunaannya 

secara global pada setiap aplikasi. Keterbatasan tersebut antara lain disebabkan oleh konsumsi daya, 

kumunikasi, komputasi, dan ketidaktentuan dari parameter yang diukur. Struktur jaringan dari WSN 

bisa dikonfigurasi dalam beberapa jenis topologi yaitu: Star single hop, Mesh multi hop, Cluster hirarki 

(Kaur & Garg, 2012). 
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Gambar 1. Topologi jaringan (Sohraby, Minoli, & Znati, 2007)  

 

Radio frekuensi sebagai wireless transmitter/ reciver yang digunakan pada penelitian adalah 

nRF24L01. Radio frekuensi ini beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz  sampai 2.5 GHz. Frekuensi ini 

bebas lisensi. Saat mentransmisikan data, radio ini mengkonsumsi arus sebesar 11.3 mA dan saat 

menerima data 12.3 mA (Li, Li, Xin, Lai, & Ma, 2014). Chip Radio frekuensi ini mempunyai fasilitas 

setara dengan Zigbee yang paling banyak digunakan saat ini tetapi dengan harga yang jauh lebih 

murah. Kekurangan dari chip nRF24L01 yang akan digunakan ini adalah diperlukannya lebih banyak 

programming karena fungsi-fungsi yang tersedia sangat sedikit. Tetapi hal ini menjadi sebuah 

tantangan dalam penelitian ini untuk menghasilkan sebuah perangkat dengan biaya produksi yang 

rendah. 

Meteran air terpusat ini menggunakan sensor aliran G1/2 dalam mendeteksi penggunaan air. 

Ketika air mengalir melalui rotor yang terdapat dalam sensor ini maka rotor akan berputar. Ketika 

turbin berputar medan magnet dihasilkan dan pulsa ac juga akan dihasilkan yang selanjutnya 

dikonversikan menjadi output digital. Jumlah pulsa yang dihasilkan per liter dihitung oleh program 

yang tertanam pada chip mikrokontroler. Pulsa-pulsa ini menghasilkan frekuensi output yang secara 

langsung proporsional terhadap volume aliran (Sood, Kaur, & Lenka, 2013).  

Mikrokontroler yang digunakan untuk membangun WSN pada penelitian ini adalah 

ATMega328. Mikrokontroler ATMega328 adalah keluarga mikrokontroler AVR keluaran dari 

perusahaan Atmel. AVR menggunakan arsitektur Harvard dimana 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, Mueller, Whalley, & Healy, 2005).  

Pemilihan metode programming, komponen-komponen elektronika dan model jaringan wireless 

yang tepat pada penelitian ini, mampu menghasilkan sebuah produk prototipe meteran air terpusat 

yang mempunyai biaya yang rendah, reliable, dan tepat guna. Produk yang dihasilkan pada penelitian 

ini diharapkan menjadi solusi dalam masalah manajemen air khususnya untuk rumah kos. Selain itu 

perangkat ini juga ikut memperkaya berbagai aplikasi WSN yang sedang polular saat ini. 

2. Metode  

Produk meteran air terpusat yang dibuat pada penelitian ini menggunakan empat sensor kran 

air. Maka dari itu, produk ini hanya akan mampu melakukan metering pada empat unit kamar di mana 

setiap sensor kran akan memantau pemakaian air di setiap kamar kos. Setiap sensor terkoneksi ke 

dalam sebuah jaringan sensor wireless yang menggunakan topologi Mesh. Perancangan jaringan 

sensor wireless dari perangkat meteran air terpusat ini ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah. 
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Gambar 2. Model jaringan sensor wireless yang menggunakan topologi Mesh 

 

Sensor yang dipasang pada setiap kran air disebut dengan Node Sensor dan disimbulkan 

dengan lambang N1, N2, N3 dan N4. Pada jaringan yang dirancang ini, terdapat satu unit Server yang 

berfungsi untuk menyimpan dan memanajemen data dari setiap Node Sensor. Penggunaan topologi 

Mesh pada jaringan ini membuat jaringan ini mempunyai reliabilitas yang tinggi dan tahan terhadap 

gangguan. Tetapi hal yang menjadi kekurangan dari penggunaan topologi ini adalah diperlukan 

banyak hubungan antar Node Sensor. Sebagai salah satu contoh kasus pada perancangan yang 

dibuat, Node Sensor N1 bisa berkomunikasi dengan Server S1 lewat dua opsi. Cara pertama adalah 

dengan menggunakan koneksi C6. Sedangkan cara kedua adalah lewat koneksi C5 dan C7. Dua opsi 

tentunya akan lebih baik dari satu opsi dan begitu juga tiga opsi akan lebih baik dari dua opsi dan 

seterusnya. Semakin banyak opsi-opsi yang tersedia untuk berkomunikasi maka semakin kecil 

kemungkinan sebuah jaringan mengalami gangguan. Opsi-opsi komunikasi dari setiap node pada 

jaringan sensor wireless yang dirancang dengan menggunakan topologi Mesh bisa ditabelkan seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah. Setiap Node Sensor akan mengirimkan data ke Server 

setiap 5 menit. Data ini berupa  besar volume air dalam satuan liter per 5 menit. Alasan menggunakan 

periode waktu 5 menit adalah agar Node Sensor tidak terlalu banyak melakukan koneksi dengan 

Server.  

 

Tabel 1. Jalur komunikasi antara Node Sensor dengan server 

No. Node 
Sensor 

Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4 Opsi 5 

1 N1 c7 c5, c6 - - - 
2 N2 c6 c5, c7 - - - 
3 N3 c1, c7 c2, c4, c6 c2,c3,c7 c2,c4,c5, c7 c1,c5,c6 
4 N4 c4,c6 c3,c7 c3,c5,c6 c2,c1,c7 - 

 

Input dari sensor ini berupa gerakan mekanis yang disebabkan oleh air yang mengalir melalui 

sensor tersebut. Output dari sensor ini berupa bit pulsa. Prosesor yang digunakan adalah ATMega328 

yang terintegrasi dalam platform atau board arduino. Platform ini memerlukan catu daya sebesar 5 

Volt. Radio transmitter yang digunakan adalah NRF24L01. Radio ini memerlukan input daya sebesar 

3.3 Volt. Tegangan ini disediakan melalui board yang menggunakan regulator. Secara keseluruhan, 

modul Node Sensor yang dibuat sebanyak empat unit pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Modul Node Sensor secara keseluruhan 

 

Modul server dari perangkat meteran air terpusat bertugas sebagai pencatat dan penyimpan 

data dari seluruh Node Sensor. Server ini akan menerima data seluruh Node Sensor melalui modul 

radio penerima. Data Node Sensor yang diterima berupa besar pemakain air pada periode tertentu. 

Setiap data Node Sensor diterima maka server akan mengakumulasikan dengan data sebelumnya 

sehingga data Node Sensor yang tercatat di server adalah data total volume pemakaian air.  

Modul server ini terdiri dari empat bagian utama. Bagian yang pertama adalah power supply. 

Power supply ini berfungsi untuk memberikan daya listrik pada seluruh bagian-bagian dari modul 

server. Bagian yang kedua adalah mikroprosesor/mikrokontroler. Mikroprosesor merupakan otak 

utama agar modul ini bisa bekerja. Mikroprosesor ini akan memproses data yang berasal dari bagian 

input seperti bagian tombol menu dan bagian penerimaan data dari radio penerima. Bagian yang 

ketiga adalah tombol menu. Tombol menu ini berfungsi sebagai sarana bagi user untuk memberikan 

inputan atau perintah pada modul. Melalui tombol ini, user bisa memilih menu yang akan ditampilkan 

di layar LCD. Bagian yang keempat adalah radio penerima/pemancar. Radio ini berfungsi untuk 

menerima data dari seluruh Node Sensor. Bagian yang terakhir dari modul ini adalah tampilan LCD. 

Bagian ini berfungsi sebagai media informasi bagi pengguna. Pada LCD akan ditampilkan data-data 

dari seluruh Node Sensor. 

Tombol di sini berguna untuk memilih menu yang ingin ditampilkan di LCD display informasi. 

Selain itu tombol-tombol ini juga bisa digunakan untuk menskrol data yang ditampilkan apabila 

jumlahnya banyak dan tidak bisa ditampilkan dalam satu tampilan layar. Tampilan menggunakan 

ukuran layar yang cukup lebar sehingga bisa menampilkan informasi data dari setiap Node Sensor 

secara jelas. Secara keseluruhan modul Server ditunjukkan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Modul server secara keseluruhan 

3. Hasil dan Pembahasan  

Pengujian jaringan WSN yang telah dilakukan adalah untuk mengetahui jika semua data dan 

status Node Sensor sudah bisa ditampilkan sebagai informasi untuk user. Skenario pengujian ini 

dilakukan dengan cara menghidupkan dan mematikan sebagian Node Sensor kemudian mengamati 

apakah status Node Sensor itu sudah ditampilkan dengan benar atau tidak. Penelitian ini 

menggunakan empat buah Node Sensor sehingga kombinasi hidup dan mati dari Node Sensor untuk 

uji jaringan WSN ini ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah. Dari tabel hasil pengujian, sebuah 

kesimpulan dapat diambil bahwa modul ini sudah dapat beroperasi dengan normal. 

 

Tabel 2. Data pengujian Node Sensor pada jaringan WSN 

No Node1 Node2 Node3 Node4 Display di Server 

1 ON ON ON ON OK 
2 OFF OFF OFF OFF OK 
3 ON ON OFF OFF OK 
4 ON OF ON OFF OK 

 

Pengujian produk secara keseluruhan dilakukan dengan menggabungkan semua modul-modul 

yang telah dibuat yang terdiri dari empat unit modul Node Sensor dan satu unit modul Server. 

Pengujian dilakukan dengan mengalirkan air ke masing-masing sensor yang terdapat pada setiap 

Node Sensor dan kemudian melihat pada display informasi di Server jika semua Node Sensor sudah 

mampu melakukan pembacaan volume air dan mengirimkan data tersebut ke Server dengan benar.  
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Gambar 5. Layar LCD pada Server yang menampilkan data volume pemakaian air di setiap 

kamar 

 

Tabel 3. Pengujian sistem secara keseluruhan 

Nama Node Volume air Display di Server 

1 2 liter 2 Liter 
2 1 liter 1 liter 
3 2 liter 2 liter 
4 3 liter 3 liter 

 

4. Simpulan  

Perangkat meteran air yang dibuat berbasis jaringan sensor wireless ini menggunakan topologi 

mesh. Topologi mesh ini memungkinkan jaringan lebih tahan dari kegagalan komunikasi karena 

topologi ini mempunyai banyak jalur pilihan untuk sebuah Node Sensor berkomunikasi dengan server. 

Perangkat meteran yang dibuat ini mampu untuk melakukan metering di empat kamar kos. Untuk 

implementasi perangkat ini pada rumah kos yang mempunyai kamar kos lebih banyak maka 

memerlukan penambahan jumlah node sensor. Penambahan Node Sensor ini bisa dilakukan dengan 

mudah karena untuk komunikasi sebuah Node Sensor yang baru ditambahkan bisa menggunakan 

Node Sensor lainnya sebagai jalur perantara dalam berkomunikasi dengan server. 

Pengembangan lebih lanjut pada perangkat ini bisa dilakukan pada bagian server. Pada 

perangkat ini untuk mengetahui besar pemakaian air di setiap kamar, pemilik kos harus melihatnya di 

bagian LCD dari server. Penambahan fasiltas koneksi antara server dengan perangkat gadget akan 

menjadikan perangkat ini lebih tangguh. Koneksi antara server dengan perangkat gadget bisa 

dilakukan lewat wifi. 
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ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 

Kemajuan peradaban umat manusia yang dibuktikan dengan adanya kemajuan teknologi 

informasi mampu mengeser paradigma dan pemikiran masyarakat dari pola pemikiran dan tindakan 

yang masih dilakukan secara konvensional melalui tindakan nyata yang masih bersifat manual telah 

berubah menjadi pola pemikiran dan tindakan serba otomatis dan dilakukan secara cepat yang dapat 

diakses melalui dunia maya dengan berbantuan teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Divayana, Suyasa, & Sugihartini (2016: 149), yang menyatakan bahwa “bentuk-bentuk  

perkembangan  dan perubahan teknologi informasi pada dasarnya merubah aktifitas masyarakat 

dalam dunia nyata ke dalam aktifitas dunia maya. Banyak  lagi  bentuk  perubahan  lainnya  terjadi  

dalam  sendi-sendi kehidupan masyarakat yang dibawa oleh perkembangan dan kemajuan TI, tidak  

terkecuali juga perubahan terjadi dalam  dunia  pendidikan”. 

Pada saat ini, dalam dunia pendidikan, khususnya proses pembelajaran yang terjadi pada 

jenjang pendidikan SMK atau SMA sudah mulai bergeser ke arah yang lebih maju seiring kemajuan 

teknologi informasi. Pergeseran tersebut ialah dari proses pembelajaran yang hanya menghandalkan 

papan tulis dan spidol yang terpusat hanya pada guru yang berada di depan kelas, menjadi ke arah 

proses pembelajaran yang berbantuan teknologi informasi, sehingga membentuk kebebasan siswa 

untuk menggali informasi secara luas dan berkreasi secara aktif. Namun, di sisi lain kemajuan 

teknologi informasi yang tidak terkontrol dengan baik, justru malah menurunkan kualitas proses 

pembelajaran. Pada hakikatnya proses pembelajaran yang berkualitas dapat terjadi jika dalam 

pelaksanaannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, taat pada peraturan yang 

ditetapkan, berorientasi mutu, disiplin, jujur, dan saling menghormati. Kenyataan yang terjadi di 

Rancangan Model Evaluasi Berbasis Nilai ANEKA Untuk Mengukur 
Kualitas Pembelajaran Komputer di SMK TI Se-Kabupaten Badung 

1Jurusan Pendidikan Teknik Informatika FTK UNDIKSHA;  2Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar;  
3Jurusan Pendidikan Teknik Elektro 

Email: hendra.divayana@undiksha.ac.id 

The purpose of this research is to find out the design of ANEKA value-based evaluation model that is used 
to measure the quality of computer learning in SMK TI in Badung Regency. The method used in this research is 
Research and Development with Borg and Gall development design consisting of 10 stages. This research was 
conducted for two years, which is special in this first year research conducted several stages such as: research 
and field data collection, planning, model design development, initial test, and revision of initial test. Subjects 
involved in conducting the initial test of evaluation model are four experts, among others: 2 educational experts 
and 2 experts informatics. The analysis technique used is descriptive of percentage. The results of Initial test on 
evaluation model design is shown with a percentage of 86.67% so it is included in the good qualification. 

Keywords: Evaluation Model, ANEKA, Quality of Learning 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rancangan model evaluasi berbasis nilai ANEKA yang 
digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran komputer di SMK TI se-Kabupaten Badung. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development dengan desain pengembangan Borg and Gall 
yang terdiri dari 10 tahapan. Penelitian ini dilakukan selama dua tahun, dimana khusus pada penelitian tahun 
pertama ini dilakukan beberapa tahapan seperti: penelitian dan pengumpulan data lapangan, perencanaan, 
pengembangan desain model, uji coba awal, dan revisi uji coba awal. Subjek yang terlibat dalam melakukan uji 
coba rancangan model evaluasi tersebut sebanyak empat orang pakar, antara lain: 2 pakar pendidikan dan 2 
pakar informatika. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif persentase. Hasil uji coba para pakar terhadap 
rancangan model ditunjukkan dengan persentase sebesar 86,67% sehingga termasuk dalam kualifikasi baik. 

Kata kunci: Model Evaluasi, ANEKA, Kualitas Pembelajaran 
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lapangan, khususnya pada beberapa SMK TI yang ada di Kabupaten Badung, juga mengalami 

kesulitan dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas. Hal tersebut dibuktikan dengan 

beberapa contoh kasus yang ditemukan seperti: siswa jika diberikan tugas oleh gurunya sering tidak 

dikerjakan dan jikalau dikerjakan siswa membuat tugas yang asal-asalan, dimana jawaban tugas yang 

mereka buat hanya hasil dari copy paste sumber di internet tanpa mencoba untuk berpikir sendiri; 

siswa sering membolos; siswa sering menggunakan fasilitas komputer yang diberikan oleh sekolah 

hanya untuk bermain game ataupun bahkan untuk mencari serta mendownload situs-situs porno dan 

hal-hal negatif lainnya.  

Untuk dapat mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas, khususnya pada beberapa 

SMK TI di Kabupaten Badung, maka dibutuhkan suatu rekomendasi berupa strategi yang mampu 

membangkitkan rasa tanggung jawab, rasa nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan jiwa anti 

korupsi dalam proses pembelajaran di bidang komputer. Sedangkan, dalam rangka memperoleh 

rekomendasi yang diharapkan tersebut, maka dapat diperoleh melalui evaluasi.  

Evaluasi adalah suatu aktivitas dalam pengumpulan, penganalisiaan, dan penyajian informasi 

tentang suatu objek penelitian dan hasilnya dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan 

(Divayana, 2015a: 443). Divayana berpendapat bahwa evaluasi memfokuskan tujuannya untuk 

memperoleh pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan terhadap objek yang sedang 

dievaluasi (Divayana, 2017a: 66). Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan 

menjelaskan secara komprehensif informasi tentang objek/program/kebijakan tertentu yang sedang 

dipelajari dan hasil evaluasi dapat digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

untuk melanjutkan atau menghentikan objek/program/kebijakan (Divayana, Ardana, & Ariawan, 2017: 

1964). Evaluasi adalah kegiatan yang terdiri dari proses pengumpulan, penggambaran, dan 

penjelasan berbagai informasi mengenai keefektifan sesuatu objek/hal yang dapat digunakan 

kemudian sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan dan rekomendasi (Ariawan, Sanjaya, & 

Divayana, 2016: 2). Evaluasi  merupakan suatu kegiatan untuk  mengumpulkan,  memahami,  dan 

melaporkan  hasil  analisis  tentang  suatu program/objek  tertentu  sehingga  hasilnya dapat 

digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil  suatu  keputusan  apakah program  tersebut  

dilanjutkan  ataukah dihentikan (Divayana & Sugiharni, 2016: 856). Evaluasi adalah kegiatan 

pengumpulan data, analisis data dan data yang menyajikan informasi tentang objek tertentu yang 

diteliti sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan (Sanjaya & Divayana, 2015: 

18).Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para evaluator untuk mengumpulkan, 

menganalisis, dan menyajikan data yang telah dianalisis tersebut menjadi sebuah informasi yang 

bermanfaat sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan untuk melanjutkan ataupun 

menghentikan suatu program/objek (Divayana, 2017b: 282). Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk 

mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan informasi tentang suatu objek yang akan dievaluasi, 

dimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang 

tepat, akurat, dan dapat diandalkan (Divayana, Sanjaya, Marhaeni, & Sudirtha, 2017: 1987). Evaluasi  

adalah suatu  kegiatan  untuk  mengumpulkan,  menganalisis, dan  menyajikan  informasi  tentang  

suatu  objek tertentu  yang  diteliti  dan  hasilnya  dapat digunakan untuk pertimbangan dalam  

mengambil  suatu keputusan (Divayana, 2015b:166). Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, 

menganalisa, dan menyajikan, informasi tentang objek tertentu yang akan digunakan untuk 

pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat dan akurat (Divayana & Sanjaya, 2017: 152). 

Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi 

tentang tingkat kualitas suatu objek tertentu yang diteliti berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya dan hasilnya dapat digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil suatu 

keputusan (Divayana, 2016a: 19). Evaluasi merupakan salah satu kegiatan pengukuran yang 

dilakukan melalui proses pengumpulan data, analisis data, dan menginterpretasikannya menjadi suatu 

informasi sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk pengambilan keputusan 

(Arnyana, Sadia, Suma, & Divayana, 2017: 5351).  

Evaluasi merupakan kegiatan penting dilakukan dalam mengukur kualitas pembelajaran melalui 

proses pengumpulan data, analisis data, dan penyajian informasi yang hasilnya dapat digunakan 

untuk pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan dalam penyempurnaan/perbaikan proses 
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pembelajaran ke arah yang lebih baik/berkualitas (Divayana, et al., 2017: 5518). Evaluasi merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh evaluator untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan  

informasi secara lengkap dan akurat tentang  suatu objek/program/layanan/kebijakan tertentu yang 

sedang diteliti, sehingga  hasilnya dapat digunakan sebagai rekomendasi  dalam  mengambil  suatu 

keputusan (Divayana, Marhaeni, Dantes, Arnyana, & Rahayu, 2017: 3077). Evaluasi merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang evaluator dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan 

informasi terkait dengan program/objek/kebijakan yang hasilnya dapat digunakan untuk mengambil 

suatu keputusan (Divayana, Adiarta, & Abadi, 2017a: 3768). Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan 

data, pengolahan data, analisis data, penyajian data menjadi informasi yang dijadikan rekomendasi 

dalam mengambil keputusan yang tepat (Suandi, Putrayasa, & Divayana, 2017: 3190). Evaluasi 

adalah kegiatan yang mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data menjadi informasi yang 

berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan atas rekomendasi yang diperoleh dari kegiatan 

tersebut (Divayana, 2017c: 3587). Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

memperoleh rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan/ 

penyempurnaan terhadap program yang sedang diamati/diukur (Divayana, Adiarta, & Abadi, 2017b: 

29). Dari beberapa pendapat ataupun definisi tentang evaluasi tersebut, maka secara umum evaluasi 

dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendapatkan 

rekomendasi tepat yang diperoleh melalui informasi yang akurat berdasarkan beberapa tahapan yang 

jelas mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan sampai dengan analisis data yang valid. Salah satu 

model evaluasi yang dapat digunakan untuk memperoleh rekomendasi tepat dalam menentukan 

strategi pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran komputer di SMK TI se-Kabupaten 

Badung adalah model evaluasi berbasis nilai ANEKA.  

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian 

ini yaitu: “Bagaimanakah rancangan model evaluasi berbasis nilai ANEKA yang nantinya dapat 

digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran komputer di SMK TI se-Kabupaten Badung?” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum rancangan model evaluasi 

berbasis nilai ANEKA yang digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran komputer, khususnya di 

beberapa SMK TI se-Kabupaten Badung. 

Hasil penelitian sebelumnya yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini adalah penelitian 

pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Divayana tentang “Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar 

Profesi Dosen di Jurusan Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas 

Pendidikan Ganesha” dimana hasil penelitian tersebut memberikan gambaran aktualisasi nilai-nilai 

dasar ANEKA sebagai seorang dosen yang profesional dalam menjalankan tri dharma perguruan 

tinggi di jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan 

Ganesha (Divayana, 2016b: 16).  

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian, dan hasil penelitian sebelumnya terkait tentang 

nilai-nilai ANEKA, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang rancangan model 

evaluasi berbasis nilai ANEKA yang digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran komputer, 

khususnya pada beberapa SMK TI yang ada di Kabupaten Badung. 

2. Metode  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dan pengembangan, 

dengan desain model pengembangan Borg and Gall yang terdiri dari 10 tahapan. Namun, 

dikarenakan dalam penelitian ini khusus hanya ingin memperoleh rancangan model evaluasi berbasis 

nilai ANEKA, maka tahapan model Borg and Gall yang dibahas hanya sampai pada 5 tahapan saja, 

antara lain: 1) Penelitian dan pengumpulan data lapangan, 2) Merencanakan penelitian,                      

3) Pengembangan desain, 4) Uji coba awal, dan 5) Revisi hasil uji coba awal. Subjek yang dilibatkan 

dalam penelitian ini sebanyak 4 orang pakar, yaitu 2 orang pakar pendidikan (khusus evaluasi 

pendidikan), dan 2 orang pakar informatika. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perhitungan deskriptif persentase. 
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3. Hasil dan Pembahasan  

Pada tahap penelitian dan pengumpulan data lapangan diperoleh informasi terkait aspek-aspek 

model evaluasi berbasis nilai aneka yang digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran komputer 

pada SMK TI Se-Kabupaten Badung, yang selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Aspek-aspek Model Evaluasi Berbasis Nilai ANEKA 

 

Pada tahap perencanaan diperoleh informarsi tentang rencana kebutuhan tenaga dan waktu 

dalam membuat rancangan konseptual model evaluasi berbasis nilai ANEKA. Adapun jumlah tenaga 

dan waktu yang dibutuhkan dalam membuat rancangan konseptual model evaluasi berbasis nilai 

ANEKA secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Rencana Tenaga dan Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Membuat Rancangan Konseptual Model Evaluasi 

Berbasis Nilai ANEKA 

No Uraian Kegiatan 

Jumlah  

Tenaga 

(Orang) 

Waktu 

(Hari) 

1. 
Penentuan aspek-aspek evaluasi yang digunakan dalam mengukur kualitas 

pembelajaran komputer ditinjau dari nilai-nilai dasar ANEKA 
3 12 

2. Pembuatan desain rancangan konseptual model evaluasi berbasis nilai ANEKA 3 6 

3. Pembuatan instrumen model evaluasi berbasis nilai ANEKA 3 31 

4. Uji Coba Awal 4 31 

5. Revisi Uji Coba Awal 3 12 

Total 16 92 
 

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang membutuhkan tenaga yang 

banyak adalah saat melaksanakan uji coba awal, sedangkan waktu terlama yang dibutuhkan yaitu 

pada kegiatan pembuatan instrumen model evaluasi berbasis nilai ANEKA dan juga uji coba awal. 
 

Pada tahap perancangan desain model evaluasi berbasis nilai ANEKA dijelaskan tentang hasil 

rancangan konseptual dari model evaluasi berbasis nilai ANEKA. Adapun penjelasan lengkap tentang 

rancangan konseptual model evaluasi berbasis nilai ANEKA dapat dilihat pada gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Akuntabilitas 
Aspek-aspek: 
Tanggung jawab, Jujur, Kejelasan Target, Konsisten, Netral, Partisipatif, dan Mendahulukan Kepentingan Publik 

Nasionalisme  
Aspek-aspek: 
Toleran, Etos Kerja, Transparan, Percaya Diri, Gotong Royong, Musyawarah Mufakat, Kekeluargaan, Bijaksana, 
Tidak Serakah, dan Tolong Menolong 

Etika Publik Aspek-aspek: 
Hormat, Sopan, Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan, Cermat, Taat Perintah, dan Integritas Tinggi 

Komitmen Mutu Aspek-aspek: 
Efektivitas, Efisiensi, Inovasi, dan Berorientasi Mutu 

Anti Korupsi 
Aspek-aspek: 
Mandiri, Disiplin, Adil, Berani, Kerja Keras, Peduli, dan Sederhana 
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Gambar 2 Rancangan Model Evaluasi Berbasis Nilai ANEKA 

 

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa model evaluasi berbasis nilai ANEKA 

terdiri dari 5 komponen evaluasi yaitu komponen akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen 

mutu, dan anti korupsi. Masing-masing komponen evaluasi memiliki aspek-aspek evaluasi. Setiap 

aspek evaluasi tersebut dijawantahkan ke dalam instrumen utama yang berupa kuesioner dan 

instrumen pelengkap yang berupa foto dokumentasi, yang digunakan untuk mengukur kualitas 

pembelajaran komputer pada SMK TI se-Kabupaten Badung. Intrumen-instrumen yang digunakan 

tersebut harus valid. Untuk memperoleh instrumen yang valid maka diperlukan adanya uji validitas isi 

instrumen (Sugiharni, 2017: 679). Hasil dari pengukuran menggunakan instrumen utama dan 

pelengkap tersebut, kemudian diolah/dianalisis sehingga menghasilkan gambaran kualitas program 

yang diukur dan kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program yang sedang diukur. 

Kemudian, berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan, maka dapat diberikan rekomendasi 

pemecahan dari kendala yang ditemukan. Pada tahap uji coba awal, dilakukan pengujian pada 

rancangan model evaluasi berbasis nilai ANEKA yang telah terbentuk. Adapun hasil uji coba awal 

terhadap rancangan model evaluasi berbasis nilai ANEKA dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 
 

Tabel 2. Hasil Uji Coba Para Pakar Terhadap Rancangan Model Evaluasi Berbasis Nilai ANEKA Yang Digunakan 

Untuk Mengevaluasi Kualitas Pembelajaran Komputer Pada SMK TI Se-Kabupaten Badung  

No Responden 
Item- 

 % 
1 2 3 4 5 6 

1. Pakar Pendidikan 1 5 4 5 4 4 4 26 86,67 
2. Pakar Pendidikan 2 4 4 4 5 5 5 27 90,00 
3. Pakar Informatika 1 4 5 4 4 4 4 25 83,33 
4. Pakar Informatika 2 4 5 5 4 4 4 26 86,67 

Rata-rata 104 86,67 

 

Tahap revisi hasil uji coba awal tidak dilakukan, karena diperoleh informasi bahwa berdasarkan 

hasil uji coba para pakar terhadap rancangan model evaluasi berbasis nilai ANEKA yang digunakan 

untuk mengukur kualitas pembelajaran komputer pada SMK TI Se-Kabupaten Badung yaitu diperoleh 

persentase sebesar 86,67%. Hal ini menandakan bahwa rancangan model evaluasi sudah termasuk 

dalam kategori baik jika dilihat berdasarkan konversi tingkat pencapaian dengan sekala lima, 

sehingga tidak perlu dilakukan revisi terhadap rancangan model evaluasi berbasis nilai ANEKA 
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tersebut. Keunggulan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Divayana pada tahun 2016, dimana penelitian ini menghasilkan suatu rancangan 

model evaluasi dengan menggunakan konsep nilai-nilai ANEKA, dimana model evaluasi berbasis nilai 

ANEKA yang terbentuk dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran komputer, khusus 

pada siswa SMK TI, sehingga ke depannya model ini memungkinkan untuk digunakan untuk 

mengukur kualitas pembelajaran komputer ke seluruh siswa-siswi SMK TI yang ada di Provinsi Bali, 

atau bahkan ke seluruh Indonesia. Kelemahan yang masih ditemukan dalam penelitian ini adalah 

adanya kesulitan dalam membuat butir-butir instrumen yang sesuai dengan maksud yang digariskan 

oleh aspek-aspek evaluasi. 

4. Simpulan  

Secara umum hasil penelitian ini sudah berjalan dengan lancar, dan sudah menemukan 

solusi/jawaban atas rumusan masalah yang ada. Dimana hasil penelitian ini sudah diperoleh 

rancangan model evaluasi tepat yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran 

komputer, khususnya pada SMK TI se-Kabupaten Badung. Hal tersebut telah dibuktikan dengan 

persentase hasil uji coba rancangan model yang dilakukan oleh empat pakar dengan perolehan hasil 

sebesar 86,67% yang boleh dikatakan masuk dalam kategori baik. Adapun solusi yang dapat 

diberikan untuk mengatasi kelemahan dalam penelitian ini yaitu melakukan kajian yang lebih 

mendalam terhadap maksud dari tiap aspek-aspek evaluasi, sehingga nantinya dapat menghasilkan 

butir-butir instrumen yang lebih valid digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran komputer. 
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ABSTRACT 

Efficiency in the use of cloud storage to a fundamental reason the authors utilizing cloud storage 
technology. This study aims to analyze and build a cloud storage system at the Faculty of Technical and 
Vocational Ganesha Education of University. The system built is a cloud based file sharing service storage aimed 
at meeting the needs of faculty and employees to support the administration of the Faculty of Technical and 
Vocational Ganesha Education of University. The system is built based on the needs of the user (user 
requirements) obtained through the interview method. The research methodology used is experimental 
methodology consisting of five stages, study bibliografi, analysis of system requirements, installation and 
development, evaluation, and implementation system. The results show the system testing and implementation of 
cloud storage that is built has been successfully meeting the needs for administrative activities of employees and 
lecturer at the University. The performance shown on efficiency in setup time, ability and access area. 

Keywords: cloud storage, website 

 

ABSTRAK 

Efisiensi dalam penggunaan cloud storage menjadi alasan mendasar penulis memanfaatkan teknologi 
cloud storage. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan membangun sistem cloud storage pada 
Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Sistem yang dibangun adalah layanan file 
sharing berbasis cloud storage yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dosen dan pegawai untuk 
menunjang administrasi Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Sistem dibangun 
berdasarkan kebutuhan pengguna (user requirements) yang diperoleh melalui metode wawancara. Metodologi 
penelitian yang digunakan yaitu metodologi eksperimen yang terdiri dari lima tahapan yaitu studi kepustakan, 
analisis kebutuhan sistem, installasi dan pengembangan, evaluasi, dan implementasi sistem.  Hasil pengujian 
dan implementasi menunjukkan sistem cloud storage yang dibangun 80% memenuhi kebutuhan untuk kegiatan 
administrasi pegawai dan dosen di lingkungan Universitas. Kinerja tersebut ditunjukkan pada efisiensi dalam 
setup time, ability dan access area.  
 
Kata kunci: cloud storage, website 

 
1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi saat ini memiliki peranan yang sangat vital dalam kegiatan 

pendistribusian informasi yang cepat dan akurat, hal ini sangat membantu kebutuhan manusia akan 

informasi komunikasi dalam teknologi informasi. Berbicara tentang teknologi informasi tentunya tidak 

terlepas dari sistem operasi dan teknologi jaringan komputer. Disamping kemudahan komunikasi,  

jaringan komputer juga memudahkan user dengan beragam aplikasinya melalui sistem operasi open 

source seperti samba server, mail server, web server dan lain-lain (angga prasetyo 2015). 

Pemanfaatan penerapan jaringan komputer yang dimiliki Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas 

Pendidikan Ganesha  ternyata belum dioptimalkan dalam sistem pendistribusian file dan berbagi file 

antar dosen dan pegawai. Penerapan sistem sharing file secara terpusat menggunakan file server 

berbasis Linux sebagai wadah untuk menyimpan data yang terpusat dari berbagai platform sistem 

operasi.  Saat ini layanan Cloud Storage sudah banyak bertebaran di internet, dari yang gratisan 

hingga berbayar. Contoh yang populer saat ini adalah Dropbox yang menyediakan space sebesar 

2GB secara cuma-cuma yang bisa diupgrade hingga maksimal 18GB, kemudian ada lagi Google 

Drive, SugarSync, SpiderOak dan Microsoft SkyDrive. Semuanya memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Kebutuhan tempat penyimpanan data yang besar semakin tahun 

semakin dirasakan, karena itu penulis tertarik untuk melakukan efisiensi terhadap sistem lama dengan 
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membangun Cloud Storage sendiri. Sistem ini  dapat menampung file data baik dari dosen maupun 

pegawai dengan konsep yang sama dengan  Dropbox tetapi file dan data berada pada server sendiri  

dengan space yang bisa kita tentukan sediri sesuai dengan kapasitas hardisk web server yang kita 

gunakan. Selain itu sistem Cloud Storage  yang dikembangkan hanya memanfaatkan jaringan lokal 

Universitas Pendidikan Ganesha sehingga proses upload dan download tidak akan menggaggu 

jaringan internet yang sudah ada.  

 

2. Metode 

Penelitian ini merupakan pengembangan  perangkat lunak, dengan sasaran akhir yang 

diharapkan adalah terbangunnya sebuah perangkat lunak (software) sesuai dengan spesifikasi yang 

ditetapkan. Oleh karena itu, metode yang digunakan mengikuti paradigma dalam pengembangan 

perangkat lunak. Dalam mengembangkan perangkat lunak terdapat banyak paradigma yang bisa 

digunakan, dan dalam program ini kami menggunakan salah satu jenis paradigma pengembangan 

yakni paradigma prototyping. Prototyping merupakan sebuah proses yang memungkinkan 

pengembang untuk membuat model perangkat lunak yang akan direkayasa.  Pada pengembangan 

perangkat lunak dengan paradigma prototyping, memungkinkan pengembang  untuk membentuk 

prototipe awal program. Dengan prototipe tersebut maka pengembang dapat menyesuaikan 

rancangan program dengan kebutuhan pemakai dan pemakai mendapat gambaran awal mengenai 

perangkat lunak yang dibuat. Dengan demikian pemakai dapat mengoreksi rancangan yang telah 

dibuat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau masih ada kekurangan. Kelebihan 

paradigma ini adalah terjadi kesesuaian antara permintaan pemakai dengan rancangan yang dibuat 

oleh pengembang dengan lebih cepat. Urutan langkah pada paradigma prototyping diilustrasikan 

dalam gambar di bawah ini. 

te
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Mulai

Stop

 
Gambar 1 Diagram Pengembangan Perangkat Lunak 

 

Sesuai dengan mekanisme penelitian yang diilustrasikan pada gambar diatas, langkah utama dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1) Tahap pengumpulan kebutuhan dan perbaikan 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pengembangan 

sistem informasi administrasi kepegawaian dan pengumpulan informasi kebutuhan perangkat 

lunak dan perangkat keras pendukung. Data diperoleh dengan teknik observasi dan 

pengumpulan informasi kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras dilakukan dengan studi 

literatur. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mendapatkan algoritma untuk pengembangan 

sistem, sedangkan informasi perangkat lunak dan perangkat keras pendukung dianalisis untuk 
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mendapatkan komposisi perangkat lunak dan perangkat keras yang ideal untuk mendukung 

pengembangan Cloud Storage Berbasis Web 

2) Tahap perancangan desain cepat (desain awal) 

Algoritma yang telah tersusun pada tahap sebelumnya dipergunakan untuk merancang 

desain awal dari produk yang akan dibangun yang biasanya masih bersifat global. Untuk langkah 

awal, perancangan desain cepat terutama dapat dilakukan pada bagian tampilan. 

3) Tahap membangun prototipe 

Berdasarkan desain awal yang telah ditetapkan maka mulai dilakukan 

pengimplementasian untuk memperoleh produk yang diharapkan. Pekerjaan pada tahap ini 

belum menyentuh aspek detai dari perangkat lunak yang dibangun.  Tujuan pembangunan 

prototype untuk mempermudah proses dari perangkat lunak yang dibangun. Ada 3 jenis prototipe 

yaitu:  

1. prototipe di atas kertas; 

2. prototipe kerja, yaitu prototipe yang telah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman, 

sehingga dapat dieksekusi namun belum berjalan sempurna; dan 

3. prototipe jadi, yaitu prototipe yang telah jadi tapi mungkin masih perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna. 

4) Tahap evaluasi prototipe 

Pada tahap ini dapat dilakukan evaluasi terhadap prototipe yang dihasilkan sehingga 

produk akhir semakin bagus dan kemungkinan kesalahan produk semakin kecil. Evaluasi 

dilakukan dengan melibatkan pakar TIK dan pemakai sistem. 

 

5) Tahap perbaikan prototipe 

Berdasarkan evaluasi oleh pengguna jika telah sesuai dengan yang diharapkan maka 

tahapan dilanjutkan ke rekayasa produk. Jika ada kesalahan maka akan diperbaiki, sesuai tanda 

panah dalam diagram, langkah pengerjaan kembali lagi pada langkah desain cepat dan 

seterusnya hingga prototipe tersebut sesuai dengan yang diharapkan. 

6) Tahap rekayasa produk 

Pada tahap inilah produk benar-benar telah diimplementasikan hingga diperoleh hasil 

akhir yang siap digunakan. Dalam pelaksanaan penelitian, secara rinci prosedur kerja yang 

dilakukan adalah seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 2  Prosedur Kerja Pengembangan Perangkat Lunak 

 

Subyek Penelitian 

Pada penelitian ini akan menggunakan Fakultas Teknik dan Kerjuan  sebagai studi kasus. Pilot 

study dilakukan secara purposive, sedangkan sampel akan menggunakan data Fakultas Teknik dan 

Kejuruan. 

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, terdiri dari beberapa 

instrumen yaitu: (1) pedoman observasi, (2) kuisioner, (3) pedoman wawancara, (4) studi 

dokumentasi, dan (6)  expert judgement. Keseluruhan data yang diperoleh ini akan digunakan dalam 

pengembangan Cloud Storage Berbasis Web. Analisis data dilakukan pada saat melakukan 

assesment terhadap sistem Cloud Storage Berbasis Web yang diusulkan. 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 

pengembangan produk yang dilakukan. Di sisi lain, hasil analisis dari keseluruhan data penelitian, 

baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif akan dijadikan sebagai dasar atau pijakan oleh tim 

peneliti dalam melakukan seminari dan desiminasi secara lebih luas tentang produk yang dihasilkan 

serta sistem informasi administrasi kepegawaian yang diusulkan. Sedangkan dalam pengembangan 

prototype akan menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan 

metodologi prototyping. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Cloud Storage 

Cloud storage merupakan teknologi penyimpanan data digital dengan memanfaatkan server 

virtual sebagai media penyimpanannya. Tidak seperti media penyimpanan perangkat keras pada 

umumnya, teknologi Cloud Storage tidak membutuhkan perangkat tambahan apapun, yang kita 

perlukan untuk mengakses data digital milik kita hanyalah perangkat komputer atau gadget yang telah 

dilengkapi dengan layanan internet. Mengenai istilah Cloud Storage tersebut terdiri dari dua kata 

dalam penyusunannya, Cloud dan Storage. Cloud yang berarti awan yang merupakan sebuah ibarat 

kata dari Internet. Internet diibaratkan layaknya sebuah awan yang luas yang mampu menampung 

banyak hal mulai dari informasi, hingga program-program dalam satu tempat dan dapat dimanfaatkan 

dengan mudah oleh banyak orang. Sedangkan kata Storage memiliki arti penyimpanan atau media 

penyimpanan, dalam hal ini yang dapat disimpan adalah data-data digital mulai dari data tertulis, 

audio, visual hingga program atau pun aplikasi digital. Jadi secara umum Cloud Storage dapat 

diartikan sebagai teknologi yang menggunakan internet sebagai media penyimpanan data-data digital. 

Pada dasarnya teknologi Cloud Storage merupakan pengembangan dari sistem Cloud Computing 

(komputasi awan). Komputasi Awan merupakan konsep dasar dari adanya layanan  Cloud Storage. 

Dengan penerapan teknologi Komputasi Awan, penyedia layanan Cloud Storage bisa membangun 

media penyimpanan secara online. Komputasi awan ini merupakan salah satu teknologi jaringan 

internet yang memiliki sejarah pengembangan yang cukup panjang. Secara sederhana sistem 

Komputasi Awan menggunakan serangkaian komputer server yang telah dioptimasi dengan sistem 

penyimpanan yang nantinya membentuk banyak virtual server atau tempat penyimpanan data dalam 

jaringan internet.  Data yang tersimpan pada virtual server tersebut akan tetap ada dalam server pusat 

dan jika pengguna memerlukan data tersebut, maka tinggal mengaksesnya dan akan tersimpan 

secara sementara pada perangkat kita. 

3.2 OwnCloud 

 OwnCloud merupakan salah satu berbagi perangkat lunak berkas (file hosting) gratis dan 

bebas layaknya Dropbox atau Google Drive. OwnCloud menyediakan pengamanan yang baik, 

memiliki tata cara yang baik bagi pengguna aplikasi untuk membagi dan mengakses data yang secara 

lancar terintegrasi dengan perangkat teknologi informasi yang tujuannya mengamankan, melacak, 

dan melaporkan penggunaan data. OwnCloud merupakan salah satu software open source yang 

mengizikan siapa saja untuk menginstall dan mengoperasikannya tanpa dikenanakan biaya. Software 

ini tidak melimitasi kapastias penyimpanan (kecuali space yang ada di hardisk server) dan jumlah 

client yang terkoneksi dengan software ini. Dikembangkan awal tahun 2010 oleh Frank Karlitschek 

seorang develover software KDE untuk menyediakan alternatif software penyedia layanan 

penyimpanan berbayar. Pembuatannya menggunakan scripting PHP dan Java Script dan dirancang 

agar bisa bekolaborasi dengan beberapa sistem database diantaranya SQLite, MAriaDB, MySQL 

Oracle dan PostgreSQL. OwnCloud server dapat melakukan sinkronisasi file dengan operating sistem 

lain yaitu Windows, OS X atau Linux. Versi mobile client juga tersedia untuk Android dan iOS. File 

atau data lain berupa kalender, kontak atau bookmark dapat diakses menggunakan web browser 

tanpa software tambahan. 

 

3.3 Halaman Login 

Form login berfungsi untuk mencegah pihak yang tidak berhak untuk mengakses ke sistem ini. 

Dengan demikian maka kerahasiaan data lebih terjamin. Pada sistem ini penngguna sistem (user) 

dibagi emnjadi beberapa kelompok sesuai dengan kewenangannya yang dibedakan dengan fungsi 

yang dibuka pada sistem ini. Berikut tampilan form login. 
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Gambar 3. Halaman Login Sistem 

3.4 Tampilan Halaman User 

Setelah pengguna berhasil login ke sistem maka akan melihat tampilan seberti ganbar berikut. 

Pada halaman ini user dapat melihat file dan folder yang kita  miliki termasuk juga file dan folder yang 

disharing oleh user lain. 

 

Gambar 4. Halaman Utama Sistem 

 

3.5 Mengubah Profile 

Halaman ini berfungsi untuk mengubah profile termasuk password, nama, foto, dan email kita 

dapat memilih menu yang ada di pojok kanan atas dan pilih menu [Personal] sehingga muncul 

tampilan seperti gambar berikut. 
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Gambar 5. Halaman untuk mengubah profile 

 

3.6 Melihat File/Folder yang Disharing Oleh User Lain 

Halaman ini berfungksi untuk   melihat file/folder yang disharing dari user lain kepada user yang 

kita gunakan, kita dapat memilih menu [Shared With You], pada halaman ini kita dapat melihat file-

file yang di sharing oleh user lain. 

 

Gambar 6. Halaman untuk melihat file yang disharing 

 

3.7 Melihat File/folder yang kita Sharing 

Halaman ini berfungsi untuk   melihat file/folder yang kita sharing ke user lain kita dapat memilih 

menu [Shared With Other], pada halaman ini kita dapat melihat file-file yang kita share ke user lain.  
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Gambar 7. Halaman untuk melihat file yang kita disharing 

 

3.8 Melihat file/folder yang kita Sharing dengan Menggunakan Link 

Selain sharing file/folder kita juga dapat melakukan sharing link. Link  yang kita share dapat kita 

proteksi dengan password dan tanggal. Orang lain yang akan mendowload file dari link yang kita 

sharing harus memasukkan password.  

 

Gambar 8. Halaman untuk share link 

 

3.9 Menghapus File/Folder 

Halaman ini berfungsi untuk menghapus file/folder yang sudah tidak diperlukan kita dapat 

memilih file/folder yang akan dihapus, dan pilih menu delete untuk menghapus, dan rename untuk 

mengganti nama file atau folder,  setelah file/folder dihapus maka  akan berada dalam menu [Deleted 

Files].  Terlihat seperti gambar dibawah. 
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Gambar 9. Halaman untuk menghapus file 

 

3.10 Melihat file yang pernah dihapus 

Setelah file/folder kita hapus, kita masih dapat mengembalikan file/folder yang kita hapus 

dengan memilih menu [Deleted Files] dan pilih restore. Untuk mengapus secara permanen kita bisa 

pilih delete.  Terlihat seperti gambar dibawah. 

 

Gambar 10. Halaman untuk melihat file yang pernah kita hapus 

 

3.11 Melakukan pencarian file/folder 

Sistem ini juga menyedikan fasilitas untuk melakukan pencarian file/folder yang berada pada 

user kita. Cara melakukan pencarian terlihat seperti gambar dibawah. 
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Gambar 11. Halaman untuk melihat file yang pernah kita hapus 

 

3.12 Menambahkan user baru 

Untuk menambahkan user baru hanya bisa dilakukan oleh admin atau admin group.  Admin 

dapat membuat grup dan membuat admin pada masing-masing group, sedangkan admin group hanya 

dapat membuat user pada group  tertentu saja. Admin dan admin group juga dapat membatasi ruang 

penyimpanan pada masing-masing user yang dibuat. Untuk membuat user admin dapat memilih 

menu [user/pengguna], secara detail terlihat seperti gambar dibawah.  

 

Gambar 12. Halaman untuk menambahkan admin dan admin group 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat digunakan 

sebagai media penyimpanan data secara oline bagi  dosen dan pegawai Universitas Pendidikan 

Ganesha, sistem ini juga dapat memberikan kemudahan dalam mengarsipkan data-data instansi 

sehingga dapat memudahkan proses pencarian data.  
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan 

penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai 

pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2016, seperti 

yang dikutip dalam laman www.kemenkeu.go.id, tanggal 27 Mei 2017,  jumlah penerimaan  dalam 

APBN 2016 adalah sebesar Rp. 1.882,5 triliun yang mana sebesar Rp. 1.546,7 Triliun atau sebesar 

84, 86% berasal dari sektor pajak sedangkan pada tahun 2017 jumlah penerimaan negara dalam 

APBN direncanakan sebesar Rp.1.750,3 Triliun yang mana sebesar 85,6 % berasal dari sektor pajak. 

Kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara 

tersebut. Data statistik menunjukkan rendahnya tingkat penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan, 

terutama untuk wajib pajak orang pribadi di Indonesia (Brodjonegoro, 2014; Brondolo et al., 2014; 

Putra, 2014). Besaran penerimaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 1% dari 

angka Produk Domestik Bruto (IMF, 2011) dan nilainya 3 (tiga) kali lebih rendah dibandingkan pada 

negara-negara lain di wilayah ASEAN (OECD, 2012). 

Use the "Insert Citation" button to add citations to this document. 

Kajian tentang kepatuhan telah banyak diulas dalam bebebrapa penelitian di seluruh dunia. 

Berbagai model peramalan perilaku tentang kepatuhan telah banyak dikembangkan yang salah satu 

diantaranya yang paling terkemuka adalah model perilaku berdasarkan Teori Perilaku Terencana 

(Theory of Planned Behavior-TPB) (Ajzen, 1991) sebagaimana telah banyak dirumuskan oleh peneliti 

di bidang perpajakan (misalnya Bobek dan Hatfield, 2003; Trivedi et al., 2005; Mustikasari, 2007; 

Arniati, 2009; Damayanti, 2012). 

Berdasarkan model TPB menurut Hidayat dan Nugroho (2010:82-93), perilaku individu untuk 

patuh terhadap kewajiban perpajakan adalah niat (intention). Sementara itu, niat yang dimaksud dapat 

dipengaruhi oleh  3 (tiga) komponen, pertama keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi 

terhadap hasil ini kemudian membentuk variabel sikap (attitude) terhadap perilaku tersebut, kedua 

This study aims at influencing tax compliance behavior in the framework of the Theory of Planned 
Behavior perspective. Data were collected using survey method through self-administration questionnaires 
distributed to individual tax payers on 8 tax office area in Bali Province of Indonesia. The data were then analyzed 
quantitatively by using Structural Equation Modeling (SEM). The results show that subjective norm has a 
significant effect on tax compliance intention. Meanwhile, the perceived behavior control and tax compliance 
intention have significant effect on tax compliance behavior.  

        
Keywords: Theory of Planned Behavior; Tax Compliance Behavior  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku kepatuhan perpajakan wajib pajak di wilayah Provinsi 
Bali dalam kerangka teori perilaku terencana (theory of planned behavior). Penelitian dilakukan dengan metode 
survei melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi pada 8 (delapan) wilayah Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) se-Provinsi Bali. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif 
menggunakan metode statistik berbasis Strutural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa 
norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh, pengendali perilaku kepatuhan perpajakan 
persepsian dan niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.  
 
Kata kunci: Kepatuhan Perpajakan, Teori Perilaku Terencana 
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adalah keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukan seperti 

konsultan pajak. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (subjective norm). Ketiga 

adalah keberadaan hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya dan persepsi tentang 

seberapa kuat hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Hal ini kemudian membentuk variabel 

pengendali perilaku persepsian (perceived behavioral control) . 

Sikap Merupakan perasaaan mendukung atau memihak atau perasaan tidak mendukungatau 

tidak memihak terhadap suatu objek yang akan disikapi. Hal itu timbul dari adanya evaluasi individu 

atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh 

Penelitian Bobek dan Hatfield (2003) dan Mustikasasri (2007) menunjukkanbahwa sikap ketidak 

patuhan pajak berpengaruh posistif dan signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh.  Penelitian 

kali ini selanjutnya mengajukan dugaan sebagai berikut: 

H1. Sikap terhadap perilaku kepatuhan perpajakan berpengaruh terhadap niat kepatuhan 

 perpajakan       

Dalam konteks perpajakan, norma subjektif dapat didefinisikan sebagai pengaruh dari orang-

orang sekitar yang direferensikan (Ajzen,1991). Orang-orang yang direferensikan misalkan tean, 

keluarga  atau pimpinan. Penelitian Bobek dan Hatfield (2003) dan Mustikasari (2007)  menunjukkan 

bahwa norma subjektif berpengaruh positif dansignifikan terhadap niat berperilaku patuh. Penelitian 

kali ini selanjutnya mengajukan dugaan sebagai berikut:   

H2. Norma subjektif berpengaruh  terhadap niat kepatuhan perpajakan       

 Aspek pengendali perilaku persepsian terkait kepatuhan pajak merujuk pada seberapa besar 

kendali yang diyakini telah dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perilaku spesifik pada 

bidang perpajakan, misalnya melaporkan terlalu rendah besaran penghasilan atau melaporkan item-

item yang tidak sepantasnya dapat dikurangkan (Bobek dan Hatfield, 2003). Penelitian Mustikasari 

(2007) menyatakan bahwa pengendali perilaku persepsian berpengaruh terhadap niat berperilaku. 

Penelitian kali ini selanjutnya mengajukan dugaan sebagai berikut:   

H3a. Pengendali perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat berperilaku 

Pelaksanaan perilaku tergantung pada keyakinan individu terhadap seberapa besar control 

yang dimikinya terhadap perilaku. Pengendali perilaku persepsian yang telah berubahakan 

mempengaruhi individu untuk berperilaku. Penelitian Mustikasari (2007) menemukan bahwa 

Pengendali perilaku persepsian berpengaruh signifikan terhadap ketidak patuhan wajib pajak. 

Penelitian kali ini selanjutnya mengajukan dugaan sebagai berikut:   

 H3b. Pengendali perilaku persepsian berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan perpajakan   

Berdasarkan model TPB, niat berperilaku merupakan variabel antara dalamberperilaku. Hal ini 

berarti perilaku individu pada dasarnya didasari adanya niat untuk berperilaku. Penelitian Bobek dan 

Hatfield (2003) dan Mustikasari (2007) menunjukkan bahwa niat untuk berperilaku berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap perilaku.  

Penelitian kali ini selanjutnya mengajukan dugaan sebagai berikut:   

H4. Niat kepatuhan perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan perpajakan     
Penelitian kali ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara teori untuk melengkapi kajian 

mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam studi akuntansi keperilakuan dan selain itu hasil 

penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah terkait dengan pembuatan kebijakan 

terkait dengan kepatuhan wajib pajak.  

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei melalui 

penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner disebarkan secara langsung 

kepada responden yang disampel dari populasi, yakni seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 

pada 8 wilayah KPP di Provinsi Bali, yaitu: 1) KPP Madya Denpasar; 2) KPP Pratama Denpasar 

Barat; 3) KPP Pratama Denpasar Timur dan Denpasar Selatan; 4) KPP Pratama Badung Utara; 5) 

KPP Pratama Badung Selatan; 6) KPP Pratama Gianyar; 7) KPP Pratama Tabanan; dan 8) KPP 

Pratama Singaraja. Responden dipilih secara acak dari populasi yang dimaksud dengan 

mempertimbangkan jumlah minimum sampel penelitian sebagaimana menjadi persyaratan penting 
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dalam pendekatan Structural Equation Modeling (SEM). Gefen et al. (2000) menyarankan jumlah 

minimal sampel yang diperlukan pada teknik Partial Least Square (PLS) adalah paling sedikit 10 kali 

dari jumlah (n) item pengukuran pada konstruk yang paling kompleks. Dengan berpedoman pada 

aturan ini, maka sampel pada penelitian kali ini minimal berjumlah 80 kasus. Penelitian ini berhasil 

memperoleh 98 respon valid sehingga dapat dinyatakan bahwa data penelitian telah memenuhi 

persyaratan analisis PLS yang memadai.   

Instrumen penelitian terkait TPB pada bidang perpajakan yang digunakan pada riset kali ini 

dikembangkan dan diadaptasi dari penelitian Mustikasari (2007) dengan beberapa modifikasi minor 

dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi riil di lokasi penelitian.. Tabel 1 berikut menyajikan 

konstruk-konstruk yang digunakan dalam model penelitian pada riset kali ini. 

 

Tabel 1. Konstruk-konstruk yang Digunakan 

No. Konstruk Item-item Pengukuran 

1 Sikap terhadap Perilaku 
Kepatuhan Perpajakan 

1. Keinginan untuk membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya 
2. Biaya suap ke fiskus lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang 

bisa dihemat 
 

2 Norma Subjektif 1. Pertimbangan dari teman 
2. Pertimbangan dari konsultan pajak 
3. Pertimbangan dari petugas pajak 

3 Pengendali Perilaku 
Kepatuhan Pajak  
Persepsian 

1. Kemungkinan diperiksa pihak fiskus 
2. Kemungkinan dikenai sanksi 
3. Kemungkinan pelaporan pihak ketiga 

4 Niat Kepatuhan Perpajakan 1. Kecenderungan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun 
pajak terakhir 

2. Keputusan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun pajak 
terakhir 

5 Perilaku Kepatuhan 
Perpajakan 

1. Tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda 
keterlambatan penyerahan Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) 
masa 

2. Tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas bunga 
keterlambatan pembayaran pajak terhutang 

3. Tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda dan 
bunga kekurangan pajak yang disetorkan 

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan 

 

Terdapat dua variabel dependen pada penelitian ini , yaitu Niat Kepatuhan Perpajakan dan 

Perilaku Kepatuhan Perpajakan. Niat Kepatuhan Perpajakan diukur dengan meminta responden 

menyatakan persetujuannya (skala likert 7-poin; 1 bernilai ‘Sangat Tidak Setuju’ dan 7 bernilai ‘Sangat 

Setuju’) terhadap dua pernyataan terkait kecenderungan dan keputusan untuk melakukan 

ketidakpatuhan perpajakan (reverse scale). Sementara variabel Perilaku Kepatuhan Perpajakan 

diukur dengan meminta responden menyatakan persetujuannya (skala likert 7-poin; 1 bernilai ‘Sangat 

Tidak Setuju’ dan 7 bernilai ‘Sangat Setuju’) terhadap empat kondisi yang kemungkinan dialami 

responden dalam 2 tahun pajak terakhir, yaitu apakah responden: 1) menerima STP atas denda 

keterlambatan penyerahan SPT; 2) menerima STP atas bunga keterlambatan pembayaran pajak 

terhutang; 3) menerima STP atas denda dan bunga kekurangan pajak yang disetorkan; dan 4) dijatuhi 

hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Hipotesis-hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diuji menggunakan pendekatan Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan teknik Partial Least Square (PLS). PLS dipilih dengan 

mempertimbangkan kapasitasnya dalam mengakomodasi secara handal pengujian hubungan antara 

beberapa variabel independen dan beberapa variabel dependen. PLS adalah suatu pendekatan SEM 

berbasis varian yang secara simultan melakukan pengujian atas model struktural (hubungan antar 

konstruk) dan model pengukuran (hubungan antara konstruk dan masing-masing indikatornya) (Chin 

et al., 2003). PLS mampu mengestimasi model-model penelitian dengan jumlah sampel kecil, 

mengantisipasi isu multikolinieritas antar variabel independen dan tidak mensyaratkan asumsi-asumsi 
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pendistribusian atas data yang digunakan (Naranjo-Gil dan Hartmann, 2007). Pada penelitian ini, 

pengujian dilakukan dengan berbantuan software aplikasi analisis data SmartPLS 3.0.  

3. Hasil dan Pembahasan  

Penilaian terhadap validitas konvergen dilakukan dengan menggunakan dua parameter, yaitu 

ukuran reliabilitas item individual dan ukuran konsistensi internal. Ukuran reliabilitas item individual 

dan ukuran konsistensi internal dinilai memadai ketika, masing-masing, item pengukuran (indikator) 

memiliki besaran loading faktor lebih dari 0,4 (Hair et al., 2010) serta variabel penelitian memiliki nilai 

composite realibility dan besaran Average Variance Extracted (AVE) lebih dari 0,5 (Fornell dan 

Larcker, 1981). Hasil analisis menunjukkan bahwa besaran loading faktor Sikap Terhadap Perilaku 

Kepatuhan Perpajakan (SKP) adalah sebesar 0,790, besaran loading faktor Norma Subjektif (NS) 

adalah 0,881, besaran loading faktor Pengendali Perilaku Kepatuhan Perpajakan Persepsian (KON) 

adalah 0,858, besaran loading faktor Niat Kepatuhan Perpajakan (NIAT) adalah 0,949 dan besaran 

loading faktor Perilaku Kepatuhan Perpajakan (PRI) adalah 0,944. Semua indikator dan variabel 

penelitian memenuhi tingkat reliabilitas item individual dan nilai konsistensi internal yang memadai . 

Sedangkan Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan membandingkan nilai dari akar 

kuadrat AVE dan nilai korelasi antar konstruk (rule of thumb: √AVE > korelasi antar konstruk) (Hair et 

al., 2010). Hasil analisis menunjukkan bahwa besaran AVE Sikap Terhadap Perilaku Kepatuhan 

Perpajakan (SKP) adalah sebesar 0,704, besaran AVE Norma Subjektif (NS) adalah 0,678, besaran 

AVE Pengendali Perilaku Kepatuhan Perpajakan Persepsian (KON) adalah 0,798, besaran AVE  Niat 

Kepatuhan Perpajakan (NIAT) adalah 0906 dan besaran AVE Perilaku Kepatuhan Perpajakan (PRI) 

adalah 0,911.Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai validitas diskriminan pada tergolong memadai  

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan mengamati nilai koefisien jalur struktural serta 

nilai t-value antar konstruk yang menggambarkan arah dan kekuatan pemengaruhan masing-masing 

hubungan antar konstruk yang dihipotesiskan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tiga jalur hubungan 

ditemukan tidak signifikan, sementara empat jalur hubungan menunjukkan nilai t-value yang signifikan 

(Tabel 5).  

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Jalur Hubungan Koefisien t-value p-value Keputusan 

H1 SKP  NIAT 0,060 0,513 0,608 Hipotesis tidak terdukung 
H2 NS  NIAT 0,262 2,422 0,016 Hipotesis terdukung 

 H3a KON  NIAT 0,043 0,398 0,691 Hipotesis tidak terdukung 
 H3b KON  PRI 0,294 3,315 0,001 Hipotesis terdukung 
H4 NIAT  PRI 0,511 6,543 0,000 Hipotesis terdukung 

Keterangan: SKP=Sikap Terhadap Perilaku Kepatuhan Perpajakan; SN=Norma Subjektif; 

KON=Pengendali Perilaku Kepatuhan Perpajakan Persepsian; NIAT=Niat Kepatuhan Perpajakan; 

PRI=Perilaku Kepatuhan Perpajakan 

Sumber: Output SmartPLS 3.0 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 5 diperoleh bahwa dari pengujian hipotesis 1 

(H1) nilai p-value H1 adalah sebesar 0,608 dan hipotesis 3a (H3a) nilai p-value H3a adalah sebesar 

0,691 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. ini berarti bahwa sikap terhadap perilaku 

kepatuhan perpajakan dan pengendali perilaku kepatuhan perpajakan terhadap niat kepatuhan wajib 

pajak tidak terdukung. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Bobek dan Hatfield (2003), 

Mustikasari (2007),Hidayat dan Nugroho (2010) yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh terhadap 

niat untuk berbuat patuh sedangkan pengendali perilaku kepatuhan perpajakan berpengaruh terhadap 

niat kepatuhan wajib pajak.  

Hasil uji analisis untuk Hipotesis 2 (H2), Hipotesis 3b (H3b) dan Hipotesis 4 (H4) memiliki nilai p-

value lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa ketiga hipotesis tersebut terdukung. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Mustikasari (2007),Hidayat dan Nugroho (2010) yang menyatakan bahwa 

norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh, pengendali perilaku kepatuhan 
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perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan dan niat berperilaku patuh berpengaruh 

terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.  

  

4. Simpulan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat merupakan dasar seorang wajib pajak untuk 

berperilaku patuh. Selain itu kepatuhan seorang wajib pajak juga didukung oleh norma subjektif dan 

pengendali perilaku kepatuhan. Ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak di Bali di selain pengaruhi 

oleh niat wajib pajak, juga di pengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan di sekitar wajib pajak itu sendiri. 

Hal lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah seberapa kuat keberadaan hal-hal 

yang dapat mendukung dan menghambat perilaku seorang wajib pajak.  

Hasil penelitian ini dapat berdampak penting bagi pemerintah khususnya Kementerian 

Keuangan, DJP dan KPP masing-masing Kabupaten/Kota untuk mengambil kebijakan terkait dengan 

kepatuhan wajib pajak. Masyarakat seharusnya memiliki kepatuhan dalam mentaati kewajiban 

mereka dalam membayar dan melaporkan pajak mereka sepanjang penghasilan yang mereka terima 

merupakan objek pajak.  

Penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari beberapa kelemahan. Penggunaan kuisioner sebagai 

instrumen pengumpulan data memiliki resiko bawaan berupa bias-bias respon. Penelitian selanjutnya 

dapat melakukan ekstensifikasi metode dengan melakukan wawancara untuk menunjang hasil 

analisis data yang terkumpul melalui kuisioner.  
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ABSTRACT  
This study addresses the issue of village assets management in Bali Province of Indonesia since the cases 

of misuse and abuse of village assets by village apparatuses became a frequent problem in the Bali Province. 
This study aims to investigate the effect of village asset management quality in term of utilization optimization and 
management professionalism in increasing the village original revenue of the in Buleleng Regency of Bali 
Province. Data collection was conducted by survey method through self-administered questionnaires distributed 
to 87 village heads and village secretaries in Buleleng Regency, the largest regency in Bali Province. 
Furthermore, the data obtained were analyzed quantitatively using multiple linear regression techniques.This 
study found that the efforts of optimizing the utilization and professionalism of village assets management 
significantly have positive impact on the improvement of village original revenue.   
 
Keywords: optimization of village assets utilization, professionalism of village assets management, village original 

revenues 

ABSTRAK  
Penelitian ini mengangkat topik pengelolaan aset desa pada desa-desa di Provinsi Bali sebab kasus-kasus 

penyalahgunaan aset desa oleh aparat pemerintah desa telah menjadi problematika yang marak terjadi pada 

desa-desa di wilayah Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh kualitas pengelolaan 

aset desa yang optimal dan profesional dalam meningkatkan pendapatan asli desa pada desa-desa di Kabupaten 

Buleleng Bali. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 87 

kepala desa dan sekretaris desa di wilayah Kabupaten Buleleng, kabupaten terbesar di Provinsi Bali. 

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif menggunakan teknik regresi linier berganda.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya optimalisasi dan profesionalisme pengelolaan aset desa secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa.  

 
Kata kunci: optimalisasi pemanfaatan aset desa, profesionalisme pengelolaan aset desa, pendapatan asli desa  

1. Pendahuluan  

Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 membawa terobosan baru bagi Pemerintahan Desa 

dan masyarakat desa dalam membangun serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

desa. Salah satu program yang dapat dilakukan sesuai dengan amanat UU desa tersebut adalah 

melalui pengelolaan aset desa yang berkualitas .Aset desa merupakan aset milik desa yang 

digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa. Namun, dalam 

implementasinya terkadang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut. Widayanti (2010) 

menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan aset daerah merupakan salah satu elemen penting yang 

menjadi landasan bagi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menjadi ukuran mengenai 

kepatutan daerah untuk mendapatkan pinjaman atau berhak untuk menerbitkan obligasi. Bloomquist 

dan Oldach (2005) menjelaskan bahwa optimalisasi aset di dunia industri adalah proses 

memaksimalkan nilai aset produksi suatu perusahaan melalui manajemen resiko yang efektif. 

Agustina (2005) dalam Widayanti (2010) melakukan suatu studi kasus yang dilakukan di Kabupaten 

Pontianak tentang manajemen aset Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

identifikasi atas asset daerah yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah menjadi sumber 

pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan publik (public service)  

Beberapa desa di Bali menghadapi beberapa permasalahan terkait dengan kualitas 

pengelolaan aset desa dari segi optimalisasi pemanfaatan dan profesionalisme pengelolaannya. Hal 

ini dapat diamati dengan memperhatikan kenyataan bahwa di beberapa desa masih belum jelas 

sumber keuangan yang diberikan pada pemanfaatan aset desa dan belum optimalnya fungsi BPD 
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(Badan Permusyawaratan Desa) yang bekerjasama dengan Kepala Desa menyusun peraturan desa 

dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset desa. Hal tersebut tercantum dalam UU No.6 tahun 2014 

dalam pasal 77 ayat 3 yang isinya adalah Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala 

Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik 

Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Masalah ini menjadi problematika yang harus 

terselesaikan sehingga harapan untuk menjadi desa yang maju dan mandiri dapat tercapai. 

Perwujudan pemanfaatan aset desa dalam hal ini dalam bentuk BUMDesa, badan usaha ini nantinya 

akan dikelola oleh Pemerintah Desa, pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil 

guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Permasalahan seperti ini jika tetap dibiarkan akan 

berpotensi pada penyalahgunaan aset desa oleh oknum pemerintahan desa atau yang berpengaruh 

di desa.      

Berdasarkan latar belakang tersebut timbul tiga pertanyaan yang dijawab melalui penelitian ini, 

yaitu: (1) Apakah optimalisasi pemanfaatan aset berpengaruh terhadap pendapatan asli desa?; (2) 

Apakah profesionalisme pengelolaan aset berpengaruh terhadap pendapatan desa?;(3) Apakah 

optimalisasi pemanfaatan aset dan profesionalisme pengelolaan aset berpengaruh secara simultan 

terhadap pendapatan asli desa?; Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu, (1) Mengetahui apakah 

optimalisasi pemanfaatan aset berpengaruh terhadap pendapatan asli desa; (2) Mengetahui apakah 

profesionalisme pengelolaan aset berpengaruh terhadap pendapatan desa; (3) Mengetahui apakah 

optimalisasi pemanfaatan aset dan profesionalisme pengelolaan aset berpengaruh secara simultan 

terhadap pendapatan asli desa.  

Pada hakikatnya, Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, 

pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian aset Desa (Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa). 

Pengelolaan aset Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu Sekretaris Desa (pasal 4 dan 5 

Pengelolaan Aset Desa). Dan Aset Desa yang berupa tanah ketika dipinjamsewakan harus mendapat 

ijin tertulis dari Bupati. Pengelolaan asset desa dapat secara optimal dilakukan salah satunya dengan 

mendirikan BUMDesa. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. 

BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDesa dapat 

menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa).  

Sementara itu, profesionalisme di sini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam 

memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif serta tidak hanya sekedar kecocokan keahlian 

dengan tempat penugasan. Sehingga aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk 

memahami dan menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke dalam kegiatan dan program 

pelayanan (Riyanto, 2014). Dalam hal ini, profesionalisme aparatur desa sepenuhnya dapat 

mengklasifikasikan program pengelolaan aset desa agar lebih mudah dalam hal pengelolaan dan juga 

pengawasan. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) dilakukan berasaskan prinsip transparan, 

akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin dikaji dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban sampai pengawasan (Astuti, 2015). Menurut Sedarmayanti (2013) 

profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin yang efektif bagi 

pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran 

profesionalisme adalah kompetensi, efisiensi dan efektifitas serta bertanggung jawab.  

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dan 

persamaan variabel serta beberapa keterkaitan lainnya. Penelitian yang dimaksud yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Bertovic, et al. (2002) yang menjelaskan teknik pengimplentasian manajemen 

asset  secara bertahap dengan salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah optimalisasi pemanfaat 

asset . Dalam studi ini dilakukan di Negara-negara Eropa dengan hasil penelitian bahwa di Negara 

yang menjadi sampel penelitian (Kroasia dan New-Zealand) telah memiliki departemen khusus untuk 

pengelolaan asset daerah sehingga telah dapat dioptimalkan pemanfaatan asset daerahnya. Hal 

tersebut juga telah menunjukkan profesionalisme pengelolaan asset daerah, sehingga hasil 
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penelitiannya dapat disimpulkan optimalisasi pemanfaatan asset dan profesionalisme pengelolaan 

asset mempengaruhi pendapatan daerah. Agustina (2005) dalam Widayanti (2010) melakukan suatu 

studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Pontianak tentang manajemen aset Pemerintah Daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi atas asset daerah yang belum dimanfaatkan oleh 

Pemerintah Daerah menjadi sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan publik 

(public service). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan asset dapat 

mempengaruhi pendapatan asli daerah.  

Wardhana (2005) meneliti mengenai bagaimana mengelola aset Kota Jakarta. Penelitian ini 

membahas mengenai keberadaan potensi kota sebagai aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya restruktisasi organisasi dalam 

pengelolaan aset sehingga optimalisasi pemanfaatan asset daerah dapat menjadi lebih professional 

melalui pembentukan Badan Pengelola dan Dewan Supervisi Aset. Widayanti (2010) menyatakan 

bahwa optimalisasi pemanfaatan asset daerah berpengaruh terhadap inventarisasi dan identifikasi 

asset. Hal tersebut berarti bahwa optimalisasi pemanfaatan asset memiliki potensi peningkatan 

pendapatan daerah dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan menggunakan system  

yang baik. Pengelolaan (manajemen) aset daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha 

yang sehat. Manajemen Aset yang didalamnya terkandung optimalisasi pemanfaatan asset 

merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam 

pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan 

pengendalian yang lemah (Siregar, 2004).  

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah:  

H1.  Optimalisasi pemanfaatan asset  desa berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli 

desa  

H2.  Profesionalisme pengelolaan asset desa berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan 

asli desa  

H3. Optimalisasi pemanfaatan asset dan profesionalisme pengelolaan asset secara simultan 

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa  

2. Metode  

Populasi penelitian ini adalah seluruh desa yang menerima dana desa sesuai UU No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa di Kabupaten Buleleng. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling dengan kriteria tertentu yaitu perangkat desa yang bersentuhan langsung dengan 

pengelolaan aset desa.Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Desain penelitian survei yaitu setiap kantor kepala desa didatangi secara langsung dan diberikan 

kuesioner. Jumlah desa yang memenuhi kriteria sampel yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

sebanyak 129 Desa (Bulelengkab.go.id diakses 3 Oktober 2016).  Dari sejumlah 129 kuesioner yang 

disebarkan, kuesioner yang kembali berjumlah 87 paket (response rate = 67,4%). Secara demografis, 

responden terdiri dari Kepala Desa sejumlah 67 orang dan Sekretaris desa sejumlah 20 orang, 

mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (88,5%), dan sebagian besar berusia 40 – 49 tahun 

(56,3%).   

Variabel Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa pada penelitian ini diukur menggunakan 

instrument penelitian dari Widayanti (2010) dengan berbagai modifikasi pertanyaan kuesioner. Jumlah 

pernyataan kuesioner berjumlah 15 pernyataan dengan menggunakan skala likert 5. Sementara itu, 

variabel Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa diukur menggunakan instrument penelitian dari 

penelitian Krisindarto (2012) yang dilakukan berdasarkan siklus profesionalisme pengelolaan asset. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 108 yaitu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, 

penilaian, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian. Terakhir, kuesioner penelitian tentang 

pendapatan asli desa diambil dari teori atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang 
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Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berisikan tentang pos-pos pendapatan asli desa yaitu hasil 

usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan 

lain-lain pendapatan asli desa yang sah.  

Sebelum dilakukan analisis data, maka dilakukan uji terhadap instrument yaitu uji validitas dan 

reliabilitas serta uji asumsi klasik uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. 

Sedangkan, untuk menguji hubungan antara variabel optimalisasi pemanfaatan aset dan 

profesionalisme pengelolaan aset terhadap peningkatan pendapatan asli desa menggunakan regresi 

linier berganda dengan model OLS dengan menggunakan software SPSS for Windows Realesed 17.0 

Programe. Metode ini merupakan salah satu cara perhitungan koefisien regresi statistik yang tidak 

bias, efisiensi dan konsistensi. Metode ini dapat diformulasikan dalam rumus regresi linear berganda 

sebagai berikut:  

 

PAD= β0 + β1 OPS + β2 PPA + e............. (1) Keterangan:  

PAD  = Pendapatan Asli Desa 

OPS  = Optimalisasi Pemanfaatan Aset  

PPA  = Profesionalisme Pengelolaan Aset  

e = Error  

 

 Untuk menguji koefisien regresi secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) digunakan uji t dangan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

H0:  b0 = 0, artinya variabel bebas secara parsial tidak punya pengaruh siginifikan terhadap variabel 

terikat  

H1: b1 ≠ 0, artinya variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  

variabel terikat  

 

Pengujian koefisien regresi secara simultan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F 

hitung dan F tabel:  

• Jika nilai F hitung > F tabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat 

(Y).  

• Jika nilai F hitung < F tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat (Y).  

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS:  

• Jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

(Y).  

• Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (Y). 

3. Hasil dan Pembahasan   

 Tabel 1 menyajikan hasil analisis statistika deskriptif variabel-variabel yang 

dioperasionalisasikan  pada penelitian ini. Secara umum, tingkat optimalisasi pemanfaatan aset, kadar 

profesionalisme pengelolaan aset dan besaran pendapatan asli desa pada desa-desa yang menjadi 

lokasi penelitian tergolong tinggi, masing-masing dengan mean 3,1526 (SD=0,813); 3,4862 

(SD=0,736); dan 3,3985 (SD=0,785).   

 

Tabel 1. Statistika Deskriptif Variabel Penelitian  

Mean 

 Min  Maks  Min  Maks  Deviation 

Optimalisasi Pemanfaatan Aset  1,00  5,00  1,20  5,00  3,1526  0,81388  

Variabel  
Rentang Teoretis  Rentang Aktual  Std.  
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Profesionalisme Pengelolaan Aset  1,00  5,00  1,09  4,73  3,4862  0,73693  

Pendapatan Asli Desa  1,00  5,00  1,20  5,00  3,3985  0,78559  

 
Sumber: Output SPSS  

 

Reliabilitas dan Validitas  

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas (Tabel 2), variabel optimalisasi pemanfaatan aset desa 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,774 lebih besar dari 0,60. Hal ini berati item-item kuesioner 

untuk mengukur variabel optimalisasi pemanfaatan aset desa dapat dikatakan konsisten atau reliabel 

sebagai alat ukur. Hasil uji reliabilitas variabel professionalisme pengelolaan aset desa memberikan 

nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,719 lebih besar dari 0,60. Hal ini berati item-item kuesioner untuk 

mengukur variabel profesionalisme pengelolaan aset desa juga dapat dikatakan konsisten atau 

reliabel sebagai alat ukur. Terakhir, hasil uji reliabilitas atas variabel pendapatan asli desa 

menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,661 lebih besar dari 0,60. Hal ini berati item-item 

kuesioner untuk mengukur pendapatan asli desa dapat dikatakan konsisten atau reliabel sebagai alat 

ukur.  

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Reliabilitas  

Variabel Penelitian  Cronbach’s Alpha  

Optimalisasi Pemanfaatan Aset  0,774  

Profesionalisme Pengelolaan Aset  0,719  

Pendapatan Asli Desa  0,661  

Sumber: Output SPSS  

 

Sementara itu, hasil pengujian uji validitas untuk variabel optimalisasi pemanfaatan aset desa 

dapat dipaparkan bahwa dari 11 item pertanyaan memiliki nilai correlateditem-totalcorrelation lebih 

besar dari 0,3 dan signifikan pada level signifikansi < 0,05. Hal ini berarti indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel optimalisasi pemanfaatan aset desa dapat dikatakan valid sebagai alat ukur.  

Kedua, hasil pengujian uji validitas untuk variabel profesionalisme pengelolaan aset desa dapat 

dipaparkan bahwa dari 10 item pertanyaan memiliki nilai correlated item-total correlation lebih besar 

dari 0,3 dan signifikan pada level signifikansi < 0,05. Hal ini berarti indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel profesionalisme pengelolaan aset desa dapat dikatakan valid sebagai alat ukur. 

Terakhir, hasil pengujian uji validitas untuk variabel pendapatan asli desa dapat dipaparkan bahwa 

dari 6 item pertanyaan memiliki nilai correlated item-total correlation lebih besar dari 0,3 dan signifikan 

pada level signifikansi < 0,05. Hal ini berarti indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

pendapatan asli desa dapat dikatakan valid sebagai alat ukur.  

Hasil uji multikolonearitas menunjukkan  nilai Tolerance masing-masing variabel lebih besar dari 

10% atau 0,1 yaitu variabel optimalisasi pemanfaatan aset desa sebesar 0,982 dan variabel 

profesionalisme pengelolaan aset desa sebesar 0,982. Demikian juga dengan VIF masing-masing 

variabel memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 yaitu untuk variabel optimalisasi pemanfaatan aset desa 

sebesar 1,019 dan variabel profesionalisme pengelolaan aset desa sebesar 1,019.Hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan atau gejala multikolinieritas antar variabel bebas. 

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dan menghasilkan nilai 

DW = 2,141 (Tabel 7). Keputusan apakah model regresi menunjukkan gejala autokorelasi/ tidak 

ditentukan dengan membandingkan nilai DW hitung dengan nilai DU pada tabel Durbin Watson. Pada 

tabel Durbin-Watson, nilai DU untuk jumlah kasus (n) 87 dan jumlah variabel independen (k) 2 adalah 

1,6999. Ketiadaan autokorelasi terpenuhi ketika DW hitung lebih besar daripada DU dan lebih kecil 

daripada nilai (4 – DU). Dengan memperhatikan nilai DW hitung sebesar 2,141, maka nilai ini terbukti 

lebih besar daripada DU (1,6999) dan lebih kecil daripada nilai (4 – DU; 4 – 1,699; 2,3001). Dengan 

demikian dapat dinyatakan model regresi bebas autokorelasi.  

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2011).Penelitian ini 
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mengaplikasikan uji Glejser untuk meregresikan absolute residual terhadap variabel 

independen.Keputusan ada/tidaknya gejala heterokedastisitas pada model regresi ditentukan dari nilai 

signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel absolute residual 

(AbsUT), yaitu tidak terjadi heterokedastisitas ketika pengaruh variabel indenden tidak signifikan. Hasi 

pengujian pada tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 (OPA = 0,147 dan PPA = 0,198) 

sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi yang dirumuskan tidak mengandung gejala 

heterokedastisitas. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

Test disajikan pada Tabel 9.Kolmogiorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,510 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data berdistribusi normal 

jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data 

berdistribusi normal.  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menentukan koefisien determinasi, regresi linier 

berganda, uji kelayakan model t dan uji kelayakan model f. Pertama uji koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan sangat terbatas. Berdasarkan hasil 

uji determinasi diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,323, yang mengandung arti bahwa 

32% variasi besarnya Reduksi Kualitas Audit bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu 

optimalisasi pemanfaatan aset desa dan profesionalisme pengelolaan aset desa. Sedangkan sisanya 

68% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Analisis regresi linier berganda bertujan untuk 

mengetahui pengaruh optimalisasi pemanfaatan aset desa dan profesionalisme pengelolaan aset 

desa terhadap pendapatan asli desa pada desa yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali.Analisis 

regresi linear berganda dapat disajikan pada tabel 3.  

 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Bergandaa  

 
Standardized  

 Unstandardized Coefficients  Collinierity Statistics  
 Model  Coefficients  T  Sig.  

 B  Std. Error   Beta    Tolerance  VIF  

(Constant)  5,204   2,511    2,073  0,041    
OPA  0,214  0,043   0,455  5,024  0,000  0,982  1,019  

PPA  0,233  0,052   0,408  4,504  0,000  0,982  1,019  

a.  Dependent Variable: pendapatan Asli Desa  

Keterangan: OPA = Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa; PPA = Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa 

Sumber: Output SPSS  

 

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diketahui konstanta (α) = 5,204, nilai koefisien regresi 

b1 = 0,214 dan nilai koefisien b2 = 0,233. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditentukan persamaan 

regresi linier berganda pola pengaruh variabel optimalisasi pemanfaatan aset desa (X1), 

profesionalisme pengelolaan aset desa (X2) terhadap pendapatan asli desa (Y) dapat dinyatakan 

dengan persamaan sebagai berikut:   

Y = α + b1X1 + b2X2 + e.   

Y =5.204+0,214X1+0,233X2+e.    

Koefisien regresi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa (X1) sebesar 0,214 menggambarkan 

bahwa Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya 

Pendapatan Asli Desa artinya apabila aparatur desa melakukan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa 

maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Koefisien regresi profesionalisme pengelolaan aset 

desa (X2) sebesar 0,233 menggambarkan bahwa Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa 

mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya Pendapatan Asli desa artinya apabila aparatur desa 

memiliki Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa yang tinggi maka akan dapat meningkatkan 

pendapatan asli desa. Hal ini mengartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara Optimalisasi 
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Pemanfaatan Aset Desa (X1), Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa (X2) terhadap Pendapatan Asli 

Desa (Y).  

 Hasil uji t (parsial) didapatkan hasil yang pertama: pengaruh optimalisasi pemanfaatan aset 

desa terhadap pendapatan asli desa, diperoleh nilai t-hitung sebesar 5,024 > dari nilai t-tabel sebesar 

1,677 dan nilai signifikan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa sebesar 0,000 < dari 0,05 sehingga H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan asli desa.Kedua, pengaruh profesionalisme pengelolaan 

aset desa terhadap pendapatan asli desa, diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,504 > dari nilai t-tabel 

sebesar 1,677. Nilai signifikan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa sebesar 0,000 < dari 0,05 

sehingga H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profesionalisme pengelolaan aset desa 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli desa. Hasil uji F didapatkan nilai 

signifikan 0,00<0,05 sehingga H3 diterima, hal ini menunjukkan variabel independen optimalisasi 

pemanfaatan aset desa dan profesionalisme pengelolaan aset desa secara simultan berpengaruh 

terhadap pendapatan asli desa.  

4. Simpulan   

Hasil penelitian secara umum memberikan dukungan terhadap dugaan pengaruh kualitas 

pengelolaan aset desa terhadap pendapatan asli desa. Optimalisasi pemanfaatan dan 

profesionalisme pengelolaan aset terbukti berpengaruh postif bagi peningkatan pendapatan asli desa 

pada desa-desa di kabupaten Buleleng – Bali. Hasil ini konsisten dengan penelitian Agustina (2005) 

yang menemukan bahwa pengelolaan aset yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak 

dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Demikian pula, 

penelitian yang dilakukan Widayanti (2010) mendapati bahwa optimalisasi pemanfaatan asset memiliki 

potensi peningkatan pendapatan daerah dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan 

menggunakan system yang baik. Pengelolaan (manajemen) aset daerah merupakan salah satu faktor 

penentu kinerja usaha yang sehat. Manajemen Aset yang didalamnya terkandung optimalisasi 

pemanfaatan asset merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga 

transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan 

pengawasan dan pengendalian yang lemah (Siregar, 2004).  
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I Made Hendra Mahajaya Pramayasa1, Ni Putu Nanik Hendayanti2 

ABSTRACT 

 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 
Kreativitas adalah cara menghasilkan perubahan (change) dan ‘perbedaan’ (difference). Inovasi 

adalah ‘produk’ kreativitas dengan beberapa pengertian: ide baru, pengenalan ide baru, penemuan, 

pengenalan penemuan, ide yang berbeda dari bentukbentuk yang ada, dan pengenalan sebuah ide 

yang ‘mengganggu’ kebiasaan umum (Piliang, 2014 :80). Kreativitas diperlukan dalam menciptakan 

sesuatu menjadi lebih menarik dan atraktif. Inovasi terhadap sesuatu bentuk karya atau produk 

dipengaruhi oleh kreativitas mencipta dari peracangnya. Perkembangan dari sebuah usaha atau 

pekerjaan tidak terlepas dari sejauh mana seseorang mampu mengolah bakat kreatifnya untuk 

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap aspek mendukung munculnya ide kreatif. 

Memunculkan suatu ide kreatif terkait erat dengan kemampuan mentransformasikan serangkaian 

 Inovasi Desain Patra Olanda Yang Bersumber Dari Hiasan 
Bangunan Tradisional dan Modern Bali 

1,2Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM BALI 

Email: hendramahajayaa@gmail.com 

Creativity is needed to create something more interesting and attractive. High creativity of Balinese people 
can be seen from the number of beautiful Balinese buildings with classic ornaments that are characterized the 
walls and doors of Balinese buildings. One of the ornaments is-  Patra Olanda that has a wide leaves form pattern 
with the composition of repetition. The innovation of the existence of Patra Olanda as a decoration on the building 
is applied through various carvings on every part of the building in Bali. Through the exploration of the existence 
of Patra Olanda on the buildings in Museum Bali as well as some minimalist building ornaments with comparative 
and experimental methods so as to get the  Patra Olanda designs which have more variation and modern 
attached. The result of this research is obtained through data processing from observation and digital design 
experiment from common Patra Olanda pattern become various innovative designs that can be applied for 
various needs such as design for clothing and pattern for decorating the plate. The innovativeof Patra Olanda 
design is expected to develop the application of unique and classic decorative function to become more dynamic, 
modern and have economic value in accordance with the era, and indirectly can preserve and increase public 
knowledge about existence Patra Olanda pattern. In addition, this research is expected to improve the characters 
of of Balinese arts.  

Key words : Creativity, Patra Olanda Variations, Design 

Kreatifitas diperlukan untuk menciptakan sesuatu menjadi lebih menarik dan atraktif. Daya kreatifitas 
masyarakat Bali yang tinggi dapat kita lihat dari banyaknya bangunan Bali yang indah dengan hiasan ornamen 
klasik yang berkarakter terutama pada dinding dan pintu Bali yang memiliki motif yang khas. Salah satu motif 
ornamennya yaitu Patra Olanda yang memiliki pola dedaunan yang lebar dengan susunan repetisi. Inovasi dari 
keberadaan Patra Olanda sebagai hiasan pada bangunan diterapkan melalui ukiran-ukiran yang beragam pada 
setiap bagian bangunan di Bali. Melalui eksplorasi terhadap eksistensi Patra Olanda pada bangunan di Museum 
Bali serta beberapa ornamen bangunan yang minimalis dengan metode komperatif dan eksperimen sehingga 
mendapatkan bentuk desain Patra Olanda yang bervariasi dan modern. Hasil penelitian ini didapatkan melalui 
pengolahan data dari observasi serta eksperimen desain digital dari bentuk motif Patra Olanda dengan hasil 
berbagai bentuk desain Patra Olanda inovasi  yang bisa diterapkan untuk berbagai kebutuhan seperti desain 
motif baju dan motif untuk menghias piring. Inovasi terhadap desain Patra Olanda diharapkan dapat 
mengembangkan penerapan fungsi hiasan pepatraan yang unik dan klasik menjadi lebih dinamis, modern dan 
bernilai ekonomis sesuai dengan jaman,  serta secara tidak langsung dapat melestarikan dan meningkatkan 
pengetahuan publik mengenai eksistensi motif Patra Olanda. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat 
meningkatkan hasil produk  berkarakter identitas dari Bali. 

Kata Kunci: Kreatifitas, Variasi Patra Olanda, Desain 
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gagasan abstrak, untuk kemudian diubah menjadi sebuah realitas dan kemampuan untuk melihat 

segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kreatif berarti juga kemampuan memikirkan cara-

cara baru dalam mengerjakan sesuatu sehingga memunculkan kebaruan. 

Kreativitas Masyarakat Bali dalam menghias salah satunya diterapkan dengan wujud motif 

ukiran pepatraan yang pada umumnya dapat dijumpai pada ukiran hiasan kesenian  seperti; gambuh, 

arja, topeng, parwa, legong karaton, barong dan lain sebagainya. Pada hiasan gelung tari tersebut di 

atas dan beberapa tari lainnya banyak memakai motif ukiran pepatraan. Termasuk pula pada 

ornamen pakaiannya. Selain itu ukiran pada wayang kulit pada bagian perhiasannya juga 

menggunakan motif jenis pepatraan. Selanjutnya motif pepatraan berkembang pada bangunan-

bangunan tradisional Bali, seperti bangunan perumahan maupun bengunan tempat-tempat suci. 

Pepatraan adalah hiasan yang dipahat, diukir, dilukis dengan motif dedaunan yang mendekati 

bentuk aslinya atau telah distilir. Salah satu jenis pepatraan Bali yaitu Patra Olanda adalah salah satu 

ragam hias motif ornamen Bali yang tercipta dari tumbuhan yang menjalar dengan daun-daun lebar 

dipolakan dalam bentuk patern. Makna dari pepatraan adalah memberikan perlindungan kepada 

kehidupan manusia dari rasa takut, panas dan haus, sehingga memberikan kenyamanan bagi 

manusia yang tiggal di lingkungan bangungan yang dihiasi pepatraan (Hartanti, 2014 : 530). 

Pada dasarnya bangunan yang menggunakan arsitektur Bali cenderung menggunakan hiasan 

motif pepatraan untuk menghiasi bagian-bagian bangunannya. Seiring perkembangan dan pengaruh-

pengaruh dari luar Bali yang memang tidak bisa dihindari membawa perubahan pada bentuk 

arsitektur Bali, yang bisa dilihat terutama pada unsur-unsur yang terkait dengan budayanya atau 

kebiasaan turun-menurun yang telah berlangsung sejak lama, bentuk, warna bangunan yang bisa 

diperoleh dari warna asli bahan bangunan yang digunakan, cat atau bahkan dari unsur dekorasinya, 

bahan bangunan dan teknologi modern dari luar (Maharani, 2014 :2). Hal ini berdampak pada 

pengolahan wujud desain bentuk hiasan Patra Olanda Bali yang mulai mengalami penyederhanaan 

bentuk dalam wujud-wujud yang lebih variatif untuk mendekorasi bangunan-bangunan pada 

perumahan yang memiliki desain minimalis. 

Penggunaan motif ornamen Patra Olanda bangunan-bangunan tersebut menunjukan 

penerapan hiasan desain Patra Olanda disesuaikan dengan jenis bangunannya untuk menampilkan 

nilai artistik dari bangunan tersebut. Namun visual desain Patra Olanda yang diterapkan pada 

umumnya berada pada bidang persegi panjang sehingga memunculkan kesan yang monoton. Dalam 

mewujudkan desain Patra Olanda yang bervariasi diperlukan inovasi terhadap unsur-unsur seni 

rupanya meliputi bentuk, garis dan bidang yang digunakan untuk menyusunnya. Inovasi bentuk motif 

patra Olanda tersebut dilakukan dengan bereksperimen membuat sketsa manual dari desain Patra 

Olanda serta dengan bantuan alat berupa komputer untuk mewujudkan sketsa dengan hasil berupa 

desain gambar digital yang dapat diproses dalam hal percetakan. Hasil inovasi desain Patra Olanda 

ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan motif Patra Olanda Bali kedalam wujud produk yang 

berbeda dari sekedar untuk menghias eksterior bangunan.  

2. Metode 

Dalam pengumpulan data dipergunakan metode observasi dan dokumentasi terhadap 

keberadaan Patra Olanda. Selanjutnya digunakan metode komperatif dengan membandingkan 

bentuk-bentuk Patra Olanda yang berada pada bangunan-bangunan dengan arsitektur tradisional dan 

modern, yaitu di Museum Bali dan beberapa bangunan minimalis di Denpasar.   

Untuk mewujudkan variasi desain motif Patra Olanda diwujudkan dengan metode eksperimen 

dengan penggunaan alat dan bahan untuk membuat sketsa desain manual, serta penyempurnaan 

desain digital menggunakan software pengolahan citra vektor di laptop. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Kreatifitas dapat diwujudkan melalui berbagai macam cara salah satunya dengan mendekorasi 

suatu objek sehingga tampak lebih atraktif. Melalui kreativitas, manusia akan memiliki kemampuan 

adaptasi kreatif dan kepiawaian yang imajinatif, sehingga manusia akan mampu mencari 

penyelesaian masalah dengan cara yang baru didalam mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi 
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(Setyabudi, 2011: 2). Dalam mewujudkan sesuatu yang kreatif diperlukan ide atau gagasan yang 

muncul dari pengamatan ataupun imajinasi. Kreatifitas masyarakat Bali dalam menggunakan hiasan 

pepatraan diterapkan pada bangunan-bangunan dengan arsitektur tradisional dan modern. Jenis 

ragam hias pepatraan pada umumnya  mengambil ide dari bentuk keindahan-keindahan flora. Salah 

satu jenis dari pepatraan yaitu; Patra Olanda, yang memiliki ciri tumbuhan menjalar  dan melengkung 

dengan kelopak bunga dihias dengan lengkung-lengkung harmonis. Patra Olanda memiliki kemiripan 

dengan Patra Sari, perbedaannya dapat dilihat dari bentuk bunga yang lebih oval dan memanjang 

(Waisnawa, 2014 :8).  

 

 
Gambar 1. Motif Patra Olanda (Koleksi Kantor Dokumentasi Budaya Bali) 

 

Keberadaan Patra Olanda pada bangunan yang bercirikan arsitektur Bali yaitu di Museum Bali. 

Adapun hasil pengamatan terhadap keberadaan Patra Olanda pada bangunan di museum Bali 

dominan digunakan untuk menghias bagian pintu, pilar dan dinding : 
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   Gambar 2. Eksistensi Patra Olanda sebagai hiasan pada bangunan Museum Bali. 

 

Penerapan hiasan Patra Olanda pada bangunan Museum Bali secara visual memiliki karakter 

yang cenderung klasik. Memiliki bentuk-bentuk yang harmonis dengan karakteristik bangunan 

tradisional. Desain motif Patra Olanda cenderung disusun atau dipolakan berupa lengkung-lengkung 

di dalam bidang yang berbentuk persegi panjang. 

Perkembangan penerapan motif Patra Olanda melalui berbagai variasi bentuk digunakan untuk 

menghias bangunan minimalis yang lebih dominan untuk menghias bagian dinding bangunannya. 

 

 

                           
 

   
 

       
 

Gambar 3. Eksistensi Patra Olanda sebagai hiasan pada bangunan minimalis 

 

Melalui hasil observasi dari keberadaan motif Patra Olanda pada bangunan tradisional dan 

bangunan minimalis tersebut, digunakan sebagai hiasan untuk menampilkan kesan bangunan 

berkarakter arsitektur Bali. Adapun perbandingan dari hasil pengamatan dari keberadaan Patra 

Olanda pada Museum Bali dan bangunan minimalis adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. Perbandingan eksistensi motif Patra Olanda 
Tempat  Penerapan Bentuk / Ciri-ciri 

Museum 
Bali 

Hiasan pintu, dan dinding Bentuk patra bervariasi mengikuti bentuk 
aslinya 

Bangunan 
minimalis 

Hiasan dinding Bentuk patra bervariasi melalui 
penyederhanaan bentuk 

 
Melalui keberadaan motif Patra Olanda tersebut didapatkan kesamaan dalam wujud pola 

dengan irama repetisi dan cara penempatannya terletak pada suatu bidang persegi panjang. Untuk 

memperoleh inovasi bentuk motif Patra Olanda dapat diwujudkan dengan mengolah unsur-unsur 

visual yang membentuk motif Patra Olanda tersebut. Adapun unsur visual tersebut meliputi ; 

- Garis, yaitu unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap pembentukan suatu objek, 

sehingga garis, selain dikenal sebagai goresan atau coretan, juga menjadibatas limit suatu 

bidang atau warna (Kusrianto, 2009:30). Penggunaan garis pada desain Patra Olanda 

berstruktur dari susunan garis-garis lengkung berombak atau lengkung S yang memberi 

kesan indah, dinamis, luwes, lemah dan gemulai (Sanyoto, 2009 :97). 

- Bidang, merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. Ditinjau dari 

bentuknya, bidang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu bidang geometri atau beraturan 

dan bidang non geometri atau tidak beraturan. Penggunaan bidang-bidang pada desain 

Patra Olanda dapat divariasikan melalui bidang-bidang geometri seperti ; segitiga dan 

lingkaran.  

 

Dalam suatu desain diperlukan nuansa baru, ide-ide kreatif, bentuk visualilasi yang dibuat 

secara menarik dan terkesan dinamis serta memiliki identitas (Sunarya, 2017 : 60). Dengan begitu 

wujud inovasi perancangan desain untuk motif Patra Olanda dapat dieksperimenkan dengan 

membuat pola berupa garis lengkung-lengkung berombak atau lengkung berbentuk S pada bidang 

segitiga dan lingkaran.  

 

    
Gambar 4. Penerapan sketsa inovasi desain Patra Olanda pada bidang segitiga 

 

   
Gambar 5. Penerapan sketsa inovasi desain Patra Olanda pada bidang lingkaran 

 

Melalui pengolahan desain motif Patra Olanda pada bidang segitiga dan lingkaran didapatkan 

bentuk-bentuk motif Patra Olanda yang bervariasi. Hasil desain motif pada bidang segitiga lebih 
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mencirikan bentuk asli dari motif Patra Olanda sedangkan desain motif Patra Olanda yang 

menggunakan bidang lingkaran memiliki bentuk yang lebih sederhana. 

Untuk pengolahan citra digital langkah selanjutnya sketsa manual dipindahkan ke laptop 

dengan alat berupa scanner, kemudian diolah dengan software pengolah citra vektor pada laptop. 

Citra vektor dapat diolah dalam format 2 dimensi maupun 3 dimensi. Aplikasi pengolah citra vektor 2 

dimensi di antara lain corel draw, adobe ilustrator, freehand, macromedia flash, Xara Extreme. 

Sedangkan aplikasi citra vektor yang diolah dalam format 3 dimensi diantaranya Maya 3D, Strata 3D 

CX, Ulead COOL 3D, Swift 3D, AutoCad, 3D Home Architect, google sketchup dan lain sebagainya 

(Damayanti, 2013 :14).  

 

 
Gambar 6. Mengubah citra bitmap menjadi vektor 

 
Gambar 6. Hasil desain digital Patra Olanda 

 

Hasil inovasi desain Patra Olanda tersebut dapat diterapkan dalam mendesain hiasan motif 

baju dan desain piring. Penerapan pada hiasan motif baju dan piring dilakukan dengan menyusun 

bidang-bidang secara harmoni untuk mewujudkan kesan yang estetik. Untuk mencapai nilai estetik 

atau keindahan, diperlukan pemahaman prinsip-prinsip penataan unsur rupa (Irawan, 2013 :3). Salah 

satu prinsip penataan tersebut yaitu keselarasan atau harmoni. Dengan menerapkan prinsip harmoni 

dimaksudkan adanya keselarasan antara bagian-bagian atau komponen yang disusun untuk menjadi 

kesatuan dan terpadu. 
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Gambar 7. Outline desain digital Patra Olanda untuk hiasan piring dan baju 

4. Simpulan  

Daya kreatifitas masyarakat Bali yang tinggi dapat kita lihat dari banyaknya bangunan Bali yang 

indah dengan hiasan ornamen klasik yang berkarakter terutama pada dinding dan pintu Bali yang 

memiliki motif yang khas. Motif Patra Olanda pada bangunan dengan arsitektur tradisional memiliki 

bentuk variasi yang beragam namun tetap mengikuti bentuk aslinya, sedangkan pada bangnan 

minimalis variasi bentuk Patra Olanda memiliki memiliki variasi bentuk lebih sederhana dari bentuk 

aslinya. Melalui variasi bentuk tersebut Patra Olanda memiliki kesamaan pola yaitu terbentuk dari 

susunan garis berombak atau lengkung S dan susunan bentuknya terbingkai dalam bidang persegi 

panjang. Melalui analisis tersebut, hasil inovasi desain Patra Olanda diwujudkan dengan membuat 

variasi susunan garis berombak dan lengkung S pada bidang berbentuk segitiga dan lingkaran. Hasil 

desain Patra Olanda diolah secara digital menggunakan pengolahan citra vektor di laptop. Desain 

digital Patra Olanda dapat diterapkan dengan susunan yang harmoni pada rancangan hiasan motif 

baju dan piring yang berkarakter identitas ornamen Bali. 
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ABSTRACT 

 

ABSTRAK 

 

 

1. Pendahuluan 

         Desa adat adalah susunan asli yang mempunyai hak-hak asal usul berupa hak mengurus 

wilayah (hak ulayat) dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya. Dalam menjalankan 

pengurusan tersebut, desa adat mendasari diri pada hukum adat untuk mengatur dan mengelola 

kehidupan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat 

hukum adat mempunyai peranan membantu pemerintah daerah dalam kelancaran dan pelaksanaan 

pembangunan di segala bidang termasuk dalam bidang keamanan dan pelestarian lingkungan. Dalam 

mengemban tugas dan fungsinya, desa adat dilengkapi dengan sejumlah perangkat dalam bentuk 

sekehe, dan salah satu sekeha yang berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan 

adalah pecalang. Secara ideal, keberadaan pecalang di dalam desa adat diharapkan mampu 

PECALANG SEBAGAI PANYUKERTA DESA ADAT KUTUH 

 

1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unmas Denpasar;  2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik 
Unmas Denpasar; 3Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unmas Denpasar 

 Email: emyandayanifh@gmail.com  

Nowadays pecalang has played various roles, although some of these roles have not fully met the 
expectations of the people. This study aims to analyze the role of pecalang as elements of Bhaga Panyukerta 
Desa Adat Kutuh. This research is designed to build with a qualitative critical approach, by taking the location in 
Desa Adat Kutuh. Research subjects include Bendesa Adat Kutuh, Prajuru Desa Adat Kutuh, Pecalang Desa 
Adat Kutuh, 30 people krama Kutuh traditional village, and Village Head Kutuh. Data were analyzed using 
qualitative  analysis technique. The result of the research shows that commitment pecalang in carrying out their 
duties is very high, proved all this time, all assignments that have been distributed to pecalang produce a very 
satisfactory performance. This assessment is given based on the results of ongoing evaluation through cross-
stakeholders, which include the general public, krama Desa Adat Kutuh, pembina, and tourists, both domestic 
and foreign. Cumulatively all elements have a very satisfied perception of the role of pecalang as elements of 
Bhaga Panyukerta Desa Adat Kutuh. The implication of this research, that pecalang actually able to play a 
positive role in accordance with stakeholders' expectation, if in carrying out their duties always guided by the rules 
of the game 

Keywords: pecalang, panyukerta, desa adat 

Dewasa ini pecalang telah memainkan berbagai peranan, walaupun sebagian peranan tersebut belum 
sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan pecalang 
sebagai unsur Bhaga Panyukerta Desa Adat Kutuh. Penelitian ini dirancang bangun dengan pendekatan  
kualitatif kritis, dengan mengambil lokasi di Desa Adat Kutuh. Subyek penelitian meliputi Bendesa Adat Kutuh, 
prajuru  Desa Adat Kutuh,  Pecalang Desa Adat Kutuh, 30 orang krama desa adat Kutuh, dan Kepala Desa 
Kutuh. Data dianalisis memakai teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
komitmen pecalang dalam menjalankan tugasnya sangat tinggi, terbukti selama ini, semua penugasan yang telah 
didistribusikan kepada pecalang menghasilkan kinerja yang sangat memuaskan. Pecalang Desa Adat Kutuh 
dalam menjalankan peranannya selalu memegang teguh rambu-rambu yang ditetapkan desa adat. Penilaian ini 
diberikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui lintas stakeholders, yang 
meliputi masyarakat umum, krama Desa Adat Kutuh, pembina, maupun wisatawan, baik domestik maupun 
mancanegara. Secara kumulatif semua elemen memiliki persepsi sangat puas terhadap peranan pecalang 
sebagai unsur Bhaga Panyukerta Desa Adat Kutuh. Implikasi dari hasil penelitian ini, bahwa pecalang 
sesungguhnya mampu berperan positif sesuai dengan harapan stakeholders, jika dalam menjalankan tugasnya 
selalu berpedoman pada aturan main yang ditetapkan.  
 
Kata kunci: pecalang, panyukerta, desa adat 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  270 

memberikan rasa nyaman dan aman bagi anggota desa adat, sehingga tercipta tatanan  masyarakat 

adat yang hidup dalam suasana tentram, harmonis, dan damai.  

         Mengingat demikian pentingnya peranan ideal pecalang, sehingga semua desa adat di Bali telah 

memiliki satuan tugas  pecalang. Kelembagaan pecalang telah mendapatkan legalitas secara formal 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001, tentang 

Desa Pakraman yang di dalamnya juga mengatur tentang keberadaan pecalang.  Perda desa 

pakraman pada Bab X, Pasal 17 secara spesifik mengatur tugas pokok dan fungsi pecalang yang 

meliputi (1) Keamanan dan ketertiban wilayah desa adat dilaksanakan oleh pecalang;  (2) Pecalang 

melaksanakan tugas-tugas keamanan dalam wilayah desa adat dalam hubungan tugas adat dan 

keagamaan; (3) Pecalang diangkat dan diberhentikan oleh desa adat berdasarkan paruman desa. 

         Jika dicermati Perda No. 3 Tahun 2001, khususnya yang mengatur keberadaan  pecalang, 

ternyata  tugas  pecalang  terbatas  hanya   berhubungan dengan tugas pengamanan dan ketertiban 

wilayah desa adat dalam hubungan tugas adat   dan keagamaan. Namun dalam faktanya, pecalang 

telah melaksanakan tugas yang lebih luas di luar  yang  ditetapkan dalam perda, baik menyangkut 

wewengkon (wilayah) desa adatnya maupun aktivitas yang diamanankan. Dewasa ini, tidak dapat 

dipungkiri bahwa sepak terjang pecalang dalam menjalankan tugasnya belum sepenuhnya sesuai 

dengan  harapan masyarakat.  

         Kondisi faktual menunjukan bahwa pecalang terkadang  bertindak  arogan,  kurang manusiawi, 

terkadang menutup jalan umum sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya  yang 

memiliki berbagai kepentingan. Ketika ada kegiatan adat dan agama yang berlangsung dalam waktu 

yang bersamaan di beberada desa adat yang berdampingan, terkadang terlihat bahwa tidak ada 

koordinasi antar pecalang desa adat  dalam mengatur lalu lintas, yang menyebabkan pengguna jalan 

raya berputar-putar di suatu tempat dengan arah yang tidak jelas. Kemacetan lalu lintas tidak 

terhindarkan, yang kemudian memicu ketidak nyamanan dari pengguna jalan raya.   

         Belakangan ini juga dijumpai adanya upaya menggunakan pecalang sebagai instrument untuk 

memuluskan penanaman modal di Bali. Dikhawatirkan sejumlah pecalang telah tunduk dan mengabdi 

kepada pemilik modal, dan bukannya menjunjung tinggi azas monoloyalitas kepada desa adat. Dalam 

organisasi pecalang termanifestasi kekerasan yang selama ini bersifat laten di masyarakat. Pada 

beberapa kasus kriminal, kehadiran pecalang memungkinkan masyarakat mengambil tindakan 

anarkis tanpa campur tangan Negara. Konflik antar desa adat tidak dapat ditangani oleh Negara, 

karena dinyatakan sebagai kasus adat. Adatlah yang kemudian dinilai menjadi tameng pecalang 

dalam menjalankan tugasnya (Pramana, 2012:8). 

          Sesungguhnya pecalang di sejumlah desa adat telah banyak mengukir prestasi gemilang, salah 

satu diantaranya adalah pecalang segara di Desa Pakraman Pemuteran, Grokgak, Buleleng. Menurut 

Atmadja, dkk. (2013:176) pecalang segara di Desa Pakraman Pemuteran dinilai berhasil menjaga 

kelestarian lingkungan pantai dan laut, melalui serangkaian praktek sosial, yaitu (1) sosialisasi 

program, (2) melakukan koordinasi dengan desa tetangga, (3) memulihkan kondisi terumbu karang 

yang rusak, (4) melakukan pengawasan terhadap kawasan yang dilindungi, (5) mengenakan sanksi 

terhadap pelanggar aturan. 

Mencermati praktek sosial pecalang segara di Desa Pakraman Pemuteran, maka tugas 

pecalang tidak hanya terpaku  pada aspek  menjaga dan memelihara keamanan tetapi juga menjaga 

kelestarian lingkungan. Hal ini ternyata telah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa yang memberikan sejumlah kewenangan kepada desa adat, diantaranya 

kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban wilayah desa adat, dan juga melestarikan 

nilai sosial budaya dan lingkungan wilayah desa adat. Oleh karena itu, desa adat dapat menjadi basis 

dari system keamanan dan kelestarian lingkungan dengan memposisikan pecalang sebagai tulang 

punggungnya. 

Peranan menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan dapat dijadikan sebagai tugas dan 

kewajiban pokok pecalang dalam sistem keamanan dan kelestarian lingkungan  berbasis desa adat. 

Keamanan dan kelestarian lingkungan merupakan satu paket atribut yang memberikan citra bagi desa 

adat. Keamanan dan kelestarian lingkungan yang terjaga merupakan modal utama bagi 

perkembangan dan kemajuan desa adat. Oleh karena itu, perluasan dan penyesuaian peranan 
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pecalang melalui reformulasi kelembagaan pecalang dalam system  keamanan dan kelestarian 

lingkungan berbasis desa adat sangat urgen diteliti.  

Reformulasi kelembagaan pecalang merupakan jawaban terhadap sepak terjang pecalang 

yang secara faktual seringkali menuai keluhan masyarakat. Di samping itu reformulasi kelembagaan 

pecalang merupakan tuntutan logis dari dinamika kemasyarakatan untuk tercapainya tujuan mulia dan 

suci aktivitas adat dan keagamaan serta pelestarian asset lingkungan desa adat. Diperlukan 

terobosan taktis dan sistematis untuk memposisikan pecalang sebagai lembaga kelengkapan desa 

adat yang terhormat dan prestisius. Reformulasi kelembagaan pecalang menyangkut pembenahan 

aspek organisasi dan aturan main. Pada aspek organisasi, kelembagaan pecalang diorientasikan 

sebagai organisasi khas dalam koordinasi desa adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, 

sedangkan pada aspek aturan main. kelembagaan pecalang diorientasikan untuk mampu mengatur 

tatanan perilaku pecalang sesuai rujukan falsafah Tri Hita Karana.  

          Pembenahan terhadap pecalang dari sisi aturan main (pararem), menyangkut proses 

perekrutan pecalang, pengangkatan, masa penugasan, hak dan kewajiban, tugas pokok dan fungsi,  

sanksi,  dan upaya peningkatan kompetensi melalui sertifikasi. Aturan main tentang pecalang perlu 

dilengkapi dengan standar prosedur operasional sebagai pegangan bagi pecalang dalam bertugas. 

Reformulasi kelembagaan pecalang sangat urgen dilakukan dalam rangka merespon dinamika 

preferensi masyarakat desa adat dan tantangan perkembangan global. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peranan pecalang sebagai panyukerta Desa Adat Kutuh 

 

2. Metode  
Penelitian ini dirancang bangun dengan pendekatan  kualitatif kritis yaitu penelitian yang 

sasarannya tidak saja menggali makna emik, tetapi juga menciptakan makna etik. Penelitian ini 

menyoroti berbagai masalah yang terkait dengan perilaku, interaksi, dan peranan pecalang dalam 

kerangka keamanan dan kelestarian lingkungan berbasis desa adat. 

         Penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. 

Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja berdasarkan atas pertimbangan Desa Adat Kutuh 

merupakan desa adat yang mengalami perkembangan social budaya dan ekonomi wilayah sangat 

pesat yang menuntut kesiapan kelembagaan desa adat untuk mengantisipasinya. Penelitian 

dilaksanakan bulan April sampai dengan Juli 2017. 

Subyek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah Bendesa Adat Kutuh, 

prajuru (pengurus) Desa Adat Kutuh,  pengurus dan anggota Pecalang Desa Adat Kutuh, 30 orang 

krama desa adat Kutuh, dan Kepala Desa Kutuh. Data kualitatif yang dikumpulkan berupa peranan 

pecalang, persyaratan menjadi pecalang, hak dan kewajiban pecalang, system perekrutan pecalang, 

masa penugasan pecalang, sanksi pecalang, tuntutan profesi pecalang, peranan desa adat terhadap 

pecalang, struktur organisasi pecalang, hambatan pecalang dalam bertugas, system reward dan 

punishment  bagi pecalang, harapan pecalang kedepan, system keamanan dan kelestarian 

lingkungan desa adat, dan koordinasi desa adat dan desa dinas. Data dianalisis memakai teknik 

analisis data secara kualitatif disertai dengan pola berpikir dekonstruktif semiotika. 

 
3. Hasil dan Pembahasan  

Desa Adat Kutuh, dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali, yang terutama 

di drive oleh obyek wisata Pantai Pandawa, Kawasan Obyek Wisata Gunung Payung Cultural Park, 

dan sedang dibangunnya berbagai fasilitas akomodasi wisata. Rata-rata 7000 wisatawan datang ke 

Desa Adat Kutuh setiap hari, ditambah lagi 3000 orang pekerja musiman mencari nafkah setiap hari di 

desa adat ini, memerlukan pengorganisasian sistem keamanan desa adat yang komprehensif.  

 Desa Adat Kutuh memiliki sistem keamanan desa adat yang sangat unik, untuk menjamin rasa 

aman di kalangan penduduk dan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Keamanan yang terjaga 

dipandang menjadi faktor kunci pendorong investor untuk menanamkan modalnya di sector 

pariwisata. Berkenaan dengan  peranan keamanan  yang sangat penting, maka Desa Adat Kutuh 

membentuk sistem keamanan desa adat dalam bentuk kelembagaan Bhaga Panyukerta Desa.  
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         Pecalang merupakan salah satu bagian penting dari Bhaga Panyukerta Desa (Penjaga 

keamanan desa adat). Panyukerta berarti pemberi rasa aman. Secara terintegrasi dan terpadu 

pecalang bersama polisi, TNI, dan masyarakat tergabung dalam Lembaga Bhaga Panyukerta Desa. 

Pada prinsipnya, tanggung jawab keamanan desa adat merupakan tanggung jawab bersama segenap 

lapisan masyarakat yang dipikul atas dasar rujukan falsafah yang adiluhung, yaitu  sagilik saguluk 

salulung, sabayantaka. Bhaga Panyukerta Desa merupakan suatu  inovasi Desa Adat Kutuh dalam 

membangun sistem keamanan terpadu berbasis kebersamaan.  

           Panyukerta Desa ditugaskan pada berbagai lokasi yang dianggap sangat membutuhkan 

kehadirannya, diantaranya di Kawasan Pantai Pandawa, di Kawasan Gunung Payung, di Kawasan 

LPD, di Kawasan Perhotelan dan Villa, dan tempat strategis lainnya. Secara faktual Bhaga 

Panyukerta Desa menjaga keamanan desa adat 24 jam dengan unit reaksi cepat terpadu. Banyak 

aspek keaamanan yang ditangani, termasuk penindakan terhadap anggota masyarakat yang 

melanggar ketentuan kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya. 

Mereka secara cepat ditindak dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar 

aturan main yang telah disepakati bersama.  

Aspek kelestarian lingkungan juga menjadi ranah penugasan bagi Pecalang Desa Adat 

Kutuh. Hal ini merupakan ranah penugasan yang sangat penting mengingat Desa Adat Kutuh 

merupakan daerah tujuan wisata, yang senantiasa perlu menjaga kelestarian lingkungannya. Aspek 

yang sangat  terkait erat dengan kelestarian lingkungan adalah masalah sampah. Dewasa ini, 

masalah pembuangan sampah sering mengemuka dan menjadi tantangan utama dan serius bagi 

kelestarian lingkungan. Hal ini terjadi karena perilaku masyarakat yang belum semuanya tertib dalam 

mengelola sampahnya. Tidak jarang dijumpai ceceran sampah yang terbuang di pinggir jalan sebagai 

ulah oknum masyarakat yang mau enaknya sendiri. Dalam rangka menanggulangi hal ini, maka 

sangatlah wajar adanya penugasan pecalang untuk memantau, menertibkan dan menindak 

pembuang sampah sembarangan. Pecalang Desa Adat Kutuh senantiasa diupayakan untuk mampu 

mengemban penugasan ini secara berkelanjutan, karena keasrian dan kelestarian lingkungan perlu 

diwujudkan dan dijaga secara berkelanjutan. 

          Sebagai daerah tujuan wisata, Desa Adat Kutuh  sangat berkepentingan menjaga kelestarian 

dan keasrian lingkungannya demi keberlanjutan kunjungan wisata ke desa adat ini, yang nantinya 

memberikan dapat ekonomis kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika 

masyarakat menjadi lebih sejahtera, maka secara umum lebih tunduk kepada norma yang berlaku. 

Dalam rangka menuju masyarakat sejahtera. penugasan pecalang untuk memantau aktivitas 

masyarakat dalam membuang sampah, memiliki urgensi tinggi dengan harapan mampu 

meminimalisasi bahkan mengeliminasi segala bentuk penyimpangan perilaku masyarakat dalam 

pembuangan sampah, sehingga kebersihan, keasrian, dan kenyamanan lingkungan tetap terjaga. 

          Elaborasi penugasan pecalang yang tidak semata-mata bertugas sesuai amanat perda, 

merupakan tuntutan logis dari dinamika kemasyarakatan yang memerlukan intervensi peranan 

pecalang sebagai unsur Bhaga Panyukerta Desa Adat Kutuh. Semua bentuk penugasan pecalang 

yang ruang lingkupnya semakin meluas telah merujuk pararem desa adat yang menjadi landasan 

operasional pecalang dalam bertugas. Sesungguhnya peranan pecalang tersebut sangat layak 

diapresiasi dan perlu didokumentasikan untuk selanjutnya didesiminasikan ke desa adat yang lainnya. 

Terekam bahwa peranan pecalang sebagai panyukerta desa sangat penting dan layak dilestarikan. 

Sepak terjang pecalang sebagai panyukerta desa masih dalam batas toleransi dan bukan sebagai 

bentuk penyimpangan dari peraturan yang ada, karena semuanya telah merujuk pada aturan main 

yang ditetapkan desa adat. Hasil penelitian ini tidak sejajar dengan hasil penelitian Suarnata et al 

(2013:10) yang menyatakan bahwa fungsi dan peranan pecalang di Desa Adat Besakih telah 

mengalami pergeseran. Pecalang memang telah terbukti menjaga keamanan dan ketertiban wilayah 

desa adat sebagaimana hasil penelitian Noviasi et al (2015:8) di Desa Werdhi Agung, Kecamatan 

Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mengondow, Provinsi Sulawesi Utara.  

Anggota pecalang Desa Adat Kutuh menjalankan tugasnya sesuai perintah penugasan yang 

terjadwal secara sistematis, namun dapat diubah secara kondisional berdasarkan pertimbangan 

tertentu dengan menjunjung tinggi loyalitas pada pelaksanaan tugas mengabdi kepada kepentingan 
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desa adat. Komitmen anggota dalam menjalankan tugasnya sangat tinggi, terbukti selama ini, tidak 

ada penugasan yang terabaikan, dan semua penugasan yang telah didistribusikan kepada anggota 

menghasilkan kinerja yang sangat memuaskan. Penilaian ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi 

yang dilakukan secara berkelanjutan melalui lintas stakeholders, yang meliputi masyarakat umum, 

krama desa adat Kutuh, pembina, maupun wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Secara 

kumulatif semua elemen memiliki persepsi sangat puas terhadap kinerja pecalang sebagai unsur 

Bhaga Panyukerta Desa Adat Kutuh. 

Pecalang Desa Adat Kutuh tidak menerima pesanan penugasan dari pihak lain di luar penugasan 

resmi Desa Adat Kutuh. Orientasi tugas pecalang hanya bersumber dari rambu-rambu yang 

digariskan desa adat melalui Bendesa Adat selaku pembina, yang kemudian diteruskan kepada ketua 

pecalang, dan selanjutnya didistribusikan kepada anggotanya. Pecalang Desa Adat Kutuh selalu 

berorientasi pada penugasan yang diberikan oleh desa adat, dan tidak berorientasi pada permintaan 

pemilik modal tertentu  atau investor untuk melindungi kepentingannya. Hal ini tidak sesuai dengan 

pendapat  yang menyatakan bahwa ada oknum pecalang yang mengambil peran mengabdi kepada 

kepentingan investor, atau mengamankan kepentingan investor.  

          Menurut Dr. Drs. I Made Wena, MSi selaku Bendesa Adat Kutuh, semua pecalang yang 

ditugaskan di berbagai lokasi memiliki kinerja yang sangat baik. Dijelaskan bahwa selama ini belum 

pernah pihaknya selaku pembina pecalang menerima keluhan dari lintas stakeholders terkait dengan 

sepak terjang pecalang Desa Adat Kutuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai panyukerta Desa 

Adat Kutuh. Kalaulah ada keluhan, maka pihaknya akan melakukan investigasi secara mendalam, 

dan kemudian melakukan penelaahan sesuai koridor yang ada, baru kemudiaan ditindaklanjuti 

dengan keputusan sanksinya. Pendekatan persuasif menjadi pendekatan utama Bendesa Adat Kutuh 

dalam mencari solusi penanganan masalah. 

          Mengingat keamanan mengandung makna dinamis, maka perlu diupayakan untuk 

mewujudkannya secara berkelanjutan, karena keamanan menjadi syarat mutlak  terselenggaranya 

proses pembangunan nacional dalam rangka mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, 

mengandung makna kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat 

dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.  

Perkataan aman mengandung empat pengertian  dasar, yaitu: 

1) Security yaitu rasa bebas dari gangguan fisik dan psikis 

2) Surety yaitu rasa bebas dari kekhawatiran 

3) Safety yaitu rasa terlindungi dari segala biaya 

4) Peace yaitu rasa damai lahiriah dan batiniah 

   Tantangan besar bagi peranan pecalang di masa depan adalah menghadapi perkembangan  

masyarakat yang semakin heterogen, mengingat perkembangan penduduk pendatang dari berbagai 

golongan suku, agama, dan budaya di Desa Adat Kutuh sangat pesat. Sebagai langkah antisipatif 

untuk menghadapi hal tersebut, maka diperlukan program intervensi berupa pemberdayaan pecalang, 

Hal ini menjadi sangat urgen, agar Pecalang  mampu berkiprah di garda terdepan menjaga dan 

mengamankan Budaya Bali, di tengah-tengah masyarakat heterogen yang notabena disebut 

masyarakat multikultural. 

Desa adat berperan besar mengendalikan kiprah pecalang, mengingat desa adat memiliki pijakan 

hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan 

sejumlah kewenangan kepada desa adat diantaranya kewenangan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban wilayah desa adat. Desa adat juga memiliki kewenangan untuk melestarikan nilai social 

budaya dan lingkungan wilayah desa adat. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa menyiratkan betapa pentingnya  keberadaan system keamanan dan kelestarian 

lingkungan berbasis desa adat, sehingga desa adat dapat membentuk kelembagaan untuk menjaga 

keamanan dan kelestarian lingkungan, sebagaimana yang telah dilakukan di Desa Pakraman 

Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Menurut Atmadja, dkk. (2013:176), Desa 

Pakraman Pemuteran telah berhasil membentuk pecalang segara sebagai penjaga keamanan dan 
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kelestarian lingkungan pantai dan laut. Berkat pecalang segara, maka terumbu karang di daerah ini 

terjaga kelestariannya. Prestasi pecalang yang demikian layak diapresiasi, karena begitu besar 

peranannya dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan.  

Pecalang perlu juga diorientasikan peranannya untuk menjaga kearifan local, karena. 

bagaimanapun juga kearifan local merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga diperlukan 

langkah taktis dan sistematis untuk melestarikan dan sekaligus mempromosikan eksistensinya. Tanpa 

tindakan demikian, maka banyak kearifan local yang nantinya hanya tinggal papan nama, karena 

tertelan oleh dasyatnya perubahan multidimensi. Pecalang dapat diberikan tugas dan tanggungjawab 

secara fungsional termasuk didalamnya menjaga dan memelihara kelestarian kearifan local. 

Pecalang Desa Adat Kutuh dalam kesehariannya berfungsi sebagai Bhaga Panyukerta Desa. 

Dalam kapasitasnya sebagai Bhaga Panyukerta Desa, maka setiap pecalang mendapatkan imbalan 

di atas UMK Kabupaten Badung. Adapun imbalan yang diterima pecalang sebesar Rp 100.000,- per 

hari, dengan rincian Rp 75.000 diterima langsung sebagai pendapatan, dan Rp 25.000 dibayarkan 

sebagai jaminan kesehatan. Dalam satu bulan  pecalang dengan kapasitasnya sebagai Bhaga 

Panyukerta Desa minimal bertugas 25 kali. Jika hal itu dapat dipenuhi, maka setiap pecalang 

memperoleh insentif tambahan sebesar Rp 500.000,- Hal ini menunjukkan bahwa pecalang sebagai 

Bhaga Panyukerta Desa dijamin kesejahteraannya oleh desa adat, yang bersumber dari laba Bhaga 

Usaha Manunggal Desa Adat (BUMDA). 

 

4. Simpulan  

        Pecalang Desa Adat Kutuh telah berperan aktif sebagai unsur Bhaga Panyukerta Desa Adat. 

Komitmen pecalang dalam menjalankan tugasnya sangat tinggi, terbukti selama ini, tidak ada 

penugasan yang terabaikan, dan semua penugasan yang telah didistribusikan kepada pecalang 

menghasilkan kinerja yang sangat memuaskan. Penilaian ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi 

yang dilakukan secara berkelanjutan melalui lintas stakeholders, yang meliputi masyarakat umum, 

krama Desa Adat Kutuh, pembina, maupun wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Secara 

kumulatif semua elemen memiliki persepsi sangat puas terhadap kinerja pecalang sebagai unsur 

Bhaga Panyukerta Desa Adat Kutuh. 
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1. Pendahuluan 
Seiring dengan berjalannya waktu, wisatawan mulai menyadari bahwa pariwisata massal 

berdampak pada ketidaknyamanan dalam menikmati keindahan alam serta kejenuhan dalam 

menikmati akomodasi yang dianggap eksklusif serta mewah, maka muncullah kegiatan wisata minat 

khusus seperti wisata bahari, wisata religi, termasuk ekowisata, yang masing-masing memiliki motif-

motif tersendiri dalam menikmatinya (Kusworo 2000:35). Perkembangan tersebut mengacu pada 

PEMETAAN POTENSI EKOWISATA DI KAWASAN DAERAH 

RENCANA BENDUNGAN TITAB, BULELENG.  

Jurusan Survey & Pemetaan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha  

email: yudiwisnawa@gmail.com 

Travelers tend to travel no longer as mass tourism, but the small group that had the motive to hold special 
interest tourism activities are known by the term "ecotourism". The main objective of this study is to disseminate 
research findings in the first year on the design potential of ecotourism in region Titab dam as well as efforts to 
improve the institutionalization of community organizations that are governing the use of local public services in 
the nature tourism activities in the area of the dam Titab.This research was conducted by taking the location in the 
Regional Area Plan Titab dam that still belongs namely to the Regional Unit Sungai Bali Penida is Tukad / Saba 
River with extensive watershed at the dam site is of 69.54 km2 with 25 km length of the river. The main research 
approach used is a quantitative approach and qualitative, so that the main data is both quantitative and 
qualitative. Quantitative analysis is the percentage used in tabulation and analysis of the map, while the 
qualitative analysis in the form of feasibility analysis of potential institutional management of ecotourism in the 
area of research. The potential of ecotourism in the Titab dam area can be developed in several spot locations, 
such as by utilizing the dam lane as a tracking path for pedestrians along the green belt of trees; development of 
camping ground that can accommodate tourists to stay overnight while still able to enjoy the atmosphere of the 
outdoors; agrotourism areas of grape or guava crops; agroforestry area around the dam absorption area. 
Increasing institutional capacity of ecotourism implementation should pay attention to the principles of community 
empowerment through the acceleration of the structural adjustment process. 

Keywords: Mapping , the potential for ecotourism, Titab dam. 

Wisatawan cenderung melakukan perjalanan wisata tidak lagi sebagai pariwisata massal, tetapi sebagai 
kelompok kecil yang memiliki motif untuk mengadakan kegiatan pariwisata minat khusus yang dikenal dengan 
istilah “ekowisata Tujuan utama dari penelitian ini adalah, untuk mensosialisasikan hasil temuan penelitian di 
tahun pertama mengenai rancangan potensi ekowisata di kawasan bendungan Titab serta upaya untuk 
meningkatkan pelembagaan organisasi masyarakat yang sifatnya mengatur pemanfaatan jasa masyarakat lokal 
dalam kegiatan wisata alam di kawasan bendungan Titab. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada 
Kawasan Daerah Rencana Bendungan Titab  yang masih termasuk ke dalam Satuan Wilayah Sungai Bali Penida 
yakni Tukad/Sungai Saba dengan luas daerah aliran sungai di lokasi bendungan adalah sebesar 69,54 km2 
dengan panjang sungai 25 km. Pendekatan penelitian utama yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif, sehingga data yang utama adalah bersifat kuantitatif dan kualitatif. Analisa kuantitatif yang digunakan 
adalah prosentase dalam bentuk tabulasi dan analisis peta, sedangkan analisa kualitatif dalam bentuk analisis 
potensi kelayakan kelembagaan pengelola ekowisata di daerah penelitian.  

Potensi ekowisata di kawasan bendungan Titab dapat dikembangkan pada beberapa spot lokasi, 
diantaranya dengan memanfaatkan jalur tepi bendungan sebagai jalur tracking pejalan kaki menyusuri green belt 
berupa pepohonan; pengembangan camping ground yang dapat mengakomodir wisatawan untuk bermalam 
dengan tetap dapat menikmati suasana alam bebas; kawasan agrowisata tanaman buah anggur atau jambu biji; 
kawasan agroforestry di sekitar daerah serapan bendungan. Peningkatan kapasitas kelembagaan penerapan 
ekowisata hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat melalui adanya percepatan 
proses perubahan struktural (structural adjustment). 

Kata kunci: , pemetaan, potensi ekowisata, bendungan Titab.   
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kepariwisataan global yang cenderung mengarah kepada kegiatan pariwisata alam dengan jumlah 

wisatawan yang lebih sedikit, dari pada kegiatan kepariwisataan sebelumnya yang bersifat massal, 

dan lebih mengutamakan adanya interaksi aktif wisatawan tersebut dengan obyek wisata termasuk 

dengan masyarakat sekitarnya. 

Wisatawan cenderung melakukan perjalanan wisata tidak lagi sebagai mass tourism, tetapi 

sebagai kelompok kecil yang memiliki motif untuk mengadakan petualangan dengan mengunjungi 

daerah tujuan wisata yang relatif belum banyak terganggu oleh perubahan fisik dan teknologi dalam 

penataannya, termasuk didalamnya masyarakat yang relatif masih tradisional dalam berperilaku. 

Kegiatan ini yang banyak dikenal sebagai kegiatan pariwisata minat khusus, dalam hal ini dikenal 

dengan istilah “ekowisata”. Ekowisata, menurut Janianton Damanik dan Helmut F. Weber (2006) 

dalam Aryunda (2011), merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata khusus yang seringkali 

diposisikan sebagai lawan dari wisata massal. Sebenarnya, yang membedakannya dari wisata masal 

adalah karakteristik produk dan pasar dari kegiatan tersebut. 

Bendungan Titab terletak di desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Lokasi 

bendungan itu berada di antara perbatasan Desa Ularan dengan Desa Ringdikit serta berdekatan 

dengan Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt. Atas dasar itu, nama bendungan itu kini diusulkan 

menjadi “Ularan Titab”. Sampai saat ini, pembangunan bendungan terbesar di Propinsi Bali ini sudah 

mencapai 70 persen. Bendungan ini sepenuhnya didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum 

karena terkait Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

tahun 2011-2025. 

Bendungan Titab yang terletak di Kabupaten Buleleng direncanakan memiliki panjang 210 m 

dan tinggi 82,40 m dengan volume tampungan total 12,8 juta m³. Pembangunan Bendungan Titab 

dilakukan untuk mengatasi kekeringan, penanggulangan banjir dan mengairi Daerah Irigasi (DI) Saba 

dan DI Puluran seluas 1.794 Ha serta meningkatkan intensitas tanam dari 169% menjadi 275%. 

Selain itu, Bendungan Titab juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 350 

liter/detik di 3 kecamatan, yaitu Seririt, Banjar dan Busungbiu, Kabupaten Buleleng serta menambah 

cadangan energi listrik sebesar 2 x 0,75 MW (Mega Watt) di Kecamatan Busungbiu.  

Pembangunan bendungan Titab dibagi dalam 4 tahap dimana saat ini sudah memasuki tahap 

kedua yakni bangunan pengelak atau cofferdam serta bendungan utama dan bangunan pelimpah 

atau spillway. 

Tipe Bendungan Titab adalah urugan random  inti tegak dengan pertimbangan kondisi geologis 

daerah  rencana yang rawan gempa. Ke depan Bendungan Titab yang diharapkan selesai tahun 2014 

ini, tidak hanya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar bendungan, 

namun juga Provinsi Bali pada umumnya. Kawasan Daerah Rencana Bendungan Titab juga 

merupakan salah satu kawasan strategis di bidang pariwisata, disamping peran pokoknya. Dimana 

saat ini lokasi di sekitar bendungan telah menjadi tempat pariwisata Bendungan yang dimulai sejak 

tahun 2000 itu dirancang multifungsi antara lain mendukung pembangunan di sektor pertanian, air 

bersih, listrik, perikanan serta pariwisata. 

Pemanfaatan kawasan bendungan Titab melalui pengembangan potensi keanekaragaman 

hayati yang ada sebagai obyek daya tarik wisata dengan tetap mengikutsertakan masyarakat lokal 

sebagai salah satu stakeholders dalam kegiatan ekowisata merupakan salah satu alternatif yang 

dapat dilakukan untuk dalam mengelola kawasan tersebut. Masyarakat lokal sebagai bagian yang 

secara langsung, memiliki hak dan tanggung jawab yang lebih dibanding masyarakat yang dari luar, 

karena apabila terdapat perubahan pemanfaatan lingkungan alam akan berdampak pada masyarakat 

lokal, demikian juga bila ada perubahan perilaku masyarakat akan mempengaruhi lingkungannya, 

karena lingkungan alam dan masyarakat tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

ekowisata. 

Dengan ekowisata, yang terdiri dari kelompok kecil wisatawan, maka akan relatif mudah 

diorganisir oleh masyarakat sekitar dalam selama menikmati obyek daya tarik wisata di kawasan 

tersebut, sehingga tidak terlalu menimbulkan dampak negatif seperti polusi suara maupun sampah. 

Selain itu pula, pengembangan ekowisata yang berbasis masyarakat merupakan peluang untuk 

mengembangkan obyek-obyek wisata yang hampir tidak diketahui oleh wisatawan pada umumnya, 
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dan akan mengurangi dampak sosial budaya masyarakat tersebut. Haryanto (2014) menyatakan 

bahwa ekowisata menawarkan kesatuan nilai berwisata yang terintegrasi antara keseimbangan 

menikmati keindahan alam dan upaya melestarikannya. Ekowisata ini dapat berperan aktif di dalam 

memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan 

kawasan pariwisata. 

Aktifitas ekowisata semakin dilihat sebagai alternatif dalam memberikan pendapatan tambahan 

untuk masyarakat lokal dalam mengelola kawasan  bendungan dengan cara yang baik. Berbagai 

kasus keberhasilan ekowisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat telah 

dapat dibuktikan seperti yang terjadi di kawasan konservasi Annapura di Nepal, dimana tiap tahunnya 

30.000 pendaki gunung yang berkunjung telah memberikan peluang kerja lokal yang besar bagi 

masyarakat lokal, baik sebagai pemandu lokal, penginapan, kerajinan maupun logistik. Masyarakat 

lokal perlu diikutsertakan dalam perancangan ekowisata sebagai mitra baik dari proses perencanaan 

hingga kegiatankegiatan ekowisata, sebagai media komunikasi dan jalur pemantauan terhadap 

kehidupan masyarakat itu sendiri. Adanya penggalian ide atau aspirasi dari masyarakat lokal 

merupakan modal awal dalam mengembangkan ekowisata yang baik. 

Melalui hasil penelitian di tahun ke-1 dapat ditelusuri dan ditemukan beberapa hal yang dapat 

dimanfaatkan masyarakat lokal yang berhubungan dengan aktivitas dalam menikmati keindahan 

biogeofisik di kawasan bendungan Titab, seperti: kawasan hutan lindung di Desa Telaga, 

pemandangan hamparan sawah, lereng dan perdesaan, serta situs budaya berupa pura subak kuno 

yang dapat dilihat pada gambar 2 (halaman 4). Disamping potensi, melalui hasil penelitian tahun ke-1 

ditemukan pula beberapa permasalahan di lapangan terkait potensi ekowisata di kawasan bendungan 

Titab, diantaranya: kurangnya kesepakatan dan pelembagaan organisasi masyarakat yang sifatnya 

mengatur pemanfaatan jasa masyarakat lokal dalam kegiatan wisata alam, belum adanya mekanisme 

pelatihan dan pengembangan pengetahuan berkaitan dengan objek wisata setempat.  

Penentu kebijakan pembangunan sering mengalami kendala berupa terbatasnya informasi 

tentang potensi pengembangan sumberdaya alam khususnya ekowisata. Untuk itu perlu dilakukan 

studi pemetaan potensi ekowisata untuk menetapkan komoditas ekowisata yang sesuai untuk 

dikembangkan pada suatu bentang lahan. Selain itu untuk mengantisipasi terjadinya ketidaktepatan 

terhadap pemanfaaatan bentang lahan dalam pariwisata, maka sangat perlu dilakukan penyusunan 

peta pewilayahan ekowisata melalui pemetaan potensi ekowisata di kawasan daerah rencana 

Bendungan Titab.   

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Kawasan Daerah Rencana Bendungan 

Titab  yang masih termasuk ke dalam Satuan Wilayah Sungai (Sub SWS) Bali Penida yakni 

Tukad/Sungai Saba dengan luas daerah aliran sungai di lokasi bendungan adalah sebesar 69,54 km2 

dengan panjang sungai 25 km. Secara administratif termasuk di empat wilayah desa, yaitu Desa 

Telaga, Desa Ularan, Desa Busungbiu Kecamatan Busungbiu dan Desa Ringdikit Kecamatan Seririt, 

Kabupaten Buleleng. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 2 (halaman 12). Adapun 

pertimbangan pemilihan lokasi penelitian, antara lain: (1) lokasi penelitian merupakan salah satu 

lokasi kawasan strategis di Kabupaten Buleleng yang telah mendapat perhatian serius dari 

pemerintah dengan diikutsertakannya ke dalam  program Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025; (2) lokasi penelitian memiliki cakupan 

area dampak  yang cukup luas, yaitu 4 desa, sehingga kajian selain fisik tubuh bendungan juga turut 

diperlukan guna menunjang keberlanjutan pemanfaatan bendungan Titab ini di kemudian hari. 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif yaitu suatu model penelitian yang 

berusaha untuk membuat gambaran/paparan dan menggali secara cermat serta mendalam tentang 

fenomena tertentu dengan melakukan intervensi dan hipotesis. Pendekatan penelitian utama yang 

digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sehingga data yang utama adalah bersifat 

kuantitatif dan kualitatif. Analisa kuantitatif yang digunakan adalah prosentase dalam bentuk tabulasi 

dan analisis peta, sedangkan analisa kualitatif dalam bentuk analisis potensi kelayakan kelembagaan 

pengelola ekowisata di daerah penelitian. 
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Subjek pada penelitian ini adalah Kawasan Daerah Rencana Bendungan Titab; sedangkan 

objek pada penelitian ini adalah Potensi Ekowisata. Dalam penelitian ini, secara garis besar proses 

pengumpulan data menggunakan 3 (tiga) metode pokok yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu : 

In-depth Interview, observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Analisis data ditujukan untuk 

melihat secara lebih luas potensi dan permasalahan, serta seberapa besar peluang yang dapat 

dikembangkan dalam kawasan yang direncanakan. Analisa deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini 

yaitu melalui data yang berkaitan dengan komponen biogeofisik kawasan daerah rencana Bendungan 

Titab dengan menggunakan hasil inventarisasi, foto-foto, analisis peta zonasi maupun peta 

pengembangan obyek wisata tiap tiap komponen biogeofisik tersebut dengan dijadikannya sebagai 

potensi ekowisata dihubungkan dengan aktifitas wisatawan yang sekiranya dapat memberikan 

peluang pengembangan obyek tersebut sebagai aktifitas masyarakat untuk dapat terlibat didalamnya 

seperti peluang kerja sebagai pemandu wisata, kerajinan, atau lainnya. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Potensi ekowisata di kawasan bendungan Titab dapat dikembangkan pada beberapa spot 

lokasi, diantaranya dengan memanfaatkan jalur tepi bendungan sebagai jalur tracking pejalan kaki 

menyusuri green belt berupa pepohonan; pengembangan camping ground yang dapat mengakomodir 

wisatawan untuk bermalam dengan tetap dapat menikmati suasana alam bebas; kawasan agrowisata 

tanaman buah anggur atau jambu biji; kawasan agroforestry di sekitar daerah serapan bendungan.  

 Banyak tapak yang mempunyai bentang alam menarik dan masihsulit diakses, baik dalam arti 

sarana transportasi maupun telekomunikasi. Jasa lingkungan untuk pariwisata alam dan 

rekreasi sebenarnya sangat potensial. Mekanisme pembayaran jasa lingkungan dan 

pengorganisasiannya relatif lebih mudahdibandingkan dengan mekanisme pembayaran 

dan pengorganisasian jasa lingkungan hutan lainnya, karena sifat excludable-nya. Hal ini dapat dilihat 

pada gambar 1 sebagai berikut. 
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Gambar 1. Peta Rencana Pola Ruang Kawasan  

     Bendungan Titab-Ularan 

  
 Kegiatan pariwisata alam dan rekreasi di kawasan hutan yang selanjutnya kami sebut 

sebagai ekowisata diharapkan akan menjadi acuan untuk sustainable tourism atau kegiatan-kegiatan 

wisata dan rekreasi yang tidak melakukan perusakan dan menimbulkan gangguan terhadap 

keberadaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga aktivitas pariwisata dapat 

diselenggarakansecara terus-menerus dan berkelanjutan. Sampai saat ini, kegiatan pariwisata alam 

dan rekreasi di kawasan hutan masih mengalami beberapa kendala pelaksanaan di lapangan maupun 

kelengkapan perangkat lunak berupa ketentuan peraturan yang terkait kegiatan pariwisata alam dan 

rekreasi di kawasan hutan, sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan investasi dan 

kegiatan pengusahaan pariwisata alam maupun mendorong peningkatan standar hidup masyarakat di 

sekitar kawasan hutan. 

PETA RENCANA POLA RUANG 

KAWASAN 
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 Ekosistem hutan dengan potensi keanekaragaman hayati maupun fenomena alam 

lingkungannya merupakan basis dari industry pariwisata alam yang tumbuh secara cepat di dunia. 

Banyak pengunjung ke hutan tropis, untuk menikmati indahnya kehidupan flora dan fauna hidupan 

liar, serta mencari pengalaman dan mempelajari keunikan dan keajaiban hidupan liar yang sudah 

sangat langka dan belum pernah mereka saksikan di daerah/negaranya, disamping menikmati 

lingkungan alam dan panorama alam yang masih alami, bersih, indah dan menarik. 

 Meningkatnya penghasilan dan kesejahteraan masyarakat di sebagian belahan dunia dan 

meningkat-nya kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup, telah mendorong pola kehidupan 

kembali ke alam (back to nature). Kecenderungan global pola kehidupan kembali ke alam belum 

sepenuhnya ditanggapi oleh bangsa Indonesia sebagai peluang untuk memperoleh devisa dari 

kegiatan ekoturism. Di negara-negara maju potensi ekowisata telah memberikan penerimaan devisa 

yang berarti dan member kesempatan kerja bagi masyarakatnya, disamping member pengaruh ganda 

(multiplier effect) atas aktivitas ekonomi di sekitarnya. 

 Rosalina (2014), kegiatan wisata yang dikembangkan di waduk biasanya bersifat wisata alam 

(ekowisata) dari segi atraksi, faktor keindahan alam di sekitar waduk memberikan daya tarik yang 

sangat memikat. Kegiatan ekowisata tersebut menyajikan beragam aktivitas, antara lain menjelajah 

hutan (tracking), mendaki gunung (hiking), panjat tebing (climbing), arung jeram (rafting), perkemahan 

(camping), menyelam (diving), berenang (swimming), memancing (fishing), bersilancar (surfing), 

mengamati hidupan liar (wildlife watching), pemotretan (photo-hunting), dan sebaginya. Potensi 

tersebut memerlukan pengelolaan dalam paket-paket perjalanan wisata dengan dilengkapi tour 

operator, pemandu wisata, interpreter berikut fasilitas/akomodasi untuk kemudahan mencapai dan 

menikmatinya. Hal tersebut memerlukan pengorganisasian dan pengelolaan secara terpadu dan 

professional agar dapat memberikan pendapatan yang tidak saja penting untuk membantu 

kepentingan pengelolaan kawasan hutan konservasi, juga dapat memberikan kesempatan kerja dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. 

  

a. Upaya mensosialisasikan rancangan potensi ekowisata di kawasan bendungan Titab 

Pengembangan masyarakat dilakukan setelah ditetapkan kawasan yang potensial untuk 

dikembangkan menjadi daerah tujuan ekowisata, melalui langkah sosialisasi tentang konsep 

ekowisata kepada masyarakat setempat secara terbuka. Sosialisasi konsep ekowisata secara terbuka 

kepada masyarakat sangat diperlukan sebagai upaya menumbuhkan pemahaman tentang ekowisata, 

yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, LSM 

mitra ekowisata berperan mendampingi masyarakat setempat, sehingga konsep ekowisata dapat 

dipahami secara utuh, banar dan terbuka. Dengan demikian, pengembangan daerah tujuan ekowisata 

diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan dan mendorong partisipasi masyarakat, 

mengupayakan kegiatan konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati di daerah tujuan 

ekowisata, berarti kerusakan sumber ekonomi mereka. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 

dalam mengelola produk ekowisata, dilakukan berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan 

nilai tambah dan nilai jual daerah tujuan ekowisata. Pelatihan meliputi pelatihan kepemanduan, 

pengelolaan penginapan dan atraksi ekowisata lainnya. 

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, pada satu sisi hal ini berarti penyediaan 

tenaga kerja yang cukup banyak, namun sejalan dengan itu kebutuhan dasar atas sandang, papan 

dan pangan juga meningkat. Apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka salah satu 

sasarannya adalah merambah kawasan hutan, sampai dengan saat ini degradasi dan deforestasi 

telah mencapai 1,8 s/d 2,6 juta hektar/tahun, hal ini akan menimbulkan ancaman bagi kelestarian 

hutan termasuk kawasan hutan konservasi. 

Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan konservasi tidak dapat dipengelola 

sendiri oleh aparat kehutanan, dan pengalaman memberikan pelajaran bahwa dalam pengelolaan 

kawasan hutan konservasi diperlukan dukungan nyata dari para pihak, khususnya masyarakat di 

sekitar kawasan hutan konservasi. 

Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan konservasi, mempunyai potensi dan kearifan 

tradisional dalam memanfaatkan sumberdaya alam hutan secara lestari, namun adanya desakan 
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kebutuhan dan masuknya faktor dari luar, mendorong masyarakat memasuki kawasan hutan tanpa 

ijin. Hal di atas mengakibatkan kawasan hutan dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi baik 

kualitas maupun kuantitas, bahkan perambahan hutan dan penebangan hutan tanpa ijin telah 

memasuki kawasan hutan konservasi, yang semestinya kita pertahankan dan lestarikan. Akibat dari 

degradasi dan deforestasi kawasan hutan konservasi, banyak dijumpai kondisi kawasan konservasi 

yang tidak sesuai lagi dengan status dan fungsinya. Hal ini seperti yang didefinisikan oleh Australian 

Department of Tourism (Fandeli, 2000) yang mendefinisikan ekowisata adalah wisata berbasis pada 

alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya 

masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. 

Pemerintah dan para pihak berkepentingan terhadap kelestarian kawasan hutan konservasi 

guna menjaga ekosistem sekaligus mengatur hidro-orologi, sehingga semua kehidupan baik yang ada 

di dalam dan di luar hutan konservasi dapat berjalan dengan baik, disisi lain masyarakat 

membutuhkan ruang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Bertitik tolak dari berbagai 

kepentingan di atas, ditempuh kebijaksanaan bahwa pengelolaan kawasan hutan konservasi 

diperlukan partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat dan para pihak terkait, yang diwadahi 

dalam program pemberdayaan masyarakat, sekaligus dimaksudkan agar kawasan hutan konservasi 

tetap lestari dan masyarakat terpenuhi kesejahteraannya. Oleh karena itu sebagai acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu dibuatkan master plan pemberdayaan 

masyarakat. Hijriati, dkk (2014), ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang 

menitikberatkan peran aktif masyarakat. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa 

masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual 

sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Hal serupa dikemukakan 

juga oleh Dhayita Rukti Tanaya dan Iwan Rudiarto (2014) bahwa aspek penyelenggaraan 

pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini dinilai dengan 3 indikator, yaitu badan, peran, dan 

bentuk kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Deklarasi Quebec secara spesifik 

menyebutkan bahwa ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip 

pariwisata berkelanjutan dan membedakan dengan bentuk wisata lain. Kegiatan wisata yang 

dimaksud adalah (1) secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan budaya, (2) melibatkan 

masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan wisata serta memberikan 

sumbangan positif terhadap kesejahteraan mereka, dan (3) dilakukan dalam bentuk wisata 

independen atau diorganisasi dalam bentuk kecil (UNEP, 2000 dalam Nurapriyanto, 2014).  

 

b. Upaya penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penerapan ekowisata di 

kawasan bendungan Titab. 

Prafitri, dkk (2016), mengkonsepkan Desa Wisata terpadu yang diharapkan yakni 

mengitegrasikan potensi wisata alam, potensi wisata budaya, serta potensi desa seperti homestay 

dan cinderamata. Hal yang dapat dilakukan antara lain kerjasama antara pemerintah desa, 

POKDARWIS, dan kelompok seni dalam menyediakan kegiatan wisata. Peningkatan kapasitas 

kelembagaan penerapan ekowisata hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan 

masyarakat. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

1. Memperhatikan struktur sosial masyarakat, nilai, norma, budaya dan adat istiadat. Kegiatan ini 

harus dilakukan sebab dalam masyarakat Indonesia pada umumnya masih memegang teguh 

adat istiadat dan budaya dengan begitu kental, sehingga hal akan memberikan dampak pada 

hasil kegiatan pemberdayaan dapat berhasil dengan baik. 

2. Memperhatikan sistim komunikasi, pada tahap ini yang harus dilakukan adalah mampu 

menciptakan komunikasi yang efektif baik secara formal maupun informal sehingga 

masyarakat dapat tumbuh rasa kepercayaannya (trust) bahwa kegaiatan pemberdayaan 

bukan pekerjaan yang sia-sia. 

3. Mencipatakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang 

(proses enabling); pada tahap ini setiap masyarakat atau lapisan masyarakat hendaknya 
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dikaji potensi sosial, ekonomi dan budaya yang mungkin dapat dikembangkan dengan 

memperhatikan kearifan loka masyarakat setempat. 

4. Mempekuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (proses empowering); upaya 

pokok pada tahap ini antara lain meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta 

membuka kesempatan untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada, agar dapat 

meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat. 

5. Memberdayakan yang mengandung arti melindungi (proses perlindungan dan advokasi) 

proses ini adalah untuk mencegah terjadinya kecenderungan persaingan yang tidak seimbang 

serta terjadinya eksploitasi bagi yang lemah oleh yang kuat. 

6. Pemberdayaan harus menjadikan hidup masyarakat lebih mandiri. Artinya bahwa 

pemberdayaan tidak diperkenankan menciptakan masyarakat yang mempunyai rasa 

ketergantungan terhadap anggota masyarakat yang lainnya. 

Untuk melaksanakan upaya di atas, diperlukan adanya percepatan proses perubahan struktural 

(structural adjustment), yang meliputi perubahan dari ekonomi tardisonal ke ekonomi modern, dari 

ekonomi subsistem ke ekonomi pasar dan dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh serta dari 

ketergantungan kemandirian. Sukma Arida (2009) dalam Agustini (2014)  pada penelitiannya di 3 

desa kuno di Bali, yang menyebutkan dalam proses pengembangan salah satu desa yaitu Ekowisata 

Desa Kiadan dapat dipilah menjadi 3 fase atau tahapan pengembangan yaitu Tahap Perintisan, 

Tahap Penguatan dan Tahap Pengembangan. 

 

4. Simpulan  

Potensi ekowisata di kawasan bendungan Titab dapat dikembangkan pada beberapa spot 

lokasi, diantaranya dengan memanfaatkan jalur tepi bendungan sebagai jalur tracking pejalan kaki 

menyusuri green belt berupa pepohonan; pengembangan camping ground yang dapat mengakomodir 

wisatawan untuk bermalam dengan tetap dapat menikmati suasana alam bebas; kawasan agrowisata 

tanaman buah anggur atau jambu biji; kawasan agroforestry di sekitar daerah serapan bendungan. 

Peningkatan kapasitas kelembagaan penerapan ekowisata hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip 

pemberdayaan masyarakat melalui adanya percepatan proses perubahan struktural (structural 

adjustment), yang meliputi perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi moderen, dari ekonomi 

subsistem ke ekonomi pasar dan dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh serta dari ketergantungan 

kemandirian.  
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ABSTRACT 
 

This study aims to (1) find out the spatial distribution of the carrying capacity status of agricultural land in 
the sub-district of Bali Province, and (2) to determine the optimal population that can be accommodated in each 
sub-district. The study was conducted in five districts/cities which selected purposively, that is: Buleleng, Gianyar, 
Badung, Tabanan, and Denpasar. 36 sub-districts in the five districts were designated as unit analysis of 
research. Calculation of the carrying capacity of agricultural land and optimal population use land availability and 
demand approach. We collected the data by recording the documents at the institution where data was obtained 
and interviewing the key informants as well as the field observation. The results showed that: (1) Map of the 
carrying capacity status of agricultural land in 36 sub-districts revealed the existence of spatial variation. It was 
found that 22 sub-districts (61.11%) had deficit carrying capacity status and 14 sub-districts (38.89%) had surplus 
agricultural land carrying status. (2) The carrying capacity of agricultural land has an impact on the capacity of the 
population. Sub-districts with deficit status are assured that the population capacity exceeds the optimal 
population limit, while the surplus sub-district still has the ability to accommodate the population to the optimum 
population. 
 
Keywords: Carrying capacity of agricultural land, optimum population 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui distribusi spasial status daya dukung lahan pertanian wilayah 

kecamatan di Provinsi Bali, dan (2) menentukan jumlah penduduk optimal yang dapat ditampung di masing-
masing kecamatan. Penelitian dilakukan di lima kabupaten/kota yang dipilih secara purposif, yaitu: Kabupaten 
Buleleng, Gianyar, Badung, Tabanan, dan Kota Denpasar. Semua wilayah kecamatan di lima kabupaten yang 
berjumlah 36 kecamatan dijadikan sebagai unit analisis penelitian. Perhitungan daya dukung lahan pertanian dan 
jumlah penduduk optimal menggunakan pendekatan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan pencatatan dokumen pada instansi sumber data dan wawancara dengan informan kunci serta 
pengamatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peta status daya dukung lahan pertanian di 36 
kecamatan memperlihatkan adanya variasi spasial. Ditemukan sebanyak 22 kecamatan (61,11%) memiliki status 
daya dukung defisit dan 14 kecamatan (38,89%) memiliki status daya dukung lahan pertanian surplus. (2) Status 
daya dukung lahan pertanian berdampak pada daya tampung penduduk. Kecamatan yang berstatus defisif 
dipastikan daya tampung penduduknya melampaui batas jumlah penduduk optimal, sedangkan kecamatan yang 
berstatus surplus masih memiliki kemampuan menampung penduduk sampai batas jumlah penduduk optimalnya.  

Kata kunci: daya dukung lahan, jumlah penduduk optimal.  

 
1. Pendahuluan 

Kapasitas daya dukung lahan pertanian menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Pentaaan Ruang secara tegas mengamanatkan bahwa daya dukung lingkungan dalam bentuk daya 

dukung lahan pertanian dan daya dukung air wajib digunakan sebagai instrumen dasar dalam  setiap 

penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, baik pada skala nasional (RTRWN), skala propinsi 

(RTRWP), skala kabupaten (RTRWK) maupun pada skala yang lebih detail (tingkat kecamatan dan 

desa). 

Variasi spasial daya dukung lingkungan terutama daya dukung lahan pertanian belum banyak 

dipertimbangan dalam penyusunan perencanaan tata ruang wilayah. Akibatnya sering terjadi 

kerancuan dalam pengambilan keputusan tentang penentuan prioritas pemanfaatan wilayah, terutama 

penentuan alokasi pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan (Muta’ali, 2015). Dalam 
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konteks ini perlu adanya sistem zonasi dengan peraturan yang dilaksanakan secara konsisten, tegas, 

adil untuk melindungi lahan pertanian. Sriartha dan Sri Rum Giyarsih (2015a) mengembangkan 

sebuah model zonasi spasial lahan pertanian yang dikelola oleh Subak di Bali dengan menggunakan 

kombinasi faktor eksternal dan internal untuk melindungi subak di Bali agar tetap berlanjut. Model 

zonasi seperti ini dinilai penting untuk menjaga daya dukung lahan pertanian beserta nilai-nilai social, 

budaya, ekonomi, dan ekologis yang terdapat di dalamnya. 

Pesatnya perkembangan pembangunan sektor pariwisata di Bali telah memicu meningkatnya 

pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang berdampak pada tingginya persaingan sumberdaya 

lahan dan air. Rusna, dkk. (2011) menyatakan bahwa meningkatnya jumlah penduduk dan dan 

aktivitas pembangunan di Provinsi Bali telah menimbulkan berbagai tekanan dan kerusakan 

sumberdaya alam, seperti alih fungsi lahan pertanian/lahan sawah yang tidak terkendali. Sriartha, dkk. 

(2015b) menemukan bahwa perkembangan wilayah dalam bentuk pariwisata dan kekotaan yang 

salah satunya dipresentasikan melalui tingginya pertumbuhan dan kepadatan penduduk sangat 

berpengaruh terhadap pesatnya alih fungsi lahan pertanian yang pada akhirnya bermuara kepada 

menurunnya daya dukung lahan pertanian dan daya tamping penduduk melampaui batas penduduk 

optimal. Menurunnya daya dukung lahan pertanian tidak saja berdampak pada masalah ketahanan 

dan kedaulatan pangan, tetapi menimbulkan masalah yang lebih luas seperti yaitu masalah rapuhnya 

kelembagaan social seperti organisasi tradisional subak di Bali dan masalah kerusakan ekologis. 

Faktor penentu utama keberlanjutan system subak sebagai organisasi tradisional yang mengelola air 

irigasi dan tata tanaman pertanian adalah factor alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dan 

kelangkaan air irigasi. 

Untuk menyelamatkan lingkungan Wilayah Bali khususnya lingkungan lahan pertanian, maka 

perencanaan pembangunan dan pemanfaatan tata ruang harus disesuaikan dengan daya dukung 

wilayahnya. Penelitian tentang daya dukung lingkungan yang dilakukan selama ini masih bersifat 

makro dengan menggunakan skala provinsi dan kabupaten sebagai unit analisis (Laksmiwati dan I 

Made Adhika, 2011 ; Rusna, dkk., 2011 ; As-syakur, dkk., 2011 ;  Darma Putra, 2015). Secara 

spsesifik hasil penelitian As-syakur, dkk. (2011) mencatat bahwa kebutuhan lahan penduduk Bali 

berdasarkan pendekatan jejak ekologi adalah 915.557,38 ha. Sementara Rusna, dkk. (2011) 

menemukan keadaan yang sama, di mana status daya dukung lahan Provinsi Bali adalah lebih keci 

dari 1, yaitu 0,63 yang berarti daya dukung lahan Provinsi Bali dalam kondisi defisit atau sudah 

terlampaui. 

Penelitian tentang daya dukung lahan pertanian dengan menggunakan unit analisis skala detail 

seperti tingkat kecamatan dan desa belum dilakukan. Penelitian ini terfokus pada pemetaan variasi 

spasial daya dukung lahan pertanian dan daya tamping penduduk pada level kecamatan di Provinsi 

Bali.  

 

2. Metode  

Penelitian ini termasuk penelitian survei tipe deskriptif dan bersifat kewilayahan. Objek 

penelitian adalah pemetaan spasial daya dukung lahan pertanian dan daya tamping penduduk 

kecamatan. Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahan persiapan yang 

kegiatannya mencakup: (1) studi awal melalui kajian litaratur, risearch finding analysis, dan 

pengamatan fenomena lapangan secara langsung maupun tidak langsung, (2) penyiapan bahan, 

instrument dan alat penelitian. Kedua, tahap survei lapangan. Ketiga, tahap analisis data dan 

perumusan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian dan artikel. 

Lokasi penelitian adalah daerah Provinsi Bali dengan unit analisis daerah kecamatan. Melihat 

jumlah kecamatan yang cukup banyak dan keterbatasan sumber daya penelitian, maka ditetapkan 

sampel penelitian. Penetapan sampel penelitian dilakukan secara purposif berdasarkan lokasi 

geografis, potensi sektor pertanian, dan perkembangan wilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

dipilih  5 kabupaten dan 36 kecamatan sebagai unit analisis penelitian, yaitu: Kabupaten Buleleng 

mewakili Bali Utara dengan wilayah berkembang, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kabupaten 
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Badung, mewakili Bali Selatan dengan nstatus wilayah maju,  dan Kabupaten Tabanan mewakili Bali 

Selatan dengan status wilayah berkembang. 

Jenis data penelitian menggunakan jenis data sekunder yang terkait dengan indicator-indikator 

daya dukung lahan pertanian dan daya tamping penduduk. Data tersebut dikumpulkan dengan cara 

pencatatan dokumen pada instansi penyimpan data seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas 

Pertanian. 

Perhitungan daya dukung lahan pertanian didasarkan pada pendekatan ketersediaan dan 

kebutuhan lahan yang dikemukakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH, 2009 dalam Muta’ali, 

2015).  Rumus perhitungannya sebagai berikut.  

  

 

 
Keterangan:  

DDL  = Daya dukung lahan. 

SL  = ketersediaan lahan 

Pi  = produksi aktual tiap jenis komoditi (pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, 

perkebunan). 

Hi  = harga satuan tiap jenis komoditi (Rp/satuan) di tingkat produsen. 

Hb  = harga satuan beras (Rp/kg) di tingkat produsen. 

Ptvb  = Produksi beras (kg/ha). 

DL  = total kebutuhan lahan setara beras (ha). 

N  = jumlah penduduk. 

KHLL = luas lahan yang dibutuhkan untuk hidup layak per penduduk, yang dihitung dengan cara 

membagi kebutuhan layak per penduduk dengan produktivitas beras di wilayah tersebut. 

Kebutuhan hidup layak per penduduk di asumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/tahun. 

Pemaknaan nilai status daya dukung yang diperoleh diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (1) 

surplus, jika nilai daya dukung lebih besar dari 1, (2) optimal, jika nilai daya dukung sama dengan 1, 

dan (3) defisit, apabila nilai daya dukung di bawah 1. 

Berdasarkan nilai daya dukung yang diperoleh, selanjutnya dapat ditentukan jumlah penduduk 

optimal di masing-masing kecamatan. Rumus perhitungannya, adalah sebagai berikut (KLH, 1990; 

Muta’ali, 2015): 

JPO = DDL x JP 

JPO = Jumlah penduduk optimal yang mampu didukung oleh ketersediaan lahan. 

JP    = Jumlah penduduk 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

a. Peta Spasial Daya Dukung Lahan Pertanian Wilayah Kecamatan 

Ringkasan hasil penelitian tentang status daya dukung lahan pertanian dengan menggunakan 

pendekatan ketersediaan dan kebutuhan lahan disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1 Jumlah Kecamatan Menurut Status Daya Dukung Lahan Pertanian di Lima Kabupaten di  Provinsi Bali 

No Kabupaten/Kota 
Jumlah Kecamatan Menurut Status Daya Dukung Lahan Pertanian Jumlah 

Kecamatan Surplus (DDL > 1) Defisit (DDL < 1) 

1 Badung 3 3 6 
2 Tabanan 3 7 10 
3 Denpasar 0 4 4 
4 Gianyar 1 6 7 
5 Buleleng 7 2 9 

Jumlah 14 22 36 
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Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa 22 kecamatan (61,11%) dari 36 kecamatan yang diteliti 

status daya dukung lahan pertaniannya defisit, sisanya sebanyak 14 kecamatan (38,89%) masih 

dalam posisi surplus. Kecamatan yang mengalami defisit daya dukung lahan pertanian terbanyak 

terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar. Secara 

spasial, lokasi sebaran status daya dukung lahan pertanian per-kecamatan disajikan dalam peta pada 

Gambar 1. 

Merujuk pada Gambar 1, dapat dijelaskan daya dukung lahan pertanian masing-masing 

kabupaten per-unit kecamatan. Secara spasial kecamatan yang berada di Kabupaten Badung bagian 

utara (Kecamatan Petang, Abiansemal dan Mengwi) memiliki status daya dukung lahan pertanian 

surplus, sementara di bagian selatan  (Kecamatan Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan) status daya 

dukung lahan pertaniannya defisit.  

 
Gambar 1. Peta Daya Dukung Pertanian Kecamatan Tahun 2017 

 

Status daya dukung lahan Kabupaten Tabanan terkategori surplus dan defisit. Daya dukung 

lahan dengan status surplus berada di Kecamatan Baturiti, Penebel, dan Selemadeg. Sementara 

daya dukung lahan pertanian defisit berada di Kecamatan Kediri, Kerambitan, Marga, Pupuan, 

Selemadeg Timur, Selemadeg Barat dan Tabanan. Status daya dukung lahan surplus dominan 

berada di daerah sentra pertanian yaitu di Kecamatan Baturiti dan Penebel sementara status daya 

dukung lahan defisit berada sebagian besar di daerah dekat kota Tabanan, terutama yang paling 

defisit adalah Kecamatan Tabanan dan Kediri Khusus untuk Kecamatan Pupuan yang lokasinya di 

daerah pegunungan status daya dukung lahan pertaniannya defisit disebabkan karena produktivitas 

pertaniannya masih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten Tabanan yang dikenal 

sebagai sentra pertanian di Bali khususnya sentra produksi padi ternyata sebagaian besar wilayah 

kecamatannya mengalami defisit.  

Daya dukung lahan pertanian di Kota Denpasar semuanya terkategori defisit. Hal ini dapat 

dipahami karena sebagaian besar wilayahnya telah mengalami perkembangan kea rah kekotaan 

sehingga lahan pertanian yang tersedia semakin berkurang akibat dari proses alih fungsi ke 

penggunaan nonpertanian.   

Wilayah Kabupaten Buleleng yang lahan pertaniannya umumnya dinilai kurang produktif 

ternyata kebanyakan wilayah kecamatannya memiliki daya dukung lahan pertanian surplus. Daya 
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dukung lahan pertanian dengan status surplus berada di Kecamatan Banjar, Busungbiu, Gerokgak, 

Kubutambahan, Sawan, Seririt dan Sukasada. Sementara daya dukung lahan pertanian defisit berada 

di Kecamatan Buleleng dan Tejakula. Status daya dukung lahan di Kecamatan Buleleng tergolong 

defisit karena jumlah produksi pertanian setara beras yang dihasilkan masih rendah dibandingkan 

dengan kebutuhan penduduk akan beras. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Buleleng merupakan 

wilayah perkotaan. Sementara Kecamatan Tejakula status daya dukung lahannya defisit disebabkan 

karena mayoritas wilayahnya merupakan lahan kering yang kebanyakan kurang produktif.   

 Variasi daya dukung lahan di Kabupaten Gianyar dominan terkategori defisit. Daya dukung 

lahan pertanian dengan status surplus hanya terdapat di Kecamatan Tampaksiring. Sementara daya 

dukung lahan defisit berada di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Payangan, Sukawati, Tegalalang, dan 

Ubud. Banyaknya kecamatan yang mengalami status daya dukung lahan pertanian defisit di 

Kabupaten Gianyar diduga karena pengaruh factor perkembangan pariwisata yang pesat. Walaupun 

produksi pertaniannya tinggi tetapi akibat dari perkembangan pariwisata maka banyak penduduk 

pendatang yang bekerja di wilayah ini sehingga kebutuhan penduduk akan beras menjadi meningkat 

tidak sebanding dengan ketersediaan lahan pertanian yang ada. Hal ini sejalan dengan hasil 

penenlitian Darma Putra (2015) yang melakukan analisis daya dukung lahan berdasarkan nilai 

produksi pertanian di Kabupaten Gianyar, yang menemukan bahwa daya dukung lahan Kabupaten 

Gianyar dalam keadaan defisit yang diakibatkan oleh makin berkurangnya lahan pertanian. 

Sementara hasil penelitian di kabupaten lain yakni di Kabupaten Bangli menunjukkan daya dukung 

lahan pertanian di daerah ini pada tahun 2009 berada dalam status surplus (Susanto, dkk.,2013).  

Daya dukung lahan pertanian dipengaruhi oleh banyak factor yang kompleks. Sumber daya 

fisik/alam, penduduk, teknologi, dan infrastruktur social ekonomi yang berbeda antarwilayah dapat 

menyebabkan terjadinya variasi daya dukung lahan pertanian. Muta’ali (2011) menyatakan bahwa 

faktor manusia secara kuantitas dan kualitas sangat mempengaruhi nilai daya dukung lahan 

pertanian. Kemajuan teknologi pertanian, seperti penemuan bibit unggul, teknologi pengolahan tanah, 

saran produksi, dan kemajuan irigasi dapat berdampak pada peningkatan produktivitas yang berarti 

pula menaikkan daya dukung lahan pertanian. Sebaliknya orientasi penggunaan lahan pertanian yang 

cenderung berubah ke nonpertanian akibat dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah 

urban, akan menurunkan daya dukung lahan pertanian. Kualitas jaringan irigasi kebijakan 

pembangunan yang dipresentasikan dalam bentuk perkembangan wilayah juga sangat 

mempengaruhi perubahan nilai daya dukung lahan pertanian.   

 

b. Jumlah Penduduk Optimal Wilayah Kecamatan 

Indeks daya dukung lahan pertanian berkaitan dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah 

tersebut. Berdasarkan indeks daya dukung lahan pertanian selanjutnya dapat ditentukan jumlah 

penduduk optimal yang mampu ditampung oleh masing-masing wilayah kecamatan. 

Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Badung secara umum masih ditemukan ada yang 

melampaui jumlah penduduk optimal. Hal ini berarti pada wilayah tersebut mengalami over jumlah 

penduduk. Jumlah penduduk yang melampaui jumlah penduduk optimal berada di Kecamatan Kuta 

Utara dan Kuta Selatan. Sementara jumlah penduduk yang masih berada di bawah jumlah penduduk 

optimal berada di Kecamatan Petang, Abiansemal, dan Mengwi.  

Sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan memiliki jumlah penduduk 

eksisting yang melampaui jumlah penduduk optimal yang sudah ditentukan bersarkan hasil analisis 

daya dukung lahan pertanian. Hanya Kecamatan Baturiti, Penebel dan Selemadeg yang memiliki 

jumlah penduduk di bawah jumlah penduduk optimal sehingga kecamatan tersebut masih mampu 

menampung jika terjadi penambahan jumlah penduduk 

Jumlah penduduk untuk semua kecamatan di Kota Denpasar melampaui jumlah penduduk 

optimal. Angka keterlampauan jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk optimal yang terjadi di 

Kota Denpasar sangat signifikan yaitu lebih besar dari 140 ribu jiwa penduduk. Kondisi tersebut 

menjadikan kota Denpasar sebagai kota yang tidak mampu menampung jumlah penduduk lebih 

banyak lagi jika mengacu pada kemampuan daya dukung lahan yang ada. 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  289 

 

Kabupaten Buleleng memiliki kondisi yang berbeda dengan beberapa kabupaten lainnya jika 

dilihat dari jumlah penduduk yang ada hampir semua kecamatan memiliki jumlah penduduk di bawah 

jumlah penduduk optimal yang seharusnya dapat ditampung. Hal tersebut sejalan dengan indeks 

daya dukung lahan pertanian yang menunjukkan status surplus sehingga masih memungkinkan untuk 

penambahan jumlah penduduk. Hanya terdapat dua kecamatan yang memiliki jumlah penduduk 

melampaui jumlah penduduk optimal yaitu Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Tejakula. 

 Di Kabupaten Gianyar terdapat 6 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk melampaui 

jumlah penduduk optimal. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Payangan, 

Sukawati, Tegallalang, dan Kecamatan Ubud. Hanya terdapat satu kecamatan yang memiliki jumlah 

penduduk di bawah ketentuan jumlah penduduk optimal yang ditetapkan yaitu Kecamatan 

Tampaksiring. Kondisi jumlah penduduk optimal di Kabupaten Gianyar mengindikasikan bahwa 

perkembangan penduduk di wilayah ini berlangsung pesat. Perkembangan tersebut lebih banyak 

disebabkan karena faktor urbanisasi yang dipicu oleh daya tarik pariwisata 

 

4. Simpulan  

Secara spasial, indeks daya dukung lahan pertanian menunjukkan variasi di setiap kabupaten. 

Dilihat dari status daya dukung lahan pertaniaannya, ditemukan sebanyak 22 (61,11%) kecamatan 

yang daya dukung lahan pertaniannya defisit (DDL < 1), sedangkan hanya 14 kecamatan (38,89%) 

yang mengalami surplus (DDL > 1). Indeks daya dukung lahan pertanian berkorelasi positif dengan 

jumlah penduduk optimal yang mampu ditampung oleh kecamatan. Kecamatan yang berstatus 

surplus berarti wilayahnya masih bisa menampung jumlah penduduk, kecamatan yang berstatus 

optimal berarti wilayahnya tidak kelebihan dan tidak kekurang penduduk, sedangkan kecamatan yang 

berstatus defisit berarti wilayah tersebut sudah kelebihan penduduk. 
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1. Pendahuluan 
Air limbah menurut PerMen LH No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 didefinisikan air sisa dari 

suatu hasil usaha dan/atau kegiatan. Air limbah terus meningkat dengan bertambahnya populasi 
manusia, sehingga perlu ditangani dengan benar agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Air 
limbah berasal dari aktivitas manusia seperti limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah 
industri.  

Lindi merupakan salah satu limbah cair yang terbentuk akibat masuknya air eksternal ke dalam 
timbunan limbah/sampah. Air eksternal tersebut melarutkan materi yang ada pada timbunan sampah, 
sehingga limbah lindi mengandung variasi kandungan polutan organik dan anorganik. Polutan organik 
yang terdapat pada lindi sangat membahayakan kesehatan manusia seperti diklorometana, 1,2 
dikloroetana, trikloroetana, tetrakloro etana, toluena kloro phenol, dan aldrin. Sedangkan polutan 
anorganik pada lindi berupa logam berat seperti Cu, Cd, Cr, Fe, dan Pb (Wei Li. et. all,. 2013). Polutan 
organik dan anorganik yang terkandung pada lindi bervariasi. Variasi ini disebabkan oleh komposisi 
sampah, umur sampah, kondisi hidrogeologi dari lahan, iklim, jumlah air yang melalui timbunan 
sampah, jenis tanah, dan pengenceran oleh air tanah. Jika tidak ditangani dengan baik, limbah lindi 
dapat menyerap dalam tanah, kemudian dapat mencemari air tanah di sekitar tempat penampungan 

PENGARUH VARIASI JARAK ELEKTRODA PADA SEL 
ELEKTROKIMIA UNTUK MENDEGRADASI LINDI DENGAN TEKNIK 

ELEKTROOKSIDASI ELEKTROKOAGULASI 

1I Jurusan Kimia FMIPA UNDIKSHA 
Email: wiratininimade@gmail.com 

The purpose of this paper is to determine the most effective distance between electrodes to degrade 
leachate by electro-oxidation electrocoagulation technique. Leachate TPS Bengkala has COD content of 38763 
mg / L, 0 mg / L DO, 0 mg / L COD, pH 9, and absorbance 17.1. Furthermore, 50 mL of leachate was degraded 
by electro-oxidation electrocoagulation technique on variation of distance between electrodes. Variation of 
distance between electrodes are used 3 cm, 6 cm, 9 cm, and 12 cm. Electro-oxidation electrocoagulation 
techniques were performed using two carbon electrodes and two aluminum electrodes. The electrode part was 
immersed 2 cm into a 50 mL mixture of leachate waste and 10 mL of sea water at a voltage of 5 volts. After 0.5 
hours the electric current was disconnected. The result of electro-oxidation electrocoagulation was then measured 
DO by DO meter, COD and absorbance was measured by UV vis shimadzu, pH with pH meter, and BOD. 
Leachate measurements after electro-oxidation electrocoagulation showed that the most effective distance 
between electrode degradation leachate that is at 3 cm distance, with the value of DO 3.52 mg / L, COD 428 mg / 
L, BOD 3.02 mg / L, absorbance 0, 23, and pH 7.8. 

Keywords: degradation, leachate, electro-oxidation, electrocoagulation 

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menentukan jarak antar elektroda yang paling efektif untuk 
mendegradasi lindi dengan teknik elektrooksidasi elektrokoagulasi. Lindi TPS Bengkala mempunyai  kadar COD 
38763 mg/L, 0 mg/L DO, 0 mg/L COD, pH 9, dan absorbansi 17,1. Selanjutnya 50 mL lindi didegradasi dengan 
teknik elektrooksidasi elektrokoagulasi pada variasi jarak antar elektroda. Variasi jarak antar elektroda yang 
digunakan adalah 3 cm, 6 cm, 9 cm, dan 12 cm. Teknik elektrooksidasi elektrokoagulasi yang dilakukan 
menggunakan dua elektroda karbon dan dua elektroda aluminium. Bagian elektroda tercelup 2 cm ke dalam 
campuran 50 mL limbah lindi dan 10 mL air laut pada tegangan 5 volt. Setelah 0,5 jam arus listrik diputuskan. 
Lindi hasil elektrooksidasi elektrokoagulasi selanjutnya diukur DO dengan DO meter, COD dan absorbansi diukur 
dengan UV vis shimadzu, pH dengan pH meter, dan BOD. Hasil pengukuran Lindi setelah proses elektrooksidasi 
elektrokoagulasi menunjukkan bahwa jarak antar elektroda yang paling efektif mendegradasi lindi yaitu pada 
jarak 3 cm, dengan nilai DO 3,52 mg/L, COD 428 mg/L, BOD 3,02 mg/L, absorbansi 0,23, dan pH 7,8. 

Kata kunci: degradasi, lindi, elektrooksidasi, elektrokoagulasi 
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lindi. Air permukaan yang telah tercemar oleh lindi dapat menyebabkan matinya ikan, perubahan 
keseimbangan ekosistem flora dan fauna di dalam air. 

 Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengolah limbah cair yaitu pengolahan secara 
biologis dan kimia. Pengolahan lindi secara biologis dan kimia dapat dilakukan dengan 
flokulation/pengendapan,  adsorpsi teraktivasi (Copa dan Meidl, 1986),  perlakuan biologi 
(Wiszniowski. J., et. all., 2006), oksidasi fenton (Zazo. J. A., et. all., 2005), dan oksidasi lanjut 
(Wiratini. dkk., 2011). 

Pengolahan-pengolahan tersebut belum mampu mendegradasi lindi yang berusia tua, belum 
efektif untuk menguraiakan asam organik dan penguraian amonium, membutuhkan pretreatment 
(perlakuan awal) adsorben, dan derivatisasi analit yang relatif besar  (Ane Urtiage. et. all., 2009). 
Untuk mengatasi kelemahan tersebut proses yang bisa digunakan nuntuk mendegradasi lindi yaitu 
proses elektrokimia. Proses elektrokimia telah berhasil mengurangi limbah organik beracun di air (A. 
Cerqueira, et. all., 2009). Proses elektrokimia tersebut, seperti elektrooksidasi (Caria Regina Costa, 
et. all., 2010) dan elektrokoagulasi (M.N. Saprykina, 2013). Kelemahan proses elektrooksidasi adalah 
hasil perombakan limbah dapat menghasilkan senyawa yang masih berbahaya bagi kesehatan 
manusia (Wiratini. dkk., 2011). Sedangkan kelemahan proses elektrokoagulasi, yaitu hanya mampu 
mengolah limbah secara phisik, tetapi belum mampu mengolah limbah secara kimia, seperti belum 
mampu merombak atau mendegradasi senyawa organik (Wiratini dan Ngadiran, 2016). 

Gabungan teknik elektrooksidasi dan elektrokoagulasi untuk mengolah lindi memiliki 
keunggulan yaitu dapat mengolah limbah secara komprehensit, murah, dan mudah diterapkan. 
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besarnya kemampuan mendegradasi lindi dengan teknik 
elektrooksidasi dan elektrokoagulasi antara lain kosentrasi elektrolit, beda potensial, waktu 
elektrooksidasi, dan jarak antar elektroda. Berdasarkan uraian diatas, pada makalah ini akan dibahas 
tentang pengaruh variasi jarak antar elektroda yang paling efektif untuk mendegradasi limbah lindi.  

2. Metode  
Bahan yang digunakan adalah lindi yang diambil dari dua fasilitas pengumpul lindi dua cell 

sanitary landfill terpisah, yang ada di TPS Bengkala Singaraja, air laut, batang karbon, lempeng 
aluminium, 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.  Tahapan-tahapan pengolahan limbah organik lindi: 1) limbah ditampung di bak 
sirkulator diaduk hingga homogen, kemudian dialirkan ke bak reaktor. 2) Di bak reaktor limbah diisi 
dengan air laut diaduk oleh stirer serta mengalami elektrooksidasi dan elektrokoagulasi melalui ke-4 
elektroda (2 elektroda karbon dan 2 elektroda aluminium) yang dihubungkan dengan kuat arus dalam 
jangka waktu tertentu. 3) Limbah yang belum memenuhi syarat kembali ke sirkulator mengalami 
proses degradasi , dan 4) limbah yang memenuhi syarat siap dialirkan ke lingkungan.  

 Efektifitas  jarak dilakukan dengan memvariasikan jarak antar elektroda, antara lain jarak 3 
cm, 6 cm, 9 cm, dan 12 cm. Elektroda karbon dan aluminium dicelupkan 2 cm ke 50 mL limbah lindi 
yang berisi 10 ml air laut. Elektroda dihubungkan dengan kuat arus sebesar 5 volt. Setelah 0,5 jam 
kuat arus diputuskan. Limbah organik lindi yang telah ditreatment kemudian diuji DO, COD, BOD, pH, 
dan  adsorbansinya. 

Penentuan COD dilakukan pada 1 liter sampel. Sampel ditambahkan  K2Cr2O7 berlebih dalam 
suasana asam, Ag2SO4 , Hg2SO4 dan direfluk selama 2 jam. Tujuan perlakuan tersebut agar semua 
bahan organik dapat dioksidasi menjadi karbondioksida dan air. Selama reaksi berlangsung Cr6+ 
direduksi menjadi Cr2+. Peranan Ag2SO4 sebagai katalis untuk mempercepat reaksi  dan 
penambahan Hg2SO4 untuk menghilangkan gangguan klorida di dalam air buangan. Sisa K2Cr2O7 
dititrasi dengan fero amonium sulfat (FAS) dalam indikator feroin. Titrasi dihentikan saat warna hijau 
biru larutan berubah menjadi coklat merah dengan perhitungan: 

 

mLsampel

xNFeltitersampeotiterblank
COD




3)(000,8

 
    
 Pengukuran oksigen terlarut dilakukan dengan menggunakan DO meter Hanna yang telah 

distandarisasi. Prosedur penentuan DO meter adalah: DO meter dihidupkan, sampel dimasukkan 
dalam elektroda DO meter, hasil pengukukaran dibaca dalam screen DO meter. 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) adalah berkaitan dengan jumlah bahan organik 
biodegradable dalam suatu sampel air atau air limbah. Selama degradasi oksidatif terhadap bahan 
organik, mikroorganisme aerobik mengkonsumsi oksigen yang ada dalam sampel air atau air limbah 
sebagai gas terlarut. BOD dinyatakan sebagai berat oksigen yang dikonsumsi per satuan volume air 
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selama suatu periode waktu tertentu pada suatu temperatur yang ditentukan yaitu ppm O2 selama 5 
hari pada 20ºC. 

Penentuan BOD dilakukan dalam sebagai berikut: penentuan DO ketika hari ke-0 dengan DO 
meter Hanna, sampel dibiarkan dalam botol winkler selama 5 hari, dan pada hari ke-5. DO sampel 
diukur dengan DO meter Hanna. Perhitungan nilai BOD menggunakan persamaan:  
BOD520 = [(DOto – DOt5) – (DOblanko-to - DOblanko-t5)] P . Dalam hal ini. DOto = DO pada 
pengukuran 0 hari inkubasi botol sampel, DOt5 = DO pada pengukuran 5 hari inkubasi botol sampel, 
DOblanko-to = DO pada pengukuran 0 hari inkubasi botol blanko, DOblanko-t5 = DO pada 
pengukuran 5 hari inkubasi botol blanko, dan P = Faktor pengenceran. 

Analisis kualitas hasil pengolahan lindi dibandingkan parameter kualitas limbah baku mutu air 
limbah domestik menurut PerMen LH No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016. Penentuan jarak antar 
elektroda paling efektif untuk mendegradasi lindi ditentukan dari kadar DO, DO, COD, BOD, pH, dan  
adsorbansi yang mendekati standar kualitas baku mutu air limbah domestik menurut PerMen LH No. 
P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016. 

3. Hasil dan Pembahasan  
Hasil degradasi lindi dengan teknik elektrooksidasi dan elektrokoagulasi pada variasi jarak antar 

elektroda dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1 menyajikan data DO, COD, absorbansi, BOD, dan 
pH setelah proses elektrooksidasi dan elektrokoagulasi. Data tersebut selanjutnya dibandingkan 
sebelum dan setelah proses elektrooksidasi elektrokoagulasi. Karakter awal lindi TPS Bengkala 
mempunyai  kadar COD 38763 mg/L, 0 mg/L DO, 0 mg/L COD, pH 9, dan absorbansi 17,1. 

Gambar 1. menunjukkan variasi jarak antar elektroda memberikan pengaruh yang berbeda 
pada nilai DO, COD, absorbansi, dan BOD. Hal ini menunjukkan proses elektrooksidasi 
elektrokoagulasi dengan air laut, elektroda karbon, dan elektroda aluminium dapat mendegradasi lindi. 
Air laut Buleleng terdiri dari beberapa mineral elektrolit. Pada proses elektrooksidasi mineral elektrolit 
tersebut mengandung ion klor. Ion klor pada anoda akan mengalami reaksi oksidasi menghasilkan 
klor. Klor akan bereaksi dengan air dalam bulk menghasilkan hipoklorit. Hipoklorit akan teruai menjadi 
ion H+ dan ion OCl-. Sedangkan reaksi di katoda adalah reaksi reduksi air. Ion hipoklorit (OCl-) adalah 
oksidator kuat yang mengoksidasi senyawa organik dalam lindi (Yang Deng, et. all., 2007). 

Pada proses elektrokoagulasi, prinsipnya sama dengan elektrooksidasi. Proses yang terjadi 
pada elektrokoagulasi adalah: anoda: Al(s) → Al3+ + 3e, katode: 3H2O + 3e → 3/2 H2(g) + 3OH-. Ion 
Al3+ dan OH- bereaksi membentuk koagulan Al(OH)3, dengan reaksi: Al3++ 3H2O → Al(OH)3 + 3H+ 
(A. Cerqueira, et  all, 2009). Apabila dikatoda dihasilkan ion OH- berlebih maka akan terjadi reaksi: 
2Al + 6H2O + 2OH− → 2Al(OH)4− + 3H2. Jumlah Al3+(aq) dan OH− di elektroda dapat membentuk 
berbagai spesi seperti Al(OH)2+, Al(OH)2+, Al2(OH)24+, dan  Al(OH)4−. Spesi polimer yang mungkin 
terbentuk seperti: Al6(OH)153+, Al7(OH)174+,Al8(OH)204+,Al13O4(OH)247+,Al13(OH)345+. 
Pembentukan terakhir adalah Al(OH)3 (Mehmet Kobya, et. all., 2003). Pada elektrooksidasi, limbah 
lindi dirombak/dioksidasi menjadi partikel baru. Hasil perombakan tersebut kemudian diendapkan dan 
diserap di dalam proses elektrokoagulasi. Jadi di dalam elektrokoagulasi kemungkinan terjadi 
pengendapan dan adsorpsi limbah lindi secara langsung dan atau pengendapan dan adsorpsi limbah 
lindi hasil dari elektrooksidasi. Dengan penggabungan teknik elektrooksidasi dan elektrokoagulasi 
maka lindi akan terdegradasi secara maksimal. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa jarak antar elektroda 3 cm merupakan jarak yang paling efektif 
terhadap penurunan COD dan absorbansi, serta kenaikan kadar DO dan BOD. Jarak elektroda 3 cm 
mengakibatkan degradasi lindi paling cepat, hal ini disebabkan oleh hantaran pada jarak 3 cm paling 
besar. Hantaran suatu sel elektrokimia berbanding lurus dengan hantaran jenis dan luas permukaan 
elektroda, berbanding terbalik dengan jarak antara kedua elektroda (Tony Bird, 1987). Semakin dekat 
jarak antar elektroda berarti hantaran semakin besar, sehingga ion hipoklorit semakin efektif untuk 
mendegradasi lindi. Selain hantaran, efektifitas degradasi lindi ditentukan oleh mobilitas ion. Mobilitas 
ion merupakan gerakan ion-ion menuju elektroda positif maupun elektroda negatif. Semakin dekat 
jarak antar elektroda, maka semakin cepat ion-ion menuju elektroda, sehingga semakin efektif reaksi 
degradasi lindi. Dengan demikian nilai COD dan absorbansi menjadi menurun, sedangkan nilai DO 
dan BOD menjadi meningkat. 

Selain dipengaruhi oleh hantaran dan mobilitas ion, degradasi limbah lindi juga dipengaruhi 
oleh arus yang dibawa oleh ion-ion.  Semakin dekat jarak antar elektroda maka makin besar jumlah 
arus yang dibawa oleh masing-masing ion dalam sel elektrokimia, sehingga proses redoks menjadi 
optimal. Jumlah ion Cl- semakin sedikit ditandai dengan semakin sedikit gelembung yang terbentuk di 
anoda, dengan jarak antar elektroda yang makin dekat akan memperbesar kemungkinan tumbukan 
antara gas Cl2 dengan ion OH-, sehingga kemungkinan reaksi pembentukan ion OCl- menjadi semakin 
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besar. Hal tersebut terbukti dengan semakin dekat jarak antar elektroda maka lindi yang terdegradasi 
semakin banyak sehingga kadar COD dan absorbansi mengalami penurunan, serta kadar DO dan 
BOD mengalami kenaikan. 

Gambar 1 menunjukkan variasi jarak antar elektroda tidak memberi efek perubahan pH pada 
lindi setelah proses elektrooksidasi dan elektrokoagulasi. Walaupun jarak elektroda 3 cm memberi 
konduktivitas yang tinggi terhadap ion hipoklorit dan klorida, akan tetapi jumlah ion hipoklorit dan 
klorida yang terbentuk habis berekasi dengan lindi, sehingga tidak terjadi perubahan pH yang 
signifikan. 

 

 
Gambar 1. Pengaruh jarak elektroda terhadap COD, DO, absorbansi, BOD, dan pH lindi setelah proses 

elektrooksidasi elektrokoagulasi 
 

4. Simpulan  
Teknik elektrooksidasi dan elektrooksidasi dapat mendegradasi lindi pada variasi jarak antar 

elektroda. Jarak antar elektroda  yang paling efektif untuk mendegradasi lindi yaitu 3 cm dengan nilai 
DO 3,52 mg/L, COD 428 mg/L, BOD 3,02 mg/L, absorbansi 0,23, dan pH 7,8. 
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1. Pendahuluan 
Saat ini sangat umum kita perhatikan suatu papan informasi yang ada di perkantoran, di 

gedung perkuliahan, di bandar udara, maupun stasiun kereta api yang berupa suatu monitor layar 

datar yang dikendalikan oleh suatu komputer. Dari satu sisi hal ini lebih mudah dioperasikan daripada 

menggunakan metode lama menggunakan papan pengumuman konvensional ataupun papan 

penunjuk arah. Dengan menggunakan komputer, informasi bisa lebih dinamis dan media yang 

ditampilkan lebih beragam. Papan pengumuman digital berbasis komputer tersebut saat ini biasanya 

memanfaatkan komputer yang terhubung jaringan dan mampu untuk dikendalikan secara jarak jauh 

untuk mengatur apa yang akan ditampilkan. (Hantono & Putra, 2014) 

Pada awalnya, bentuk digital signage yang sering diterapkan adalah menggunakan 

seperangkat komputer desktop yang dihubungkan ke satu atau beberapa buah TV Plasma untuk 

menampilkan informasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan komputer 

desktop mulai tergantikan keberadaannya dengan single board computer (salah satunya Raspberry Pi 

atau sering disebut Raspi) yang dianggap lebih praktis dan lebih hemat energi dalam penggunaannya. 

Raspi merupakan  microcomputer, yaitu komputer kecil yang seukuran kartu kredit yang dapat 

terhubung dengan monitor komputer atau TV, dan menggunakan standar keyboard dan mouse. Alat 

kecil ini dapat digunakan orang dari segala usia untuk mengeksplorasi komputer, dan untuk belajar 

bahasa pemograman, seperti Scratch dan Python. Raspi juga dapat melakukan segala hal yang dapat 

dilakukan oleh komputer desktop, seperti browsing internet, memutar video berkualitas tinggi, 

PENGEMBANGAN PAPAN PENGUMUMAN DIGITAL 
MENGGUNAKAN XIBO DAN RASPBERRY PI (STUDI KASUS: 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO) 

1,2Jurusan Teknik Elektro FTK UNDIKSHA 

Email: udyariawan@gmail.com 

In this research, the process of making digital announcement board is done by making a network system 
consisting of software composition (XIBO, Web Hosting, and Internet) and hardware (Raspi and TV Plasma). The 
XIBO application used consists of XIBO Server to be installed on web hosting and XIBO Client to be installed on 
Raspi, so that information can be displayed then Raspi is connected to a Plasma TV. The application of XIBO on 
web hosting is intended to make the process of designing digital announcement board content and its airing 
schedule can be done online, anywhere, and anytime by admin, so this will make digital signage more effective 
and efficient in terms of time, effort, and cost as well as easy in terms of operation. The results of this study 
isexpected to contribute to the means of delivering information digitally, especially in the field of advertising. 

Keywords:Digital Signage, XIBO, Raspberry Pi, Web Hosting 

Pada penelitian ini, proses pembuatan papan pengumuman digital dilakukan dengan cara membuat 
sebuah sistem jaringan yang terdiri dari komposisi software (XIBO, Web Hosting, dan Internet) dan hardware 
(Raspidan TV Plasma). Aplikasi XIBO yang digunakan terdiri dari XIBO Server untukdiinstalkanpada web hosting 
dan XIBO Client untuk diinstallkan pada Raspi, agar informasi bias ditampilkan maka Raspi dihubungkan dengan 
sebuah TV  Plasma. Penerapan XIBO pada web hosting dimaksudkan agar proses pembuatan desain konten 
papan pengumuman digital danjadwaltayangnyadapatdilakukansecara online, dimana saja, dan kapan saja oleh 
admin, sehingga hal ini akan menjadikan digital signage lebih efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga, dan 
biaya serta mudah dalam hal pengoperasiannya. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 
kontribusi pada sarana penyampaian informasi secara digital terutama dalam bidang periklanan. 

Kata kunci: Digital Signage, XIBO, Raspberry Pi, Web Hosting 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  297 

membuat spreadsheet, word-processing, dan bermain game. Raspi dikembangkan di Inggris, yang 

bertujuan untuk mengajarkan dasar ilmu komputer dan pemograman untuk siswa sekolah di seluruh 

dunia. (Utomo, 2015) 

Digital signage merupakan aplikasi pengelola konten digital yang telah diprogram untuk dapat 

menampilkan urutan informasi atau pesan kepada target penonton/audien secara efektif, cepat, tepat 

dan handal. Digital signage sangat memanjakan mata audien dalam memberikan tontonan visual 

yang menarik dan atraktif, beraneka pesan atau informasi berformat multimedia dapat dengan mulus 

dimainkan, diantaranya berupa gambar, video, scroll text, chart, grafik, schedule, news, weather yang 

disajikan secara dinamis menggunakan media display elektronik seperti LCD TV, TV Plasma, 

Proyektor, dan Digital Billboard sebagai output. (Wihanda, 2015) 

Saat ini digital signage menjadi trend media komunikasi digital di seluruh belahan dunia karena 

kemampuannya dalam mengolah informasi data yang handal dan mudah dalam 

pengoperasionalannya dari membuat materi, mendesain template, resource manage, dan mengatur 

jadwal tayang. Bayangkan bila kita memiliki jaringan digital signage pada bisnis kita, seperti mini 

market, supermarket, hotel, bank, cellular provider, klinik dan lain sebagainya yang mempunyai 

cabang terletak di dalam dan luar kota, dan kita sebagai pemilik bisnis dapat mengontrol, memonitor, 

update dan manage semua informasi yang ingin kita bagi kepada karyawan maupun konsumen, dan 

semua itu dapat langsung kita lakukan secara bersamaan ke seluruh cabang bisnis kita dimanapun 

secara online, real-time dan terpusat. Tentu hal ini akan sangat fleksibel, menghemat waktu serta 

biaya terutama untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Dengan semakin 

bertumbuhnya teknologi digital signage dan membuka peluang bisnis media iklan, maka tidak sedikit 

dari pengelola bisnis, seperti supermall dan supermarket memanfaatkan teknologi digital dengan 

memasang TV Plasma pada titik-titik strategis yang banyak dilihat pengunjung sebagai media 

komunikasi dan promosi sekaligus menjadi target market iklan. Tentu saja hal ini tidak lepas dari 

peran teknologi  informasi yang memang menjadi core bisnis strategic, serta aplikasi pendukung 

digital signage yang memang harus dapat menangani kebutuhan untuk mengelola konten multimedia 

tersebut. (Signage Indonesia, 2017) 

Dalam dunia pendidikan media penyampaian informasi sangat penting dilakukan. Selama ini di 

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha proses 

penyampaian informasinya paling sering dilakukan dengan cara konvensional dengan menempelkan 

lembar pengumuman pada papan informasi ataupun melalui sarana website. Lembar pengumuman 

yang ditempelkan pada papan informasi tersebut tentu kurang menarik, kurang atraktif dan kurang 

dinamis bagi para pembacanya walaupun ditempatkan pada tempat yang strategis. Pengumuman 

yang juga disebarkan melalui sarana website jurusan hanya bisa dibaca oleh pembaca yang sedang 

online saja sehingga hal ini tentu saja masih dianggap kurang efektif dalam proses penyampaian 

informasi. Untuk itulah, sangat diperlukan suatu media penyampaian informasi digital di Jurusan 

Teknik Elektro yang bisa menarik minat audien untuk membaca atau memperhatikannya yang bersifat 

atraktif dan dinamis. Digital signage XIBO dan Raspi diharapkan bisa menjadi jawaban untuk 

mengatasi permasalahan tersebut yang tentunya bersifat lebih efektif dan efisien dari segi waktu, 

tenaga, dan biaya serta mudah dalam hal pengoperasiannya. 

2. Metode 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan 

(Research and Development/R&D), Pendekatan R&D dalam penelitian ini meliputi sepuluh langkah. 

Adapun bagan langkah-langkah penelitiannya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 1. Metode R&D menurut Borg and Gall. (Borg, W.R., Gall, 1989) 

 

Untuk dapat memahami tiap langkah pada gambar di atas tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting) 

Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala 

kecil dan standar laporan yang dibutuhkan. 

a. Analisis kebutuhan: produk papan pengumuman digital yang dihasilkan dalam penelitian ini 

merupakan sarana yang sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat. Di dalam dunia 

pendidikan, khususnya di Jurusan Teknik Elektro, proses pembuatan papan pengumuman 

digital ini berhubungan erat dengan mata kuliah Pemrograman Web karena digital signage 

XIBO diimplementasikan pada sebuah web hosting jurusan, dan mata kuliah Jaringan 

Komputer karena sistem yang dibentuk untuk menghasilkan sebuah produk papan 

pengumuman digital dibangun melalui sebuah jaringan yang terhubung dengan beberapa 

perangkat komputer. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini akan sangat luas untuk 

dapat dikembangkan, misalkan untuk menampilkan desain konten papan pengumuman 

digital dari satu buah TV Plasma dapat dikembangkan menjadi lebih dari satu TV Plasma 

bahkan bisa ditampilkan melalui layar smartphone. SDM yang memiliki keterampilan, 

pengetahuan dan pengalaman yang akan mengembangkan produk papan pengumuman 

digital ini berasal dari Jurusan Teknik Elektro. SDM dari Jurusan Teknik Elektro akan 

menyusun software dan hardware yang membentuk sistem di dalam produk papan 

pengumuman digital yang dihasilkan. Waktu penelitian selama satu tahun merupakan waktu 

yang cukup untuk mengembangkan produk papan pengumuman digital sekaligus menguji 

kelayakannya. 

b. Studi literatur: proses pengumpulan informasi tentang digital signage XIBO termasuk 

didalamnya mencari artikel ataupun jurnal penelitian yang mengimplementasikan XIBO 

secara localhost maupun online melaui web hosting baik dari versi terdahulu sampai versi 

terbarunya sudah cukup dilakukan.  

c. Riset skala kecil: penelitian skala kecil yang akan dilakukan meliputi percobaan 

menghubungkan PC Client dengan TV Plasma melalui kabel VGA dan HDMI, serta 

percobaan XIBO diimplemetasikan pada sebuah perangkat lunak XAMPP, yaitu sebuah 

software open source yang berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri (localhost). 

2. Merencanakan Penelitian (Planning) 

Setelah melakukan studi pendahuluan, pengembangan dapat melanjutkan langkah kedua, yaitu 

merencanakan penelitian. Perencanaan penelitian R&D meliputi: 1) merumuskan tujuan 

penelitian; 2) memperkirakan dana, tenaga, dan waktu; 3) merumuskan kualifikasi peneliti dan 

bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian. 

3. Pengembangan Desain (Develop Preliminary of Product) 

Langkah ini meliputi: 1) menentukan desain produk yang akan dikembangkan (desain hipotetik); 

2) menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan 

pengembangan; 3) menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan; 4) menentukan 

deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. 
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4. Uji Produk secara Terbatas (Preliminary Field Testing) 

Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas. Langkah ini meliputi: 1) melakukan uji 

lapangan awal terhadap desain produk; 2) bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-

pihak yang terlibat; 3) uji lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh 

desain layak, baik substansi maupun metodologi. 

5. Revisi Hasil Uji Lapangan Terbatas (Main Product Revision) 

Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. 

Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara 

terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih banyak dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan terlebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga 

perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal. 

6. Uji produk secara lebih luas (Main Field Test) 

Langkah ini merupakan uji produk secara lebih luas. Langkah ini meliputi 1) melakukan uji 

efektivitas desain produk; 2) uji efektivitas desain, pada umumnya menggunakan teknik 

eksperimen model pengulangan; 3) hasil uji lapangan adalah diperoleh desain yang efektif, baik 

dari sisi substansi maupun metodologi. 

7. Revisi Hasil Uji Lapangan Lebih Luas (Operational Product Revision) 

Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji 

lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih 

memantapkan produk yang kita kembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya 

dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Desain yang digunakan adalah pretest dan 

posttest. Selain perbaikan yang bersifat internal, penyempurnaan produk ini didasarkan pada 

evaluasi hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

8. Uji Kelayakan (Operational Field Testing) 

Langkah ini meliputi sebaiknya dilakukan dengan skala besar: 1) melakukan uji efektivitas dan 

adaptabilitas desain produk; 2) uji efektivitas dan adabtabilitas desain melibatkan para calon 

pemakai produk; 3) hasil uji lapangan adalah diperoleh model desain yang siap diterapkan, baik 

dari sisi substansi maupun metodologi. 

9. Revisi Final Hasil Uji Kelayakan (Final Product Revision) 

Langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan 

produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini 

sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil 

penyempurnaan produk akhir memiliki nilai “generalisasi” yang dapat diandalkan. 

10. Desiminasi dan Implementasi Produk Akhir (Dissemination and Implementation) 

Laporan hasil dari penelitian ini didesiminasi dan dipublikasi secara ilmiah. Publikasi ilmiah 

berupa paper berkaitan dengan produk papan pengumuman digital dan digital signage yang 

dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi. 

 

 Untuk analisis yang digunakan adalah analisis S.M.A.R.T, yaitu Specific, Measurable, 

Achievable, Realistic dan Time-based. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Pada penelitian ini menggunakan Microcomputer untuk mengendalikan papan pengumuman 

yang akan dibuat sehingga dapat dikontrol penggunaannya. Microcomputer yang digunakan adalah 

Raspberry Pi 2 Model B (Raspi 2). Untuk membuat Raspi 2 dapat berjalan sesuai dengan fungsinya 

maka harus dikonfigurasi sebagai berikut: 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  300 

 
Gambar 2. Konfigurasi Hardware 

 

Software yang digunakan pada penelitian ini adalah Operating System (OS) pada Raspi 2 dan 

XIBO (XIBO Server dan Client). OS yang digunakan pada Raspi 2 adalah Raspbian yang diinstal 

menggunakan NOOBS. 

 

 
Gambar 3. Proses Instalasi dan Tampilan Awal Raspbian pada Raspi 2 

 

Software yang digunakan selanjutnya adalah XIBO (Server dan Client). Untuk konfigurasi XIBO 

Server dilakukan menggunakan komputer berbasis Windows yang terhubung Internet pada sebuah 

web hosting. 

 
Gambar 4. Proses Instalasi dan Tampilan Awal XIBO 

 

Langkah selanjutnya adalah melakukan desain tampilan (layout) dari papan pengumuman yang 

akan ditampilkan melalui XIBO Server pada sebuah web hosting. 
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Gambar 5. Proses Pembuatan Desain (Layout) Tampilan Papan Pengumuman melalui XIBO Server 

 

 
Gambar 6. Tampilan Papan Pengumuman melalui XIBO Server pada Komputer Berbasis Windows 
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Gambar 7. Tampilan Papan Pengumuman Digital melalui XIBO Client padaRaspi2 

 

 

 

 
Gambar 8. Proses Pemasangan TV Plasma dan Raspi 2 
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Pengujian responsivitas (delay) diperoleh dari pengukuran waktu pengendalian dari PC Server 

ke Raspi 2 yang terhubung dengan TV Plasma, seberapa cepat respon Raspi 2 yang terhubung 

dengan TV Plasma menampilkan perubahan tampilan desain konten yang dilakukan pada PC Server 

secara online.Pada saat pengujian menggunakan stop watch yang tersedia di dalam aplikasi 

smartphone sebagai pengukur waktu. Perubahan desain layout yang dilakukan di dalam XIBO Server 

melalui PC Server waktu rata-rata yang diperoleh kurang dari 10 detik untuk ditampilkan pada layar 

TV Plasma yang terhubung dengan Raspi 2. 

 

 
Gambar 9. Pengujian Papan Pengumuman Digital menggunakan Stopwatch 

 
 
Tabel1.TabelResponsivitas 

Fitur Delay (detik) 
Teks Statis 2 

Teks Dinamis 5 

Video 7 

Gambar Statis 1 

Banner Dinamis 1 

Website Online 9 

 
Data hasil pengujian fitur diperoleh dari kemampuan digital signage XIBO yang terhubung 

dengan PC Server menampilkan fitur-fitur yang dimilikinya, seperti menampilkan informasi berbasis 

teks statis, teks dinamis, gambar statis, gambar dinamis, banner dinamis, video, dan homepage 

sebuah website secara sempurna pada Raspi 2 yang terhubung dengan TV Plasma. 

a. Menampilkan Teks Statis, pada saat dilakukan pengujian digital signage XIBO ternyata mampu 

secara sempurna menampilkan teks statis. 

b. Menampilkan Teks Dinamis, pada saat dilakukan pengujian digital signage XIBO hanya mampu 

menampilkan secara sempurna teks dinamis yang bergerak horizontal dan vertikal (marque), 

sedangkan untuk efek teks fade, scroll, flip, shuffle, dan tile tampilannya masih terkesan patah-

patah bahkan ada yang sama sekali tidak bisa ditampilkan. 

c. Menampilkan Gambar/Image Statis, pada saat dilakukan pengujian digital signage XIBO ternyata 

mampu secara sempurna menampilkan gambar/image statis yang berformat jpg, jpeg, png, dan 

bmp. 

d. Menampilkan Gambar/Image Dinamis, pada saat dilakukan pengujian digital signage XIBO 

ternyata mampu secara sempurna menampilkan gambar/image dinamis yang berformat gif. 
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e. Menampilkan Banner Dinamis, pada saat dilakukan pengujian digital signage XIBO ternyata 

mampu secara sempurna menampilkan banner dinamis berformat swf (flash). 

f. Menampilkan Video, pada saat dilakukan pengujian digital signage XIBO ternyata mampu secara 

sempurna menampilkan video yang berformat mp4 saja, sedangkan untuk format file video lain 

(wmv, avi, mpg, mpeg, dan webm) sama sekali tidak bisa ditampilkan dan kapasitas video 

dibatasi hanya sebesar 8 Mb. 

g. Menampilkan Web, pada saat dilakukan pengujian digital signage XIBO ternyata mampu secara 

sempurna menampilkan halaman depan sebuah website secara online, namun tampilannya 

terkesan lambat muncul tergantung dari kecepatan akses internet dan database. 

 

Data hasil pengujian penjadwalan diperoleh dari kemampuan jadwal tayang yang dimiliki digital 

signage XIBO agar bisa menampilkan desain konten yang telah dirancang pada hari-hari kerja dan 

jam kerja tertentu selama satu bulan, sehingga diluar waktu tersebut papan pengumuman digital yang 

dirancang ini tidak akan tampil. 

Pada saat dilakukan pengujian, waktu yang digunakan untuk jadwal tayang ditentukan untuk 

waktu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Penjadwalan sesuai dengan waktu yang ditentukan 

berdasarkan atas waktu yang terdapat di dalam komputer (jam komputer). 

4. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam proses pembuatan papan pengumuman digital 

ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa: 

a. Digital signage XIBO dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam proses pembuatan papan 

pengumuman digital. 

b. Fitur-fitur yang terdapat di dalam digital signage XIBO sangat bervariasi dan mudah untuk 

digunakan tapi masih ada beberapa fitur yang belum bisa digunakan secara sempurna, seperti 

efek teks dinamis, video, dan webpage. 

c. Perubahan desain layout memerlukan waktu rata-rata kurang dari 10 detik untuk ditampilkan 

pada layar TV Plasma yang terhubung dengan Raspi 2. 

d. Kemampuan jadwal tayang digital signage XIBO yang real time. 
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ABTRACK 

The social stratification of rural Javanese community in the 19th century was largely depended on the land. This study 
aims to analize the social stratification in Javanese society on the 19th century by using the method of history. The 
source used was the primary source in the form of archives and newspaper reports of its time. The sources that were 
found later constructed into historical narratives. The findings indicated that the the Javanese community in the 19th-
century socially was not a homogeneous society, but a complexly deformed society in land ownership patterns. Land 
tenure determined the social stratification of the owner. The social classes of rural communities were divided into two 
classes which were interdependent in symbiotic relationships. The two classes were landowners and landless 
classes. The landowner class was subdivided into two or three levels, depending on the type and the extent of land 
occupied.  
 
Keywords: Javanese society, social stratification, land and labor 

 

ABSTRAK 
 

Stratifikasi sosial masyarakat Jawa di pedesaan pada abad ke-19 sebagian besar tergantung pada pola pemilikan 
tanah.Makalah ini bertujuan untuk mengkaji stratifikasi sosial dalam masyarakat Jawa abad ke-19 dengan 
menggunakan metode ilmu sejarah. Sumber yang digunakan adalah sumber primer yang berupa arsip dan laporan 
surat kabar pada masanya. Sumber-sumber yang ditemukan kemudian konstruksi menjadi narasi sejarah.Hasil 
penelitianmenunjukkan bahwa masyarakat Jawa abad ke-19 secara sosial bukan masyarakat yang homogen, tetapi 
merupakan masyarakat yang terdeferensiasi secara kompleks dalam pola-pola kepemilikan tanah.Penguasaan atas 
tanah menentukan stratifikasi sosial pemiliknya.Setiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda dalam 
menyebutkan kelas sosial. Meskipun demikian, secara umum kelas sosial masyarakat desa terbagi dalam dua kelas 
yang satu sama lainnya saling bergantung dalam hubungan simbiosis. Dua kelas tersebut adalah kelas pemilik tanah 
dankelas yang tidak memiliki tanah.Kelas pemilik tanah terbagi lagi dalam dua atau tiga level, tergantung pada jenis 
dan luas tanah yang dikuasai. 
 
Kata kunci: Masyarakat Jawa, stratifikasi sosial, tanah, tenaga kerja 

 

1. Pendahuluan 
Menurut Kartohadikoesoemo (1984: 16) desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya 

terdapat masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri.Desa merupakan daerah 

otonom yang paling tua di Indonesia. Ia lahir sebelum lahirnya kerajaan. Kekuasaannya tidak sebatas 

pemerintahan dalam arti yang sempit (bestuur), tetapi mengandung makna yang lebih luas (regeering). 

Desa memiliki kekuasaan atas peradilan, perundang-undangan, kepolisian, dan bahkan pertahanan 

(Paulus, 1979: 55).Maschab (2013: 1-2) membagi masyarakat desa dalam tiga aspek, yaitu aspek 

sosiologis, ekonomi, dan aspek politik. Secara sosiologis desa dapat jelaskan sebagai suatu kesatuan 

masyarakat yang saling mengenal. Mereka hidup dalam satu lingkungan atau komunitas yang relatif 

homogen. Dari segi ekonomi, desa dapat dilihat sebagai suatu komunitas masyarakat yang mandiri. 

Penduduk desa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari alam di sekitarnya. Sedangkan dari aspek 

politik, desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis dapat menyelenggarakan 

pemerintahan sendiri.  

Desa merupakan bentuk tertua dari model desentralisasi di Indonesia. Dari tempat yang dihuni oleh 

beberapa orang wajib pajak, desa tumbuh menjadi sebuah badan hukum dengan pemerintahahn sendiri 
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dan tanah sendiri yang semuanya diperuntukan untuk rakyat yang menentap di dalamnya (Paulus, 1979: 

55). Azaz otonomi pemerintahan desa yang telah lama mengakar sejak prakolonial terus dipertahankan 

oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial atas 

pelaksanaan pemerintahan desa tidak mengurangi apa-apa yang menurut hukum adat telah menjadi 

kebiasaan. Desa diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat bagi 

penduduknya (Paulus, 1979: 138). Penguasa tertinggi di desa adalah kepala desa atau lurah. Secara 

administratif dan formal, kepala desa merupakan penguasa tungga di desanya. Mereka kebanyakan 

berasal dari golongan pemilik tanah atau lapisan petani kaya di desanya (Suryo, Sudarsono, dan 

Soekiman, 1985: 24). 

Dalam konteks pemerintahan kolonial, desa merupakan sumber pengerahan tenaga kerja dan 

tanah yang digunakan untuk pengembangan perkebunan/tanaman eskpor seperti gula dan kopi. Tanah 

dalam kehidupan petani di Jawa adalah merupakan sumber utama penghasilan. Meskipun demikian, tidak 

semua penduduk desa memiliki tanah. Penduduk desa yang memiliki tanah memiliki kewajiban 

membayar pajak yang dapat diganti dalam bentuk kerja wajib baik pada perkebunan pemerintah/swasta 

maupun untuk kepala desa. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang mencukupi, desa perlu 

mengusahakan kepemilikan atas tanah yang lebih luas pada warganya. Tanah dan tenaga kerja harus 

terjamin ketersidaannya oleh kepala desa.  Kepala desa dituntut untuk dapat melakukan tugas tersebut di 

samping tentu saja tugas keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya.Menurut Burger (1977:10) tanah 

merupakan sumber utama meningkatkan kesejahteraan penduduk di pedesaan. Karena itu untuk 

meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah selalu memperluas tanah-tanah yang subur. Karena 

itu pada masa pemerintahan Raffles, Jawa didesain sebagai lumbung beras bagi pulau-pulau di bagian 

timur (Burger, 1977: 14).  

Pemerintahan Reffles menganut system pemerintahan langsung dengan mengoptimalkan kepala 

desa sebagai pemungut pajak, sedangkan pemerintahan kabupaten diintegrasikan dalam birokrasi 

colonial sehingga bupati menjadi pegawai pemerintah colonial. Sistem ini dianggap tidak berhasil, 

terutama karena banyaknya resistensi dari pejabat local sehingga Johannesvan den Bosch (1830) 

menerapkan system baru yang dikenal dengan cultuurstelsel (Yuliati, 2013: 97). Dengan mengubah 

strategi memerintah secara tidak langsung, pemerintah kolonial tidak lagi perlu menggunakan kekuatan 

militer yang memerlukan biaya besar untuk menaklukan masyarakat Jawa, tetapi menggunakan 

mendekatan budaya. Dalam hal ini pemerintah kolonial Hindia Belanda memanfaatkan pola hubungan 

antara masyarakat Jawa dengan penguasa lokal pribumi. Perekrutan tenaga kerja dan pengadaan tanah 

untuk tanaman ekspor dilakukan dengan menggunakan pengaruh kekuasaan pribumi seperti bupati, 

wedana, dan kepala desa atas petani di pedesaan (Wahyono, 2016: 227).Cultuurstelsel telah 

menghancurkan desa-desa di Jawa. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang mencukupi, pemerintah 

Hindia Belanda memaksa mengubah hak kepemilikan individual tanah menjadi kepemilikan bersama 

(Kurniawan, 2014). Melalui jalur kepala desa, pemerintah kolonial mendapatkan tanah dan tenaga kerja 

yang diperlukan untuk kepentingan tanaman eskpor. Untuk meningkatkan tanaman ekspor, pemerintah 

terus memperluas tanah dengan pembukaan tanah-tanah baru. Perluasan lahan pertanian yang membabi 

buta meresahkan sejumlah aktivis lingkungan. Mereka berpendapat bahwa perluasan tanah kea rah 

puncak pegunungan yang tidak terkendali merupakan ancaman yang serius terhadap persediaan air dan 

aliran irigasi. Mereka menuntut agar perluasan semacam itu harus segera dihentikan (Nawiyanto, 2014: 

38).  

Meskipun demikian, pemerintah Hindia Belanda terus mengupayakan tanah-tanah baru untuk 

perluasan tanaman ekspor. Setiap area tanah yang diperluas, akan berdampak pada penyediaan tenaga 

kerja. Permasalahnnya adalah bagaimana kepala desa dapat menyediakan tanah dan tenaga kerja untuk 

kebutuhan pengembangan tanaman ekspor yang menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemerintah 
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kolonial? Bagaimana kelas-kelas social masyarakat pedesaan terbentuk melalui system penguasaan 

tanah? Makalah ini mendiskusikan bagaimana desa dapat mendistribukan tanah untuk memperluas 

kepemilikan tanah garapan yang membentuk kelas-kelas penguasa tanah sehingga dapat menyediakan 

tenaga kerja wajib yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial khususnya pada abad ke-19. 

2. Metode 

Rancangan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu sejarah.  Dalam metode 

penelitian ilmu sejarah proses penelitian dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristic, kritik, 

interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik adalah tahapan pencarian data-data sejarah yang dilakukan 

melalui penelusuran sumber-sumber arsip, berita-berita surat kabar sezaman, atau kesaksian pelaku 

sejarah. Penelusuran sumber sejarah difokuskan pada data abad ke-19, khususnya sumber dari surat 

kabar dan majalah. Tahap kedua adalah kritik, yaitu suatu proses penilaian secara kristis atas 

data/sumber-sumber yang ditemukan, sehingga kita dapat menentukan sumber yang autentik dan kridibel 

sebagai bukti sejarah. Langkah selanjutnya adalah interpretasi atas bukti-bukti sejarah tersebut sehingga 

dapat merekonstruksi peristiwa masa lampau sesuai kaidah-kaidah ilmiah untuk disajikannya sebagai 

karya sejarah (historiografi). Argumentasi historis yang diungkapkan dalam tahapan keempat ini dibangun 

dari sumber-sumber yang berhasil ditemukan setelah melalui proses kritis dan interpretasi. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Karakteristik pemerintahan kolonial Belanda adalah eksploitatif. Mereka berusaha mengeksploitasi 

tanah jajahan untuk kepentingan negeri induknya (Kerajaan Belanda). Desa sebagai satuan 

pemerintahan terkecil memperoleh dampak yang paling berat dalam sistem eksploitasi kolonial. Unsur 

paling penting dalam masyarakat desa adalah tanah dan tenaga kerja. Tanah digunakan untuk menjamin 

tersedianya lahan guna penanaman tanaman ekspor, dan tenaga kerja diperlukan untuk menanam 

tanaman ekspor yang dikembangkan oleh pemerintahan kolonial. 

Dalam konteks kerajaan-kerajaan di Jawa, tanah adalah miliki raja sehingga siapapun yang 

menggarap tanah memiliki kewajiban-kewajiban tertentu seperti kerja wajib untuk kepentingan kerajaan, 

perbaikan jalan, pemeliharaan irigasi, dan ronda malam.Bagi penduduk desa, tanah adalah sumber 

utama penghidupan. Meskipun hampir semua masyarakat di pedesaan hidup dari pertanian, secara sosial 

tidak dapat dilihat bahwa masyarakat pedesaan di Jawa bersifat homogen.  

Masyarakat di Jawa sangat heterogen, terbagi dalam stratifikasi sosial yang sangat kompleks. 

Perbedaan kelas dalam masyarakat pedesaan di Jawa didasarkan atas penguasaannya terhadap tanah. 

Petani penguasa tanah di Jawa disebut sikep. Sikep memiliki tanah dari raja langsung atau melalui kaum 

priyayi di daerah tertentu. Jika raja atau priyayi memerlukan kerja bakti atau sumbangan beras, dapat 

memerintahkan kepada kepala desa untuk membentuk sikep baru. Setiap sikep mendapatkan tanah dua 

bau dengan syarat raja atau priyayi mendapatkan pelayanan berupa tenaga kerja atau beras. Sikep baru 

dapat terbentuk dari perluasan tanah baru atau dari pembagian ulang penggarapan tanah-tanah komunal. 

Sebagai pemilik tanah, sikep memiliki berbagai tanggungan sosial berupa berbagai jenis kerja bakti untuk 

Negara sebagai pengganti pajak. Karena mereka tidak mungkin dapat mengerjakan berbagai kerja wajib 

tersebut, ia memiliki berbagai bujang, yaitu orang yang belum kawin dan menumpang hidup di tempat 

seorang sikep. Dalam hal makanan dan tempat tinggal, petani numpang sangat tergantung kepada sikep. 

Petani numpang tidak memiliki kewajiban terhadap Negara seperti kerja bakti atau pajak, tetapi 

mencurahkan pengabdiannya sepenuhnya terhadap sikep. Karena itu, petani numpang merupakan 

lapisan sosial yang paling rendah di pedesaan (Onghokham, 2008: 8-9). Antara pemilik tanah dan petani 

yang tidak memiliki tanah memiliki hubungan yang saling menguntungkan yang berhubungan dengan 

tanggung jawab moral. Petani kaya di pedesaan menjadi semacam penanggung asuransi kesejahteraan 

bagi penduduk desa miskin (Scott, 1981) 
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Struktur rumahtangga pedesaan di Jawa berhubungan langsunng dengan cara bagaimana 

pertanian di negeri ini dikelola didasarkan pada kepemilikan komunal atas semua tanah, termasuk milik 

desa. Menurut tradisi kepemilikan ini hanya jatuh pada sekelompok penduduk desa tertentu, dan di antara 

mereka dibagi tidak merata; ada satu golongan yang mendapatkan hak untuk memiliki tanah, sementara 

suatu kelompok lain tidak memilikinya. Dalam hal tertentu pemeilik tanah sangat tergantung kepada 

bagaimana mereka menguasai pekerja-pekerja individual yang mampu dibayarnya. Pemiliki tanah dapat 

melepaskan lahan seluas tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilik tanah 

akan membayarkan separuh panen kepada cacah atau kepala adatnya, atau juga menyisihkan sebagian 

untuk mengganti kerja yang perlu mereka lakukan (Het Stelsel van cultuur, 10 Mei, 1858: 2). 

Pemilik tanah memilih hak untuk ikut serta dalam pemerintahan desa, termasuk hak dipilih dan 

memilih kepada desa, tetapi sebaliknya, mereka harus menanggung kewajiban-kewajiban yang harus 

dibayar kepada negara, seperti pajak, kerja wajib (untuk ronda malam, pembersihan jalan dan saluran air 

dan sejenisnya). Para pemilik tanah tidak mungkin dapat menjerjakan sendiri tanahnya sehingga perlu 

menampung orang-orang yang tidak memiliki tanah yang disebut bujang atau numpang. Biaya hidup 

bujang atau numpang ditanggung oleh pemilik tanah yang ditumpangi. Sebagai imbalannya, orang yang 

numpang memiliki kewajiban untuk bekerja di tanah-tanah pemilik tanah yang ditumpangi. Mereka juga 

dapat menggantikan peran pemilik tanah untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan wajib. Hubungan 

antara pemiliki tanah dengan para bujang sifatnya adalah hubungan kawula-gusti. Dari segi ekonomi, 

pemilik tanah yang merupakan penduduk kaya di desa-desa dapat dianggap sebagai katup pengaman 

bagi penduduk miskin. Dalam teori moral ekonomi petani Scott, penduduk kaya di pedesaan yang 

umumnya para pemilik tanah berfungsi sebagai asuransi kesejahteraan bagi keluarga miskin. 

Stratifikasi sosial di pedesaan Jawa sangat banyak ragamnya. Di beberapa daerah di Jawa 

masyarakat pedesaan tidak terbagi hanya atas sikep dan numpang. Banyak sebutan lain untuk menyebut 

sikep. Dalam Algemeen Handelsblad, tanggal 15 Oktober 1849 dilaporkan bahwa stratifikasi sosial di 

Jawa ditentukan oleh pembagian sawah. Ada klas pemilik tanah dan klas tidak memiliki tanah. Kelas-

kelas tersebut Antara lain adalah kraman, penglindung, ngelindung, somahau, prejoko, mora kaki atau 

merkaki, kaki-kaki, dan rondo calok.  

Kraman adalah mereka yang cocok untuk bekerja, tinggal sendiri, menjadi kepala keluarga dan 

oleh karenanya memiliki peran langsung dalam pertanian. Tetapi dengan ini masih ada pertimbangan 

tentang umur, sehingga kraman dikelompokkan menjadi kraman tertua, kraman menengah dan kraman 

terbaru. Dalam pembagian sawah yang berlangsung setiap tahun, kepada kraman tertua diberikan sawah 

terbaik, kepada kraman menengah diberikan saah menengah dan kepada kraman terbaru diberikan lahan 

yang buruk. Tetapi pada setiap pembagian baru, giliran pertukaran selalu terjadi.Kelas kraman memiliki 

hakmonopoli atas tanah komunal dan saling bertukar dalam pembagian yang sama. Sebagai ilmbalan, 

mereka wajib untuk melakukan semua kerja wajib di dalam dan di luar desa, ketika dipanggil untuk itu. 

 Penglindung adalah mereka yang dari kelompok kraman dihubungkan dengan tugas dan 

pelayanan kepada kepala desa. Mereka melepaskan hak andil dalam penanaman lahan yang dimilikinya 

sebagai kraman. Untuk mengurangi bebannya dalam melakukan kerja wajib, ia melepaskan sebagian 

tanahnya untuk digarap orang lain dengan tetap mempertahankan haknya atas tanah. Penggarap tanah 

tersebut yang kemudian dibebankan kerja wajib untuk kepala desa.  Dengan cara demikian, mereka 

memperoleh pembebasan darisebagiankerja wajib. 

Ngelindung adalah orang asing yang cocok untuk kerja, yang memiliki istri dan anak tetapi tidak 

memiliki rumah sendiri dan numpang pada kraman. Mereka tidak mempunyai hak atas tanah, juga tidak 

berhak campur tangan dalam pembagian sawah. Kepada mereka bisa diberikan sebagian tanah kraman 

yang mereka huni dengan imbalan, merekamembantu kraman dalam penggarapan tanahnya. Mereka 
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tidak dituntut melaksanakan kerja wajib, tetapi pada saat tertentu dapat menggantikan posisi kraman 

melaksanakan kerja wajib.  

 Somahaus adalah kerabat atau keluarga kraman yang numpang kepadanya. Mereka tidak terlibat 

langsung dalam pertanian, juga tidakmelakukan kerja wajib. Mereka menjadi pembantu di rumah dan 

pekerjaan sawah dan juga berfungsi sebagai pengganti dalam kerja wajib. Tetapi kondisi ini hanya 

berlangsung dua sampai tigatahun setelah mereka menikah. 

 Prejoko adalah putra kraman berusia 16 tahun atau lebih. Mereka dianggap termasuk dalam 

kelompok somahaus. Mura Kaki atau Merkaki adalah para kepala desayang meminta dan menerima 

pembebasan tugas; dongkolan (mantan pegawai). Mereka menerima andil sawah dengan perbandingan 

separuh bagi apa yang diterimakraman dari sawah klas-1. Selain itu selama dua atau tiga tahun mereka 

dibebaskan dari kerja wajib. Mereka seperti kraman, dapat diajak berunding dalamperkara pemerintah 

desa, termasuk dalam hak dan kewajiban. 

 Kaki-Kaki adalah orang tua yang telah mencapai usia 60 tahun. Mereka tidak lagi memiliki andil 

dalam pertanian dan juga dibebaskan dari semua kerja wajib; anak-anak mereka menggantikannya dalam 

melakukan perawatan.  

Rondo Calok adalah janda kramanyang memiliki putra dewasa (prejoko). Kepada rondo inidiberikan 

andil dalam sawah, separuh dari apa yang diperoleh kraman dalam bentuk sawah klas-3. Namun jika dia 

menjadi janda kramanyang memiliki tanah melalui pewarisan atau pembukaan pertama, maka hak itu 

dilimpahkan kepadanya apabila dia siap menggarap tanah itu. Jika tidak, tanah ini akan dikembalikan 

kepada masyarakat. Jika putranya masih kecil, maka janda ini akan kembali bergabung dengan hak ayah 

mereka yang sudah meninggal (de huishoudelijke instellingen bij de dessa’s bewoners op java, 15 

Oktober 1849: 2). 

Di Malang, stratifikasi social masyarakat desa terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu warga desa 

yang memiliki hak pilih, dan warga desa yang tidak memiliki hak pilih. Warga desa yang memiliki hak pilih 

adalah warga desa yang terlibat dalam segala urusan desa, termasuk dalam hal keamanan desa, jalan 

desa, pengairan dan tugas-tugas desa lainnya. Mereka memiliki hak untuk dipilih sebagai kepala desa, 

dan memiliki hak untuk memilih kepala desa. Warga desa yang memiliki hak pilih terbagi menjadi tiga 

lapisan. Mereka adalah: 

1) Gogol kenceng, yaitu warga desa yang mempunyai hak dan menjadi penggarap tetap atas tanah 

komunal desa dan diwajibkan taat kepada desa tanpa perkecualian (gogol tetap). Yang termasuk 

dalam lapisan ini adalah mereka yang memiliki tanah garapan milik sendiri dengan disertai kewajiban-

kewajiban desa yang lebih ringan daripada gogol tetap. 

2) Kendon atau gogol setengah kenceng adalah warga desa yang memiliki tanah pekarangan dan 

dibebani wajib taat kepada desa. 

3) Numpang karang, adalah warga desa yang memiliki rumah sendiri tetapi di pekarangan orang lain. 

Mereka hanya diberi kewajiban ronda. Kewajiban-kewajiban desa lain bagi golongan numpang karang 

sifatnya hanya membantu. 

 

Lapisan masyarakat yang paling rendah atau lapisan keempat adalah warga desa yang tidak 

memiliki hal pilih. Mereka disebut wong nyusup. Mereka tidak memiliki rumah dan pekarangan sendiri, 

sehingga mereka tidak mendapatkan beban apapun dalam masyarakat desa (Laporan penelitian desa di 

Kabupaten Malang, 1928). 

Di samping itu, ada kelompok elit yang tinggal di desa, selain tentu saja kepala desa dan 

aparatnya, yaitu pengurus masjid, guru agama, kaum bangsawan, pegawai pangreh praja. Mereka 

dibebaskan dari beban-beban desa. 
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 Berbeda dengan di Malang, di Cirebon,masyarakat petani sebagaimana dilaporkan Tijdschrift 

voor Nederlandsche-Indie tahun 1861 terbagi atas klas sikep, wuwung, bujang, dan randa. Sikep adalah 

klas pemilik sawah. Mereka dikelompokkan ke dalam klas menengah Jawa. Mereka wajib menunjukkan 

jasanya dan ikut memegang semua beban negara. Karena itu, mereka diberikan hak untuk memilih para 

kepala adatnya (desa) dengan suara mayoritas. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk ikut terlibat 

dalam pemerintahan desa dan juga bisa diangkat pada klas yang lebih tinggi.  

 Wuwungmerupakan klas terendah di kalangan penduduk. Karena itu mereka tidak diberikan lahan 

sawah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka harus bekerja pada salah satu dari tiga klas di 

atasnya yaitu sikep, priyayi, dan kepala desa. Setiap sikep, priyayi dan kepala desa memiliki sejumlah 

wuwung tetap, bersama keluarganya yang sepenuhnya tergantung padanya. Wuwung merupakan hewan 

beban penduduk; mereka melaksanakan kerja terberat dan mereka diwajibkan oleh para tuannya untuk 

melaksanakan kerja wajib dan kerja lainnya, yang harus ditanggungnya seperti perawatan jalan besar, 

ronda malamdan kerja lain, pengangkutan uang dan barang pemerintah, dan sebagainya. 

 Bujang di karesidenan ini adalah pemuda atau wanita muda tanpa peduli status dan latar 

belakangnya. Mereka wajib membantu sikep atau wuwung sesuai dengan status orang tuanya. Artinya 

kalua orang tuanya bekerja sebagai wuwung, anaknya pun harus bekerja membantu orang tuanya 

sebagai wuwung. 

Randa disebut sebagai janda dari berbagai klas. Tidak ada aturan humkum yang jelas tentang 

status randa. Semuanya didasarkan pada adat atau kebiasaan lama. Ini berbeda dengan di tempat lain, 

yang mengatur status janda sesuai dengan status suaminya (bijdrage tot de kennis van Dessa- inrigtingen 

in cheribon, 1861: 6-7). 

 Kenaikkan penduduk yang tidak sepadan dibandingkan dengan luas tanah yang ditanami, 

menurut laporan Java Bode edisi 4 April 1872 dapat menimbulkan masalah bagi ketersediaan tanah 

perkebunan dan juga ketersediaan pekerja wajib. Pemberlakuan aturan-aturan pemerintah tentang 

pembagian tanah yang sama di antara semua penduduk desa, dibarengi dengan penduduk yang hidup 

dari pertanian yang terus meningkat jumlahnya mengakibatkan terjadinya pemunduran kemakmuran. 

Apabila ayah bersama keluarganya bisa hidup dengan andil sawah 600 roed kaki, maka putranyayang 

hanya memiliki 400 roed hampir tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan cucunya 250 roed 

menderita kekurangan apabila tidak memiliki mata pencaharian lain (over de agrrische toestanden op 

Midden java inverband met de Landbouw industrie 4 April, 1872). Proses ini telah menghantarkan 

masyarakat di Jawa mengalami proses apa yang oleh Geertz disebut involusi pertanian (Geertz, 1983). 

Dalam proses ini, pola kepemikikan tanah tidak berkebang menjadi lebih luas, tetapi penduduk desa 

justru terjebak dalam pola kepemikikan yang semakin sempit dan bergerak ke dalam. 

Tanah-tanah di Jawa sebagian besar berupa merupakan tanah komunal (gemeen bezit). Bentuk-

bentuk tanah komunal ini lebih mudah untuk dipindahtangankan kepada mereka yang dianggap memiliki 

kemampuan untuk mengarap tanah dan melakukan kerja wajib untuk desa dan pemerintahan di atasnya, 

termasuk untuk perkebunan-perkebunan baik miliki pemerintah maupun swasta. Peran kepala desa 

sangat penting dalam pengaturan kepemilikan tanah dan pengerahan tenaga kerja. Karena itu, syarat 

utama bagi penduduk desa yang mendapatkan tanah komunal adalah harus mau dan mampu melakukan 

kerja wajib.  Syarat kedua, sudah menikah, dan ketiga adalah harus sudah memiliki pekarangan dan 

rumah. Melihat syarat yang ketiga ini, sebetulnya bahwa untuk mendapatkan tanah komunal 

(aandeelhebber) adalah mereka yang merupakan orang yang memiliki tanggung jawab melakukan kerja 

wajib (dienstplichtige). Dengan demikian pembagian tanah komunal sebenarnya merupakan imbalan bagi 

mereka yang mendapatkan beban kerja wajib (Kano, 2008: 58). 

 Ciri khusus tanah milik komunal adalah kesamarataan formal dalam membagi bagian garapan 

kepada para petani yang memberikan layanan kerja. Menurut Kano (2008, 61) ada tiga cara untuk 
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melakukan redistribusi tanah: (1) kepala desa menentukan distribusi tanah garapan; (2) persetujuan 

antara para penggarap yang mendapatkan bagian garapan; (3) tanah garapan bagi kepala desa dan 

pamong desa lainnya ditentukan terlebih dahulu berdasarkan persetujuan antara para penggarap, dan 

kemudian digilir setiap waktu dalam urutan yang sama. Lebih lanjut, Kano menjelaskan bahwa cara ketiga 

yang paling populer. Pada umumnya para penggarap melakukan redistribusi sendiri dengan sedikit 

campur tangan kepala desa.  

Konsekuensi dari kepemilikan tanah dalam tradisi kerajaan yang terus dijalankan oleh 

pemerintahan kolonial adalah kerja wajib untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Penduduk yang 

menggarap tanah diwajibkan untuk membayar sewa tanah sebagai pengganti pajak bumi (Suhendar & 

Winarni, 1997: 55). Pembayaran sewa tanah pada awalnya merupakan kewajiban individual. Karena cara 

ini tidak berjalan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada desa. Dalam perkembangannya desa 

berkembang menjadi lembaga pemungut pajak.  

Pada periode tanam paksa pajak dapat dibayarkan dalam bentuk penyerahan seperlima luas tanah 

da tenaga kerjanya untuk ditanami tanaman ekspor, terutama tebu/gula dan kopi. Dengan demikian, 

sebagaimana laporan hasil penelitian desa di Kabupaten Malang, pemilik tanah memiliki kewajiban-

kewajiban yang harus dibayar kepada negara. Untuk kasus Kabupaten Malang, setiap gogol kenceng 

dalam satu tahun memiliki kewajiban bekerja baik untuk pemerintah kolonial maupun untuk kepala desa 

selama 56 hari. Gogol setengah kenceng 49 hari, dan numpangkarang selama 45 hari pertahun. Mereka 

dapat dibebaskan dari beban kerja wajib jika membayar uang sejumlah delapan sampai dua belas gulden 

pertahun yang harus dibayarkan kepada kepala desa.  Sedangkan nusup atau kempitan, karena tidak 

memiliki tanah, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan kerja bakti.  

 

4. Simpulan 

Secara sosial, masyarakat di pedesaan di Jawa pada abad ke-19 terbagi dalam kelas-kelas sosial 

yang sangat kaku.Meskipun setiap daerah memiliki istilah yang berbeda-beda dalam menyebutkan 

stratifikasi sosialnya, tetapi intinya mesyarakat di pedesaan Jawa terbagi dalam dua kelas yang sangat 

kontras dalam oposisi biner, yaitu pemilik tanah dan kelasyang tidak memiliki tanah, yang oleh beberapa 

sarjana Barat disebut dalam istilah the have dan the have not. Stratifikasi sosial pada masyarakat di 

pedesaan Jawa ditentukan oleh pola penguasaan terhadap tanah.  

 Tanah di Jawa pada abad ke-19 sebagian besar bentuknya tanah komunal. Hak menggarap atas 

tanah komunal ditentukan oleh kepala desa. Di beberapa daerah di Jawa, tanah komunal diberikan 

kepada penduduk yang memiliki beban wajib kerja, yang dalam hal ini adalah mereka yang sudah 

memiliki tanah.  

Desa memiliki fungsi juga sebagai lembaga penyedia tenaga kerja bagi keperluan penanaman 

produk-produk pertanian ekspor. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan, 

pemerintah desa membagi tanah komunal secara lebih luas kepada masyarakat desa. Semakin banyak 

masyarakat yang menggarap tanah, semakin banyak jumlah orang yang memiliki tanggung jawab wajib 

kerja. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat pada abad ke-19, pembagian tanah menjadi semakin 

kecil. Tanah yang ada yang tidak bertambah, dibagi dalam jumlah penduduk yang semakin besar. 

Dengan demikian, yang terjadi bukan bertambahnya kesejahteraan penduduk seiring dengan 

perkembangan zaman, tetapi yang terjadi justru kemunduran, yang oleh Geertz disebut sebagai involusi. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the effort of revegetation on the ecosystem at a number of 
erosion-prone points along Gitgit Village road, Sukasada sub-district, Buleleng regency. The 
population of revegetation efforts in the ecosystem is the entire community of Gitgit Village While the 
sample of the community is taken as many as 12 people to participate in the participation of 
revegetation. Technical data collection using the method of observation, interviews and Nordic Body 
Map questionnaires. Data were analyzed descriptively. The results of this research showed that 
revegtation efforts can be done with the participative pattern of society with ergonomic approach 
pattern. 
 
Keywords:revegteasi efforts, erosion prone point, ergonomics, Gitgit village 
 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya revegetasi pada ekosistem padasejumlah titik 
rawan erosi di sepanjang jalan Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Populasi 
upaya revegetasi pada ekosistem adalah seluruh masyarakat Desa GitgitSedangkan sampel 
masyarakatnya diambil sebanyak 12 orang untuk ikut serta dalam partisipasi revegetasi.Teknis 
pengumpulan datanya dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan kuesiner Nordic 
Body Map. Data dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya revegtasi 
dapat dilakukan dengan pola partisipatif  masyarakat dengan pola pendekatan ergonomik. 
 
Kata kunci: upaya revegteasi, titik rawan erosi, ergonomi, desa Gitgit 
 
1. 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 mewartakanbahwa 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.  

 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& Ellenberg (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. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan dan Wijana (2016a) menunjukkan bahwa 

(1) Jumlah titik-titik rawan erosi yang ada di sepanjang jalur lintasan Bedugul-Singaraja (Desa Gitgit), 

dari 265 stasiun yang dikaji, ada sebanyak  8 kuadrat (lokasi) (3,1%) yang termasuk ke dalam kategori 
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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%). 

Dalam melaksanakan sistem kerja, baik di lapangan maupun di ruang tertutup dapat digunakan 

konsep ergonomi. Manuaba (1998, 2000, 2005) menyampaikan batasan ergonomi adalah ilmu, 

tekonologi dan seni yang berupaya menserasikan alat, cara dan lingkungan kerja terhadap 

kemampuan, kebolehan dan batasan manusia untuk terwujudnya kondisi lingkungan kerja yang sehat, 

aman, nyaman, dan efesien yang setinggi-tingginya.  

Dengan mengacu pada batasan tadi maka jelas bahwa ergonomi dapat diterapkan pada semua 

bidang kerja termasuk dalam bidang pengelolaan lingkunganhidup itu sendiri. Selama manusia itu 

melakukan aktivitas dan berinteraksi dengan alat kerja serta lingkungan kerja maka selama itu  pula 

ergonomi diperlukan. Dalam dunia pengelolaan lingkungan hidup terjadi interaksi antara manusia 

dengan manusia, manusia dengan sarana prasarana dan manusia dengan lingkungan kerjanya 

termasuk lingkungan/ekosistem maka peranan ergonomi sangat diperlukan di dalamnya. Dalam hal ini 

ergonomi dapat diterapkan untuk mengatasi keterbatasan manusia dengan alat, cara kerja alat serta 

lingkungan kerjanya agar alat, cara kerja dan lingkungan kerja dapat diserasikan sedemikian rupa 

dengan manusia itu sendiri sehingga kenyamanan kerja dapat terwujud dan produktivitas kerja dapat 

ditingkatkan. 

Dalam pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari aspek ergonomi maka sangat penting 

memperhatikan delapan aspek ergonomi seperti (1) Gizi atau Nutrisi, (2) Pemanfaatan Tenaga Otot, 

(3) Sikap Kerja, (4) Kondisi Lingkungan, (5) Kondisi Waktu, (6) Kondisi Sosial, (7) Kondisi Informasi, 

dan (8) Interaksi Manusia Mesin (Peralatan). Kedelapan aspek tersebut sangat penting diperhatikan 

karena dari delapan aspek itu merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mampu melaksanakan 

tugas dan kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup (Wijana, 2016). 

Penerapan pendekatan ergonomik di lapangan, terutama dalam kerja di bidang revegetasi, 

sangat penting untuk diperhatikan.Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa dalam pengelolaan 

lingkungan hidup harus memperhatikan dan mempertimbangkan delapan aspek ergonomi. Tidak 

mungkin mengerjakan suatu pekerjaan, seseorang tanpa memperhatikan nutrisi yang mereka asup, 

tanpa memperhatikan kondisi waktu kerja.Ibaratnya manusia itu adalah robot.Tanpa memperhatikan 

kenyamanan kerja.Telah banyak kegagalan terjadi di dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup 

seperti gagalnya reboisasi, terjadinya degradasi hutan, rusaknya ekosistem dan lain-lain.Pengelolaan 

lingkungan hidup secara tradisional lebih banyak keberhasilannya.Hal ini disebabkan karena 

memperhatikan aspek ergonomi seperti adat istiadat setempat, mengangkat lokal genius (informasi 

lokal), waktu kerja disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat dan lain-

lain. 

Dalam penelitian ini yakni pelaksanaan revegetasi ekosistem dipandang perlu mengikuti 

pendekatan ergonomik dengan memperhatikan beberapa aspek ergonomi di antaranya: informasi, 

nutrisi, sikap kerja, energi, lingkungan hidup, teknologi tepat guna, dan keluhan musculoskeletal.  

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahuiupaya revegetasi pada ekosistem padasejumlah titik 

rawan erosi di sepanjang Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. 

 

2. Metode  

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif.Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh masyarakat yang ada di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.Sampel 

penelitian ini ada sebanyak 12 orang dengan teknik pengambilan sampel adalah sistematik sampling, 

yakni ditentukan oleh Kepala Desa.Sampel 12 orang ini adalah sampel yang digunakan untuk 

penerapan ergonomik.Sedangkan partisipasi masyarakat dalam revegatasi ekosistem diambil dari 

Banjar Wana Buanas sebagai salah banjar dari Desa Gitgit dengan jumlah 50 orang.Data yang 

dianalisis adalah data dari 12 orang tersebut yang digunakan sebagai sampel inti.Metode 

pengumpulan datanya adalah dengan metode observasi, wawancara, dan kuesioner Nordic Body 

Map.Teknik analisis datanya adalah dilakukan secara deskriptif. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

a. Hasil  

Untuk memperjelas titik rawan erosi yang telah ditemukan dalam hasil kajian tahun 2016 oleh 

Setiawan dan Wijana, dapat dideskripsikan kembali sebagai berikut.Titik-titik rawan erosi terbagi atas 

5 kategori yaitu kategori tidak rawan erosi, kurang rawan erosi, cukup rawan erosi, rawan erosi, dan 

sangat rawan erosi. 

Dapat disampaikan bahwa (1) Jumlah titik-titik rawan erosi yang ada di sepanjang jalur lintasan 

Bedugul-Singaraja (Desa Gitgit), 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%). 

Revegetasi yang dilakukan di daerah/stasiun sepanjang Desa Gitgit dengan menggunakan pola 

partisipatif dengan pendekatan ergonomik memberikan cara kerja yang nyaman. Data penggunaan 

cangkul dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 tampak bahwa ada tiga pola cara mencangkul yang 

diujicobakan kepada sampel. Pola 1 adalah cara mencangkul dengan memegang tangkai cangkal 

pada bagian ujung dengan dengan cangkulnya (bagian besi). Pola 2 adalah cara mencangkul dengan 

memegang tangkai cangkul pada bagian tengah. Pola 3 adalah cara mencangkul dengan memegang 

tangkai cangkulnya pada bagian atas (bagian tangkai yang jauh dari cangkul/besi cangkul). 

 

 
Gambar 1. Keluhan Muskuloskeletal Saat Pembuatan Lubang Tanam dengan Berbagai Cara 

Memegang Tangkai Cangkul 

 

Tabel 1. Bagian Tubuh yang Sakit dan Tidak Sakit dalam Cara Mencangkul 

 NAMA 
SAMPEL 

MENCANGKUL POLA 1 MENCANGKUL POLA 2 MENCANGKUL POLA 3 

JUMLAH 
BAGIAN 
TUBUH 
SAKIT 

JUMLAH 
BAGIAN 
TIDAK 
SAKIT 

JUMLAH 
BAGIAN 
TUBUH 
SAKIT 

JUMLAH 
BAGIAN 
TUBUH 
TIDAK 
SAKIT 

JUMLAH 
BAGIAN 
TUBUH 
SAKIT 

JUMLAH 
BAGIAN 
TUBUH 
TIDAK 
SAKIT 

1 Nyoman 
Mandiasa  

4 24 4 24 3 25 

2 Kadek 
Arnawa  

20 8 8 20 5 23 

3 Nyoman 19 9 0 28 4 24 
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Redana  
4 Nyoman 

Mandiasa 
2 NO 4 24 2 26 

5 Ketut Bawa  27 6 9 19 1 27 
6 Ketut Ariadi  20 8 10 18 0 28 
7 Ketut 

Sukardiasa 
3 25 3 25 2 26 

8 Putu Widi 
Kari  

1 27 4 24 9 19 

9 Ketut 
Bagiada  

3 25 2 26 4 24 

10 Wayan 
Sariasa 

0 28 3 25 3 25 

11 Gede 
Sudiatmika 

7 21 3 25 25 3 

12 Gede 
Widiade 

1 27 2 26 11 17 

 JUMLAH 115 234 52 284 69 267 
 RERATA 9,58 19,5 4,33 23,67 5,75 22,25 

  

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa cara mencangkul dengan pola 1 ada sebanyak 9,58 

atau 10 organ tubuh yang terasa sakit, pola 2 ada sebanyak 4 organ tubuh yang sakit dan pola 3 ada 

sebanyak 5,75 atau 5 organ tubuh yang sakit. Jadi yang paling nyaman cara mencangkul adalah 

dengan cara pola 2 yakni cara memegang tangkai cangkul yang bagian tengah. Pola mencangkul 

pola 1 posisi tubuh sangat membungkuk dalam membuat lubang tanaman.Berat benda yang 

dipegang (cangkul) berada pada posisi di bagiang belakang atau atas tangkai cangkul.Pola 2 posisi 

tubuh dalam keadaan normal, di mana berat benda yang dipegang (cangkul) ada di bagian tengah 

atau dalam keadaan seimbang.Dan pola 3 posisi tubuh dalam keadaan normal tetapi posisi tangan 

sangat dekat dengan tubuh, sehingga beban benda yang dipegang (cangkul) ada di bagian ujung 

tangkai cangkul (dekat dengan besi cangkul) sehingga benda yang dipegang terasa sangat berat. 

Data terkait dengan cara menanam tumbuhan pada lubang tanam dapat dilihat pada Tabel 3. 

Ada tiga pola cara menanam tanaman pada lubang tanaman yang telah dicangkul untuk diujicobakan 

yakni Pola 1 yaitu cara menanam tanaman pada lubang tanam dengan posisi duduk. Pola 2 yakni 

cara menanam tanaman pada lubang tanam dengan posisi tubuh adalam keadaan jongkok. Pola 3 

adalah cara menanam tanaman pada lubang tanam dengan posisi tubuh dalam keadaan 

membungkuk.  
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Gambar 2. Keluhan Muskuloskeletal dengan Berbagai Cara Menanam Tanaman pada Lubang 
Tanam 

Tabel 2. Bagian Tubuh yang Sakit dan Tidak Sakit dalam Cara Menaman  
NO NAMA SAMPEL MENANAM POLA 1 MENANAM POLA 2 MENANAM POLA 3 

JUMLAH 
BAGIAN 
TUBUH 
SAKIT 

JUMLAH 
BAGIAN 
TUBUH 
TIDAK 
SAKIT 

JUMLAH 
BAGIAN 
TUBUH 
SAKIT 

JUMLAH 
BAGIAN 
TUBUH 
TIDAK 
SAKIT 

JUMLAH 
BAGIAN 
TUBUH 
SAKIT 

JUMLAH 
BAGIAN 
TUBUH 
TIDAK 
SAKIT 

1 Nyoman Mandiasa  2 26 1 27 2 26 
2 Kadek Arnawa  0 28 4 24 2 26 
3 Nyoman Redana  0 28 0 28 18 10 
4 Nyoman Mandiasa 0 28 1 27 4 24 
5 Ketut Bawa  0 28 4 24 1 27 
6 Ketut Ariadi  3 25 0 28 3 25 
7 Ketut Sukardiasa 0 28 2 26 3 25 
8 Putu Widi Kari  1 27 1 27 2 26 

9 Ketut Bagiada  0 28 0 28 0 28 

10 Wayan Sariasa 2 26 4 24 4 24 
11 Gede Sudiatmika 0 28 1 27 4 24 
12 Gede Widiade 0 28 0 28 1 27 
 JUMLAH 7 328 18 318 44 292 
 RERATA 0,58 27,33 1,5 26,5 3,67 24,33 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa cara menanam yang paling nyaman ada dencan cara 

pola 1 yaitu cara menanam tanaman pada lubangnya dengan posisi duduk. Jumlah bagian organ 

tubuh yang sakit hanya 0,58 atau hanya satu bagian atau tidak ada bagian tubuh yang sakit. Cara 

menanam dengan cara pola 2 yakni posisi tubuh dalam keadaan jongkok menimbulkan rasa sakit 

pada bagaian organ tubuh sebanyak 2 bagian organ tubuh, sedangkan cara menanam dengan pola 3 

memberikan bagian tubuh yang sakit ada sebanyak 3,67 atau 4 bagian organ tubuh. Dengan 

demikian yang paling nyaman pola menanam tanaman ke dalam lubang tanam adalah pola 1. 

Terkait dengan wawancara pada masyarakat yang digunakan sebagai sampel dalam penerapan 

partisipatif dengan pendekatan ergonomik ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa (1) bahwa 

pelaksanaan revegetasi dengan pendekatan ergonomik melalui beberapa aspek ergonomi dapat 

menimbulkan energi otot yang digunakan dapat berlangsung secara efesien, tidak menimbulkan rasa 

lelah yang tinggi karena adanya asupan nutrisi dan adanya istirahat panjang dan istirahat pendek; (2) 

Cara kerja menggunakan cangkul yang tepat dapat megurangi kelehan; (3) Cara menanam tumbuhan 

yang sesuai dengan antropometri yang fisiologis, dapat memberikan kenyamanan kerja dan menekan 

keluhan muskuloskeletal; (4) pemberian informasi terkait dengan erosi dan jenis tanaman yang 

ditanam, memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi konservasi lingkungan; dan 

(5) Dengan kebersamaan dalam melaksanakan revegetasi di antara masyarakat setempat, 

menimbulkan rasa toleran, komunikatif, dan rasa memiliki.      
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Gambar 3. Suasana Partisipatif Masyarakat dalam Revegetasi Ekosistem 

b. Pembahasan  

Revegtasi ekosistem pola partisipatif dengan pendekatan ergonomik dapat menimbulkan 

kenyamanan kerja, mengurangi keluhan musculoskeletal, dan rasa sosial yang tinggi.Hal ini sesuai 

dengan konsep ergonomi yakni menjadikan hubungan kerja dalam penggunaan alat, penyesuai 

lingkungan kerja, dan sikap kerja untuk lebih nyaman dan dapat meningkat produktivitas kerja.Faktor-

faktor yang paling berpengaruh dalam sikap kerja adalah meliputi sudut persendian, inklinasi vertikal 

badan, kepala, tangan dan kaki serta derajat penambahan atau pengurangan bentuk kurva tulang 

belakang. Faktor-faktor tersebut akan menentukan efisien atau tidaknya sikap tubuh dalam bekerja. 

Sikap tubuh bisa dikatakan efisien adalah jika: 

1) menempatkan tekanan yang seimbang pada bagian-bagian tubuh yang berbeda, atau 

2) membutuhkan sedikit usaha otot untuk bertahan, atau 

3) terasa nyaman bagi masing-masing orang. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sikap tubuh dalam melakukan pekerjaan, 

yaitu sebagai berikut. 

1) Semua pekerjaan hendaknya dilakukan dalam sikap duduk atau sikap berdiri secara bergantian. 

2) Semua sikap tubuh yang tidak alami harus dihindarkan. Seandainya hal ini tidak memungkinkan, 

hendaknya diusahakan agar beban statis diperkecil. 

Tempat duduk harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak membebani melainkan dapat 

memberikan relaksasi pada otot – otot yang sedang tidak dipakai untuk bekerja dan tidak 

menimbulkan penekanan pada bagian tubuh (paha).Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

gangguan sirkulasi darah dan juga untuk mencegah keluhan kesemutan yang dapat mengganggu 

aktivitas (Tarwakadan Lilik, 2004; Wijana, 2016).Sikap duduk yang keliru merupakan penyebab 

adanya masalah-masalah punggung. Hal ini dapat terjadi karena tekanan pada bagian tulang 

belakang akan meningkat pada saat duduk dibandingkan dengan saat berdiri ataupun berbaring. Jika 

diasumsikan tekanan tersebut sekitar 100%; maka cara duduk yang tegang atau kaku (erect posture) 

dapat menyebabkan tekanan tersebut mencapai 140% dan cara duduk yang dilakukan dengan 

membungkuk ke depan menyebabkan tekanan tersebut sampai 190% (Nurmianto, 1996). Hasil-hasil 

penelitian yang terkait dengan penerapan ergonomi telah banyak ditemukan seperti yang dilakukan 

oleh Wijana (2008, 2013a, 2013b), Sutajaya (2005), Sritomo, (2006), dan Suantari (2008).Dan masih 

banyak lagi penelitian-penelitian ergonomic yang terkait. 
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4. Simpulan 

Dari uraian di atas, simpulan yang dapat disampaikan yaitu:  revegetasi ekosistem dapat 

dilakukan dengan pola partisipatif dengan pendekatan ergonomik melalui beberapa aspek ergonomi 

untuk menimbulkan kenyamanan kerja di lapangan. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the initial environmental tone and environmental tourism 
management efforts Toya Bungkah, Bangli, Bali. The kind of this research is explorative research type. 
The population in this research are all components of the environment that includes Abiotic (A), Biotic (B), 
and Culture (C) components in the Toya Bungkah tourist area, Bangli. Data collection research, 
conducted by using quadrat method, line transect, observation, interview and data retrieval directly in the 
field. The sampling technique used is systematic sampling technique. The results of this research show 
that the initial environmental tone in the terrestrial environment has shown very poor condition, while for 
the water environment of Lake Batur there are several water parameters that have experienced the level 
of pollution and some other parameters that have not experienced contamination; Environmental 
management is done by looking at various aspects such as agriculture, tourism, fishery, household, and 
aspects of C excavation. 
 
Keywords:early environmental tone, environmental management effort, Toya Bungkah 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rona lingkungan awal (RLA) dan upaya pengelolaan 
lingkungan wisata Toya Bungkah, Bangli, Bali.Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian ekploratif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komponen lingkungan hidup yang meliputi komponen Abiotic 
(A), Biotic (B), dan Culture (C) yang ada pada kawasan wisata Toya Bungkah, Bangli. Pengumpulan data 
penelitian, dilakukan dengan menggunakan metode kwadrat, line transect, observasi, wawancara dan 
pengambilan data secara langsung di lapangan. Teknik sampling yang digunakan adalah adalah teknik 
sisteamtik sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rona lingkungan awal (RLA) pada lingkungan 
terestrial sudah menunjukkan kondisi yang sangat buruk, sedangkan untuk lingkungan air Danau Batur 
ada beberapa parameter air yang sudah mengalami tingkat pencemaran dan beberapa parameter lainnya 
yang belum mengalami pencemaran; Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan melihat dari 
berbagai aspek seperti aspek pertanian, pariwisata, perikanan (KJA), rumah tangga, dan aspek galian C. 
 

Kata kunci:rona lingkungan awal, uapaya pengelolaan lingkungan hidup, Toya Bungkah 

 

1. Pendahuluan 

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 
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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 perjalanannya 

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, Bangli, dapat 

dikaji melalui aspek ABC Environtment, yaitu aspek A atau abiotic, B atau biotic, dan C atau culture.Dari 

hasil kajian ini, dipandang perlu dibuatkan pedoman pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya 

pemantauan lingkungan hidup (UPL) sehingga kerusakan lingkungan hidup dan dampak terhadap sosial 

dapat diminimalisir.Hal ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemda setempat, masyarakat sekitar, dan 

secara umum sebagai pola konservasi secara nasional.Berdasarkan uraian di atas, dalam kajian ini 

bertujuan untuk mengetahui Rona Lingkungan Awal (RLA) dan upaya pengelolaan lingkungan wisata 

Toya Bungkah, Bangli, Bali. 

 

2. Metode  

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 

di kawasan wisata Toya Bungkah, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh komponen lingkungan hidup yang meliputi komponen Abiotic (A), Biotic (B), 

dan Culture (C) yang ada pada kawasan wisata Toya Bungkah, Bangli.  

Untuk kategori wisata alam hutan, faktor biotic dan abiotic adalah parameter vegetasi dan 

komponen edafik.Parameter vegetasi adalah kriteria kuantitatif maupun kualitatif yang dimiliki oleh 

vegetasi tersebut.Sedangkan komponen abiotic (A)berupa edafik dari hutan tersebut, sebgai komponen 

yang tidak bisa dilepaskan dari vegetasi itu sendiri. Parameter vegetasi dalam penelitian ini adalah crown 

cover, densitas, danstratifikasi. Sedangkan faktor edafiknya adalah tektur tanah dan kemiringan 

lahan.Penentuan pengambilan sampel dari kualitas lingkungan hidup ini dilakukan secara sistematik 

sampling.Masing-masing kawasan penelitian diambil 2 lokasi yang selanjutnya disebut dengan Stasiun 

yaitu Stasiun I dan Stasiun II.Masing-masing stasiun diambil sampel 10 kwadrat sehingga setiap kawasan 

wisata berjumlah 20 kwadrat denganukuran kwadrat 10 x 10 meter. Pengumpulan data penelitian, 

dilakukan dengan menggunakan metode kwadrat, line transect, observasi, wawancara dan pengambilan 

data secara langsung di lapangan (Barbour et al, 1987; Wijana, 2014; Mueller-Dombois&Ellenberg, 1974). 

Populasi wisata air adalah air yang ada dalam badan air Danau Batur. Sampel penelitian ini adalah 

air Danau Batur 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.  Dalam 

penelitian ini parameter air yang diukur adalah parameter  pH, suhu. DO, BOD, COD, Konduktivitas, 

Turbiditas, Salinitas, total pospat sebagai P, NO3 sebagai N, Cr, kandungan pestisida dalam air, ikan dan 

Total Coliform. 

Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Water Quality Checker, digunakan 

untuk mengukur pH, temperatur, DO, Konduktivitas, Turbiditas, dan Salinitas. DO meter, untuk mengukur 

DO (pembanding). BOD Quick Meassuring Apparatus, untuk mengukur Kadar BOD. COD Meter, untuk 
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mengukur kadar COD dalam air. Termometer air, untuk mengukur suhu air. Seperangkat uji kualitas air di 

laboratorium, untuk mengukur parameter P (dalam pospat), N (dalam NO3), dan pestisida sebagai 

polutan air (kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali). Alat-alat gelas untuk kelengkapan uji 

bakteri dan biota air. Semua alat-alat yang digunakan di atas sudah merupakan alat-alat standar 

laboratorium lingkungan atau biologi dan alat-alat ini dari sisi reliabilitas dan validitasnya sudah memenuhi 

syarat untuk kajian lingkungan.  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.Penentuan 

pH, BOD, COD, DO, Salinitas, Konduktivitas, dan Turbiditas dilakukan pengukurannya secara langsung di 

tempat penelitian dengan menggunakan Water Quality Checker digital. Pada masing-masing 

lokasi/stasiun diukur sebanyak 2 kali. Cara pengukuran alat ini sesuai dengan petunjuk penggunaan alat 

ini. Penentuan Pospat sebagai P, NO3 sebagai N, Cr dan pestisida diuji di Laboratorium Dinas Kesehatan 

Provinsi Bali.Sampel air diambil sebanyak 2 jirigen di masing-masing lokasi/stasiun(Canter, 1996; dan 

Keith, 1991). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Data RLA Kualitas Lingkungan Hidup: Terestrial 

Rekapitulasi data kualitas lingkungan terestrial pada masing-masing stasiun seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2.Rekapitulasi Data Kualitas Lingkungan Kedua Stasiun 

Stasi
un 

Crown 
cover 

Densitas Stratifik
asi 

T.Tanah Kemiringa
n 

Rekapitulasi Skor Kualit
as 

S
k 

Kode Sk Kod
e 

S
k 

Ko
de 

S
k 

Kod
e 

S
k 

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  

Rerat
a 

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         

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa kualitas lingkungan pada Stasiun I memiliki skor 4 dan 

Stasiun II memiliki skor 1, maka kedua stasiun tersebut kualitas lingkungannya termasuk ke dalam 

kualitas sangat buruk. 

Berdasarkan 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 berasal dari alam dan ada pula yang berasal dari aktivitas manusia. Sumber dampak 

yang berasal dari alam adalah adanya proses suksesi yang berlangsung pada tahap awal dan akan 

berlanjut apabila kelangsungan alam tetap terjaga. Sedangkan sumber dampak yang berasal dari 

aktivitas manusia adalah adanya eksplotasi alam yang dilakukan manusia dengan mengambil pasir 

secara terus menerus tanpa diimbangi adanya revegetasi, khususnya pada daerah galian C (Wijana, 

2016a dan 2016b). 

 

Data RLA 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 
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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 3.Perbandingan Kualitas Air Hasil Pengukuran dengan Kualitas Standar 

 
N
o 

 
Paramet

er 

Lokasi Pengambilan Sampel  
Rerat

a 

Kualitas Standar/Kelas 

Song
an 

Toya 
Bungka

h 

Kedisa
n 

Trunya
n 

Tenga
h 

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 Kondukti
vitas 
(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  0.318
0 

0.2738 0.1804 0.1674 0.167
4 

0.22 0.2 0.2 1 5 

9 Nitrat  0.153
7 

0.0330 0.2654 0.3249 0.324
9 

0.22 10 10 20 20 

10 Klorin <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.0
1 

   

11 NVC Ikan      1.61 NVC 
> 1.7 

   

12 Total 
Coliform/ 
100 ml 

2.4x1
03 

2.3x101 0.6x101 1.4x101 2.4x1
03 

9.7x1
02 

5x10
2 

5x10
3 

1x10
4 

1x10
4 

 

Dari Tabel 3 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. Paramete
r 

Lokasi Pengambilan Sampel Umum 

Songan Toya 
Bungkah 

Kedisan Trunyan Tengah 

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 
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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. 

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 tersbut. Kualitas air danau 

Batur saat ini dalam kategori baik, namun sudah mengarah akan terjadi pencemaran pada tahap awal 

(Wijana, 2016a; 2009).   

 

Upaya Pengelolaan 

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dibedakan atas aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di 

sekitar ekosistem Terestrial dan Danau tersebut. Aktivitas yang dimaksud adalah (1) aktivitas pertanian, 

(2) aktivitas perikanan, dan (3) aktivitas pariwisata serta aktivitas galian C. Di samping upaya pengelolaan 

lingkungan hidup didasarkan atas aktivitas masyarakat yang bersentuhan dengan ekosistem Terestrial 

dan Danau, pengelolaan lingkungan hidup juga diarahkan kepada pengelola/Desa Adat atau Desa 

Pekraman, dan juga kepada Desa Dinas/Pemda. Secara ringkas upaya pengelolaan lingkungan hidup di 

kawasan wisata Toya Bungkah, dapat dilihat pada tabel matriks berikut ini. 
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Tabel 6. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) 

NO ASPEK 
LINGK YG 
KENA 
DAMPAK 

SUMBER 
DAMPAK 

JENIS 
DAMPAK 

TOLOK 
UKUR 
DAMPAK 

PARAMETER 
LINGK YANG 
DIKELOLA 

TUJUAN 
PENGELO-
LAAN 

METODE 
PENGELO-
LAAN 

LOKASI 
PENGELO-
LAAN 

WAKTU 
PENGELO-
LAAN 

INSTANSI 

          PELAKSANA
AN 

PNGWAS PELAP 

1 Ekosistem 
Danau  

Penggun
aan 
pupuk 
dan 
pestisida 

Pencema
ran 
lingkunga
n 
(abiotik) 

RLA 
Kualitas 
air danau 

Penggunaan 
pupuk dan 
pestisida 

Pengelolaa
n 
lingkungan 
khususnya 
kualitas air 
danau 
komponen 
abiotik 
agar tidak 
tercemar 
akibat 
penggunaa
n pupuk 
dan 
pestisida 

Observasi, 
wawancara 
dan 
pemantaua
n lapangan 

Ekosistem 
Danau 

Dilakukan 
secara 
periodik 3 
bulan 
sekali 

Petani Kantor 
Lingkungan 
Hidup Kab. 
Buleleng, 
PPL 
Pertanain 

Kantor 
Lingkungan 
Hidup Kab. 
Buleleng, 
PPL 
Pertanian 

2 Ekosistem 
Danau 

Penangk
apan 
ikan 

Pencema
ran 
lingkunga
n (abiotik 
dan 
biotik). 

RLA 
Kualitas 
air danau 
dan 
kualitas 
ikan 
(NVC 
ikan) 

Penggunaan 
alat dan cara 
penangkapa
n ikan 

Pengelolaa
n 
lingkungan 
khususnya 
kualitas air 
danau 
komponen 
abiotik dan 
biotik agar 
tidak 
tercemar 
akibat 
Penangkap
an ikan 

Observasi, 
wawancara 
dan 
pemantaua
n lapangan 

Ekosistem 
danau 

Dilakukan 
secara 
periodik 3 
bulan 
sekali 

Kelompok 
nelayan 

Kantor 
Lingkungan 
Hidup dan 
Perikanan 
Kab. 
Buleleng,  

Kantor 
Lingkungan 
Hidup dan 
Perikanan 
Kab. 
Buleleng, 

3 Ekosistem 
Danau 

Limbah 
padat 
dan cair 
dari 

Pencema
ran 
lingkunga
n, 

RLA 
Kualitas 
air danau  

Pembuanga
n limbah cair 
dan padat 
dari 

Pengelolaa
n 
lingkungan 
khususnya 

Observasi, 
wawancara 
dan 
pemantaua

Ekosistem  
Danau 

Dilakukan 
secara 
periodik 3 
bulan 

Pengunjung 
dan 
pengelola 
pariwisata 

Kantor 
Lingkungan 
Hidup dan 
Pariwisata 

Kantor 
Lingkungan 
Hidup dan 
Pariwisata 
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pengunju
ng dan 
restoran 

perubaha
n kualitas 
air danau 

pengunjung 
dan restoran 

kualitas air 
danau 
komponen 
abiotik dan 
biotik agar 
tidak 
mengalami 
pencemara
n akibat 
Limbah 
padat dan 
cair dari 
pengunjun
g dan 
restoran 

n lapangan sekali kab. 
Buleleng 

kab. 
Buleleng 

4 Ekosistem 
Danau 

Aktivitas 
masyara
kat 
setempat 

Pencema
ran 
lingkunga
n, 
perubaha
n kualitas 
air danau  

RLA 
Kualitas 
air danau  

Pembuanga
n limbah 
rumah 
tangga, 
pelaksanaan 
Tri Hita 
Karana 

Pengelolaa
n 
lingkungan 
khususnya 
kualitas air 
danau 
komponen 
abiotik dan 
biotik agar 
tidak 
mengalami 
pencemara
n akibat 
Aktivitas 
masyaraka
t setempat 

Observasi, 
wawancara 
dan 
pemantaua
n lapangan 

Ekosistem 
Danau 

Dilakukan 
secara 
periodik 3 
bulan 
sekali 

Pengurus 
desa 
pekraman, 
Tokoh 
masyarakat 

Kantor 
Lingkungan 
Hidup, 
Dinas 
Sosial Kab. 
Buleleng. 

Kantor 
Lingkungan 
Hidup, 
Dinas 
Sosial Kab. 
Buleleng. 

5 Ekosistem 
Danau 

Aktivitas 
masyara
kat 
setempat
, 
Penggun
aan 
pupuk 
dan 
pestisida, 
Penangk
apan 

Pencema
ran 
lingkunga
n, 
perubaha
n kualitas 
air danau  

RLA 
Kualitas 
air danau  

Dari 
paramater 1-
4 

Pengelolaa
n 
lingkungan 
khususnya 
kualitas air 
danau agar 
tidak 
mengalami 
pencemara
n akibat 
Aktivitas 
masyaraka

Observasi, 
wawancara 
dan 
pemantaua
n lapangan 

Ekosistem 
Danau 

Dipantau 
setiap saat 

Kepala desa 
dan staf dan 
Pemda 
terkait 

Kepala 
desa dan 
staf dan 
Pemda 
terkait, 
LSM 

Kepala 
desa dan 
staf dan 
Pemda 
terkait, 
LSM 
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ikan, 
Limbah 
padat 
dan cair 
dari 
pengunju
ng dan 
restoran 

t setempat, 
Pengguna
an pupuk 
dan 
pestisida, 
Penangkap
an ikan, 
Limbah 
padat dan 
cair dari 
pengunjun
g dan 
restoran 

6 Ekosistem 
Terestrial 

Aktivitas 
galian C 

Kerusaka
n 
ekosiste
m 
terestrial 

RLA 
Ekosiste
m 
Terestrial 
(Vegetasi 
Lahan) 
dan 
kualitas 
lingkunga
n hidup 

Pengelolaan 
terhadap 
galian C dan 
revegetasi 

Pengelolaa
n 
ekosistem 
terestrial 
agar tidak 
mengalami 
kerusakan 
akibat 
Aktivitas 
galian C 

Observasi, 
wawancara 
dan 
pemantaua
n lapangan 

Ekosistem 
Terestrial 

Dipantau 
setiap saat 

Kepala desa 
dan staf dan 
Pemda 
terkait 

Kepala 
desa dan 
staf dan 
Pemda 
terkait, 
LSM 

Kepala 
desa dan 
staf dan 
Pemda 
terkait, 
LSM 

7 Ekosistem 
Terestrial 

Akivitas 
Pariwisat
a 

Kerusaka
n 
ekosiste
m 
terestrial 

RLA 
Ekosiste
m 
Terestrial 
(Vegetasi 
Lahan) 
dan 
kualitas 
lingkunga
n hidup  

Pengelolaan 
terhadap 
aktivitas 
pariwisata 

Pengelolaa
n 
ekosistem 
terestrial 
agar tidak 
mengalami 
kerusakan 
akibat 
Aktivitas 
pariwisata 

Observasi, 
wawancara 
dan 
pemantaua
n lapangan 

Ekosistem 
Terestrial  

Dipantau 
setiap saat 

Kepala desa 
dan staf, 
pelaku 
pariwisata 
dan Pemda 
terkait 

Kepala 
desa dan 
staf dan 
Pemda 
terkait, 
LSM 

Kepala 
desa dan 
staf dan 
Pemda 
terkait, 
LSM 

8 Ekosistem 
Terestrial 

Akivitas 
Pertanian 

Kerusaka
n 
ekosiste
m 
terestrial 

RLA 
Ekosiste
m 
Terestrial 
(Vegetasi 
Lahan) 
dan 
kualitas 
lingkunga

Pengelolaan 
terhadap 
aktivitas 
pertanian 

Pengelolaa
n 
ekosistem 
terestrial 
agar tidak 
mengalami 
kerusakan 
akibat 
Aktivitas 

Observasi, 
wawancara 
dan 
pemantaua
n lapangan 

Ekosistem 
Terestrial  

Dipantau 
setiap saat 

Kepala desa 
dan staf, 
pelaku 
petani dan 
Pemda 
terkait 

Kepala 
desa dan 
staf dan 
Pemda 
terkait, 
LSM 

Kepala 
desa dan 
staf dan 
Pemda 
terkait, 
LSM 
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n hidup  pertanian 

9 Ekosistem 
Terestrial 

Akivitas 
Rumah 
Tangga 

Kerusaka
n 
ekosiste
m 
terestrial 

RLA 
Ekosiste
m 
Terestrial 
(Vegetasi 
Lahan) 
dan 
kualitas 
lingkunga
n hidup  

Pengelolaan 
terhadap 
aktivitas 
rumah 
tangga 
dalam hal 
pengelolaan 
limnbah 
rumah 
tangga 

Pengelolaa
n 
ekosistem 
terestrial 
agar tidak 
mengalami 
kerusakan 
akibat 
Aktivitas 
rumah 
tangga 
dalam 
pengelolaa
n limbah 

Observasi, 
wawancara 
dan 
pemantaua
n lapangan 

Ekosistem 
Terestrial  

Dipantau 
setiap saat 

Kepala desa 
dan staf, 
pelaku 
petani dan 
Pemda 
terkait 

Kepala 
desa dan 
staf dan 
Pemda 
terkait, 
LSM 

Kepala 
desa dan 
staf dan 
Pemda 
terkait, 
LSM 
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4. Simpulan 

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitan ini adalah: 

a. Rona Lingkungan Awal (RLA) pada lingkungan terestrial sudah menunjukkan kondisi yang sangat 

buruk, sedangkan untuk lingkungan air Danau Batur ada beberapa parameter air yang sudah 

mengalami tingkat pencemaran, dan beberapa parameter yang belum mengalami pencemaran; 

b. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan melihat dari berbagai aspek seperti aspek pertanian, 

pariwisata, perikanan (KJA), rumah tangga, dan aspek galian C. 

 

Daftar Rujukan 

Barbour, M. G; J. H. Burk and W. D. Pitts. 1987. Terrestrial Plant Ecology. Inc. California: The Benjamin/ 

cummings Publishing Company. 

Canter, Larry W. 1996. Environmental Impact Assessment. New York: McGraw-Hill. 

Keith, Lawrence H. 1991. Environemental Sampling and analysis: a Practical Guide. Florida: Lewis 

Publishers. 

Mueller-Dombois, D., H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. Sanfransisco: W. H. 

Freeman and Company. 

Peraturan Gubernur Bali No.8 Tahun 2007. 

Wijana, Nyoman dan I Nengah Sumardika. 2004. Penentuan Kualitas Air Danau Batur (Kajian dari Sisi 

ABC Envirotment). Hasil Penelitian. Tidak Diterbitkan. 

Wijana, Nyoman dan I Nengah Sumardika. 2005. Analsis Vegetasi Hutan Bukit Kangin Desa Adat 

Tenganan Pengringsingan, Kabupaten Karangasem. Laporan Hasil Penelitian. Tidak Diterbitkan. 

Wijana, Nyoman. 2006. Penentuan Kualitas Air Batur Melalui Indeks Pencemaran Algae. Laporan Hasil 

Penelitian. Tidak Diterbitkan. 

Wijana, Nyoman. 2009. Analisis Kualitas Air Danau Buyan di Desa Pancasari Kecamatan Sukasada 

Kabupaten Buleleng. Hasil Penelitian. Tidak Diterbitkan. 

Wijana, Nyoman. 2010. Analisis Kualitas Air pada Ekosistem Tumpang Tindih (Overlap Ecosystem) pada 

Danau Buyan di Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Hasil Penelitian. 

Tidak Diterbitkan. 

Wijana, Nyoman. 2014. Metode Analisis Vegetasi. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha Press. 

Wijana, Nyoman. 2016a. Penentuan Kualitas Lingkungan hidup Melalui Analisis ABC Environtmen 

diKawasan Wisata Toya Bungkah, Bangli-Bali. Laporan Penelitian. Tidak Diterbitkan.  

Wijana, Nyoman. 2016b. Pengelolaan Lingkungan Hidup (Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Ergologi, dan 

Regulasi). Yogyakarta: Plantaxia. 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  330 

 

 

ABSTRACT  

 
ABSTRAK 

1. Pendahuluan 

Penyuluh pertanian mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup petani. Oleh 

karena itu, penyuluh perlu selalu mengembangkan diri agar dapat mengantisipasi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang begitu dinamis.  Salah satu alternatif untuk meningkatkan 

kompetensi  adalah melalui pendidikan di Universitas Terbuka (UT). Dengan karakteristiknya sebagai 

Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh, penyuluh yang belajar di UT, dimungkinkan untuk dapat 

mengikuti pendidikan tanpa meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai penyuluh.  

Sebagai mahasiswa, penyuluh yang mengikuti pendidikan di UT dapat belajar dari berbagai 

sumber yang disediakan UT, salah satunya adalah melalui kegiatan tutorial online (Tuton), yang 

merupakan salah satu bentuk layanan bantuan belajar agar mahasiswa mendapatkan bimbingan dari 

tutor sebagai fasilitator (Katalog UT, 2016). Tujuan Tuton dalam proses pembelajaran adalah untuk 

membantu mahasiswa dalam memahami materi belajar yang diberikan. Melalui aktivitas dalam Tuton, 

materi yang dianggap sulit dapat didiskusikan dengan tutor, disamping mahasiswa juga dapat 

berinteraksi dengan sesama mahasiswa.  Mengikuti Tuton tidak wajib bagi mahasiswa, namun dapat 

diikuti mahasiswa sesuai kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan orang dewasa 

dimana mahasiswa dapat melaksanakan proses  belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

Tuton dilaksanakan selama 8 kali pertemuan (8 minggu), yang meliputi pemberian 8 materi 

inisiasi dan 8 kali diskusi. Mahasiswa juga mendapat 3 tugas yang harus dikerjakan untuk mengukur 

capaian hasil belajar mahasiswa. Partisipasi mahasiswa dalam mengakses materi inisiasi, 

memberikan jawaban atau tanggapan dalam diskusi, dan mengerjakan tugas yang diberikan, akan 

berkontribusi dalam nilai Tuton.  Untuk itu, mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam 

Tuton. 

POLA PARTISIPASI PENYULUH PERTANIAN DALAM KEGIATAN 
TUTORIAL ONLINE DI KELAS PARALEL 

Nurul Huda 
Program Studi Agribisnis, FMIPA Universitas Terbuka 

Email: nurul@ecampus.ut.ac.id 

 One of the learning processes for agricultural extension workers who study at Universitas Terbuka is 
through online tutorial activities. This paper aims to analyze their participation patterns in online tutorial activities 
in two parallel classes, especially in accessing the initiation materials, discussions, and assigned tasks. The 
grades of tutorial online were used to elaborate the findings. Using an exploratory research design, the 
respondents were 175 students in parallel classes of 01 and 02 on the course of Programa and Evaluation of 
Agricultural Extension. Data were collected through documentation and observation during 8 weeks of online 
tutorial activities, and analyzed quantitatively. The findings indicated that generally their participation in the two 
parallel classes tended to has the same patterns in online tutorial activities, which may be do to their similar 
conditions in terms of individual characteristics and background.  
 
Keywords : patterns, participation, online tutorial, parallel classes 
  

 

 

  

 Salah satu proses pembelajaran penyuluh sebagai mahasiswa Universitas Terbuka adalah melalui 
kegiatan tutorial online. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis pola partisipasi mahasiswa penyuluh dalam 
kegiatan tutorial online di 2 kelas paralel, khususnya dalam mengakses materi inisiasi, diskusi, dan penyelesaian 
tugas yang diberikan. Nilai Tuton mahasiswa juga digunakan untuk memperkaya pembahasan. Dengan 
menggunakan rancangan penelitian eksplorasi, yang menjadi responden adalah 175 mahasiswa penyuluh  
peserta tutorial online di kelas paralel 01 dan 02 pada mata kuliah Programa dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian. 
Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi selama 8 minggu pelaksanaan kegiatan tutorial online, 
kemudian dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pola partisipasi mereka 
dalam kegiatan tutorial online  di kedua kelas paralel cenderung sama, yang diduga disebabkan oleh karakteristik 
individu dan latar belakang kondisi yang sama.  
 
Kata kunci: pola, partisipasi, tutorial online, kelas paralel 
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Partisipasi merupakan keterlibatan maupun keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan 

secara aktif. Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan 

seseorang secara sadar ke dalam situasi tertentu. Dalam konteks Tuton, partisipasi dikaitkan dengan 

jumlah akses mahasiswa terhadap materi iniasiasi, serta peran serta mereka dalam menjawab 

pertanyaan dan memberikan tanggapan dalam forum diskusi. Ach. Wazir Ws., et al. (1999) juga 

menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan partisipasi 

seseorang dalam suatu kegiatan. Sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan 

program namun ada juga yang sifatnya menghambat keberhasilan kegiatan. Dengan demikian, 

partisipasi mahasiswa dalam Tuton menjadi penting karena berkaitan dengan capaian hasil belajar 

mereka. 

Bandura (1986) menyatakan bahwa proses belajar seseorang adalah hasil interaksi timbal balik 

(reciprocal interaction) antara individu yang belajar dengan lingkungannya. Proses belajar dapat 

dipengaruhi oleh motivasi yang merupakan dorongan atau kekuatan yang menyebabkan seseorang 

berperilaku tertentu, yang ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan, keinginan, ataupun minat. 

Selanjutnya Bandura menjelaskan bahwa motivasi belajar merupakan gabungan antara pendekatan 

behavioral yang menekankan pada outcomes dari perilaku (motivasi ekstrinsik) dengan pendekatan 

kognitif yang melihat dampak belajar pada keyakinan seseorang (motivasi intrinsik). 

Dari paparan tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi mahasiswa dalam kegiatan tutorial 

online sebagai proses belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun 

faktor eksternal yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan belajar mereka. Oleh karena 

itu, dalam upaya meningkatkan keberhasilan belajar mahasiswa, faktor-faktor tersebut perlu 

mendapat perhatian. 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tutorial online telah dilakukan.  Dalam 

konteks mahasiswa, penelitian dilakukan oleh Song & McNary (2011) yang menyebutkan bahwa 

interaksi dalam Tuton merupakan hal penting karena dapat mempengaruhi kualitas belajar 

mahasiswa. Selain itu, Sudarso (2016) yang meneliti tentang pengaruh motivasi mahasiswa terhadap 

hasil belajar melalui Tuton menyebutkan bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap nilai akhir 

Tuton yang dicapai mahasiswa. Huda, dkk (2017) yang mengkaji tentang karakteristik proses 

pembelajaran penyuluh di UT  menyebutkan bahwa partisipasi penyuluh dalam kegiatan tutorial online 

cukup baik, walupun umumnya belum banyak dimanfaatkan. Dalam konteks materi Tuton, penelitian 

dilakukan oleh Murray, et.al. (2012) yang menyebutkan bahwa materi belajar online harus dirancang 

dengan baik, yang mencakup isi materi, aktifitas belajar, tes evaluasi, dan materi pendukung. 

Sedangkan dalam konteks teknis, penelitian dilakukan oleh Farisi (2013) yang menyebutkan 

rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa di dalam Tuton disebabkan oleh faktor keterbatasan waktu 

akses, yang menyebabkan jumlah akses, frekwensi, durasi, dan waktu akses mahasiswa sangat 

terbatas; serta adanya faktor teknis, terkait dengan kendala dan keterbatasan biaya, fasilitas, dan 

jaringan akses. Wahyuningsih, dkk (2015) juga mengkaji tentang aksesibilitas mahasiswa pada 

tutorial online menemukan bahwa total akses mahasiswa terhadap Tuton dianggap berpengaruh 

terhadap nilai ujian akhir semester. Diketahui juga bahwa kendala utama yang dihadapi mahasiswa 

dalam mengikuti Tuton adalah jaringan yang sering bermasalah. Beberapa penelitian lain yang 

difokuskan pada institusi adalah yang dilakukan oleh Rasdjo, dkk (2014) yang menyebutkan bahwa 

kualitas layanan tutorial online dan kepuasan mahasiswa berada pada kategori baik, serta kualitas 

layanan tutorial online berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Sugilar dan Abzeni (2014) yang 

mengkaji tentang pemanfaatan Tuton menyebutkan bahwa perilaku akses 1-3 hari sekali paling sering 

dilakukan oleh  pengguna tutorial online. Mahasiswa menilai Tuton positif dalam hal kemanfaatan dan 

pengaruhnya terhadap hasil belajar. Selain itu, Huda (2017) yang mengevaluasi tentang potensi 

bimbingan praktik melalui tutorial online menyebutkan bahwa bimbingan praktik mata kuliah yang 

dilakukan melalui Tuton memiliki potensi yang cukup baik. 

Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan 

tutorial online sudah mengarah pada beberapa aspek, namun belum ada yang mengkaji tentang pola 

partisipasi mahasiswa penyuluh dalam kegiatan tutorial online di kelas paralel, apakah ada 
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persamaan atau perbedaannya; serta dalam hal apa persamaan dan perbedaan tersebut. Pola 

partisipasi dalam Tuton merupakan kecenderungan mahasiswa penyuluh dalam mengakses materi 

inisiasi, memberikan respon atau tanggapan dalam  diskusi, serta mengerjakan tugas Tuton. Kelas 

paralel dalam Tuton untuk mata kuliah Programa dan Evaluasi Penyuluhan di semester 2017.1 ini 

terdiri atas dua kelas. Materi yang diberikan dalam kedua kelas tersebut adalah sama dan 

mendapatkan perlakuan bimbingan yang sama dari tutor. Dengan mengetahui pola partisipasi 

mahasiswa penyuluh dalam Tuton di kelas paralel, Tutor akan dapat memberikan bantuan atau 

bimbingan belajar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di kelas tersebut. 

Terkait dengan paparan diatas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pola partisipasi 

penyuluh mahasiswa UT dalam kegiatan tutorial online di kelas paralel, khususnya pola partisipasi 

mereka dalam mengakses materi inisiasi, memberikan tanggapan dalam forum diskusi, dan 

penyelesaian tugas yang diberikan; serta nilai Tuton yang mereka peroleh sebagai hasil belajar. 

2. Metode  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksplorasi. Dengan menggunakan metode 

sensus, yang menjadi responden adalah semua peserta Tuton di 2 kelas paralel pada mata kuliah 

Programa dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian (LUHT 4429) di semester 2017.1. Tuton Kelas 01 

memiliki peserta sebanyak  89 orang, sedangkan Kelas 02 memiliki peserta sebanyak 86 orang, 

sehingga jumlah keseluruhannya adalah 175 orang. Dalam kelas paralel tersebut, materi inisiasi, 

diskusi, dan tugas yang diberikan adalah sama. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan 

pengamatan terhadap partisipasi mahasiswa selama 8 minggu pelaksanaan kegiatan Tuton, baik 

dalam mengakses materi inisiasi, diskusi, maupun penyelesaian tugas yang diberikan. Data nilai 

Tuton juga digunakan untuk memperkaya temuan penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah 

dan dianalisis secara kuantitatif. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Sesuai dengan tujuannya, tulisan ini secara berurutan menyajikan data dan memberikan 

pembahasan tentang pola partisipasi penyuluh dalam mengakses materi Inisiasi, diskusi, 

penyelesaian tugas yang diberikan, serta perolehan nilai tutorial online. Pola partisipasi penyuluh 

mahasiswa UT diukur dari jumlah kali (frekuensi) dalam mengakses materi Inisiasi dapat dilihat pada 

Tabel 1, sedangkan persentase dalam mengakses materi inisiasi dapat dilihat pada Tabel 2. 

Perbandingan pola partisipasi penyuluh dalam mengakses materi inisiasi dalam kelas paralel (Kelas 

01 dan Kelas 02) dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 1. 

 

Tabel 1. Pola partisipasi penyuluh dalam mengakses materi inisiasi 

Sebaran Jumlah Akses 

Inisiasi 
1 

Inisiasi 
2 

Inisiasi 
3 

Inisiasi 
4 

Inisiasi 
5 

Inisiasi 
6 

Inisiasi 
7 

Inisiasi 
8 

0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 4 3 3 3 3 
4 4 4 5 4 8 4 4 

5 5 8 11 5  5 5 
6 6 13  7  6  
7 7   9  8  
8 8   16    

10 12       
11 13       
12 15       
13 26       
24        

 

Jumlah akses penyuluh pada materi inisiasi tutorial online tersebar mulai dari terendah nol (0) 

akses hingga tertinggi 26 kali akses (Tabel 1). Inisiasi 1 dan Inisiasi 2 memiliki sebaran jumlah akses 
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yang paling tinggi, kemudian cenderung menurun pada inisiasi-inisiasi  berikutnya.  Frekuensi akses 

yang paling sering muncul adalah 1 sampai 4 kali dalam setiap pertemuan (setiap minggu). Fakta ini 

agak berbeda dengan hasil penelitian Sugilar dan Abzeni (2014) yang menyebutkan bahwa perilaku 

akses 1-3 hari sekali paling sering dilakukan oleh  pengguna tutorial online.  Hal ini berarti mahasiswa 

penyuluh memiliki akses Tuton yang lebih rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan capaian 

belajar mahasiswa, akses terhadap materi inisiasi perlu ditingkatkan, karena menurut Song & McNary 

(2011)  interaksi dalam Tuton merupakan hal penting karena dapat mempengaruhi kualitas belajar 

mahasiswa. 

Tabel 2. Persentase akses penyuluh dalam materi inisiasi  

Persentase  Akses Materi  

Inisiasi 1 Inisiasi  2 Inisiasi 3 Inisiasi 4 Inisiasi 5 Inisiasi 6 Inisiasi 7 Inisiasi 8 

71.4 77.7 79.4 83.4 85.1 90.3 88.0 90.9 

6.3 4.6 13.1 10.9 1.7 5.7 3.4 5.7 

7.4 5.1 2.3 2.9 6.9 2.9 5.1 1.1 

1.7 1.7 2.9 1.1 1.7 .6 1.1 1.1 

5.1 2.9 1.1 .6 2.3 .6 .6 .6 

1.1 2.9 .6 1.1 .6  .6 .6 

.6 .6 .6  .6  .6  

2.3 .6   .6  .6  

1.1 1.7   .6    

.6 .6       

.6 .6       

.6 .6       

.6 .6       

.6        

 

Walaupun banyak penyuluh mahasiswa yang tidak mengakses Tuton pada inisiasi 1 sampai 

inisiasi 8, namun persentase penyuluh yang mengakses materi inisiasi 1-4 kali cukup baik (Tabel 2). 

Penyuluh yang tidak mengakses materi inisiasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Penyuluh yang 

menjadi mahasiswa UT banyak berdomisili terpencar di pelosok Indonesia dimana koneksi jaringan 

internet masih terbatas. Hal ini mengacu pada temuan Wahyuningsih, dkk (2015) yang menyebutkan 

bahwa kendala utama yang dihadapi mahasiswa dalam mengikuti Tuton adalah jaringan yang sering 

bermasalah. Disamping itu mereka merasa tidak terbiasa dengan bekerja dengan komputer. Tutorial 

online masih dianggap sebagai fasilitas yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Penyebab lainnya 

dapat disebabkan oleh status penyuluh yang bekerja sehingga mereka harus membagi waktu untuk 

belajar. Faktor usia dapat menjadi penyebab kurangnya partisipasi mereka dalam Tuton. Huda (2017) 

menyebutkan bahwa usia penyuluh peserta Tuton dominan diatas 45 tahun. Usia ini tergolong lanjut 

yang umumnya cenderung kurang familiar dengan penggunaan teknologi komputer dan jaringan 

internet. 

 

Tabel 3.  Pola Partisipasi penyuluh dalam mengakses materi inisiasi di kelas paralel  
 
 
 
 

Kegiatan tutorial 

online mata kuliah 

Programa dan 

Evaluasi Penyuluhan 

Pertanian (LUHT 

4429) pada semester 

2017.1 terdiri dari 2 kelas paralel, yaitu Kelas 01 dan Kelas 02. Kelas 01 memiliki peserta sebanyak 

89 orang dan Kelas 02 memiliki peserta sebanyak 86 orang. Dapat dikatakan bahwa jumlah peserta 

Inisiasi Kelas 1 Kelas 2 

Inisiasi Diskusi Inisiasi Diskusi 

 Min Max Min Max Min  Max Min Max 

Pertama 0 24 0 2 0 11 0 4 
Kedua 0 26 0 1 0 12 0 2 
Ketiga 0 13 0 2 0 3 0 2 
Keempat 0 11 0 1 0 4 0 1 
Kelima 0 16 0 1 0 7 0 2 
Keenam 0 8 0 2 0 3 0 1 
Ketujuh 0 8 0 1 0 5 0 2 
Kedelapan 0 4 0 1 0 5 0 2 
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Tuton di kelas paralel ini cenderung sama. Disamping itu, karakteristik mereka juga sama dalam hal 

sebaran wilayah domisili dan usia.  

Jika dibandingkan, kedua kelas paralel tersebut memiliki pola partisipasi yang sama dalam 

mengakses materi inisiasi (Tabel 3). Mahasiswa di Kelas 01 dan Kelas 02 cenderung kurang aktif, 

dilihat dari banyaknya peserta yang memiliki jumlah akses minimum nol (0). Kedua kelas tersebut juga 

memilki kecenderungan akses yang tinggi di inisiasi 1 dan 2  kemudian menurun pada inisiasi 

berikutnya sampai terendah di iniasiasi terakhir atau inisiasi ke 8. Hal ini diduga karena di awal 

kegiatan Tuton, motivasi mahasiswa cukup tinggi untuk mengetahui informasi tentang Tuton, serta 

membaca materi inisiasi yang diberikan. Bandura (1986) menyatakan bahwa proses belajar dapat 

dipengaruhi oleh motivasi yang merupakan dorongan atau kekuatan yang menyebabkan seseorang 

berperilaku tertentu, yang ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan, keinginan, ataupun minat. 

Sudarso (2016) juga menyebutkan bahwa motivasi mahasiswa berpengaruh terhadap nilai akhir Tuton 

yang dicapai mahasiswa.  

 

 

Gambar 1. Pola Partisipasi penyuluh dalam mengakses materi inisiasi 

                                           di kelas paralel 

 

Jika dilihat dari segi jumlah akses materi inisiasi, Kelas 01 cenderung memilki tingkat partisipasi 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kelas 02. Misalnya pada inisiasi pertama, di kelas 01 terdapat 

24 kali akses, sedangkan di kelas 02 hanya terdapat 11 kali akses (Tabel 3). Pola yang sama juga 

terjadi pada inisiasi berikutnya. Hal ini  diduga disebabkan oleh karakteristik individu yang sama pada 

peserta Tuton, diantaranya lokasi domisili, usia, dan status pekerjaan sehingga cenderung memiliki 

pola yang sama. 

 

Tabel 4.Sebaran jumlah akses penyuluh dalam diskusi   

Jumlah Akses 

Diskusi 
1 

Diskusi 
2 

Diskusi 
3 

Diskusi 
4 

Diskusi 
5 

Diskusi 
6 

Diskusi 
7 

Diskusi  
8 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2  2 2 2 2 

4        

 

Selain materi inisiasi, kegiatan tutorial online juga memberikan mahasiswa penyuluh kesempatan untuk 

berdiskusi. Kegiatan diskusi dalam Tuton merupakan forum dimana mereka dapat memberikan 

tanggapan atau mengemukakan pendapat terhadap topik diskusi. Mereka juga dapat berinteraksi baik 

dengan tutor maupun dengan sesama peserta Tuton. Tabel 4 dan Tabel 5 menunjukkan bahwa 

walaupun umumnya mahasiswa penyuluh kurang aktif dalam diskusi (nol), namun mereka 

memberikan tanggapan dalam diskusi sebanyak 1-2 kali dalam setiap diskusi 1 sampai diskusi 8..  

 

Tabel 5. Persentase akses penyuluh dalam diskusi 
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Persentase  akses diskusi 

Diskusi 
1 

Diskusi 
2 

Diskusi 
3 

Diskusi 
4 

Diskusi 
5 

Diskusi 
6 

Diskusi 
7 

Diskusi  
8 

83.4 88.0 90.3 90.3 93.1 94.3 91.4 90.9 

14.9 11.4 8.0 9.7 6.3 5.1 7.4 8.0 

1.1 .6 1.7  .6 .6 1.1 1.1 

.6        

 

Jika dibandingkan dengan partisipasi penyuluh mahasiswa dalam mengakses materi inisiasi 

Tuton (Gambar 1), maka partisipasi penyuluh dalam diskusi cenderung lebih rendah (Tabel 4 dan 

Tabel 5). Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi yang berkisar antara 1-2 kali saja dalam diskusi 1 

sampai diskusi 8. Akses terbanyak adalah 4 kali dan hanya terjadi pada diskusi 1.  Hal ini diduga 

karena untuk berpartisipasi dalam diskusi, mahasiswa perlu membaca dan memahami materi diskusi 

terlebih dahulu, baru kemudian berfikir untuk memberikan jawaban baik kepada tutor maupun kepada 

sesama mahasiswa lain.  

 

 
 

Gambar 2. Pola Partisipasi penyuluh dalam diskusi di kelas paralel 

 

Pola partisipasi diskusi di kelas paralel, dapat dilihat di Gambar 2, yang menunjukkan bahwa 

kelas 02 cenderung lebih tinggi partisipasinya dibandingkan dengan kelas 01. Hal ini berbanding 

terbalik dengan pola partisipasi dalam inisiasi dimana kelas 01 lebih tinggi dibandingkan kelas 02. Hal 

ini mungkin disebabkan dinamika diskusi di kelas 02 lebih menarik untuk disimak, misalnya ada topik 

diskusi yang banyak mendapat respon dan tanggapan baik dari sesama mahasiswa maupun dari tutor 

sehingga proses diskusi berjalan dengan dinamis. 

Selain materi inisiasi dan diskusi, aktifitas lain yang diberikan dalam Tuton adalah mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan. Dalam hal ini, mahasiswa diminta untuk mengerjakan 3 buah tugas, yaitu 

Tugas 1, Tugas 2, dan Tugas 3 yang diberikan berturut-turut pada pertemuan ketiga, kelima, dan 

ketujuh. Mahasiswa yang mengirimkan tugas akan diberikan nilai yang cukup tinggi dengan kontribusi 

yang cukup tinggi terhadap nilai Tuton. 

Walaupun kontribusi tugas Tuton terhadap nilai Tuton cukup tinggi, tetapi belum banyak 

mahasiswa yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya tugas 

yang dikirimkan mahasiswa. Kondisi ini sesuai dengan hasil kajian Huda, dkk (2017) yang 

menyebutkan bahwa partisipasi mahasiswa penyuluh dalam kegiatan tutorial online cukup baik, 

walaupun umumnya belum banyak dimanfaatkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan capaian 

belajar, mahasiswa perlu meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan Tuton. 
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Gambar 3. Pola partisipasi dalam mengerjakan Tugas Tuton 

   

Gambar 3 menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengerjakan 2 Tugas (dari 3 Tugas yang 

diberikan) adalah yang paling banyak, disusul oleh mahasiswa yang mengerjakan 1 Tugas, dan 3 

Tugas.  Hal ini berarti bahwa mahasiswa tidak mengerjakan semua tugas dengan lengkap sesuai 

dengan yang diminta. Tentunya hal ini berdampak pada capaian nilai Tuton yang tidak optimal.   

 

 
Gambar 4. Sebaran nilai Tuton 

 

Pada Gambar 4 terlihat bahwa nilai Tuton yang diperoleh mahasiswa memiliki pola yang sama 

antara kelas 01 dengan kelas 02. Mahasiswa yang mendapatkan nilai 0 (nol) atau tidak mengerjakan 

tugas adalah paling dominan, diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 60. 

Sedangkan yang mendapatkan nilai lebih dari 60 adalah yang paling sedikit.  Padahal nilai 60 adalah 

batas nilai lulus (passing grade) untuk mata kuliah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh 

mahasiswa UT belum berpartisipasi penuh dalam kegiatan tutorial online, yang mungkin disebabkan 

oleh beberapa faktor yang menjadi kendala. Kajian yang dilakukan oleh Huda, dkk (2017) 

menyebutkan bahwa walaupun akses mahasiswa pada tutorial online masih kurang, namun kegiatan 

tutorial itu sendiri dibutuhkan oleh mahasiswa karena dianggap dapat membantu mereka dalam 

memahami materi belajar. Oleh karena itu, ke depan UT perlu lebih meningkatkan kualitas layanan 

tutorial kepada mahasiswa agar partisipasi mereka meningkat. 

4. Simpulan  

Secara umum, pola partisipasi mahasiswa penyuluh pertanian dalam mengakses materi inisiasi 

pada kegiatan tutorial online di kelas paralel cenderung sama yaitu tinggi di awal masa inisiasi 

kemudian menurun di inisiasi berikutnya. Maknanya, mahasiswa penyuluh diduga memiliki motivasi 

tinggi di awal masa inisiasi, kemudian motivasi tersebut menurun yang bisa jadi disebabkan oleh 
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faktor internal maupun faktor eksternal.  Untuk itu, ke depan tutor perlu memberikan motivasi kepada 

mereka supaya dapat meningkatkan partisipasinya dalam mengakses materi inisiasi. 

Dalam Diskusi, pola partisipasi mahasiswa penyuluh cenderung lebih rendah dibandingkan 

dengan partisipasi mereka dalam mengakses materi inisiasi.  Hal ini mungkin disebabkan partisipasi 

dalam diskusi relatif dalam forum diskusi relatif lebih sulit dibandingkan dengan akses materi inisiasi, 

karena dalam forum diskusi mereka bukan hanya membaca dan memahami materi tetapi juga perlu 

memberikan jawaban atau tanggapan terhadap topik diskusi.  Untuk meningkatkan partisipasi mereka 

dalam forum diskusi, ke depan tutor perlu memberikan bimbingan dan arahan yang lebih intensif 

terhadap topik diskusi yang diberikan. 

Untuk penyelesaian Tugas yang diberikan, Kelas 01 lebih tinggi partisipasinya dibandingkan 

dengan Kelas 02  yang diduga berkaitan dengan tingkat partisipasi mereka yang relatif tinggi dalam 

mengakses materi inisiasi sehingga lebih memahami materi yang diberikan, dan tentunya dapat 

memahami dan mengerjakan tugas dengan lebih baik. 

Secara umum, nilai Tuton yang diperoleh mahasiswa penyuluh cenderung kurang dari 60 yang 

diduga disebabkan oleh tingkat partisipasi mereka yang relatif  kurang. Oleh karena itu, ke depan UT 

perlu lebih meningkatkan partisipasi mahasiswa penyuluh dalam kegiatan tutorial online sebagai 

bentuk layanan bantuan belajar. 
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ABSTRACT 

This study aimed at (1) investigating students’ improvement in writing competency of paragraph writing 
course; (2) investigating the students’ response to the implementation of Cognitive Apprenticeship strategy during 
teaching and learning process in the classroom. The data were collected by using writing test assessing by 
scoring rubric of writing and questionnaire in order to know students’ response. The subject of this study was the 
students of II D class who took paragraph writing course. In this study, there were two cycles administered. Those 
were occurred because the result of test and questionnaire in cycle 2 reached the success indicator of this study. 
All students could improve their writing competency and showed positive response to the implementation of this 
strategy. For that result, it can be concluded that the success indicator of this study can be achieved. It means 
that the next cycle was stopped. 

 

Key words: Writing, Students’ Response, Cognitive Apprenticeship Strategy 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya peningkatan keterampilan menulis mahasiswa 
dalam mata kuliah paragraph writing; dan (2) respon mahasiswa terhadap penerapan model pembelajaran 
Cognitive Apprenticeship dalam proses pemebelajaran writing. Pengumpulan data dengan teknik tes dilakukan 
untuk mengukur kemampuan menulis mahasiswa dan pemberian kuesioner untuk mengetahui respon atau 
tanggapan mahasiswa terhadap pelaksanaan tindakan. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa jurusan 
pendidikan bahasa Inggris Undiksha semester II kelas D. Dalam penelitian ini terdapat 2 siklus yang diterapkan. 
Hal tersebut terjadi karena hasil penelitian pada siklus kedua sudah menunjukkan pencapaian indikator 
keberhasilan penelitian dimana seluruh mahasiswa mengalami peningkatan kemampuan menulis yang terlihat 
dari hasil pada post test dan respon mahasiswa yang positif terhadap penerapan model pembelajaran cognitive 
apperenticeship. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator keberhasil penelitian sudah 
tercapai. Sehingga siklus selanjutnya dihentikan. 
 

Kata Kunci : Menulis, Respon Mahasiswa, Model Pembelajaran Cognitive Apprenticeship 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Berbagai usaha 

pembaharuan kurikulum, perbaikan sistem pengajaran dan peningkatan kualitas kemampuan 

pengajar merupakan suatu upaya kearah peningkatan mutu pembelajaran. Banyak hal yang dapat 

ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah bagaimana cara menciptakan 

suasana belajar yang baik, mengetahui kebiasaan dan kesenangan belajar siswa agar siswa 

bergairah dan berkembang sepenuhnya selama proses belajar berlangsung. Untuk itu seharusnya 

tenaga pengajar mencari informasi tentang kondisi mana yang tepat digunakan untuk dapat 

meningkatkan pembelajaran di sekolah. Di dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi 

terdapat beberapa bidang ilmu yang wajib dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan bidang ilmu yang 

mereka ikuti. Salah satu bidang ilmu tersebut adalah Bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan salah 

satu bidang ilmu penting yang harus dikuasai oleh peserta didik agar dapat bersaing di era globalisasi 

sekarang ini.  

Dalam pengajaran bahasa Inggris keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa adalah pada 

penguasaan empat keterampilan berbahasa, yaitu membaca, berbicara, mendengarkan dan menulis. 

Keterampilan ini diajarkan secara terintegrasi karena salah satu keterampilan tidak dapat diajarkan 

tanpa mengaplikasikan keterampilan yang lainnya. 
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Menulis adalah salah satu keterampilan yang harus dikuasai dalam pembelajaran Bahasa 

Inggris. Clanchy dan Ballard (1987:1) mendefinisikan menulis sebagai proses mentransfer ide yang 

terdapat dalam pikiran ke dalam kata-kata tertulis dan menghubungkan pikiran tersebut secara 

sistematis dan koheren.  Sejalan dengan pengertian menulis di atas, Massi (2001: 1) mendefinisikan 

menulis sebagai proses transmisi ide dari sumber informasi ke penerima melalui sebuah media teks 

tertulis.  Sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Clanchy dan Ballard dan Massi Phelps dapat 

disimpulkan bahwa menulis merupakan kegiatan yang melibatkan penulis yang lebih aktif dalam 

pengolahan, menafsirkan, dan mengevaluasi informasi dan memaparkannya ke dalam tulisan dengan 

memperhatikan aturan dan koherennya.  Selain itu, Farris (1993:182) mendefinisikan menulis sebagai 

sebuah proses yang terjadi dari waktu ke waktu sehingga membutuhkan waktu yang cukup dalam 

menghasilkan suatu karya tertulis. 

Menuurut Chakraverty dan Gautum (2000:1) menyatakan bahwa menulis adalah aktivitas 

reflektif.  Hal ini membutuhkan penulis untuk terlibat dalam proses pencarian suatu topik, 

mengklasifikasi informasi yang mendukung topik, dan kemudian menyusun informasi dalam urutan 

logis.  Ini berarti bahwa menulis adalah aktivitas yang sangat kompleks. Karena menulis adalah 

kegiatan yang kompleks, maka dianggap sulit bagi siswa untuk menghasilkan tulisan yang baik dalam 

waktu singkat (Marhaeni, 2005).  Menurut Chakraverty dan Gantum (2000) menulis adalah aktivitas 

reflektif yang membutuhkan cukup waktu untuk berpikir tentang topik yang spesifik, untuk 

menganalisis dan mengklasifikasikan setiap latar belakang pengetahuan.  Ini berarti menulis 

mengintegrasikan beberapa proses, seperti: mencari topik, memberikan informasi untuk mendukung 

topik, mengelompokkan ide-ide, pengorganisasian ide dalam urutan logis dan menerapkan 

pengetahuan linguistik.  Dari pendapat Marhaeni (2005) dan Chakraverty dan Gantum (2000), bahwa 

menulis adalah proses yang berkesinambungan yang memerlukan beberapa tahap.  Akibatnya, para 

siswa harus diberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas menulis mereka.  Oleh karena itu, 

siswa yang terlibat dalam kegiatan menulis cenderung menghadapi banyak masalah selama proses 

penulisan. 

Sebagian besar siswa merasa kesulitan dalam mengembangkan ide-ide dalam pikiran mereka.  

Sebenarnya, mereka mungkin memiliki sesuatu untuk menyatakan dalam pikiran mereka, tetapi 

mereka sering bingung untuk mengekspresikan dan mengembangkan ide-ide mereka menjadi sebuah 

tulisan yang baik.  Ini adalah suatu masalah umum yang dihadapi oleh sebagian besar guru bahasa 

Inggris dalam pengajaran menulis.  Campbell (2002:1) menyatakan bahwa masalah terbesar yang 

siswa miliki dalam menulis adalah bahwa mereka tidak dapat menempatkan ide-ide mereka dan fakta 

ke dalam kertas karena mereka takut jika ide-ide mereka tidak dapat ditulis dengan benar dalam hal 

tata bahasa.  Kondisi ini menyebabkan para siswa menjadi cemas dalam mengembangkan tulisan 

mereka.  Selain itu, Chakraverty dan Gautum (2000) menyatakan lebih lanjut bahwa salah satu 

masalah siswa adalah bahwa mereka memiliki kesulitan dalam mengatur informasi atau ide-ide logis 

untuk mencapai koherensi dalam tulisan mereka, yang merupakan persyaratan utama dalam menulis. 

Hal tersebut juga dialami oleh para mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris yang 

mengikuti mata kuliah paragraf writing. Mereka mengalami permasalahan dalam hal menuangkan ide 

dan juga dalam mengembangkan ide tersebut menjadi suatu paragraf atau teks tertulis yang mana 

berdampak pada keterampilan menulis mahasisnya. Sebagian besar mahasiswa mendapatkan nilai 

yang rendah dalam menulis suatu paragraf sesuai dengan topik yang ditentukan. Berdasarkan 

wawancara dengan beberapa mahasiswa yang mengalami permasalahan dalam menulis, terdapat 

beberapa hal yang mengakibatkan hal tersebut terjadi yaitu: penerapan model-model pembelajaran 

kontruktivis masih belum sesuai harapan, kemauan belajar mahasiswa yang rendah karena dirasakan 

sulit dalam mengembangkan suatu ide, dan waktu yang diberikan dalam menyelesaikan suatu tulisan 

sangat terbatas. Selain hal tersebut, upaya yang dilakukan dosen dalam pembelajaran menulis 

cenderung hanya melalui pemberian penjelasan secara teori menulis, kemudian dosen menugaskan 

mahasiswa menulis dengan topik bebas  atau topik yang ditentukan. Cara yang dilakukan oleh dosen 

tersebut masih berorientasi produk bukan proses. Upaya tersebut tidak membimbing dan tidak 

memberi pengalaman kepada mahasiswa secara ilmiah untuk menemukan sendiri dan belajar 
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memecahkan masalahnya sendiri karena pola pembelajarannya masih berorientasi pada dosen 

(teacher center) yang seharusnya diorientasikan pada mahasiswa (student center). Kelas masih 

berfokus pada mahasiwa sebagai sumber utama pengetahuan sehingga kurang memberdayakan 

mahasiswa yaitu mendorong mahasiswa mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. 

Kondisi ini perlu segera diatasi yaitu dengan menemukan langkah-langkah praktis dalam 

pembelajaran menulis. 

Dalam kaitannya dengan masalah di atas, keberadaan model dan teknik pembelajaran menulis 

sangatlah membantu mahasiswa dalam mengembangkan ide-ide mereka dan menuangkannya ke 

dalam tulisan. Terdapat beberapa model dan teknik secara tertulis yang dapat digunakan untuk 

membantu siswa dalam  menghasilkan suatu tulisan.  Di antara banyak model dan teknik tersebut, 

model yang disebut  cognitive apprentieship tampaknya dapat membantu siswa untuk mencapai 

kompetensi menulis. Model cognitive apprenticeship merupakan model pembelajaran yang terfokus 

pada pengembangan berpikir kognitif dan penguasaan keterampilan pada level yang lebih tinggi 

melalui “guided doing” oleh pakar (dosen), mentor, dan asisten berangkat dari pengetahuan dan 

keterampilan awal yang dimiliki pebelajar sampai mereka menguasai kompetensi tertentu yang 

bersifat useable dan applicable (Collin, 1991; Sarah Duncan, 2002; Rogoff,1990). Penerapan model 

cognitive apprenticeship dapat menjembatani jurang antara pengetahuan teori dan praktek, dunia 

kampus dengan dunia kerja, dunia kampus dengan masyarakat, dan memungkinkan transformasi 

pengetahuan dan keterampilan lewat belajar secara kontekstual, situasional dan fungsional sehingga 

dapat menambah motivasi intrinsik belajar mahasiswa (Anthony O’Rourke, 2002; Linda Baggot La 

Velle, 2001).  

Sejalan dengan hal tersebut, Collin (2001) mengemukakan bahwa model cognitive 

apprenticeship merupakan metode untuk membelajarkan penggunaan proses yang dilakukan pakar 

dalam pengaplikasian pengetahuan (knowledge) atau keterampilan (skill) dalam konteks yang luas. 

Kompetensi linguistik yang diajarkan disituasikan dalam konteks aplikatif, selanjutnya pembangunan 

konsep dan keterampilan pebelajar dilakukan lewat “guided learning”. Model cognitive apprenticeship 

berlandaskan pada prinsip belajar dengan magang pada pakar, yang fokus starteginya adalah 

mencontoh model perilaku pakar (dosen/praktisi/mentor) dan melatih pebelajar untuk meniru 

keterampilan pakar sampai pebelajar menguasai kompetensi yang ditunjukkan oleh unjuk kerjanya 

(peformance). Model cognitive apprenticeship juga termasuk proses apprentice dalam komponen 

kognitif yang terfokuskan pada pembelajaran keterampilan kognitif dan metakognitif terkait dengan 

domain pengetahuan tertentu (Snyder, 2000).  

Secara operasional terdapat 6 (enam) tahapan instruksional dengan pendekatan cognitive 

apprenticeship yakni: 1) tahap modeling, 2) tahap Coaching, 3) tahap scaffolding, 4) tahap articulation, 

5) tahap reflection, dan 6) tahap exploration.  

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadopsian model cognitive appreticeship 

dalam pembelajaran topik yang mengandung aspek teori dan praktek, terutama berkaitan dengan 

penggunaan peralatan multimedia yang canggih dan komplek dapat meningkatkan pencapaian 

kompetensi belajar secara optimal. Snyder (2000) menemukan bahwa penerapan model cognitive 

appreticeship dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan penguasaan konsep dan tingkat 

keterampilan di bidang linguistik, elektronika, tecnologi automotif dan E-learning. 

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan oleh beberapa ahli terkait dengan topik 

dari penelitian ini. Penelitian-penelitian  tersebut digunakan sebagai rujukan dalam melaksanakan 

penelitian ini. Shan  (2014) adalah salah seorang peneliti dari Cina yang pernah melaksanakan 

penelitian tentang keefektifan dari penerapan metode Cognitive Apprenticeship terhadap keterampilan 

menulis siswa. Shan menemukan bahwa metode Cognitive Apprenticeship dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam keterampilan menulis suatu teks. Siswa sangat termotivasi dan berperan 

aktif ketika proses pembelajaran dilaksanakan. 

Peneliti lain yang juga meneliti tentang penerapan model pembelajaran Cognitive 

Apprenticeship adalah Hosenfeld (2012). Mereka melakukan penelitian mengenai pengaruh 

penerapan model pembelajaran Cognitive Apprenticeship terhadap perilaku siswa dalam proses 
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menulis. Siswa yang diajar dengan menggunakan strategi ini menunjukan perilaku yang sangat positif 

sehingga hasil belajar yang didapatkan meningkat. Siswa-siswa sangat tertarik dan dapat melakukan 

pembelajaran secara mandiri. 

Constable (2012) dalam artikel penelitiannya  menyatakan  bahwa penerapan model 

pembelajaran Cognitive Apprenticeship berbantuan ICT dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan ide yang dimiliki dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berupa teks. 

Keterampilan menulis dan minat membaca siswa meningkat setelah diterapkan model pembelajaran 

ini. Siswa memberikan respon yang positif dengan berperan aktif selama proses pembelajaran. Hasil-

hasil penelitian yang dijabarkan di atas menjadi suatu dasar dalam melakukan penelitian ini yang 

mana terdapat hubungan antara penerapan model pembelajaran Cognitive Apprenticeship terhadap 

keterampilan menulis mahasiswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, tentang penerapan model pembelajaran Cognitive 

Apprenticeship, studi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran 

Cognitive Apprenticeship dapat meningkatkan kompetensi menulis siswa. Peneliti akan mencoba 

untuk menerapkan model pembelajaran Cognitive Apprenticeship untuk meningkatkan kompetensi 

menulis mahasiswa yang mengambil matakuliah Writing. 

 

2. METODE 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas pada mata kuliah Paragraph Writing 

dengan menerapkan model pembelajaran Cognitive Apprenticeship yang outputnya diharapkan dapat 

memperbaiki proses pembelajaran writing sehingga berimplikasi pada peningkatan kemampuan 

menulis mahasiswa. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah 

yang terdapat di dalam kelas, kemudian diperbaiki sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Adapun model penelitian tindakan kelas yang digunakan yaitu model Kemmis and Mc 

Taggart (1988), dengan rangkaian kegiatan yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), 

observasi (observing), dan refleksi (reflecting). 

Penelitian berawal dari adanya masalah dalam pembelajaran. Masalah yang ada didiskusikan 

dan dieksplorasi bersama oleh tim peneliti. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan prasurvei untuk 

menangkap kondisi awal subjek penelitian sebelum pemberian tindakan. Hal lain yang juga dilakukan 

adalah pengukuran kemampuan menulis mahasiswa dalam membuat suatu paragraf. Hasil yang 

diperoleh dari keduanya didiagnosis bersama dan menjadi dasar perencanaan penelitian. 

Perencanaan dilakukan secara umum dan khusus. Perencanaan umum meliputi keseluruhan 

penelitian, sedangkan yang khusus mencakup tindakan tiap siklus penelitian yang selalu dilakukan 

pada awal siklus. Selanjutnya dilakukan pemberian tindakan (acting) dan observasi (observing) 

selama tindakan diberikan. Akhir siklus dilakukan refleksi untuk melihat proses serta ketercapaian 

hasil tindakan yang telah diberikan. 

Tindakan yang dilakukan adalah penerapan model pembelajaran Cognitive Apprenticeship 

untuk meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa. Pada siklus pertama penerapan model 

pembelajaran Cognitive Apprenticeship dilaksanakan di kelas. Setelah itu, dilakukanlah refleksi dari 

siklus pertama yang dijadikan dasar untuk menentukan tindakan berikutnya dengan melakukan 

beberapa modifikasi. 

Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa semester II kelas D jurusan Pendidikan Bahasa 

Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha yang mengikuti perkuliahan 

Paragraph Writing dengan jumlah mahasiswa sebanyak 32 orang. Berdasarkan pengamatan langsung 

peneliti, yang juga sebagai dosen pengampu matakuliah Paragraph writing, dan diskusi dengan tim 

peneliti terdapat beberapa alasan yang mendasari keputusan dipilihnya kelas D semester 2 sebagai 

kelas yang direncakanakan akan diberikan tindakan dengan penerapan model pembelajaran 

Cognitive Apprenticeship, yaitu (1) kompetensi mahasiswa dalam menulis tergolong kurang; (2) 

sebagian besar mahasiswa di kelas tersebut menunjukkan antusiasme yang kurang untuk menulis 

dan dalam mengikuti perkuliahan. Rata-rata mereka tidak memiliki minat dalam mengikuti perkuliahan 

Paragraph Writing. 
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Pengumpulan data dialakukan dengan pengamatan, pemberian tes dan kuisioner. 

Pengumpulan data dengan teknik pemberian tes dilakukan untuk mengukur keterampilan menulis 

mahasiswa dengan menggunakan rubrik penilaian menulis dalam menilai tulisan mahasiswa. 

Instrumen berbentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat perangkat, yaitu untuk 

pretest, dua kali praktik menulis dengan model pembelajaran Cognitive Apprenticeship, dan post-test. 

Tes yang dirancang berbentuk writing test yang diukur dengan menggunakan rubric penilaian menulis. 

Terdapat 5 komponen dari rubrik penilaian menulis yaitu isi dan pengembangan, pengorganisasian, 

kosakata, struktur kalimat, dan tata penulisan. Sementara itu, pengamatan dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang berupa proses pembelajaran writing di kelas. Lembar pengamatan dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Lembar Pengamatan 

No Aktivitas Dosen Aktivitas 
Mahasiswa 

Waktu Respon 
Mahasiswa 

Situasi di 
Kelas 

Catatan 

       

 

Sedangkan kuisioner yang diberikan kepada mahasiswa digunakan untuk mengetahui respon 

mahasiswa terhadap penerapan model pembelajaran Cognitive Apprenticeship dalam proses 

pembelajaran writing.  Kisi-kisi kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 Kisi-Kisi Kuesioner 

NO Kategori Pertanyaan Jumlah Pertanyaan Nomer Pertanyaan 

1 Sikap siswa 1 1 
2 Peranan tindakan terhadap mahasiswa 5 2,3,4,5,6 
3 Motivasi siswa 1 7 
4 Langkah-langkah peneliti dalam 

menerapkan strategi pembelajaran 
4 8,9,10,11 

5 Relevansi tes yang diberikan 1 12 

 Total Items 12 Items  

 

Beradasarkan teknik pengumpulan data di atas, maka terdapat dua jenis data yang akan 

dikumpulkan dari penelitian ini, yaitu data quantitative, yang didapat dari hasil tes, dan data qualitative 

yang diperoleh dari hasil pengamatan selama pemberian tindakan dan kuisioner. Data yang diperoleh 

dari tes menulis dianalisis secara quantitatif untuk memperoleh skor rata-rata dicapai mahasiswa saat 

sebelum dan sesudah diberi tindakan. Skor rata-rata ini kemudian dibandingkan pada setiap siklus 

untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis mahasiswa. Berbeda dengan data yang 

diperoleh dari hasil tes keterampilan menulis, data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan 

kuisioner (data kualitatif) dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif ini digunakan untuk 

mendeskripsiskan proses pembelajaran writing di dalam kelas selama pemberian tindakan dan respon 

atau tanggapaan mahasiswa terhadap pelaksanaan tindakan yang dalam hal ini yaitu penggunaan 

model pembelajaran Cognitive Apprenticeship di dalam pembelajaran Writing. 

Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini mencakup keberhasilan secara proses dan produk. 

Keberhasilan secara proses terlihat dari adanya peningkatan reson mahasiswa selama proses 

pembelajaran Paragraph Writing. Peningkatan tersebut ditandai oleh adanya sikap belajar mahasiswa 

yang lebih bersemangat dan antusias. Semua peningkatan tersebut dapat diamati selama perkuliahan 

berlangsung. Langkah ini dapat diukur dengan menggunakan  kuesioner dan pengamatan. 

Kriteria keberhasilan secara produk ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan menulis 

mahasiswa. Pada setiap praktik menulis, keberhasilan produk akan selalu diukur. Instrumen 

pengukuran berbentuk tes menulis yang diukur dengan menggunakan rubrik penilaian. 

 

 

 

 

 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  343 

3. Hasil dan Pembahasan  

Karena tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam menulis dan 

mengetahui respon mahasiswa terhadap penerapan model pembelajaran cognitive apperenticeship 

dalam proses pembelajaran maka pada bagian ini membahas bagaimana peningkatan kemampuan 

menulis mahasiswa diraih dan respon mahasiswa selama penerapan model pembelajaran cognitive 

apperenticeship dilakukan dalam proses pembelajaran. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari catatan 

buku harian, hasil tes dan kuesioner. 

Dari catatan harian peneliti, diketahui bahwa ada perubahan perilaku mahasiswa selama proses 

pembelajaran. Pada siklus I, beberapa siswa yang pasif dan sebagian besar dari mereka merasa tidak 

percaya diri saat memilih topic dan mengembangkannya menjadi sebuah pargraf. Mereka memiliki 

kecenderungan untuk menunggu teman-teman mereka yang sudah mampu mengembangkan 

paragraf mereka sesuai dengan topic yang dipilih. Hal tersebut terjadi pada pertemuan pertama 

karena mereka masih belum paham benar mengenai tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan 

dalam menghasilkan suatu tulisan. Namun hal tersebut segera teratasi adsa pertemuan ke 2 ada 

siklus I. Keenam tahapan tersebut dilaksanakan secara lancar karena mereka sudah memiliki 

pengalaman dari aktifitas sebelumnya. Mereka terlihat sangat bersemangat dan memiliki kemauan 

yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran. Sehingga pada akhir kegiatan mereka sudah dapat 

menghasilkan satu paragraf deskriptif.  

Peningkatan kemampuan menulis mahasiswa terlihat jelas pada hasil yang mereka raih pada 

post test 1. Dari hasil post test 1 terlihat skor rata-rata mahasiswa adalah 78.08, yang dikategorikan 

sebagai baik. Ini meningkat 7.92 poin dari skor pada pre-test. Meskipun nilai rata-rata mahasiswa 

telah meningkat, masih ada 5 mahasiswa (12%) yang tidak bisa mengalami peningkatan kemampuan 

menulisnya. 

Di sisi lain, 32 mahasiswa (89%) memperlihatkan respon yang positif dan hanya 4 mahasiswa 

(11%) yang memberikan respon negatif terhadap penerapan model pembelajaran cognitive 

apperenticeship. Hal tersebut didapatkan setelah dilakukannya perhitungan hasil kuesioner yang 

dijawab oleh mahasiswa pada akhir siklus 1. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa mahasiswa sangat 

senang dan antusias selama proses pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran cognitive 

apperenticeship. Studi ini akan dianggap berhasil jika semua siswa mampu meningkatkan 

kemampuan menulisnya dan semua mahasiswa memberikan respon yang positif terhadap penerapan 

model pembelajaran cognitive apperenticeship. Oleh sebab itu, siklus II akan dilakukan untuk 

mencapai indikator keberhasilan (100% dari seluruh siswa mengalami peningkatan kemampuan 

menulis dan memberikan respon positif). 

Ada beberapa masalah yang muncul selama proses pengajaran dan pembelajaran pada siklus 

I. Sebagian besar siswa masih tidak bisa berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan ini. Pada 

pertemuan pertama, beberapa siswa merasa bingung dengan aktivitas karena aktivitas ini baru bagi 

mereka. Selain itu, selama kegiatan beberapa siswa tidak memperhatikan pelajaran. Mereka sering 

diam atau berbicara dengan teman-teman mereka ketika pelajaran diberikan. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, maka dilakukanlah modifikasi pada proses pembelajaran di siklus selanjutnya.  

Modifikasi yang dilakukan adalah topik yang dikembangkan ditentukan oleh dosen yang mana 

mahasiswa diinstrusikan untuk mencari informasi tentang topik yang dibahas sebelum pertemuan 

dilaksanakan dan membawa informasi tersebut pada pertemuan di kelas. Hal ini dilaksanakan untuk 

mengefisienkan waktu dan mempermudah mereka dalam mengembangkan topic yang diinstrusikan 

oleh dosen. Kedua, mengingatkan mahasiswa untuk disiplin terhadap waktu, sehingga aktivitas pada 

tiap tahapan bisa dilaksanakan secara efisien. Modifikasi ini diterapkan selama proses pembelajaran 

pada siklus II. Hal tersebut membuat mahasiswa lebih bersemangat dan gembira ketika mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Hal tersebut tampak dari sedikitnya kesulitan yang mereka hadapi selama 

proses pemebelajaran dan mereka selalu berkomunikasi dengan dosen yang mengajar. Sehingga 

pada akhir tahapan, mereka dapat menghasilkan suatu paragraf sesuai dengan topic yang 

diinstrusikan. Mereka mengikuti tiap tahapan dengan lancar dan pada akhir tahapan, mereka dapat 

menghasilkan suatu paragraf sesuai dengan topic yang diinstrusikan. Dalam kegiatan ini, mereka 
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lebih percaya diri dalam melakukan tugas mereka dan antusiasme mahasiswa lebih tinggi dari 

sebelumnya. 

Hasilnya dapat dilihat pada peningkatan nilai post tes 2. Nilai rata-rata mahasiswa pada post tes 

2 adalah 85.69. Nilai tersebut meningkat 9.61 poin dibandingkan dengan hasil post-test 1.Peningkatan 

skor mahasiswa disebabkan oleh beberapa modifikasi yang dilakukan dalam penerapan model 

pembelajaran cognitive apperenticeship pada siklus 2. Mahasiswa juga menjadi lebih aktif 

dibandingkan dengan siklus pertama. Para mahasiswa menjadi lebih percaya diri dan nyaman ketika 

mengikuti tahapan-tahapan dari model pembelajaran cognitive apperenticeship.  

Di sisi lain, seluruh mahasiswa mengalami peningkatan kemampuan menulis yang terlihat dari 

nilai mahasiswa pada post tes 2. Di tambah dengan respon seluruh mahasiswa yang terkategori 

positif. Hasil tersebut didapat setelah melakukan perhitungan dari kuesioner yang diisi oleh 

mahasiswa setelah mengikuti post tes 2. Melihat dari kemampuan menulis seluruh mahasiswa yang 

meningkat dan respon seluruh mahasiswa yang terkategori positif maka indicator keberhasilan dari 

penelitian ini sudah tercapai. Sehingga data disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil dan dapat 

dihentikan. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran cognitive apperenticeship merupakan 

salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuan menulis. 

 

4. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran cognitive apperenticeship mampu meningkatkan 

kemampuan menulis mahasiswa semester II kelas D Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Beberapa 

indikator yang dapat terlihat, yaitu nilai menulis mahasiswa yang selalu meningkat dari siklus 1 dan 

siklus 2. Di samping itu mahasiswa terlihat lebih antusias dan semangat dalam mengikuti 

pembelajaran, proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas berlangsung lebih dinamis, dan 

terjadi peningkatan pada keberanian mahasiswa untuk mengungkapkan topik menjadi suatu paragraf. 

Di sisi lain mengenai respon mahasiswa terhadap penerapan model pembelajaran cognitive 

apperenticeship, secara umum seluruh mahasiswa memiliki respon yang baik dan positif terhadap 

penerapan model pembelajaran cognitive apperenticeship dalam proses pembelajaran writing. 

Respon positif terlihat dari hasil kuesioner yang diisi oleh mahasiswa pada setiap akhir siklus. 

Oleh sebab itu penerapan model pembelajaran cognitive apperenticeship sangat efektif 

digunakan dalam pembelajaran skill menulis pada mahasiswa. Pembelajaran akan terpusat ada 

mahasiswa (students center) yang mana memberi mereka keleluasaan dalam mengembangkan ide-

ide yang nantinya dikembangkan menjadi suatu paragraf 
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ABSTRACT 

The article was taken from a study entitled "Garbage as a Source of Livelihood: Critical Ethnography of 
Scavengers as Subculture at TPA in Bali". The research was conducted with qualitative approach based on 
critical theory. The research sites cover the TPA of Garbage (TPAS) in eight regencies in Bali and one 
municipality. One of them is TPAS Bengkala. Informants were taken by purposive sampling and snowball. Data 
were taken by interview technique, observation and document study. Data validity is used Triangulation Data. 
Data analysis was done by qualitative descriptive technique. The result of the research shows that there are 
various reasons for women to cultivate pig feed, namely the strength of market ideology pressure and various 
accompanying ideals. Their work pattern is to sort and choose the waste that can be processed and used as pig 
feed so that the waste diversion becomes rupiah to fulfill the need The article discusses: (1) the reasons for the 
meaning and pattern of scavenging women in garbage collection as pig food; (2) the pattern of waste utilization as 
pig food. 

 
Keywords: garbage, female scavengers, pigs, household income 

 
ABSTRAK 

Artikel diambil dari hasil penelitian yang berjudul “Sampah sebagai Sumber Nafkah: Etnografi Kritis 
tentang Pemulung sebagai Subkultur pada TPA di Bali”. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang 
bertumpu pada kajian teori kritis. Lokasi penelitian mencakup TPA Sampah (TPAS) di delapan Kabupaten di Bali 
dan satu Kotamadya. Salah satunya adalah TPAS Bengkala. Informan diambil dengan teknik purposive sampling 
dan snowball. Data diambil dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Kesahihan data digunakan 
Tri Angulasi Data. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, ada 
berbagai alasan bagi perempuan memulung pakan ternak babi, yakni kuatnya tekanan ideologi pasar dan 
berbagai paham yang menyertainya, Pola kerja mereka adalah memilah dan memilih sampah yang dapat diolah 
dan dimanfaatkan sebagai pakan babi sehingga terjadi pengalihan sampah menjadi rupiah guna memenuhi 
kebutuhan ekonomi.Berkenaan dengan itu artikel ini membahas tentang: (1) alasan maknawi dan pola kerja 
perempuan pemulung  dalam menggumpulkan sampah sebagai pakan ternak babi; (2) pola pemanfaatan 
sampah sebagai pakan ternak babi. 

 
Kata kunci: sampah, pemulung perempuan, ternak babi, pendapatan rumah tangga 

 
1. Pendahuluan 

Sampah merupakan suatu keniscayaan bagi manusia. Sebab, usaha manusia untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya mutlak membutuhkan barang yang disediakan oleh alam 

dan/atau pasar. Barang-barang yang disediakan alam, misalnya tubuhan dan/atau hewan tidak 

seluruhnya dapat dikonsumsi, melainkan ada bagian-bagian tertentu yang dibuang sebagai sampah. 

Begitu pula barang-barang yang dibeli di pasar karena disfungsional terpaksa dibuang sehingga 

terbentuk sampah. Aneka bentuk sampah ini dikenal dengan sebutan sampah rumah tangga.  

Pada tahun 1970-an masyarakat Bali tidak hanya mengenal sampah organik, tetapi juga 

sampah  nonorganik antara lain sampah plastik dan logam (Atmadja, 2010). Hal ini memberikan 

peluang bagi munculnya jenis pekerjaan baru pada masyarakat Bali pada tahun 1980-an di daerah 

perkotaan, misalnya kota Singaraja, yakni pemulung. Kajian Atmadja (1985) menunjukkan bahwa 

mereka adalah para migran dari Jawa. Sebaliknya, etnis Bali jarang menjadi pemulung. Alasannya, 

masyarakat Bali mengenal binerisme, yakni penggolongan dua yang beropisisi, yakni bersih/kotor dan 

suci/leteh. Sampah termasuk benda kotor dan leteh. Akibatnya, orang Bali tidak mau bekerja sebagai 

pemulung. Dengan demikian pemulung sangat mudah pendapatkan barang rongsokan. paling tidak di 

kota Singaraja sangat berjaya secara ekonomis.  
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Pada tahun 2000-an terjadi perubahan tindakan sosial masyarakat Bali. Gejala ini terlihat pada 

fakta, yakni banyak orang Bali menjadi pemulung. Bahkan, sebagaimana yang tampak pada TPAS di 

Desa Bengkala, jumlah pemulungekitar 50 orang. Berdasarkan jenis kelaminnya tampak bahwa 

kebanyakan adalah  perempuan. Kegiatan mereka sangat menarik, tidak saja memulung barang 

rongsokan, tapi juga mencari pakan untuk ternak babi. Walaupun pekerjaan sebagai pemulung sangat 

kotor bahkan ada kesan sangat menjikkan, namun pengamatan kancah menunjukkan mereka 

menekuni pekerjaannya dengan penuh semangat.  

Berkenaan dengan itu muncul berbagai masalah yang menarik dikaji antara lain, alasan 

maknawi perempuan mencari pakan ternak di TPA sampah dan  pola kegiatannyadalam memilih dan 

memilah sampah yang dapat digunakan sebagai pakan ternak babi. Kajian terhadap masalah ini 

sangat pentingsecara teoretis dan praktis. Artinya, kajian ini tidak saja  memberikan sumbangan teori 

tentang kegiatan ekonomi sektor informal yang melibatkan wanita, tetapi bisa diaplikasikan untuk 

memberdayakan perempuan ke arah suatu kehidupan yang lebih meningkat secara ekononis. 

Pengkajian terhadap masalah ini dilakukan dengan cara mengikuti paradigma teori sosial kritis. 

Berkenaan dengan itu dianut asumsi bahwa alasan maknawi seseorang memilih suatu pekerjaan 

adalah mengacu kepada resep bertindak berbentuk ideologis terutama ideologi pasar dan berbagai 

paham lain yang menyertainya, seperti konsumerisme, materialisme bahkan bisa berkembang 

menjadi hedonisme dan individualisme. Ujung dari pemberlakuan berbagai paham ini adalah manusia 

bergantung pada pasar dan uang guna memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini dapat mengakibatkan 

manusia terjebak pada keadaan kekurangan uang yang kronis (Atmadja, 2010; Atmadja, Atmadja, 

dan Maryati, 2016; Ritzer, 2012). Untuk mendapatkan uang manusia wajib bekerja – manusia adalah 

homo faber (Morin, 2005).  Walaupun kerja adalah keniscayaa, namun tidak berarti bahwa mereka 

bisa melakukan pekerjaan apa saja agar mereka mendapatkan uang. karena meminjam gagasan 

Plummer (2011) pemilihan pekerjaan bergantung pula pada kepemilikan modal. Dalam konteks inilah 

mereka miskin akan modal lazim memilih sektor informal karena sifatnya yang mudah dimasuki 

karena tidak menentukan persyaratan yang ketat (de Soto, 1991; Ramli, 1992; Effendi, 1993). 

 

2. Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan bagian kecil dari penelitian kehidupan pemulung pada berbagai TPAS 

di Bali (Maryati, Ariyani dan Atmadja, 2017).  TPAS Bengkala digunakan sebagai kasus dengan 

harapan dapat memberikan gambaran yang holistik terhadap kegiatan pemulung. Pada TPAS ini 

dijumpai banyak pemulung perempuan yang memanfaatkan sampah untuk pakan ternak babi. Mereka 

dipilih secara purposif untuk dijadikan infoman utama. Infoman lainnya adalah petugas yang 

disediakan oleh Pemkab Buleleng untuk mengelola TPAS Bengkala baik yang mengurus masalah 

administrasi maupun para supir pengangkut sampah.Data tambahan didapat pula dari beberapa 

informan, misalnya Kepala Desa Bengkala, Kepala Desa Bontihing, dll.  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memakai wawancara mendalam terhadap informan, 

observasi terhadap pola kerja dan lingkungan hunian pemulung,   dan studi dokumen misalnya 

tentang Perda Pengelolaan Sampah. Aneka teknik pengumpulan data ini dapat digunakan secara 

terpisah atau terpadu dalam konteks triangulasi data guna lebih menjamin kesahihan data. 

Analisis data mengikuti langkah-langkah, yakni konseptualisasi, hasil konseptualisasi, 

pembuktian, dan objektivasi (Berger dalam Samuel, 2012). Konseptualisasi mencari konsep-konsep 

emik dari informan. Temuan konsep emik dilanjutkan dengan pendalaman pada aspek superstruktur 

ideologi yang ada di baliknya. Aspek-aspek ini digali secara dekonstruktif guna mendapatkan makna-

makna yang integralistik, tidak saja makna denotatif, tetapi juga makna konotatif.  

Hasil konseptualisasi ini belum final sehingga posisinya hanya sebagai hipotesis sehingga 

memerlukan pembuktian dengan cara pengumpulan data lebih lanjut yang disertai dengan dianalisis 

secara dekonstruktif. Sasarannya,  tidak saja untuk memperkuat makna-makna denotatif dan konotatif 

yang didapat dalam yang teruji kebenarannya baik secara denotatif maupun konotatif merupakan 

bahan baku penulisan laporan penelitian guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian 

dalam bentuk narasi, diperkuat dengan cara melakukan objektivasi. Artinya, narasi tidak saja 

mendasarkan diri pada hasil konseptualisasi yang terbukti kesahihannya lewat pembuktian, tetapi 
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diperkuat pula dengan teori sosial. Dengan cara ini temuan penelitian yang termuat pada narasi 

menjadi lebih kuat dan lebih jelas posisi akademisnya karena dilegitimasi oleh teori-teori sosial yang 

telah ada. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

TPAS Bengkala terletak di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Bali. Luas 

TPAS ini sekitar 15 hektar. TPAS ini sangat penting karenamerupakan pusat pembuangan akhir 

sampah yang berasal dari kota Singaraja dan desa-desa di sekitar Desa Bengkala. Volume sampah 

pada TPAS ini cukup besar. Kondisi memberikan peluang bagi banyak orang untuk menangani 

pekerjaan sebagai pemulung. Jumlah pemulung di TPAS Bengkala sekitar 50 orang. 

 

a. Alasan Maknawi Memulung Pakan Ternak Babi  

Pemulung di TPAS Bengkala tidak saja mengumpulkan barang bekas, tetapi juga pakan ternak 

babi, Alasan maknawi kaum wanita memulung pakan ternak babi terutama adalah alasan ekonmis. 

Hal ini berkaitan dengan kebutuhan mereka akan uang guna memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya.Mereke memulung sampah pakan ternak babi terkait pula dengan kondisi sampah yang 

menumpuk di TPAS Bengkala tidak banyak lagi memuat barang rongsokan. Sebab, sampah yang 

masuk ke TPAS ini telah dipulung oleh berbagai pihak, tidak saja pemulung jalanan, tetapi juga sopir 

trek pengangkut sampah dan anakbuahnya. Dengan demikian sampah yang terbuang ke TPAS 

Bengkala sangat miskin akan barang bekas. Kondisi ini mengakibatkan mereka memcari alternatif 

agar bisa mendapatkan rupiah dari sampah, yakni dengan cara menggunakan sampah yang dapat 

diolah menjadi pakan ternak babi.  

Apapun bentuk sampah yang dimanfaatkan oleh pemulung pada TPAS Bengkala esensinya 

adalah sama, yakni mengalihkan sampah menjadi rupiah. Pengalihan inimengakibatkan 

munculperubahan persepsi orang Bali, yakni sampah yang semula bernilai leteh, berubah menjadi 

tidak leteh sehingga mereka pun tidak berkeberatan bergelut dengan sampah. Perubahan pola 

berpikir ini dapat dikaitkan dengan teori sosial Marx(dalam Atmadja, 2017; Lorimer, 2013) atau 

gagasan Sanderson (2012) tentang sistem sosiokultural. Dalam konteks ini kebutuhan akan uang -  

basis ekonomi tidak saja merubah pekerjaan seseorang – dari petani menjadi pemulung, tetapi 

berlanjut pada struktur sosial – mereka mengenal pengelompokan sosial dan/atau hierarki sosial atas 

dasar kepemulungan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya penyesuaian tidak hanya berhenti pada 

struktur sosial, tapi berlanjut pada superstruktur ideologi yang tercermin pada gagasan mereka, yakni 

sampah yang semula adalah leteh berubah menjadi tidak leteh. Sampah pun dipilah dan dipilahkan 

atas dasar nilai guna, yakni mana yang berguna maka yang tidak berguna. Sampah yang berguna 

dikaitkan nilai guna sebagai barang bekas dan nilai guna sebagai pakan ternak babi.  

Betapa pentingnya uang sehingga mampu merubah superstruktur yang berlaku pada 

pemulungterkait pula dengan peluasan ideologi pasar sebagai ideologi dominan pada era masyarakat 

konsumen (Atmadja, 2010; Atmadja, Atmadja, dan Maryati, 2016; Fakih, 2004). Informan menyatakan 

bahwa kebutuhan akan uang mutlak adanya, mengingat, pertama, sistem ekonomi uang menggeser 

sistem ekonomi subsistensi. Akibatnya, apa pun yang dikonsumsi bergantung pada pasar. Kedua, 

bersamaan dengan penguatan ideologi pasar mereka terjebak pada konsumerisme. - apa yang 

dikonsumsi tidak selamnya terkait dengan nilai guna, melainkan terkait dengan nilai tanda. Ketiga, 

terjebak pada materialisme. Eksistensi diri harus ditunjukkan dengan benda, misalnya sepeda motor, 

HP, dan lain-lain.Keempat,  terjebak pada individualime – mereka kurang memiliki kepedulian 

antarsesama keluarga dan/atau warga desa. Akibatnya, jika mereka kesulitan akan uang misalnya, 

maka mereka tidak bisa mengandalkan bantuan orang lain. Mereka harus berusaha sendiri untuk 

mendapatkan uang. Mereka mengalami kekurangan uang yang kronis. Dalam kondisi seperti inilah 

mereka tidak berkeberatan mencari uang dengan mengunakan sampah sebagai modal ekonomi. 

Pilihan pekerjaan sebagai pemulung terkait pula dengan kemiskinan atau mereka mengaku 

sebagai “tiang anak lacur (saya orang miskin)”. Jika kemiskinan ini dikaitkan kepemilikan aneka modal 

meminjam gagasan Plummer (2011) atau teori modal yang dikemukakan Bourdieu (dalam Fashri, 

2014) maka dapat dikemukakan bahwa mereka miskin karena mereka tidak memiliki modal, yakni: 
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pertana,  modal ekonomi berbentuk uang dan  alat-alat produksi. Kedua,modal budaya, yakni ijazah 

dan keterampilan yang memberikan kemudahan untuk memasuki pasar kerja. Ketiga, modal simbolik, 

misalnya gelar kesarjanaan, gelar tradisional atau latar belakang  keluarga yang mengakibatkan 

prestise mereka tinggi dalam masyarakat. Keempat, modal sosial, yakni mereka tidak memiliki 

jaringan sosial yang membantu untuk mendapatkan pekerjaan selain daripada sebagai pemulung. 

Kelima, modal kuasa yang mereka miliki pun sangat rendah sehingga posisi mereka lebih banyak 

sebagai objek kekuasaan. Dengan demikian kondisi pada pemulung di TPAS Bengkala adalah 

dilematik, yakni di satu sisi mereka terjebak pada kekurangan uang yang kronis nyang harus 

mendapatkan penyebuhan, namun di sisi lain karena mereka adalah orang miskin akan modal maka 

usaha mendapatkan pekerjaan selain menjadi pemulung bukan hal yang gampang bahkan tertutup 

adanya. 

Pemulung menjadi pilihan terkait pula dengan karakteristiknya sebagai sektor informal. Dengan 

mengacu kepada gagasan Ramli (1992), de Soto (1991),  Effendi (1993), dan Atmadja, Atmadja dan 

Maryati (2016), yakni: pertama, menjadi pemulung tidak membutuhkan persyaratan pendidikan 

dan/atau keterampilan yang tinggi. Kedua, menjadi pemulung tidak membutuhkan modal finansial dan 

modal teknologi yang tinggi –hanya butuh cangkul untuk menurunkan sampah dari trek dan besi 

pengait untuk memungut barang bekas. Ketiga, pemulung tidak membutuhkan jam kerja.Keempat, 

bekerja sebagai pemukung setiap saat bisa ke luar atau bisa pula masuk, sesuai dengan keinginan. 

Kelima, pendapatkan dari sampah, walaupun kecil, namun kontinyu, sebab peroduksi sampah 

sepanjang ada manusia tidak pernah berakhir. Rupiah secara otomatis akan ajeg sepanjang manusia 

mau memulung. 

Pemanfaatan sampah sebagai pakan babi yang melibatkan perempuan mengacu kepada 

ideologi patriarki pada masyarakat Bali. Ideologi ini memunculkan binerisme, seperti terlihat pada 

paparan sebagai berikut. 

 

 Perempuan : Laki-laki 

 Kiri : Kanan 

 Negatif : Positif 

 Rendah : Tinggi 

 Pinggiran : Pusat 

 Sektor Domestik : Sektor publik 

 Ternak babi : Ternak sapi 

 Teba : Tegalan 

 

Dengan berpegang pada paparan di atas dapat dikemukakan bahwa ideologi patriarki 

mengakibatkan perempuan berada pada posisi kiribernilai negatif,  rendah dan pinggiran, sedangkan 

laki-laki berada pada posisi kanan bernilai positif, tinggi dan pusat. Penilaian ini berlanjut pada 

genderisasi, yakni perempuan berada pada sektor demestik, sedangkan laki-laki pada sektor publik. 

Pemilahan ini berkaitan pula dengan pemeliharan ternak, yakni perempuan identik dengan tenak babi, 

sedangkan laki-laki identik dengan ternak sapi. Pola ini mengacu kepada ruang pemeliharaan ternak 

babi, yakni di sekitar rumahtangga – ruang khusus yang disebut teba tercakup pada sektor domestik. 

Sebaliknya, sapi dipelihara pada ruang khusus di luar rumah, yakni tegalan.  

Keterkaitan ternak babi dengan perempuan yang digariskan secara tradisional berbasiskan 

ideologi patriarki mendorong perempuan mencari pakan ternaknya pada TPAS Bengkala. Kegiatan ini 

pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kebiasan perempuan yang menyatukan sektor domestik 

dengan ternak babi. Perempuan dapat menyatukan dirinya dengan ternak babi, tidak semata-mata 

karena pakannya tersedia pada TPAS Bengkala, tetapi juga ruang untuk memelihara ternak babi 

terdia. Sebab, pada umumnya rumah para pemulung  yang berada di sekitar TPAS Bengkala berada 

pada suatu areal tegalan cukup luas halamannya. Begitu pula pakan ternak babi tetap tersedia pada 

musim kemarau  yang berasal dari sampah. Dengan demikian sampah adalah berkah bagi ternak 

babi sebagai ternak perempuan. 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  350 

b. Pola Pemanfaatan Sampah sebagai Pakan Ternak Babi 

Pengamatan kanca menunjukkan bahwa pola pemanfaatan sampah sebagai pakan ternak babi 

bermula dari sampah yang diangkut oleh trek sampah. Trek sampah tidak membuat pemilahan antara 

pakan babi atau bukan pakan babi. Hal ini mengakibatkan begitu trek sampah sampai di TPAS 

Bengkala maka pemulung akan mengerimuninya. Trek menurunkan sampah dan pemulung 

mengoreknya, yakni ada yang menggunakan cangkul atau ada pula yang menggunakan besi pengait 

sampah. Mereka memilih dan memilah sampah, yakni mana yang termasuk barang bekas yang bisa 

dijual atau sebaliknya maka yang termasuk pakan ternak babi. Adapun sampah yang bisa digunakan 

sebagai pakan ternak babi – berdasarkan identifikasi melalui pengamatan dan hasil wawancawa 

dapat dicermati pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Sampah yang Dapat Digunakan sebagai Pakan Ternak Babi 
 

Bentuk pakan ternak babi Bahan bakunya 
 

Hijauan pakan babi yang secara 
umum disebut dagdag. 

Bahan bakunya berasal dari bebagai jenis sayuran 
yang sudah tidak  bisa terjual karena sudah rusak, 
misalnya bayam, kangkung, sawi hijau, sawi putih, kol, 
daun pepaya, pelepah keladi, batang ubi rambat, dll. 
Bisa pula bagian-bagian tertentu dari sayuran yang 
sengaja dipotong bagian akarnya karena tidak berguna, 
misalnya berlaku untuk sayur bayam, kangkung atau 
bagian luar yang tua, misalnya kol.  

Pakan ternak babi siap saji Berasal dari sisa-sisa makanan, seperti nasi, roti atau 
berbagai bentuk jajan yang dikenal pada masyarakat 
Bali.  

Buah-buah dan umbi-umbian Buah pisang, pepaya yang telah matang maupun masih 
muda, ubi jalar, ketela pohon, keladi, kentang, dll. 

Sisa-sisa Banten  Masyarakat Bali kaya akan ritual. Ritual selalu 
menggunakan banten. Ada banten yang harus dibuang, 
misalnya caru, bantenpembersihan, dll.Ada bagian-
bagian tertentu dari banten seperti ini yang dapat 
dimanfaatkan sebagai pakan ternak babi, misalnya 
buah pisang, ketupat, jajan khusus untuk banten, nasi, 
kelapa, dan lain-lain. 

Batang suatu tanaman  Batang yang paling disukai adalah batang pisang atau 
batang pohon pepaya yang masuh kecil atau bagian 
pucuknya.  

 

Dengan berpegang pada Tabel 1 tampak bahwa TPAS cukup banyak menyediakan pakan 

ternak babi bahkan kondisinya cukup beragam. Berkenaan dengan itu tidak mengherankan jika 

banyak pemulung perempuan yang bermukim di sekitar TPAS Bengkala dapat mengembangkan 

usaha peternakan babi, tidak saja sebagai celengan (tabungan), tetapi juga sebagai simbol 

kemandirian perempuan secara finansial – mengingat pada masyarakat Bali ternak babi = ternak 

kaum perempuan.  

 

4. Simpulan 

Berdasakan paparan di atas dapat dikemukakan bahwa terjadi perubahan nilai pada 

masyarakat Bali tentang sampah, yakni tidak lagi dianggap sebagai barang leteh, melainkan sebagai 

barang profan. Perubahan ini terkait dengan basis ekonomi, yakni kebutuhan akan uang yang kronis  

yang berlanjut pada struktur sosial dan superstruktur ideologi. Hal ini tercermin dari kemunculan 

pemulung antara lain pemulung perempuan. Mereka tidak saja memulung barang bekas, tetapi juga 

pakan ternak babi. Ternak babi sangat penting bagi perempuan, tidak saja karena ternak babi adalah 

celengan bagi perempuan, tetapi juga simbol kemadirian perempuan secara finansial.  
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1. Pendahuluan 

Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari intensitas ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Ketercapaian ini tidak luput dari faktor kesiapan (readiness) bahan ajar yang akan disusun. 

Pengembangan bahan ajar merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang dosen. 

Hal ini penting dilakukan agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien serta tidak melenceng dari 

tujuan yang akan dicapai Jenis bahan ajar terdiri dari bahan ajar cetak dan elektronik. Salah satu 

contoh bahan ajar cetak adalah buku ajar (Hernawan, Permasih, & Dewi, 2008). Menurut Fitri (2012), 

Buku ajar merupakan bahan ajar yang tersusun secara sistematis terhadap suatu mata kuliah tertentu 

yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Keuntungan mempersiapkan dan mengembangkan buku ajar 

untuk suatu mata kuliah tertentu adalah sebagai berikut (Sungkono, 2009). 

1. Efisiensi waktu dalam proses pembelajaran. Mahasiswa dapat mempelajari terlebih dahulu topik 

atau materi yang akan dipelajarinya sehingga tidak perlu ada penjelasan secara rinci. 

2. Mengubah peran dosen dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Buku ajar merupakan salah 

satu fasilitas berupa media penyampaian materi perkuliahan dan dosen merupakan penyedia 

fasilitas tersebut. 

3. Proses pembelajaran meningkat menjadi lebih interaktif dan efektif. Terdapatnya bahan ajar 

menyebabkan dosen memiliki lebih banyak waktu dalam membimbing mahasiswa dalam 

VALIDASI BAHAN AJAR BERBASIS MODEL PROJECT-BASED 
LEARNING PADA MATA KULIAH SISTEM INFORMASI 

1,2Jurusan Pendidikan Teknik Informatika FTK Undiksha 
Email: gsaindras@undiksha.ac.id 

This study aims to determine the validity of the results of the development of teaching materials 
information systems with project-based learning model. The developed teaching materials aims to improve the 
learning outcomes of the students of Informatics Engineering Department of Undiksha. Development of 
instructional materials following the ADDIE development procedure covering five stages: (1) analysis, (2) design, 
(3) development, (4) implementation and (5) evaluation. The initial phase of the research is carried out until the 
development stage. The end of the development stage is to validate the teaching materials. Validation includes 
content validation and constructs. Content validation refers to the content of the resource according to the theory 
of development and conformity to the characteristics of the learning model. The construct validation refers to the 
interrelationship between the component of the instructional material and the model characteristics. The validation 
value of the construct is obtained through the validator assessment. The results obtained are validation of 
construct of teaching materials including very valid category. The next phase is the implementation stage to see 
the practicality and effectiveness of teaching materials. 

Keywords: teaching material, project-based learning model, ADDIE model 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan hasil pengembangan bahan ajar sistem informasi 
dengan model pembelajaran project-based learning. Tujuan utama dikembangkannya bahan ajar adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Informatika Undiksha. Pengembangan bahan 
ajar mengikuti prosedur pengembangan ADDIE yang meliputi lima tahap yaitu: (1) analisis, (2) desain, (3) 
development/pengembangan, (4) implementasi dan (5) evaluasi. Fase awal penelitian dilakukan sampai tahap 
pengembangan. Akhir dari tahapan pengembangan adalah melakukan validasi terhadap bahan ajar. Validasi 
meliputi konstruk dan isi. Validasi isi merujuk ke isi bahan ajar yang sesuai dengan teori pengembangan dan 
kesesuaian terhadap karakteristik model pembelajaran. Validasi konstruk merujuk pada keterkaitan antara 
komponen bahan ajar dan karakteristik model. Nilai validasi konstruk diperoleh melalui penilaian validator. Hasil 
yang didapat adalah validasi konstruk bahan ajar termasuk katagori sangat valid. Fase selanjutnya adalah tahap 
implementasi untuk melihat kepraktisan dan keefektifan bahan ajar. 
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memahami suatu topik pembelajaran. Metode yang digunakan akan lebih variatif dan interaktif 

dengan menggunakan model pembelajaran inovatif sehingga dosen tidak hanya berceramah. 

Mengkritisi poin ke-3, disebutkan bahwa ketika menggunakan buku ajar, metode yang 

digunakan akan lebih variatif yang lebih mengarah ke model pembelajaran inovatif, salah satunya 

PjBL. PjBL adalah model yang menyenangkan sekaligus efektif. PjBL memberikan efek positif 

terhadap pengetahuan mahasiswa serta pengembangan keterampilannya seperti kolaborasi, berpikir 

kritis, dan pemecahan masalah. Keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran dapat dirasakan 

dikarenakan motivasi belajar yang meningkat. Selain itu, model PjBL memberikan tantangan kepada 

dosen untuk mempersiapkan, merencanakan, dan mengimplementasikan proyek di awal di mana 

proyek tersebut nantinya yang akan diselesaikan oleh mahasiswa (Levine, 2009). PjBL memberikan 

tingkat pencapaian hasil belajar yang tinggi dan merata bagi seluruh mahasiswa dibandingkan dengan 

model pembelajaran langsung yang bersifat lecture-based instruction (Holm, 2011). Hasil kajian 

literatur dari tahun 2000 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang positif 

antara penggunaan model PjBL dan hasil belajar mahasiswa menggunakan berbagai metodologi 

penelitian (Thomas, 2000) dan (İlhan, 2014). Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, model PjBL 

dapat digunakan sebagai model alternatif pengganti model konvensional. 

Penelitian akan dilakukan di Jurusan Pendidikan Teknik Informatika (JPTI) mata kuliah sistem 

informasi (SI) pada kelas semester ganjil. Mata kuliah SI menggunakan kurikulum 2007 dan 2012. 

Permasalahan yang ditemukan di lapangan pada saat observasi adalah belum adanya buku ajar yang 

tersentralisasi dengan kurikulum 2007 atau 2012. Bahan ajar yang tersedia berupa tiga buah buku 

referensi yang belum terintegrasi dengan tujuan dan kompetensi pada kurikulum tersebut. Terlebih 

lagi, terdapat penambahan kurikulum yang diadopsi oleh JPTI yaitu kurikulum 2016 berbasis 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di mana ini akan menambah permasalahan di 

lapangan mengingat belum adanya bahan ajar yang disusun untuk kurikulum 2016. Temuan lainnya 

adalah pencapaian hasil belajar dari sisi kognitif mahasiswa 2 tahun terakhir. Pencapaian hasil belajar 

mata kuliah sistem informasi di tahun 2014 dan 2015 ditunjukkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Pencapaian hasil belajar 

Terlihat hasil belajar mahasiswa tergolong rendah. Rendah dalam artian, mahasiswa yang 

memiliki nilai C, D, dan E masih mendominasi di tiap tahunnya yaitu sebesar 64% di tahun 2014 dan 

68% ditahun 2015, dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki nilai A dan B yang masih berada 

pada persentase 36% di tahun 2014 dan 32% di tahun 2015.  

Penyebab dari kurangnya pencapaian hasil belajar aspek kognitif diduga berasal dari kurang 

efektif dan efisiennya bahan ajar serta model pembelajaran yang digunakan (Sukerni, 2014). Bahan 

ajar berupa buku referensi yang belum terintegrasi dengan kurikulum serta model yang digunakan 

masih menggunakan model pembelajaran langsung. 

Penelitian ini menitikberatkan pada validasi dari pengembangan bahan ajar berbasis model 

pembelajaran project-based learning (PjBL). PjBL merupakan model pembelajaran student-centered. 

Pengembangan menggunakan model pengembangan analisis, desain, dan pengembangan di mana 

pada akhir pengembangan dilakukan uji validasi oleh validator. Harapannya, dengan dihasilkannya 

luaran penelitian berupa buku ajar, terjadi peningkatan hasil belajar mahasiswa pada ranah kognitif. 

Selain itu, buku ajar nantinya akan menjadi bahan ajar wajib untuk mata kuliah sistem informasi 
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sehingga mahasiswa memiliki pegangan yang pasti dalam mencapai kompetensi dan tujuan 

pembelajarannya. 

Model PjBL memiliki langkah-langkah dalam pengimplementasiannya seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2 (Saputra, 2013). 

 
Gambar 2. Tahapan model PjBL 

Diawali dengan fase pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Pertanyaan esensial 

diberikan di awal pembelajaran. Pertanyaan esensial berupa pertanyaan yang dapat memberi 

penugasan kepada mahasiswa untuk dapat melakukan aktivitas. Topik yang diambil disesuaikan 

dengan kondisi realita lapangan dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Topik yang 

diangkat relevan dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik mahasiswa.  

Dilanjutkan fase kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Perencanaan proyek dilakukan 

secara kolaboratif atau kerja sama antara dosen dan mahasiswa. Perencanaan proyek terdiri dari 

pedoman pembuatan proyek, penentuan aktivitas yang mendukung jawaban dari pertanyaan esensial, 

mengintegrasikan subjek-subjek, dan menentukan alat dan bahan yang digunakan untuk dapat 

membantu penyelesaian proyek. 

Fase ketiga adalah menyusun jadwal.  Penyusunan jadwal aktivitas dilakukan oleh Dosen dan 

mahasiswa secara kolaboratif. Aktivitas tersebut meliputi pembuatan jadwal penyelesaian proyek, 

pembuatan deadline penyelesaian proyek, membimbing mahasiswa guna merencanakan berbagai 

cara yang baru, membimbing mahasiswa ketika terdapat permasalahan pada metode penyelesaian 

proyek, dan meminta mahasiswa menjelaskan pemilihan suatu cara. 

Fase keempat yaitu pengamatan terhadap kemajuan proyek mahasiswa. Pengamatan terhadap 

aktivitas mahasiswa dalam proses pengerjaan proyek merupakan tanggung jawab dosen. Hal tersebut 

meliputi proses monitoring yakni mengamati proses-proses yang telah dilalui mahasiswa. Untuk dapat 

mempermudah monitoring, digunakan media yang dapat merekam aktivitas penting secara 

keseluruhan. Media dapat berupa Learning Management System (LMS) seperti Moodle. 

Selanjutnya adalah fase kelima yaitu penilaian. Penilaian berguna dalam membantu dosen 

mengetahui ukuran ketercapaian capaian pembelajaran. Penilaian juga berperan dalam mengevaluasi 

kemajuan dari tiap individu mahasiswa, memberi feedback tentang tingkat pemahaman yang telah 

dicapai mahasiswa, dan membantu dosen dalam penyusunan strategi pembelajaran selanjutnya. 

Terakhir adalah fase keenam yaitu refleksi dan temuan baru. Dosen dan mahasiswa melakukan 

refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik 

secara individu maupun kelompok. Pada fase ini mahasiswa menjelaskan pengalamannya selama 

menyelesaikan proyek kemudian secara bersama-sama berdiskusi dalam rangka memperbaiki kinerja 

selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru (new inquiry) 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. 

Prinsip reaksi berkaitan dengan pola perilaku dosen dalam memberikan reaksi terhadap 

perilaku mahasiswa dalam belajar seperti bagaimana cara dosen memperhatikan dan memperlakukan 

mahasiswa, serta merespon stimulus yang berasal dari mahasiswa seperti pertanyaan, jawaban, 

tanggapan, atau aktivitas lainnya. Prinsip reaksi yang terjadi dalam pembelajaran dengan PjBL adalah 

pola interaksi multiarah. Pola ini mengakibatkan interaksi dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa 

satu dengan mahasiswa lainnya. Pola interaksi multiarah ini mengajak dosen agar dapat menciptakan 

kondisi yang memudahkan mahasiswa untuk melakukan perubahan dalam potensi kognitif, afektif, 

dan psikomotorik, dan mengelola segala potensi dan sarana yang ada agar mahasiswa dapat belajar 
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secara efektif dan efisien. Mahasiswa yang terbiasa belajar dengan pekerjaan proyek akan menjadi 

pribadi yang ulet, kritis, mandiri, dan produktif. Selain itu pola interaksi ini, menuntut mahasiswa lebih 

aktif dalam mengikuti pelajaran baik dalam berdiskusi dan bermain, terbiasa dengan PjBL yang 

membutuhkan aktivitas intelektual dan fisik, mengajak mahasiswa bekerjasama dalam kelompok, 

bertanggungjawab dan teliti.  

2. Metode  

Penelitian ini menggunakan model ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yaitu analisis, desain 

atau perancangan, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Menurut Branch (2010), model 

ADDIE merupakan akronim dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. ADDIE 

merupakan sebuah konsep pengembangan produk. Konsep ADDIE diterapkan untuk membangun 

pembelajaran berbasis kinerja. Filsafat pendidikan yang tersirat pada model ini adalah pembelajaran 

berpusat pada mahasiswa, inspiratif, otentik, dan inovatif. Konsep pengembangan produk yang 

sistematis telah ada sejak terbentuknya komunitas sosial. Menciptakan produk menggunakan proses 

ADDIE tetap menjadi salah satu alat yang paling efektif sampai hari ini. ADDIE merupakan sebuah 

proses yang berfungsi sebagai kerangka pedoman untuk situasi yang kompleks dan pilihan 

menggunakan model ini sangat tepat untuk mengembangkan produk pendidikan dan sumber belajar 

lainnya. Konsep ADDIE ditunjukkan oleh Gambar 3. ADDIE digunakan sebagai cara untuk mengatur 

prosedur umum yang terkait dengan desain instruksional. 

 
Gambar 3. Ilustrasi Model ADDIE 

Analisis yang dilakukan meliputi analisis kesenjangan, analisis capaian pembelajaran, analisis 

karakteristik mahasiswa, analisis sumber pembelajaran, analisis strategi pembelajaran, dan analisis 

rencana pengelolaan proses pembelajaran. Perancangan yang dilakukan meliputi kegiatan 

merancang bahan ajar yang diperlukan sesuai dengan hasil dari fase analisis seperti rancangan 

silabus, rancangan rencana pembelajaran semester (RPS), dan rancangan bahan ajar. Selanjutnya, 

pada fase ini juga dilakukan kegiatan merancang strategi tugas, tes serta evaluasinya. Terakhir 

merupakan pembuatan rancangan jadwal pelaksanaan dan biaya. Tujuan fase ini antara lain 

menghasilkan sumber-sumber belajar sekaligus memvalidasinya. Tahap ini disebut juga tahap 

produksi yang mana luaran dari tahapan desain diubah ke dalam bentuk nyata. Adapun beberapa 

langkahnya adalah menghasilkan konten-konten seperti dokumen video, animasi, gambar, teks dan 

lainnya. Langkah selanjutnya adalah dilakukan pembuatan beberapa dokumen tambahan guna 

mendukung sumber belajar. Pengembangan merupakan langkah ketiga dalam model ADDIE. 

Langkah pengembangan terdiri dari kegiatan membuat dan memodifikasi bahan ajar, memilih dan 

menentukan metode dan model pembelajaran, media serta strategi pembelajaran yang sesuai untuk 

digunakan dalam menyampaikan materi atau substansi program. Tahap implementasi merupakan 

tahapan di mana sistem pembelajaran sudah siap untuk digunakan oleh mahasiswa. Kegiatan yang 

dilakukan dalam tahapan ini adalah mempersiapkan dan mengeksekusinya ke mahasiswa. 
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Implementasi merupakan penyampaian materi pembelajaran adalah langkah keempat dari ADDIE. 

Tujuan langkah ini adalah (1) melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa untuk mencapai tujuan 

atau kompetensi, (2) menjamin adanya solusi terhadap masalah (pemecahan masalah) untuk dapat 

mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh mahasiswa, (3) memastikan di akhir 

pembelajaran terjadi peningkatan hasil belajar mahasiswa. Tahap terakhir adalah evaluasi. Tujuan 

dari evaluasi adalah mengukur kualitas dari produk dan proses sebelum dan setelah pelaksanaan 

kegiatan. Prosedur utama fase evaluasi adalah penentuan kriteria, pemilihan alat, dan mengadakan 

evaluasi. Hasil dari evaluasi adalah perencanaan evaluasi. Komponen dari perencanaan evaluasi 

adalah sebuah ringkasan tentang tujuan, alat pengumpul data, tanggung jawab terhadap waktu dan 

kelompok untuk setiap level evaluasi. 

Teknik pengumpulan data mencakup kevalidan bahan ajar. Hal tersebut dilihat dari validitas isi 

dan validitas konstruk bahan ajar. Validitas isi merupakan pengambilan data dari sisi kesesuaian 

perangkat pembelajaran terhadap teori yang mendukung. Sedangkan validitas konstruk merupakan 

pengambilan data dari sisi kesesuaian terhadap komponen perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan. Klasifikasi hasil validasi mengacu pada ketentuan berikut. 

4,0Sr3,5   Sangat Valid (sangat layak) 

3,5Sr2,5   Valid (layak) 

2,5Sr1,5   Tidak Valid (tidak layak) 

1,5Sr1,0   Sangat Tidak Valid (sangat tidak layak) 

 di mana Sr merupakan skor rerata. 

Untuk melihat validitas ini digunakan lembar validasi. Dalam lembar validasi, pendapat validator 

kemudian dikategorikan menjadi empat, yaitu sangat valid (skor 4), valid (skor 3), tidak valid (skor 2), 

dan sangat tidak valid (skor 1). Untuk melihat validitas bahan ajar yang dikembangkan dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Terlebih dahulu ditentukan rata-rata skor yang diperoleh dari validator. 

2. Rata-rata skor yang diperoleh dari masing-masing validator dijumlahkan, dan kemudian 

dirata-ratakan kembali sampai diperoleh rata-rata skor total. 

3. Validitas bahan ajar ditentukan dengan mengkonversi rata-rata skor total menjadi nilai 

kualitatif. 

Analisis data diproses secara deskriptif dan harus memenuhi valid. Aspek valid didapat 

menggunakan lembar validasi sesuai pendapat validator atau reviewer. Pendapat validator dibagi 

menjadi empat kriteria yaitu sangat valid, valid, tidak valid, dan sangat tidak valid. Minimal pendapat 

validator berada pada kriteria valid dan jika di bawah itu maka harus direvisi.  

3. Hasil dan Pembahasan 

Pada tahap analisis, dilakukan analisis kesenjangan, analisis capaian pembelajaran, analisis 

karakteristik mahasiswa, analisis sumber pembelajaran, analisis model pembelajaran, dan analisis 

rencana pengelolaan proses pembelajaran.  

Hasil pada tahap analisis kesenjangan, data bersumber dari investigasi proses pembelajaran 

mata kuliah Sistem Informasi pada tahun 2014 dan 2015 kelas A, B, C, dan D. Investigasi 

menunjukkan hasil belajar mahasiswa tergolong rendah. Rendah dalam artian, mahasiswa yang 

memiliki nilai C, D, dan E masih mendominasi di tiap tahunnya yaitu sebesar 64% di tahun 2014 dan 

68% ditahun 2015, dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki nilai A dan B yang masih berada 

pada persentase 36% di tahun 2014 dan 32% di tahun 2015. 

Selain itu, investigasi menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara keadaan lapangan dan 

teori seperti contohnya model pembelajaran dan bahan ajar. Model yang diterapkan masih bersifat 

teacher-centered sehingga mahasiswa cenderung pasif karena pembelajaran hanya berjalan satu 

arah. Karakteristik mata kuliah Sistem Informasi tidak hanya sebatas teori, harus diimbangi dengan 

praktik lapangan. Hal ini juga belum difasilitasi oleh model pembelajaran sebelumnya. Akibatnya, 
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mahasiswa hanya tahu sebatas teori tanpa dapat memvisualisasikan seperti apa penggunaan teori 

tersebut di lapangan.  

Kemudian, ditemukan juga bahan ajar yang disiapkan kurang maksimal. Bahan ajar hanya 

sebatas slide presentasi dan beberapa cuplikan-cuplikan teori dari internet. Sehingga bahan ajar tidak 

terstruktur bahkan ada yang belum sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian, proses 

pembelajaran di tahun ajaran tersebut belum menggunakan kurikulum terbaru yakni kurikulum 2016 

berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) sehingga tidak ditemukannya perangkat 

pembelajaran seperti Silabus dan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang mengacu pada 

kurikulum tersebut. 

Hasil analisis capaian pembelajaran mengacu pada KKNI. Terdapat 4 butir capaian 

pembelajaran yakni CP sikap, CP pengetahuan, CP keterampilan umum, dan CP keterampilan 

khusus. Fokus dari 4 CP tersebut mengarah ke CP pengetahuan di mana bahan ajar yang akan 

dikembangkan mengandung CP pengetahuan sebagai tujuan pembelajaran, yang artinya tiap bab 

dalam bahan ajar mengacu pada CP pengetahuan. Adapun isi dari CP pengetahuan untuk mata 

kuliah Sistem Informasi seperti memahami konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, konsep 

dasar sistem informasi, konsep dasar sistem informasi manajemen, konsep dasar pengembangan 

sistem, menguasai model pengembangan ADDIE, menguasai fase analisis dan perancangan sistem, 

memahami dan menguasai fase pengembangan dan implementasi sistem, dan memahami dan 

menguasai fase evaluasi sistem 

Hasil pengamatan terhadap empat kelas menunjukkan bahwa mahasiswa belum dapat 

memvisualisasikan konsep dasar dari sistem. Ini merupakan dasar dari pemahaman mahasiswa untuk 

ke depannya mereka dapat mengembangkan sistem. Terdapat kekhawatiran apabila konsep dasar ini 

belum dapat mereka deskripsikan, akan terjadi permasalahan di lapangan nantinya ketika mereka 

sudah harus mengembangkan sistem di industri. Seharusnya, pada perkuliahan tidak hanya semata 

mengacu pada teori. Harus diberikan gambaran implementasi dari teori berupa proyek-proyek 

lapangan. Proyek hendaknya diatur dalam model pembelajaran sehingga teratur dan terukur dalam 

pengimplementasiannya. Mahasiswa cenderung masih awam untuk memahami apa itu sistem, 

bagaimana melihat sistem di lapangan, bahkan ke arah apa itu sistem informasi dan bagaimana 

implementasinya dalam organisasi. Oleh karena itu diperlukan bahan ajar yang terintegrasi dengan 

model pembelajaran seperti model Project-based Learning. 

Sumber pembelajaran disusun dari buku-buku sistem informasi yang sifatnya teori dan praktik. 

Selain dari buku, penugasan proyek dalam proses pembelajaran didapat dari hasil diskusi dengan 

pakar-pakar sistem informasi. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan dan disusun kembali dalam 

wadah bahan ajar berbasis model pembelajaran PjBL. Adapun bahan ajar nantinya berupa diktat 

perkuliahan yang dipadukan secara terstruktur pada konten dalam electronic learning (e-learning). 

Karakteristik yang terkandung dalam mata kuliah Sistem Informasi terdiri dari teori dan praktik. 

Proporsi yang sesuai adalah 40% teori dan 60% praktik. Ketika mahasiswa dihadapkan dengan 

praktik, mereka cenderung belum memahami alur pengerjaan praktiknya. Seharusnya, ada langkah-

langkah kongkret yang dapat ditempuh oleh mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan praktiknya 

tepat waktu. Adapun langkah-langkah tersebut terkandung dalam model PjBL yang nantinya akan 

diimplementasikan. Rencana pengelolaan proses pembelajaran mengacu pada perangkat 

pembelajaran seperti Silabus, RPS, kontrak kuliah, dan RTM (Rencana Tugas Mahasiswa). 

Desain atau rancangan terfokus pada bahan ajar yang akan dikembangkan yakni bahan ajar 

mata kuliah sistem informasi berbasis model pembelajaran PjBL. Adapun bahan ajar nantinya berupa 

buku yang dikembangkan dari diktat Sistem Informasi yang terdiri dari bab dan sub bab. Bab-bab 

mengacu pada capaian pembelajaran pengetahuan (CP pengetahuan) sedangkan sub bab terdiri dari 

fase-fase model pembelajaran PjBL. 

Selain itu, dalam rangka mengevaluasi dan menguji bahan ajar dihasilkan pula instrumen 

pengujian yang melibatkan 2 ahli di bidangnya. Hasil tahap pengembangan berupa bahan ajar yang 

siap diuji validitasnya. Bahan ajar berupa buku ajar yang merupakan pengembangan dari diktat mata 

kuliah Sistem Informasi. Buku ajar yang masih berupa prototipe 1 berisikan 1 bab. Pengembangan 

terletak pada penambahan dan penyesuaian konten buku terhadap model pembelajaran PjBL. Di 
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dalam buku, secara tidak langsung terdapat langkah-langkah dalam model PjBL seperti menampilkan 

pertanyaan mendasar dan perencanaan proyek. Pertanyaan mendasar menyesuaikan dengan 

permasalahan mendasar yang ada di tiap bab. Seperti contoh pada bab 1 yakni “Konsep Dasar 

Sistem”, pertanyaan diberikan terkait kata kunci dalam mendefinisikan sistem, kapan sistem tidak lagi 

dikatakan sebagai sistem, dan alasan mengapa tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Tiga 

pertanyaan mendasar tersebut dijawab oleh masing-masing mahasiswa sebelum mereka 

mendapatkan materi. Kemudian, setelah materi diberikan, disusunlah proyek guna menjawab 

kebenaran dari jawaban mereka tadi terkait pertanyaan mendasar. Perencanaan proyek bermuara 

pada indikator pencapaian. Proyek untuk bab 1 adalah “Visualisasi Sistem”. Tujuan dari proyek ini 

adalah untuk dapat memahami pengertian, karakteristik, klasifikasi, dan pengendalian sistem. Bab ini 

merupakan bab percontohan yang akan diuji validitasnya. Pengujian validitas menggunakan lembar 

validasi bahan ajar. 

Untuk mengakomodir tahapan PjBL, dikembangkan media e-Learning untuk dapat memfasilitasi 

terjadinya tahapan-tahapan PjBL. Adapun fitur yang diimplementasikan dalam e-Learning adalah fitur 

forum, fitur assignment, dan fitur quiz. Fitur forum dapat memfasilitasi tempat terjadinya diskusi antar 

mahasiswa. Di fitur ini, mahasiswa dapat membuat topik terkait hal-hal yang belum mereka pahami. 

Mahasiswa lain dapat memberikan pendapatnya sehingga harapannya ada titik terang terhadap 

permasalahan. Fitur assignment berfungsi dalam pengumpulan proyek. Pengumpulan proyek bersifat 

online sehingga mahasiswa dapat dengan mudah melakukannya. Fitur quiz dipergunakan dalam 

pemberian test yang juga dilakukan secara online. Keuntungan menggunakan e-Learning, semua 

aktivitas berada pada media yang sama. Hal ini dapat memudahkan dalam manajemen kelas. Semua 

bahan diskusi, materi, dan hasil evaluasi tidak akan tercecer dan selalu berada pada media yang 

sama. 

Pada akhir fase pengembangan, dilakukan pengujian validasi. Validasi diuji oleh 2 orang 

validator dari Jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Validator pertama merupakan ahli di bidang 

evaluasi pendidikan dan validator 2 merupakan ahli di bidang teknologi pembelajaran. Tabel 1 

merupakan hasil dari pengujian validasi. 

Tabel 1. Hasil pengujian validasi 

No Aspek yang dinilai 
Rata-rata Skor Validator 

Jumlah Rata-rata Kriteria 
I II 

1 Isi 3,6 3,9 7,5 3,8 Sangat valid 

2 Cara penyajian 4 3,9 7,9 3,9 Sangat valid 

3 Bentuk fisik 4 3,6 7,6 3,8 Sangat valid 

  

Berdasarkan Tabel 1, ketiga aspek validasi terhadap bahan ajar memenuhi kriteria sangat valid. 

Ini bermakna bahwa isi, cara penyajian, dan bentuk fisik dari bahan ajar sudah konsisten terhadap 

model pembelajaran. Oleh karena itu, bahan ajar yang dihasilkan dari pengembangan termasuk 

kategori sangat valid dan sangat layak untuk diimplementasikan. 

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa validasi bahan ajar sistem 

informasi dengan model project-based learning telah dilakukan dan menghasilkan kriteria sangat valid 

di tiga aspek penilaiannya meliputi isi, cara penyajian dan bentuk fisik. Saran untuk ke depannya 

adalah melanjutkan tahap pengembangan ke tahap implementasi dengan melakukan validasi 

instrumen dan uji lapangan untuk mengukur keefektifan dan kepraktisan dari bahan ajar. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk setiap jenjang sekolah memiliki 

tujuan pembelajaran salah satunya adalah pengembangan kreativitas matematika siswa yang 

melibatkan imajinasi, intuisi dan penemuan dengan pemikiran divergen, orisinal, rasa ingin tahu, 

membuat prediksi, dan dugaan serta mencoba-coba. Kreativitas matematika siswa akan berkembang 

jika dalam pembelajaran siswa diberikan permasalahan matematika secara rutin (Anggraini, 2015). 

Kreativitas akan melahirkan alternatif penyelesaian pemecahan masalah yang disajikan. Dalam 

pembelajaran matematika, pembelajaran dengan desain pemecahan masalah merupakan proses 

yang sangat penting untuk melatih kreativitas matematika siswa (Nisa, 2011). Pendapat tersebut 

mengisyaratkan bahwa dalam pembelajaran guru hendaknya mengerahkan segala keterampilannya 

untuk mampu meningkatkan kreativitas matematika siswa, sebab inti dari pembelajaran matematika 

adalah kemampuan pemecahan masalah secara kreatif berdasarkan konsep matematika yang telah 

dipahaminya. Sehingga kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh siswa untuk meningkatkan 

kreativitas matematikanya adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang terefleksi 

pada pembelajaran matematika dengan biasa berpikir dan bertindak memecahkan masalah.  

EFEKTIVITAS PERANGKAT PEMBELAJARAN BERORIENTASI 
PENDIDIKAN KARAKTER DENGAN MODEL TREFFINGER 

TERHADAP KREATIVITAS MATEMATIKA SISWA 

1,2Program Studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Undiksha 
Email: mdjuniantari@undiksha.ac.id 

This study aimed to develop and gain an effective mathematics teaching materials with character 
education oriented by Treffinger model to improve students’ mathematical creativity. In this study, the teaching 
materials are including students’ handbooks, teacher's instructional guide book, and lesson plans. Plomp's 
development procedure was applied to conduct this study, which consisted of five steps including: 1) initial 
investigation, 2) designing, 3) realization, (4) testing, evaluation, and revision, and (5) implementation. The results 
of limited trials show that the teaching materials effectively enhance students' mathematical creativity. This result 
can be seen from the average score test of students' mathematical creativity is 86,37 classified as complete 
category and the average score of student activity is 3,64 classified as very active category. The teaching material 
that have been developed are also in the categories very valid and practical. Based on the results of limited trials, 
then the teaching material were revised to produce a final prototype that is ready to be implemented. 
 

Keywords: teaching material, character education, Treffinger's models 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan memperoleh perangkat pembelajaran berorientasi 
pendidikan karakter dengan model Treffinger yang efektif untuk meningkatkan kreativitas matematika siswa SMA. 
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa buku siswa, buku petunjuk guru, dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Pengembangan perangkat pembelajaran tersebut mengikuti prosedur pengembangan 
produk dari Plomp yang meliputi lima tahap yaitu: 1) investigasi awal; 2) desain; 3) realisasi/konstruksi; 4) tes, 
evaluasi, dan revisi; dan 5) implementasi. Hasil uji coba terbatas menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan efektif meningkatkan kreativitas matematika siswa. Hasil ini dapat dilihat dari rata-rata skor 
tes kreativitas matematika siswa sebesar 86,37 termasuk kategori tuntas dan rata-rata skor aktivitas belajar siswa 
sebesar 3,64 tergolong sangat aktif. Selain efektif perangkat pembelajaran yang dikembangkan juga memenuhi 
kriteria sangat valid berdasarkan penilaian dua orang validator dan kepraktisan yang sangat tinggi berdasarkan 
rata-rata skor angket respons siswa, rata-rata skor angket respons guru, dan rata-rata skor keterlaksanaan 
perangkat pembelajaran. Berdasarkan hasil uji coba terbatas selanjutnya dilakukan revisi hingga diperoleh 
prototipe final perangkat pembelajaran yang siap untuk diimplementasikan secara lebih luas. 

Kata kunci: perangkat pembelajaran, pendidikan karakter, model Treffinger 
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Pentingnya mengelola pembelajaran yang bermuara pada kreativitas matematika siswa yang 

baik membuat harapan K13 agar guru secara profesionalitas dapat melaksanakan perannya sebagai 

inisiator, mediator, dan fasilitator dalam membelajarkan siswa bagaimana caranya belajar sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selain itu harapan K13 yang tertuang pada 

konsep dan implementasi Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2014) adalah agar sekolah mampu 

memainkan peran dan tanggung jawab dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai sikap 

yang baik dan membantu para siswa membentuk karakter mereka dengan nilai-nilai yang baik melalui 

program pendidikan karakter. Menurut Sudrajat (2011), pendidikan karakter diarahkan untuk 

memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, dan 

adil dan membantu siswa untuk memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan mereka sendiri.  

Menurut Thonmas Lickona (2012) moral dalam hal pendidikan karakter menyangkut 3 aspek 

yaitu: pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling) dan tindakan moral (moral 

action). Ketiga aspek tersebut akan sangat mempengaruhi sikap generasi bangsa baik di sekolah 

maupun di masyarakat. Dalam kaitannya dengan ketiga aspek ini, Kemendiknas (2011) telah 

merancang Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025 yang 

memprioritaskan pengembangan pendidikan karakter meliputi delapan belas nilai. Kedelapan belas 

nilai tersebut adalah: 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. 

Sejalan dengan melemahnya implementasi pendidikan karakter, hasil belajar matematika siswa 

di Indonesia juga masih belum memuaskan. Lembaga-lembaga survei seperti Pusat Statistik 

Internasional untuk Pendidikan, UNESCO, survei dari the National Center for Education Statistic 

(NCES), The Third Internasional Mathematics and Science Study Repeat (TIMMS), hasil penelitian tim 

Programe of Internasional Student Asessment (PISA), penelitian Trends in Internasional Mathematics 

and Sciensce Study (TIMMS), menemukan hasil survei mereka bahwa hasil belajar matematika masih 

kurang memuaskan (Ramlan, 2016). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sudah seharusnya 

pelaksanaan pembelajaran matematika harus diarahkan agar siswa mampu memiliki kreativitas yang 

berujung pada kemampuan pemecahan masalah matematika yang lebih baik dan segala kegiatan 

pembelajaran di kelas haruslah diarahkan berorientasi pendidikan karakter. Karakter yang baik dan 

memiliki kreativitas matematika yang baik akan sangat membantu siswa dalam menghadapi berbagai 

kompetisi yang akan muncul pada abad ke-21 ini. 

Salah satu model pembelajaran alternatif yang mengacu pada pembentukan kreativitas belajar 

matematika siswa dan sesuai dengan harapan pendidikan karakter adalah model pembelajaran 

Treffinger. Palomato (2005) menyatakan bahwa model pembelajaran Treffinger melibatkan dua ranah 

yaitu ranah kognitif dan afektif. Model ini terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah 

pengembangan fungsi divergen yang menekankan keterbukaan terhadap gagasan-gagasan baru dan 

berbagai kemungkinan. Tahap kedua adalah pengembangan berpikir dan merasakan lebih kompleks 

dengan penekanan kepada penggunaan gagasan dalam situasi kompleks disertai dengan ketegangan 

dan konflik. Dan tahap ketiga adalah pengembangan keterlibatan dalam tantangan nyata dengan 

penekanan kepada penggunaan proses-proses berpikir dan merasakan secara kreatif untuk 

memecahkan masalah secara bebas dan mandiri. Darminto (2010) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa model pembelajaran Treffinger merupakan salah satu model pembelajaran yang bersifat 

developmental dan lebih mengutamakan aspek proses. Sejalan dengan itu, Rohaeti (2013) juga 

menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa yang memperoleh pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran Treffinger lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional.  

Implementasi model Treffinger untuk dapat meningkatkan kreativitas matematika siswa dan 

sebagai wujud pelaksanaan program pendidikan karakter akan sangat baik apabila didukung oleh 

perangkat pembelajaran yang mencirikan model tersebut. Perangkat pembelajaran diperlukan untuk 

menunjang pelaksanaan pembelajaran. Perangkat pembelajaran berfungsi mengarahkan proses 
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belajar agar sesuai dengan desain pembelajaran yang diterapkan. Perangkat pembelajaran haruslah 

mampu mengoptimalkan peran guru dan siswa, mengondisikan kegiatan pembelajaran dengan baik, 

membuat suasana belajar lebih menyenangkan, dan tepat sasaran. Nieveen (1999) menyatakan 

terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas suatu produk yang dihasilkan yaitu: 

validitas (validity), kepraktisan (practicality), dan keefektifan (effectiveness). Salah satu kualitas yang 

menjadi penekanan dalam penelitian ini adalah efektivitas perangkat pembelajaran. Efektivitas 

perangkat pembelajaran dapat dilihat dari sejauh mana perangkat pembelajaran mampu 

meningkatkan aktivitas belajar siswa yang mendukung peningkatan kreativitas matematika siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mampu mengarahkan pembelajaran yang berorientasi pendidikan 

karakter dengan model Treffinger yang mampu mengembangkan kreativitas matematika siswa, maka 

dilakukan penelitian pengembangan perangkat pembelajaran matematika berorientasi pendidikan 

karakter dengan model Treffinger bagi siswa SMA. Pada tahun pertama, penelitian ini fokus pada 

upaya mengembangkan perangkat pembelajaran matematika berorientasi pendidikan karakter 

dengan model Treffinger yang memenuhi aspek valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan 

kreativitas matematika siswa.  

 

2. Metode  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Laboratorium Undiksha Singaraja. Subjek dari penelitian ini 

adalah siswa kelas X MIA-1 tahun pelajaran 2017/2018. Pengembangan perangkat pembelajaran 

dalam penelitian ini mengikuti prosedur pengembangan menurut Plomp (1997). Digunakannya teori 

pengembangan Plomp didasarkan atas pertimbangan bahwa model yang dikemukakan oleh Plomp 

bersifat umum, dengan kata lain dapat digunakan baik untuk pengembangan model pembelajaran 

maupun perangkat pembelajaran. Plomp (1997) mengemukakan suatu model umum dalam upaya 

mengembangkan suatu perangkat pembelajaran yang terdiri atas lima tahap yaitu: 1) investigasi awal; 

2) desain; 3) realisasi/konstruksi; 4) tes, evaluasi, dan revisi; dan 5) implementasi. Namun melihat 

keterbatasan waktu yang dimiliki, tujuan penelitian adalah sampai berhasil mengembangkan suatu 

prototipe perangkat pembelajaran yang diharapkan mampu mengatasi masalah yang dihadapi, 

sehingga proses yang dilakukan hanya sampai pada tahap keempat. Masing-masing tahap akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap investigasi awal. Pada tahap ini dilakukan suatu kegiatan pengumpulan dan analisis 

informasi, analisis konteks (context analysis), mendefinisikan masalah, mengkaji model pembelajaran 

yang sedang berlangsung, serta merencanakan suatu kegiatan lanjutan dengan meninjau teori-teori 

pembelajaran yang mampu mengatasi masalah yang ditemukan. Dalam penelitian ini, hal-hal yang 

dilakukan adalah mengukur kreativitas matematika siswa dalam menyelesaikan masalah matematika, 

meninjau proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, melakukan wawancara dengan guru 

matematika kelas X mengenai kendala-kendala dalam pembelajaran matematika, dan meninjau 

perangkat pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika di kelas. Dari hasil analisis 

ini, diupayakan solusinya dengan melakukan pengkajian terhadap teori-teori yang mendukung dan 

menganalisis hasil penelitian yang relevan. 

Tahap desain. Pada tahap ini dilakukan suatu upaya untuk mendesain suatu kemungkinan 

solusi terhadap masalah yang telah didefinisikan pada tahap investigasi awal. Hal-hal yang dilakukan 

pada tahap ini adalah meninjau kembali teori-teori yang mendukung untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran, aktivitas dan kreativitas matematika siswa. Dari hasil tinjauan ini, dilakukan suatu 

upaya menerapkan pembelajaran berorientasi pendidikan karakter dengan model Treffinger dan juga 

mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendukung karakteristik pembelajaran yang 

diterapkan. Selanjutnya adalah merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

pembelajaran berorientasi pendidikan karakter dengan model Treffinger meliputi buku siswa, buku 

petunjuk guru, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Terdapat tiga kompetensi dasar yang 

diharapkan tercapai menggunakan perangkat pembelajaran ini yaitu: 1) mendeskripsikan konsep 

sistem persamaan linier dua dan tiga variabel serta pertidaksamaan linier dua maupun tiga variabel 

dan mampu menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam menentukan himpunan 
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penyelesaiannya serta memeriksa kebenaran jawabannya dalam pemecahan masalah matematika;   

2) menggunakan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV), Sistem Persamaan Linier Tiga 

Variabel (SPLTV) dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel (SPtLDV) untuk menyajikan 

masalah kontekstual dan menjelaskan makna tiap besaran secara lisan maupun tulisan, dan 3) 

membuat model matematika berupa SPLDV, SPLTV, dan SPtLDV dari situasi nyata dan matematika, 

serta menentukan jawab dan menganalisis model sekaligus jawabannya. 

Tahap realisasi/konstruksi. Pada tahap ini, solusi yang telah didesain direalisasikan untuk bisa 

menghasilkan suatu prototipe awal. Prototipe yang dihasilkan masih berupa prototipe 1 yang meliputi 

buku siswa, buku petunjuk guru, dan RPP yang selanjutnya perlu diuji validitas, kepraktisan, dan 

keefektifannya. 

Tahap tes, evalusasi, dan revisi. Pada tahap ini perangkat pembelajaran yang berhasil 

direalisasikan dilihat kualitasnya. Hal-hal yang dilakukan adalah menguji validitas perangkat 

pembelajaran yang masih berupa prototipe 1 oleh dua orang pakar (validator) dari Universitas 

Pendidikan Ganesha. Berdasarkan hasil uji validasi 1 ini kemudian dilakukan revisi sehingga diperoleh 

perangkat pembelajaran dalam bentuk prototipe 2 untuk kemudian dilakukan uji coba lapangan. Uji 

coba lapangan dilakukan untuk mengetahui kepraktisan dan efektivitas perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan. Kegiatan uji coba lapangan dibagi menjadi dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap 

pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi untuk melihat apakah perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan memenuhi kriteria yang diinginkan. Jika belum dilakukan revisi untuk 

penyempurnaan. 

Pada tahap pelaksanaan guru dan siswa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal 

dan berpedoman pada perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Pengamatan (observasi) 

dilakukan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran dengan melibatkan tiga orang pengamat 

yaitu pengamat 1 adalah guru matematika kelas XI, pengamat 2 adalah guru matematika kelas XII, 

dan pengamat 3 adalah peneliti. Selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran ketiga pengamat 

mengamati aktivitas belajar matematika siswa, sedangkan untuk mengamati keterlaksanaan 

perangkat pembelajaran dilakukan oleh pengamat 2 dan pengamat 3. Semua ciri yang muncul dicatat 

dalam lembar pengamatan dan memberi skor sesuai deskriptor yang muncul. 

Tahap evaluasi dilakukan pada setiap akhir siklus dengan memberikan tes kreativitas 

matematika siswa dalam bentuk soal uraian sebanyak 5 soal selama 80 menit. Pada akhir siklus 1 

siswa diberikan soal pada kompetensi dasar mendeskripsikan konsep sistem persamaan linier dua 

dan tiga variabel serta pertidaksamaan linier dua maupun tiga variabel dan mampu menerapkan 

berbagai strategi yang efektif dalam menentukan himpunan penyelesaiannya serta memerika 

kebenaran jawabannya dalam pemecahan masalah matematika. Pada akhir siklus 2 siswa diberi soal 

pada kompetensi dasar menggunakan SPLDV, SPLTV dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel 

(SPtLDV) untuk menyajikan masalah kontekstual dan menjelaskan makna tiap besaran secara lisan 

maupun tulisan, dan kompetensi dasar membuat model matematika berupa SPLDV, SPLTV, dan 

SPtLDV dari situasi nyata dan matematika, serta menentukan jawab dan menganalisis model 

sekaligus jawabannya. 

Tahap implementasi. Pada tahap ini perangkat pembelajaran yang telah berhasil menjawab 

permasalahan yang dihadapi diimplementasikan pada situasi yang sesungguhnya. Namun, penelitian 

tidak sampai pada tahap implementasi melainkan hanya sampai pada implementasi terbatas yaitu 

upaya melakukan evaluasi dan revisi sampai diperoleh suatu prototipe perangkat pembelajaran 

melalui beberapa kali proses uji coba. Tahap implementasi luas tidak bisa dilakukan didasarkan 

pertimbangan bahwa untuk melakukan implementasi yang luas diperlukan keterlibatan siswa yang 

lebih banyak dan memerlukan beberapa sekolah yang berbeda. 

Tahap pengembangan perangkat pembelajaran menurut Plomp yang dilaksanakan dalam 

penelitian ini dapat diamati pada Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Skema Prosedur Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah secara deskriptif. Perangkat pembelajaran dalam 

penelitian ini minimal harus mencapai kategori valid, praktis, dan efektif. Untuk mencapai kategori 

valid, rata-rata skor lembar validasi minimal mencapai 2,5 ≤ 𝑆𝑟 < 3,5 (dari validator 1 dan validator 2). 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat dikatakan praktis apabila minimal rata-rata skor 

lembar pengamatan keterlaksanaan perangkat pembelajaran oleh guru, rata-rata skor angket respons 

siswa, dan rata-rata skor angket respons guru termasuk pada interval 2,5 ≤ 𝑆𝑟 < 3,5. Perangkat 

pembelajaran dikatakan efektif apabila skor tes kreativitas matematika siswa minimal mencapai KKM 

yang ditetapkan sekolah yakni 75,00 dan rata-rata skor lembar pengamatan aktivitas belajar 

matematika siswa yang diperoleh minimal termasuk pada interval 2,5 ≤ 𝑆𝑟 < 3,5. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, prosedur pengembangan perangkat 

pembelajaran berorientasi pendidikan karakter dengan model Treffinger pada prinsipnya sama 

dengan prosedur pengembangan menurut Plomp (1997). Namun, dari lima tahap yang dilaksanakan 

dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap keempat. Pada tahap pertama ditemukan bahwa 

kualitas pembelajaran matematika masih rendah yang lebih lanjut mengakibatkan aktivitas dan 

kreativitas matematika siswa masih rendah dan tidak tersedianya perangkat pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu mengembangkan kreativitasnya dalam 

memecahkan masalah matematika. Pada tahap kedua dilakukan suatu upaya menerapkan 

pembelajaran berorientasi pendidikan karakter dengan model Treffinger dan mengembangkan suatu 

perangkat pembelajaran yang mendukung karakteristik pembelajaran yang diterapkan. Pada tahap 

ketiga, dilakukan kegiatan untuk merealisasikan rancangan yang telah dibuat pada tahap kedua 

sehingga diperoleh draf awal mengenai perangkat pembelajaran berorientasi pendidikan karakter 

dengan model Treffinger berupa buku siswa, buku petunjuk guru, dan RPP yang berupa prototipe 1 

yang selanjutnya perlu diuji validitas, kepraktisan, dan keefektifannya. 
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 Pada tahap keempat, sebelum digunakan pada uji coba terbatas, perangkat pembelajaran 

terlebih dahulu harus memenuhi kriteria valid/layak digunakan. Suatu perangkat pembelajaran 

dikatakan valid jika telah memenuhi dua aspek validitas isi (content validity) dan validitas konstruk 

(construct validity). Memenuhi validitas isi berarti perangkat pembelajaran dikembangkan berdasarkan 

teori pengembangan yang dijadikan pegangan atau pedoman yaitu teori pengembangan yang 

dikemukakan oleh Plomp (1997) dan sesuai dengan tuntutan karakteristik pembelajaran yang 

diterapkan. Kemudian validitas konstruk dilihat dari adanya keterkaitan yang konsisten dari setiap 

komponen perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan karakteristik pembelajaran yang 

diterapkan. Untuk melihat validitas konstruk dimintakan pendapat ahli/pakar (validator). Berikut 

disajikan rangkuman hasil penilaian validator pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Rangkuman Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 

No Perangkat Pembelajaran 

Rata-Rata Skor 
Validator Jumlah Rata-Rata Kriteria 

I II 

1 Buku Siswa 3,88 3,90 7,78 3,89 Sangat valid 
2 Buku Petunjuk Guru 3,57 3,76 7,33 3,66 Sangat valid 
3 RPP  3,70 3,68 7,38 3,69 Sangat valid 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa nilai validitas konstruk perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan dalam penelitian ini memenuhi kriteria sangat valid karena rata-rata skor 

validitasnya berada pada interval 3,5 ≤ 𝑆𝑟 ≤ 4,0. Selain itu, validator juga menilai kelayakan 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Rangkuman hasil validasi instrumen tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 
Tabel 2. Rangkuman Hasil Validasi Instrumen Penelitian 

No Instrumen Penelitian 

Validator I Validator II 

Rata-Rata 
Skor 

Kriteria 
Rata-Rata 
Skor 

Kriteria 

1 Angket Respons Siswa 3,57 Layak digunakan 3,87 Layak digunakan 

2 
Angket Respons Guru terhadap 
perangkat pembelajaran 

3,66 Layak digunakan 3,67 Layak digunakan 

3 
Lembar Keterlaksanaan 
Perangkat Pembelajaran 

3,71 Layak digunakan 3,67 Layak digunakan 

4 
Lembar Pengamatan Aktivitas 
Belajar Siswa 

3,77 Layak digunakan 3,83 Layak digunakan 

 

 Berdasarkan saran dari validator, perangkat pembelajaran dalam bentuk prototipe 1 direvisi 

sehingga dihasilkan prototipe 2 yang siap digunakan pada uji coba terbatas. Uji coba terbatas 

dilakukan untuk dapat melihat kualitas perangkat pembelajaran dari segi kepraktisan dan 

efektivitasnya. Pada tahap ini dilakukan uji coba sebanyak dua kali yaitu siklus 1 dan siklus 2. 

Berdasarkan hasil uji coba pada siklus 1 diperoleh hasil pada Tabel 3 berikut. 

 
Tabel 3. Rangkuman Hasil Pelaksanaan Siklus 1 

No Instrumen Penelitian Rata-Rata Skor Kriteria 

1 Lembar Keterlaksanaan Perangkat Pembelajaran 2,73 Praktis 
2 Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 2,64 Efektif 
3 Tes Kreativitas Matematika Siswa 76,83 Efektif 

 

 Meskipun hasil pelaksanaan siklus 1 menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran telah 

memenuhi kriteria praktis dan efektif, namun pada pelaksanaan siklus 1 masih perlu dilakukan upaya 

perbaikan karena pada pertemuan 1 dan 2 rata-rata keterlaksanaan perangkat pembelajaran dan 

aktivitas belajar siswa masih di bawah 2,50. Begitu juga untuk kreativitas matematika siswa mencapai 

ketuntasan belajar sebesar 65,63%. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 disesuaikan dengan 

hasil refleksi pada siklus 1 dengan melakukan beberapa perbaikan sesuai dengan rancangan 
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penanganan yang dirancang guru bersama peneliti. Hasil pelaksanaan di siklus 2 dapat dilihat pada 

Tabel 4 berikut. 

 
Tabel 4. Rangkuman Hasil Pelaksanaan Siklus 2 

No Instrumen Penelitian Rata-Rata Skor Kriteria 

1 Lembar Keterlaksanaan Perangkat Pembelajaran 3,52 Sangat Praktis 
2 Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 3,64 Sangat Efektif 
3 Tes Kreativitas Matematika Siswa 86,37 Sangat Efektif 
4 Angket Respons Siswa 3,42 Praktis 
5 Angket Respons Guru 3,75 Sangat Praktis 

 

Hasil pelaksanaan di siklus 2 menunjukkan perangkat pembelajaran sangat praktis dan efektif 

digunakan oleh siswa dan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 100% siswa tuntas dalam 

memahami konsep Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) dan Sistem Persamaan Linier 

Tiga Variabel. Perangkat pembelajaran matematika berorientasi pendidikan karakter dengan model 

Treffinger dirancang untuk mampu mengatasi masalah kreativitas siswa secara langsung. Dengan 

melibatkan keterampilan kognitif dan afektif pada setiap tingkatan dari model ini, Treffinger 

menunjukkan saling hubungan dan ketergantungan antara keduanya dalam mendorong belajar 

kreatif. Treffinger (dalam Darminto, 2010), menyatakan bahwa model pembelajaran yang 

dikembangkan merupakan model yang bersifat developmental dan lebih mengutamakan aspek 

proses. Model Treffinger menurut Munandar (2009) terdiri dari tiga tahapan yaitu: basic tool, practice 

with process, dan working areal problem. Rincian ketiga tahapan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 

berikut. 

 

Tabel 5. Tahapan dan Kaitan Model Treffinget Terhadap Aspek Kognitif dan Afektif Siswa 

Kognitif Tahapan Afektif 

 Kelancaran  

 Kelenturan 

 Orisinalitas 

Basic Tool  
(Landasan atau dasar di mana 
belajar kreatif berkembang) 

 Rasa ingin tahu  

 Kesediaan untuk menjawab  

 Keterbukaan terhadap pengalaman  

 Keberanian mengambil resiko 

 Kepekaan terhadap masalah  

 Tenggang rasa terhadap kesamaan 
kedwiartian 

 Penerapan 

 Analisis 

 Sintesis 

 Evaluasi 

 Metodologis 

 Transformasi 

Practice with Process 
(Tahapan ke arah berpikir kreatif) 

 Keterbukaan terhadap perasaan 

 Konflik yang majemuk 

 Mengarahkan perhatian pada 
masalah 

 Penggunaan imajinasi 

 Kesantaian  (relaxation) 

 Pengajuan pertanyaan 
secara mandiri  

 Pengarahan diri  

 Pengelolaan sumber  

 Pengembangan produk 

Workong with Real Problems 
(Menerapkan keterampilan yang 
dipelajari pada dua tahap pertama 
terhadap tantangan pada dunia 
nyata) 

 Internalisasi (pembribadian) 

 Pengikatan diri terhadap hidup 
produktif 

 

 

Model Treffinger dapat menumbuhkan kreativitas matematika siswa, dengan ciri-ciri: 1) lancar 

dalam menyelesaikan masalah; 2) mempunyai ide jawaban lebih dari satu; 3) berani mempunyai 

jawaban "baru"; 4) menerapkan ide yang dibuatnya melalui diskusi dan bermain peran; 5) membuat 

cerita dan menuliskan ide penyelesaian masalah; 6) mengajukan pertanyaan sesuai dengan konteks 

yang dibahas; 7) menyesuaikan diri terhadap masalah dengan mengidentifikasi masalah; 8) percaya 

diri, dengan bersedia menjawab pertanyaan; 9) mempunyai rasa ingin tahu dengan bertanya; 10) 

memberikan masukan dan terbuka terhadap pengalaman dengan bercerita; 11) kesadaran dan 

tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah; 12) santai dalam menyelesaikan masalah; 13) aman 

dalam menuangkan pikiran; 14) mengimplementasikan soal cerita dalam kehidupannya, dan mencari 

sendiri sumber untuk menyelesaikan masalah (Nisa, 2011). Pemecahan masalah merupakan suatu 

aktivitas yang penting dalam kegiatan belajar mengajar matematika. Hal ini masuk akal karena pada 
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dasarnya matematika itu adalah penyelesaian masalah, dan dalam menyelesaikan soal-soal 

pemecahan masalah, selain menuntut siswa untuk berpikir juga dapat menyebabkan siswa lebih 

kreatif. Palomato (2005) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah yaitu: 1) Guru harus sadar akan sikap positif dan 

cara-cara mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa; 2) Guru harus mencari masalah 

yang menarik yang sering muncul secara spontan; 3) Guru harus berani mencari dan 

mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah; 4) Guru perlu memperjelas situasi 

belajar dengan bertanya untuk menggalakkan jawaban dan penyajian siswa; 5) Guru harus mau 

membiarkan pemecahan suatu masalah menurut persepsi siswa walaupun memiliki arah yang 

berbeda dengan yang direncanakan oleh guru. Pembelajaran yang mungkin untuk mencapai hal 

tersebut adalah melalui membiasakan melatih kreativitas matematika siswa melalui pembelajaran 

menggunakan perangkat pembelajaran matematika berorientasi pendidikan karakter dengan model 

Treffinger. 

 

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua buah simpulan yaitu: Pertama, 

pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi pendidikan karakter dengan model Treffinger 

dalam penelitian ini melalui 4 tahap yaitu: 1) investigasi awal; 2) desain; 3) realisasi/konstruksi; dan 4) 

tes, evaluasi, dan revisi sampai akhirnya ditemukan suatu prototipe final dari perangkat pembelajaran 

yang siap untuk diimplementasikan. Kedua, perangkat pembelajaran berorientasi pendidikan karakter 

dengan model Treffinger dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria efektif untuk meningkatkan 

aktivitas belajar dan kreativitas matematika siswa SMA. 
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ABSTRACT 
This research aims to (1) analyze learning process in civics education’s practice on elementary school in 

Bali Aga village, (2) investigate local geniuses that become philosophical base of learning. This research used 
qualitative research conducted in Bali Aga elementary schools in Buleleng regency. Subject of this research was 
headmasters, teachers, and students which were selected purposively. Data were collected using observation, 
interview and document writing and analyzed using: (1) data reduction, (2) data display, (3) data interpretation, (4) 
data verification and (5) conclusion taking. Research results show that civic education has been using annual 
program, semester program, syllabus, and learning device. However, lesson plan development hasn’t yet through 
in-depth analysis. The philosophical base of character education is Tri Hita Karana which means three causes of 
prosperity in life. Tri Hita Karana recently has developed become a knowledge of harmony, alignment and 
balance. 

 
Keywords: local genius based civics education learning model 

 

ABSTRAK 
Tujuan riset ini adalah (1) menganalisis proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD di 

Desa Bali Aga di kabupaten Buleleng, (2) Menganalisis kearifan lokal yang menjadi landasan filosofis 
pembelajaran PKn-SD. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah 
kepala sekolah, guru, dan siswa yang ditentukan secara secara purposive. Pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara, dan pencatatan dokumen. Data dianalisis dengan  langkah-langkah sebagai berikut: (1) reduksi data, 
(2) display data, (3) interpretasi data, (4) verifikasi data,  dan (5) penarikan simpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pembelajaran PKn-SD telah berpedoman pada program tahunan, program semesteran, 
silabus, dan perangkat pembelajaran. Namun, perangkat pembelajarannya belum dianalisis secara mendalam. 
Filosofi pendidikan karakter SD Bali Aga adalah  Tri Hita Karana. Tri Hita Karana berarti tiga sumber penyebab 
adanya kesejahteraan, dalam hidup dan kehidupan. Tri Hita Karana ini berkembang menjadi ajaran keserasian, 
keselarasan, dan keseimbangan. 

 
Kata kunci: model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal 
 

1. Pendahuluan 

Carr (2016: 22) menyatakan bahwa karakter yang baik merupakan hal sangat penting bagi 

kehidupan manusia, namun hal tersebut tidak secara eksplisit diberikan dalam proses pendidikan.  

 Senada dengan  hal di atas, Winataputra (2012: 6) menyatakan bahwa 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.   

Pembangunan karakter bangsa menghadapi enam masalah  yaitu: a) disorientasi dan belum 

dihayatinya nilai-nilai Pancasila, b) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan 

nilai-nilai esensi Pancasila, c) disintegrasi bangsa, f) dan melemahnya kemandirian bangsa. 

bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, d) 

memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, e) ancaman disintegrasi.  

Permasalahan di atas di dukung oleh fakta di lapangan bahwa pembangunan karakter 

dihadapkan pada tantangan memudarnya nilai-nilai moralitas, memudarnya nasionalisme, 

terabaikannya identitas nasional, meningkatnya konflik antar etnis, ras dan agama, dan semakin 

menguatnya isu disintegrasi bangsa (Andiani, 2010: 4, Aswandi, 2010: 23). Potret real dari adanya 

degradasi karakter bangsa adalah semakin maraknya pemerkosaan terhadap anak dan perempuan, 

prilaku seks bebas, penggunaan narkoba, tawuran antar pelajar/warga/geng motor, penjualan 

perempuan/anak-anak,  tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mafia hukum, peradilan, mafia 

pajak, pembalakan hutan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan prilaku perampokan.   
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Pelaksanaan dan praktek pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hanya melibatkan 

aktivitas fisik dan kognisi tingkat rendah belaka yang kering dari aktivitas-aktivitas mental yang 

berdimensi moralitas dan spiritual. Materi dan model pembelajaran PKn yang dipelajari siswa dalam 

kaitannya dengan prilaku moral cenderung hanya dilandasi oleh teori-teori dan model-model 

pendidikan karakter yang berpola barat yang cenderung tidak sesuai dengan realitas sosial yang 

tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia  serta cenderung mengandung upaya 

“westernisasi” (Kaelan, 2010: 21 Winataputra, 2012: 8).  

Pandangan konstruktivisme, pengetahuan bukanlah realitas objektif yang ada di luar diri 

manusia. Konstruktivisme, dalam hal ini dugunakan dalam konteks membangun pengetahuan, nilai-

nilai dan sikap, serta pola tindakan tertentu yang bermakna oleh subjek, terutama dilihat dari dimensi 

proses yang aktif, yaitu bagaimana pengetahuan, nilai-nilai dan sikap, serta pola tindakan itu dibangun 

oleh subjek secara aktif (Farisi, 2005: 24). Pembelajaran PKn perlu dikembangkan tidak saja untuk 

memberikan bekal pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), tetapi juga sikap 

kewarganegaraan (civic value) dan keterampilan kewarganegaraan (civic skill) kepada siswa. 

Pengakuan terhadap modal sosial masyarakat, nilai-nilai agama, serta nilai-nilai universal yang 

berkembang sejalan dengan perkembangan globalisasi juga tidak dapat dihindarkan.  

Budimansyah (2010:42) menyatakan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter  

(nation and character building) merupakan dua hal utama yang harus dilakukan oleh bangsa 

Indonesia agar dapat mempertahankan eksistensinya ditengah krisis moral yang telah mencoreng 

keluhuran nilai-nilai budaya bangsa yang diwariskan oleh para leluhur. Hal ini tidak terlepas dari 

adagium umum yang berlaku dalam globaliasi, yaitu “hanya bangsa yang cerdas dan berkarakter 

yang siap dan mampu berkompetisi dalam percaturan global, sedangkan bangsa yang tidak memiliki 

pendirian dan kedirian akan menjadi mangsa dan santapan empuk para pelaku globalisasi”. Untuk itu, 

peletakan jatidiri bangsa melalui pembelajaran PKn yang membiasakan prilaku bermoral mesti 

dilakukan sedini mungkin.  

Melalui pengembangan model ini akan membantu siswa dalam menggali, memformulasikan, 

mendeskripsikan, menganalisi, dan mengimplementasikan pengetahuan, sikap dan tingkah laku 

moralnya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat (Lickona, 

2013:9). Di sisi lain, langkah-langkah (sintaks) pembelajaran yang berbasis kebutuhan, akan 

mempemudah guru dalam menjamin keberlanjutannya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian 

Sukadi, (2010: 165) yang menyatakan bahwa inovasi pembelajaran yang kurang berbasis kebutuhan 

riil guru yang dikembangkan para pakar tidak terjamin kontinuitasnya oleh guru. Hal ini disebabkan 

karena, inovasi yang dilakukan para pakar tersebut membuat guru asing dengan dunia profesi yang 

digelutinya sehari-hari dalam lingkungan sosial budaya masyarakatnya. 

Pengembangan perangkat pembelajaran, model evaluasi dan model pembelajaran karakter 

berbasis lokal genius memiliki nilai yang sangat strategis. Mengingat pengetahuan, sikap dan prilaku 

moral yang dimiliki oleh generasi penerus akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

bangsa dan negara yang menjadikan “Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai warna dan 

karakter abadinya”. Sapriya, (2008: 29) sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan dan 

fungsi yang sangat strategis dalam kaitannya dengan pembekalan dan pelatihan sikap dan perilaku 

yang mencerminkan pemahaman dan kesadaran (literasi) moral yang tinggi. Melalui proses 

pembelajaran yang bersifat melatih dan membiasakan yang dikembangkan di sekolah, siswa dapat 

belajar memahami diri, sesamanya dan lingkungan hidupnya dengan segala dinamikanya. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif yakni untuk mendeskripsikan dan 

menjelaskan secara aktual, faktual, alamiah, holistik, dan emik tentang pilosofi pendidikan karakter 

dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini dilakukan di Sekolah-sekolah Dasar Bali Aga 

dikabupaten Buleleng. Subjek penelitian adalah para kepala sekolah, guru, dan siswa yang ditentukan 

secara secara purposive. Pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan 

pencatatan dokumen. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan 

Haberman (1992) dengan  langkah-langkah berikut: (1) reduksi data, (2) display data, (3) interpretasi 

data, (4) verifikasi data,  dan (5) penarikan simpulan. 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  371 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Keterampilan moral merupakan kompetensi yang bersifat esensial yang mesti dimiliki oleh 

semua orang untuk dapat menjalani hidup damai sera selaras dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai 

sosial masyarakat dan nilai-nilai lokal. Secara rasional kondisi ini dikuatkan dengan adanya fakta: (1) 

bahwa karakter merupakan jatidiri yang membedakan orang satu dengan lainnya dan membedakan 

antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya, sehingga menjadi kewajiban setiap individu, 

masyarakat dan negara untuk membangun karakter yang akan menjadi kekuatan dan keunggulan 

bagi bangsanya, (2) bangsa yang tidak memiliki karakter dan jatidiri dalam konteks globalosasi akan 

menjadi objek bagi para pelaku kompetisi global, mengingat karakter merupakan jatidiri, kedirian dan 

tujuan dari suatu bangsa, (3) eksitensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimilikinya. 

Hanya bangsa yang memiliki karakter kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang 

bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain.  

Pemikiran Licona, (2013:10) mengenai ciri-ciri bangsa yang berada diambang kehancuran, 

yaitu: 1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; 2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang 

memburuk; 3) pengaruh peer-group yang kuat dalam tindakan kekerasan; 4) meningkatnya prilaku 

merusak diri;, seperti narkoba, seks bebas, dll 5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; 

6) menurunnya etos kerja; 7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; 8) 

rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga Negara; 9) membudayakan ketidak-jujuran; dan 

10) adanya rasa saling curiga dan kebencian diantara sesama. 

Nilai-nilai yang dapat dibangun dan dikembangkan dalam praktik pembelajaran pada jenjang 

SD adalah sikap jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, memiliki rasa ingin 

tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab (Pusat Kurikulum 

Departemen Pendidikan Nasional, 2010). Sedangkan keterampilan moral yang dapat dikembangkan 

dalam praktek pembelajaran jenjang SD adalah keterampilan berkomunikasi, keterampilan 

bersosialisasi, kemampuan bertanggungjawab, keterampilan berdemokrasi, kemampuan membangun 

prestasi dan kemampuan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Pemupukan prilaku bermoral pada anak jenjang SD dapat dimulai dari adanya contoh 

dan teladan yang diberikan oleh guru, oleh pegawai administrasi, oleh kepala sekolah, oleh seniornya 

di sekolah, oleh penjaga kantin, oleh penjaga keamanan dan oleh civitas sekolah lainnya.  

 Proses-proses ini menurut Megawangi (2005) menjadi siklus hidup yang akan menjadi 

kebiasaan atau budaya bagi diri siswa dan jika tidak melakukan sebagaimana siklus yang telah dilatih 

dan dibiasakan akan merasakan “kekurangan atau kehilangan sesuatu dalam dirinya”. Namun perlu 

ditekankan di sini, bahwa praktek pembelajaran karakter dapat dilakukan dengan melakukan 

pembelajaran yang berdasarkan nilai-nilai karakter yang berkembang pada masyarakat bersangkutan 

(lingkungan terdekat), sehingga apa yang mereka pelajari merupakan kondisi sosial empirik yang 

tumbuh dan berkembang pada masyarakat di mana siswa menjalani kehidupan sosialnya. Dengan 

demikian siswa akan menjadikan masyarakat sebagai laboratorium hidup yang setiap saat bisa 

dianalisis, diobservasi dan diuji validitasnya. Hal ini juga akan semakin menguatkan siswa dengan 

akar budaya bangsanya, yang selama ini ditenggarai telah banyak hilang dalam praktek pendidikan. 

Nilai-nilai budaya adalah suatu keyakinan yang dijadikan sebagai pegangan hidup oleh 

masyarakat, baik yang berupa pola pikir, sistem sosial dan hasil karya sebagai cerminan tingkah laku 

manusia. Nilai-nilai budaya merupakan pegangan hidup yang disepakati dan tertanam dalam suatu 

masyarakat, lingkup organisasi, yang mengakar padasuatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol, 

dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan 

tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya ini biasanya terefleksi 

lewat pola pikir, cara berbicara dan tingkah laku serta hasil karya yang ditunjukkan oleh masyarakat 

pendukung kebudayaan tersebut. Menurut Koentjaraningrat , (1980: 202) nilai-nilai budaya akan 

tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau hasil karya yang dibuat oleh suatu 

masyarakat. Melalui hasil karya kita akan mampu menganalisis pola pikir yang menjadi penggerak 

lahirnya kebudayaan suatu masyarakat. Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya ini yaitu : 

(1) simbol- simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata (jelas), (2) sikap, tindak laku, 
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gerak-gerik yang muncull akibat slogan, moto tersebut, dan (3) kepercayaan yang tertanam (believe 

system) yang mengkar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berprilaku (tidak terlihat). 

Secara filosofis nilai-nilai budaya Bali dibangun dan dijiwai oleh Agama Hindu. Akan tetapi nilai-

nilai budaya Bali yang dibangun berdasarkan Agama Hindu ini bersifat luwes sehingga nilai-nilainya 

bisa hidup dan diterima oleh semua masyarakat penduduknya (masyarakat Bali). Secara prinsip nilai-

nilai budaya Bali dibangun berdasarkan filosofi hidup tri hita karana. Secara terminologi, konsep tri 

hita karana berasal dari kata tri yang berarti tiga; hita yang berarti sejahtera,bahagia,rahayu; dan 

karana yang berarti sumber penyebab. Jadi tri hita karana berarti tiga sumber penyebab adanya 

kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia. 

Ketiga hubungan tersebut meliputi: (1) hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang 

Maha Esa; (2) hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya; dan (3) hubungan yang 

harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Tri hita karana ini kemudian berkembang menjadi 

keselarasan, keserasian dan keseimbangan serta ketergantungan satu sama lainnya dalam satu 

sistem kehidupan yang telah diciptakan oleh Tuhan.  

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. Karena prinsip-prinsip utama ini menjadi dasar bagi pembinaan dan 

pengembangan sikap, nilai-nilai, perilaku, serta pola hubungan sosial masyarakat Bali, dan prinsip-

prinsip ini terinternalisasi serta terinstitusionalisasi dalam struktur sosial kehidupan masyarakat Bali, 

maka dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai dari ideologi Tri Hita Karana ini menjadi core values dalam 

kehidupan budaya masyarakat Bali itu sendiri, (Titib, 1995; Sukadi, 2006). Core velues ini dapat juga 

menjadi basis bagi standar yang digunakan  institusi-institusi utama seperti keluarga, kelompok 

kekerabatan, dan desa adat di Bali mengevaluasi anggota-anggotanya. Implikasi dari adanya 

pandangan yang mengandung core values seperti di atas, unsur-unsur dalam struktur sosial yang 

membangun masyarakat Bali menerapkan prinsip-prinsip Tri Hita Karana itu sesuai dengan 

lingkungan kehidupannya. 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). Berdasar dan setangkup dengan itu maka pranata-pranata sosial masyarakat Bali  yang 

lebih luas sebagai lingkungan dunia makrokosmosnya, dari organisasi keluarga sebagai pranata 

sosial yang terkecil, kelompok kekerabatan (klen), desa adat, organisasi subak, 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 yag ada di 

dunia ini termasuk manusia adalah bersumber dari dan, karena itu, pasti akan kembali menghadap 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran ini mendorong manusia dan masyarakat Bali untuk 

meningkatkan crada dan bhakti (iman dan taqwa) kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Waca sesuai 

dengan ajaran-ajaran agama, keyakinan, serta tradisi yang dianutnya. Tidak mengherankan karena itu 

pada setiap lingkungan pranata sosial di Bali selalu ada di bangun tempat suci untuk memuliakan 

Tuhan sebagai wahana bagi manusia berhubungan dengan Tuhan. Begitu pula diyakini bahwa segala 

produk budaya dan peradaban manusia dan masyarakat Bali diciptakan adalah sebagai persembahan 

kepada Tuhan atau kepada para Dewa yang sering disebut dengan yadnya. Ini dapat kita lihat, 

misalnya, dari makna-makna simbolik yang religius dominan bersembunyi dan terkandung pada 

pelaksanaan yadnya, aktivitas tradisi atau adat, serta hasil-hasil karya budaya dan kesenian Bali. 

Melalui konsep pawongan, selanjutnya, manusia dan masyarakat Bali meyakini bahwa pada 

hakikatnya manusia itu sama sebagai makhluk dan hamba Tuhan yang berbudaya, dan, karena itu, 

perlu dikembangkan sikap saling asah, asih, dan asuh serta bekerja sama demi tujuan hidup manusia 

bersama sebagai makhluk sosial (Abdulsyani, 1987). Prinsip ini relevan dengan ajaran Hindu dalam 
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Weda yang menjadi dasar keyakinan masyarakat Hindu Bali, yaitu ajaran tentang 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). Konsep ini kemudian diterjemahkan lewat konsep rwa 

bhineda yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia di dunia ini selalu terikat dengan dua klasifikasi 

yang beroposisi (oposisi biner). Tetapi, ini tidak sepenuhnya menunjukkan hubungan yang eksklusif 

melainkan bersifat komplementer. Dengan cara berpikir seperti ini orang Bali percaya bahwa 

kehidupan ini tidak lepas dari ikatan-ikatan: buana agung-buana alit, hulu/luan-teben, suci-leteh, 

purusa-predana, baik-buruk, dharma-adharma, bahagia-menderita, hidup-mati, sehat-sakit, dan 

sebagainya. Kepercayaan inilah yang memunculkan adanya pepatah pada orang Bali: celebingkah 

batan biu, ada pane ada paso; gumi linggah ajak liu, ada kene ada keto (Gerabah  di bawah pohon 

pisang, ada yang berukuran kecil ada yang lebih besar, di bumi luas ini banyak orang, ada yang 

begini ada yang begitu). Unsur yang ketiga dari ajaran Tri Hita Karana adalah palemahan. Melalui 

konsep ini, manusia dan masyarakat Bali meyakini perlunya hubungan 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). Dengan ini manusia Bali 

mengembangkan kesadaran bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari alam, karena alamlah yang 

memberi manusia kesejahteraan.  

  

4. Simpulan 

Pengembangan model pembelajaran karakter berbasis lokal genius perlu mengintegrasikan 

dan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan kemampuan guru. Pertama, pengembangan 

model pembelajaran karakter berbasis lokal genius mesti didasarkan pada filsafat konstruktivis yang 

memberikan keleluasaan kepada peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan, nilai-nilai dan 

keterampilan dengan mediasi dan fasilitator dari guru. Kedua, pengembangan model pembelajaran 

karakter berbasis lokal genius yang dikembangkan di Propinsi Bali mesti memperhatikan nilai-nilai 

sosial kultural yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga mudah diterapkan guru dan 

mudah diikuti oleh siswa. Ketiga, sintaks model pembelajaran karakter berbasis lokal genius yang 

dikembangkan mesti mampu menjadikan praktek pembelajaran di kelas sebagai laboratorium hidup 

masyarakat dengan segala dimensinya, sehingga bersifat kontekstual dan bermakna bagi kehidupan 

riil siswa. Keempat, pengembangan model pembelajaran model pembelajaran karakter berbasis lokal 

genius mesti mampu mengembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik sekaligus 

sebagaimana tuntutan tujuan pembelajaran PKn-SD. Landasan pengembangan karakter 

masyarakat Bali bersumber dari nilai-nilai budaya Bali (Hindu). Adapun dasar filosofi pengembangan 

karakter masyarakat Bali adalah filsafat Tri Hita Karana. Tri Hita Karana berasal dari kata tri yang 

berarti tiga; hita yang berarti sejahtera, bahagia, rahayu; dan karana yang berarti sumber penyebab. 

Jadi Tri Hita Karana berarti tiga sumber penyebab adanya kesejahteraan, kebahagiaan, dan 

kerahayauan dalam hidup dan kehidupan semua makhluk ciptaan Tuhan. Ketiga penyebab 

kebahagiaan hidup itu adalah apabila dapat terwujud hubungan yang harmois antara manusia dengan 

penciptanya (Tuhan Yang Maha Esa), manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan 

alamnya. Tri Hita Karana ini kemudian berimbang menjadi ajaran keserasian, keselarasan, 

keseimbangan, dan sekaligus juga tentang ketergantungan satu sama lainnya dalam satu sistem 

kehidupan.  

Nilai-nilai lokal genius yang dapat dikembangkan dalam praktik pembelajaran PKn-SD adalah 

tattwamasi (persaudaraan universal, empati), ahimsa (anti kekerasan/cinta damai), karma phala 

(hukum karma), tri hita karana (ekosentrisme/konsentrisme),  rwa bhineda (dualisme 

kultural/oposisibiner), desa, kala, patra ( pluralisme), menyama braya (bekerjasama/solidaritas sosial), 

tri samaya (kesadaran sejarah), paras-paros sarpanaya (toleransi), salunglung sabayantaka 

(kebersamaan, sepenanggungan dan seperjuangan). Nilai-nilai lokal genius ini dapat dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa, sehingga lebih mudah 

diinternalisasi dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa. 
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ABSTRACT 
This study aimed at developing videos as audio visual learning medias for the teaching of BIPA 

(Indonesian language for non-native speakers), following the contents of the book “Selamat Datang Bahasa 
Indonesia bagi Penutur Asing Tingkat Dasar”. This is a research and development study conducted following 
ADDIE (Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate) model. In the first year, the steps conducted were 
analysis, design and develop. The analysis, which was done through literature study, interview and observation 
resulted in ideas on the topics to be developed as videos. In the design step, the steps done were preparing 
illustrations, determining sequence, and for the videos which needed shooting, steps like preparing script, 
characters, actors, setting and property were done. Shooting, development of the videos and video editing were 
done in the develop step. There were 62 videos as the products of this study. 

Keywords: development, audio visual media, BIPA  

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran audio visual berupa video sebagai 

media pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia bagi penutur Asing) tingkat dasar berbasis buku ajar “Selamat 
Datang Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Tingkat Dasar”. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan 
yang menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate). Pada tahun 
pertama, langkah-langkah yang dilaksanakan adalah analysis, design dan develop. Dari tahap analysis yang 
meliputi studi pustaka, wawancara dan observasi dihasilkan ide-ide video yang bisa dikembangkan dari masing-
masing unit dalam buku ajar yang dirujuk. Tahap design meliputi penyiapan gambar, penentuan alur gambar, dan 
bagi video yang memerlukan syuting, dilakukan penyiapan ide cerita, naskah, karakter, pemeran, setting dan 
property. Pada tahap develop, dilaksanakan proses syuting, penggarapan dan editing video. Penelitian ini 
menghasilkan 62 video sebagai media pembelajaran audio visual. 

Kata kunci: pengembangan, media audio visual, BIPA  

 

1. Pendahuluan 

Program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) merupakan sebuah program pengajaran 

bahasa Indonesia yang mulai berkembang pesat belakangan ini.  Hal ini disebabkan oleh semakin 

tingginya minat orang asing untuk belajar bahasa Indonesia, baik itu untuk kepentingan politik, 

perdagangan, sosial budaya, dan berwisata di Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri saat ini telah 

diajarkan di 36 negara dengan jumlah lembaga penyelenggara program BIPA sebanyak 130 negara, 

yang terdiri atas perguruan tinggi, pusat kebudayaan asing, KBRI dan lembaga-lembaga kursus 

(Adryansyah, 2012).  

Universitas Pendidikan Ganesha sendiri melalui UPT Bahasa juga merupakan salah satu 

lembaga yang menyediakan layanan progrm BIPA. Peserta kursus BIPA di Undiksha dapat dibagi 

menjadi menjadi dua kelompok, yaitu darmasiswa, yang merupakan warga negara asing yang 

mendapatkan beasiswa dari pemerintah RI untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia selama 

6 bulan sampai 1 tahun dan peserta kursus dari umum. Peserta program BIPA di Undiksha sendiri 

senantiasa meningkat setiap tahunnya.  

Untuk mendukung pelaksanaan program BIPA, terdapat tiga hal penting yang harus tersedia, 

yaitu pengajar BIPA, materi ajar dengan termasuk media pembelajaran di dalamnya dan fasilitas. Jika 

bicara tentang fasilitas, tentunya Undiksha sudah memiliki fasilitas yang sangat memadai untuk 

pelaksanaan program, seperti ruangan dan kelengkapan di dalamnya yang memadai, penyejuk 

ruangan, peralatan LCD Projector, laboratorium audio dan fasilitas lainnya. Untuk pengajar, seluruh 
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pengajar sudah pernah mengikuti pelatihan guru BIPA dan berpengalaman dalam mengajar BIPA. 

Untuk materi, pada tahun 2014 dan 2015, melalui penelitian Hibah Pekerti, penulis dan rekan-rekan 

sesama pengajar BIPA di UPT Bahasa Undiksha telah menyusun sebuah buku ajar untuk tingkat 

dasar yang digunakan sampai saat ini di UPT Bahasa.  

Selain materi yang menarik dalam buku ajar yang digunakan, ketersediaan media-media 

pembelajaran juga akan sangat mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan berarti. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2015), media berarti alat komunikasi. Lebih jauh, menurut 

KBBI, media dapat dibagi menjadi enam kelompok, yaitu media cetak, elektronik, film, massa, 

pendidikan dan periklanan. Adapun media pembelajaran merupakan salah satu dari media 

pendidikan, yang menurut KBBI merupakan alat atau bahan yang digunakan dalam proses 

pengajaran atau pembelajaran. Heinich, dkk (1982) dalam Arsyad (2016) mengemukakan istilah 

medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Dengan 

demikian, televisi, radio, gambar, foto, rekaman dan bahan-bahan cetak merupakan media 

komunikasi. Apabila media-media itu membawa atau mengandung pesan yang bersifat instruksional 

atau mengandung maksud pengajaran, maka media itu disebut media pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Gagne dan Briggs (1975) dalam Arsyad (2016) yang menyatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, 

yang terdiri atas buku, slide, video, gambar dan lain-lain. Dengan kata lain, media adalah komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan pembelajar 

yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Menurut Ibrahim (dalam Daryanto, 2016), media dapat 

dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks atau tidaknya alat dan perlengkapannya menjadi 

lima kelompok, yaitu media tanpa proyeksi dua dimensi, media tanpa proyeksi tiga dimensi, media 

audio, media proyeksi, televisi, video dan komputer. Pemilihan jenis media pembelajaran di kelas, 

tentunya harus menyesuaikan dengan tujuan, materi dan kemampuan dan karakteristik pembelajar, 

sehingga dapat menunjang efisiensi dan efektivitas proses dan hasil pembelajaran. Arsyad (2016) 

menyebutkan beberapa manfaat media pembelajaran, antara lain dapat memperjelas penyajian pesan 

dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar, 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian pembelajar sehingga dapat memotivasi belajar, interaksi 

yang lebih langsung antara pembelajar dan lingkungannya, dan kemungkinan pembelajar untuk 

belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya, mengatasi keterbatasan indera, ruang dan 

waktu, objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di kelas dapat diganti dengan 

gambar, foto, atau sejenisnya dan benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indra dapat 

disajikan dengan bantuan film, slide atau gambar, kejadian langka dapat ditampilkan melalui rekaman 

video, film, foto dan slide, objek atau proses yang amat rumit dapat ditampilkan secara konkret melalui 

film atau simulasi computer, kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan 

dengan media seperti film dan video. 

Berdasarkan observasi di kelas dan wawancara dengan para pengajar BIPA, media-media 

yang terdapat di UPT Bahasa adalah media-media dua dimensi yang bersifat statis. Para pengajar 

berpendapat bahwa media-media statis juga belum cukup memadai sebagai media pembelajaran. 

Mereka menyatakan variasi media perlu diperbanyak dan pilihan media audio visual menjadi pilihan 

yang baik karena mampu menampilkan gambar dan suara sehingga bisa membuat para mahasiswa 

paham akan suatu topik yang sedang diajarkan. Misal, dalam mengajarkan salam. Terdapat beberapa 

hal yang perlu dipahami dalam mengucapkan salam, antara lain: language expression atau kalimat-

kalimat yang digunakan, pengucapan, waktu penyampaian salam, dan unsur budaya, seperti 

bagaimana cara orang Bali menyampaikan salam kepada sesamanya. Dengan hanya membaca teks 

dan mendengarkan penjelasan pengajar, mahasiswa mungkin akan kurang paham akan hal-hal yang 

harus diperhatikan tadi dan juga jika hanya membaca dan mendengarkan instruktur, maka 

pembelajaran menjadi membosankan. Dengan demikian mereka berpendapat media selain media 

statis, media audio visual berupa video akan sangat bermanfaat. Daryanto (2010) mengemukakan 

beberapa karakteristik video sebagai media pembelajaran. Karakteristik tersebut adalah sebagai 

berikut: merupakan media audio visual, ukuran tampilan video sangat fleksibel, dapat disesuaikan 

dengan mengatur jarak antara layar dan alat pemutar (LCD Projector), menyampaikan bahan ajar 
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langsung kehadapan siswa, dapat memvisualisasikan materi, format penyajian dapat bermacam-

macam, antara lain CD, DVD dan dapat digunakan tanpa kehadiran guru.  Heinich dkk (2006) seperti 

dikutip oleh Nugroho (2015) beberapa keuntungan menggunakan video sebagai media pembelajaran. 

Keuntungan-keuntungan tersebut adalah sebagai berikut: menarik perhatian, memperlihatkan 

gerakan, adegan dapat diulang secara akurat, dapat membantu mengungkap sesuatu yang tidak 

dapat dilihat mata, menampilkan unsur visual secara realistik, menampilkan warna dan suara dan 

membangkitkan emosi.  

Memang, selama ini para pengajar ada mengunduh media audio visual berupa video-video 

yang relevan dengan topik-topik yang diajarkan dalam program BIPA di Youtube. Video-video ini 

memang sangat membantu penanaman konsep bagi para mahasiswa BIPA, namun kelemahan dari 

mengunduh video yang sudah ada di Youtube adalah video-video tersebut belum tentu sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa BIPA dan pengajar. Jika topik yang dipelajari mahasiswa adalah budaya 

Indonesia, contohnya tarian tradisional, maka sangat mudah untuk mencari video contoh tarian di 

Youtube. Namun, apabila topik yang dipelajari mahasiswa adalah tentang cara menanyakan arah atau 

menanyakan alamat, maka sangat susah untuk mencari video yang relevan di Youtube. Dari 

penelusuran di internet, video-video pembelajaran BIPA memang sangat terbatas keberadaannya. 

Padahal, video sebagai salah satu media pendukung pembelajarn BIPA sangat diperlukan untuk 

menunjang pembelajaran BIPA itu sendiri. Apalagi, peminat kursus BIPA, terutama di Undiksha 

lumayan tinggi.  

Penelitian pengembangan media pembelajaran audio visual telah beberapa kali dilaksanakan. 

Putra (2016) telah melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan film animasi 3D 

“Belajar Bahasa Indonesia bersama Made” sebagai media pembelajaran Bahasa Indonesia untuk 

Penutur Asing di Undiksha. Setelah menganalisa silabus dan isi buku ajar BIPA yang digunakan, 

Putra mengembangkan film animasi 3D dan setelah melaksanakan implementasi dan evaluasi, para 

siswa memberikan respon sangat positif. Prasetyo (2016) dalam penelitiannya mengembangkan 

media Adobe Flash sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa BIPA level intermediate di 

Lembaga Wisma Bahasa Yogyakarta, menyatakan pentingnya mengembangkan media audio visual 

untuk menciptakan situasi pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan aktif. Media yang 

dikembangkan pun mendapat respon yang positif dari pembelajar BIPA di Lembaga Wisma Bahasa 

Yogyakarta. Setyaningtyas (2016) juga melaksanakan penelitian pengembangan materi BIPA 

berbasis multimedia dan berkonten budaya lokal. Dalam hasil penelitiannya, Setyaningtyas 

menyatakan bahwa unsur multimedia yang harus dilibatkan dalam pembuatan materi ajar BIPA 

adalah e-book materi ajar, video tentang gestur khas orang Indonesia dan audio yang berisi aksen-

aksen khas Indonesia. Megawati (2014) dalam penelitian pengembangan media pembelajaran BIPA 

e-book untuk pemebelajar BIPA tingkat menengahnya  menghasilkan sebuah e-book interaktif yang 

dapat digunakan untuk melatih kompetensi membaca, menulis, berbicara, dan menyimak pada 

pembelajar BIPA.  E-book ini sangat bermanfaat karena memberikan visualisasi yang baik, membantu 

mengembangkan konsep secara lebih nyata, meningkatkan akuisisi atau pemerolehan kompetensi 

berbahasa secara lebih baik, dan juga mengatasi masalah keterbatasan waktu karena pembelajar jadi 

bisa belajar di mana saja dan kapan saja.  Penelitian-penelitian pengembangan tersebut menunjukkan 

bahwa pengembangan media pembelajaran terutama yang memanfaatkan teknologi sangat 

berpotensi untuk dibuat karena bisa memberikan banyak manfaat bagi pembelajaran di kelas.  

Masalah minimnya media audio-visual sebagai salah satu bentuk media pembelajaran BIPA 

tentunya bisa diatasi dengan mengembangkan video-video sesuai dengan materi dalam buku ajar 

yang digunakan. Oleh karena itu, penulis melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran audio visual berupa video untuk pembelajaran BIPA sesuai 

dengan isi dari buku ajar “Selamat Datang Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Tingkat Dasar”. 

Buku tersebut adalah buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran BIPA di Undiksha, dan penulis 

adalah salah satu penulis buku tersebut. Dalam artikel ini akan diuraikan langkah-langkah 

pengembangan media video tersebut. 
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2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan rancangan research and development atau 

penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model ADDIE (Analysis-Design-Develop-

Implement-Evaluate). Penelitian ini akan dilakukan dalam lima tahap yang akan dilakukan selama dua 

tahun. Tahap pertama sampai tahap ketiga dilaksanakan dalam tahun pertama, tahap keempat dan 

kelima dilaksanakan dalam tahun kedua. Penelitian dilaksanakan di UPT Bahasa Undiksha sebagai 

penyelenggara program BIPA di Undiksha dan sebagai tempat dilaksanakannya kelas BIPA dan 

beberapa tempat lain yang merupakan setting dari kegiatan-kegiatan yang muncul di video. 

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam tahap analysis adalah menelaah sumber belajar yaitu 

buku ajar BIPA tingkat dasar, terutama melihat silabus untuk bisa mengidentifikasi indikator 

pencapaian dalam masing-masing unit dan melihat secara detail bagian per bagian dari masing-

masing unit untuk melihat materi-materi yang dapat dikembangkan menjadi video audio visual. 

Wawancana terhadap pengajar dan mahsiswa BIPA juga dilakukan dalam tahap ini untuk mengetahui 

kebutuhan media pembelajaran yang mereka rasa perlu digunakan dalam pembelajaran di kelas. Di 

samping itu, observasi di kelas juga dilaksanakan untuk melihat jenis media pembelajaran yang 

digunakan oleh pengajar dan mengidentifikasi media pembelajaran yang sekiranya dibutuhkan untuk 

ada di kelas. Beberapa langkah yang dilakukan pada tahap 2 atau tahap design adalah merancang 

ide cerita, menyiapkan naskah, menyiapkan ilustrasi, menyiapkan karakter dan pemeran dan 

menentukan setting pengambilan gambar/syuting dan property. Dalam tahap ini ditentukan pula 

aplikasi yang akan digunakan untuk mengembangkan dan mengedit rancangan video. Beberapa 

langkah yang dilakukan dalam tahap 3 yaitu tahap produksi yaitu syuting dan pengembangan video 

menggunakan aplikasi Video Scribe dan menggunakan Adobe Premiere dan tahap pasca produksi 

yang meliputi editing video dengan menambahkan narasi, mengatur durasi, mengatur suara, 

memasukkan suara dubber dan background music pada video-video yang memerlukan suara dan 

background music. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka yang dilakukan dengan 

membaca isi buku BIPA rujukan untuk mengidentifikasi indikator pencapaian pembelajaran dan 

secara detail melihat materi pada masing-masing unit untuk melihat materi mana yang bisa 

dikembangkan dalam video pembelajaran, observasi di kelas BIPA dan wawancara untuk meminta 

masukan pengajar dan mahasiswa BIPA terkait kebutuhan media pembelajaran bagi mereka dan fitur-

fitur yang sebaiknya ada dalam video. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Berikut akan diuraikan langkah-langkah pengembangan video pada tahap analysis, design dan 

develop. 

Tahap Analisis 

Dalam langkah analysis, dilakukan analisis terhadap materi untuk mengetahui indikator 

pencapaian yang diharapkan dari pembelajar pada masing-masing unit, dan materi-materi yang dapat 

dikembangkan dalam video pembelajaran. Masing-masing bagian dalam masing-masing unit yaitu 

bagian berbicara, menyimak, membaca/menulis, tata bahasa dan catatan budaya dilihat secara 

seksama untuk dapat mengenali materi yang dapat dikembangkan menjadi video pembelajaran. 

Wawancara terhadap pengajar dan mahasiswa BIPA juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan 

mereka akan video pembelajaran dan fitur-fitur yang diharapkan ada dalam video sebagai media 

pembelajaran di kelas. Tabel 1 berikut akan berisi tentang hasil dari tahap analysis ini. 

 
Tabel 1 Ide Topik untuk Pengembangan Media Video 

Unit  Indikator Pencapaian Ide Topik dikembangkan dalam Media Video 

1 1. Mengucapkan salam 
2. Menanyakan nama 

1.1 Mengucapkan salam 
1.2 Bertamu 
1.3 Kata sapaan  
1.4 Ungkapan dalam komunikasi sehari-hari 
1.5 Kata ganti orang 
1.6 Pola kalimat sederhana 
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1.7 Perbedaan kebiasaan orang Bali dan orang asing 
2 1. Menanyakan nama orang 

2. Menanyakan asal seseorang 
3. Memperkenalkan diri sendiri 
4. Memperkenalkan asal 
5. Menggunakan beberapa kalimat 
tanya 

2.1 Memperkenalkan diri sendiri;  
2.2 Memperkenalkan orang lain 
2.3 Latihan mendengar perkenalan orang 
2.4 Menanyakan identitas 
2.5 Beberapa kalimat tanya dalam bahasa Indonesia 
2.6 Berkendara di Bali 

3 1. Menyebutkan angka 
2. Menggunakan kata tanya “Berapa” 

3.1 Angka 
3.2 Penggunaan kata tanya “Berapa” 

4 1. Melakukan percakapan sederhana 
tentang belanja di pasar 
2. Minta tolong 
3. Minta izin 
4. Menyebutkan nama buah 
5. Menyebutkan nama sayur 
6. Menyebutkan macam-macam rasa 
7. Menyebutkan bahan-bahan 
masakan 
8. Menyebutkan nama makanan dan 
minuman 

4.1 Berbelanja di pasar 
4.2 Minta tolong 
4.3 Minta izin 
4.4 Nama-nama buah 
4.5 Nama-nama sayur 
4.6 Macam-macam rasa 
4.7 Bahan-bahan masakan 
4.8 Nama makanan dan minuman 
4.9 Frase benda dalam bahasa Indonesia 
4.10 Pola kalimat sederhana 
4.11 Video catatan budaya berbelanja di pasar 

5 1. Menyebutkan macam-macam warna 
2. Menyebutkan macam-macam 
pakaian  

5.1 Macam-macam warna 
5.2 Jenis-jenis pakaian 
5.3 Penggunaan awalan be- dan ber- 
5.4 Filosofi warna bagi masyarakat Bali 
5.5 Pakaian adat Bali 
5.6 Pembuatan endek 
5.7 Pembuatan batik 

6 1. Menyebutkan bagian-bagian tubuh 
2. Mendeskripsikan bagian-bagian 
tubuh 
3. Menyebutkan anggota keluarga 

6.1 Bagian-bagian tubuh 
6.2 Anggota keluarga 
6.3 Penggunaan awalan ber- 

7 1. Menyebutkan nama-nama binatang 
2. Mendeskripsikan binatang 

7.1 Penggunaan –nya dalam bahasa Indonesia 
7.2 Nama-nama binatang 

8 1. Menyebutkan bagian-bagian rumah 
2. Menyebutkan benda-benda di dalam 
rumah 
 

8.1 Bagian-bagian rumah 
8.2 Benda-benda yang ada di dalam kamar tidur 
8.3 Benda-benda yang ada di dalam dapur 
8.4 Benda-benda yang ada di dalam kamar mandi 
8.5 Penggunaan kata “ada” dalam bahasa Indonesia 
8.6 Rumah tradisional Bali 
8.7 Tempat sembahyang dalam masyarakat Bali 

9 1. Menyebutkan tempat-tempat umum 
2. Menanyakan arah dan lokasi 
3. Menjelaskan tentang arah dan lokasi 
4. Menyebutkan alat-alat transportasi 
 

9.1 Tempat-tempat umum 
9.2 Menanyakan dan menjelaskan arah dan lokasi 
9.3 Preposisi dalam bahasa Indonesia 
9.4 Kosa kata tentang menjelaskan arah 
9.5 Alat-alat transportasi 

10 1. Menyebutkan kegiatan sehari-hari 
2. Menyebutkan nama-nama hari 
3. Menyebutkan nama-nama bulan 
 

10.1 Kegiatan sehari-hari 
10.2. Nama-nama hari 
10.3 Nama-nama bulan 
10.4 Penggunaan awalan me- untuk membentuk kata kerja 

11 1. Menanyakan dan menyebutkan hobi 
dan kegemaran 
2. Menggunakan kata keterangan 
kekerapan dalam kalimat 

11.1 Hobi/kegemaran 
11.2 Tempat-tempat wisata di Indonesia 
11.3 Pulau-pulau di Indonesia 
11.4 Tempat-tempat dan aktivitas wisata di Bali 
11.5 Kata keterangan kekerapan 
11.6 Seni pertunjukan di Bali 
11.7 Memasak nasi goreng 
11.8 Memasak pisang goreng 

 

 

Tahap Design 

Dalam tahap design, terdapat dua jenis langkah design/ rancangan yang berbeda sesuai 

dengan jenis aplikasi yang akan digunakan untuk mengembangkan video, aplikasi Video Scribe dan 

Adobe Premiere. Pada umumnya, video-video yang berada pada bagian tata bahasa dan kosa kasa 

dikembangkan dengan aplikasi Video Scribe. Adapun aplikasi Adobe Premiere banyak digunakan 
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untuk mengembangkan video-video yang berada pada bagian berbicara (language expression), 

menyimak dan catatan budaya. 

a. Jika menggunakan Video scribe, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1.  Menyiapkan gambar/ilustrasi dan tulisan pada gambar 

2. Menentukan alur kemunculan gambar  

b. Jika menggunakan Adobe Premiere, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

 1. Menyiapkan ide cerita 

 2. Menyiapkan naskah, menentukan karakter dan menentukan pemeran 

 4. Menentukansetting dan penyiapkan property 

Dalam penelitian ini, terdapat 36 video yang dikembangkan dengan menggunakan aplikasi Video 

Scribe dan 26 video yang dikembangkan dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere. 

 

Tahap Develop 

Tahap develop adalah tahap penggarapan. Seperti halnya tahap design, terdapat dua langkah 

berbeda yang dilakukan pada tahap ini. 

a. Jika menggunakan Video Scribe, langkah-langkah yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah: 

 1. Menggarap video dengan menggunakan aplikasi video scribe 

 2. Menambahkan suara dengan melibatkan dubber dan menggunakan Adobe Premiere 

 3. Menambahkan musik latar atau background music 

 4. Mengatur durasi, video editing, seperti memperbaiki tata tulis, mengatur komposisi tulisan 

 5. Rendering 

Jika menggunakan Adobe Premiere, langkah-langkah yang dilaksanakan adalah: 

 1. Syuting dan penggarapan video 

 2. Video editing, yang meliputi mengatur transisi video, komposisi tulisan, mengatur durasi, 

memperbaiki kualitas suara dan menambahkan musik latar atau background music apabila 

diperlukan. 

3. Rendering. 

Berikut adalah contoh print screen video yang dikembangkan dengan Video Scribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Video 6.2 Anggota Keluarga 
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Gambar 2. Video 9.4 Arah 

 

Berikut adalah contoh media yang dikembangkan dengan aplikasi Adobe Premiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Video 5.4Filosofi Warna bagi Masyarakat Bali 
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Gambar 4. Video Unit 9.2 Menanyakan dan Menjelaskan Arah dan Lokasi

Draft video yang dihasilkan dari penelitian diharapkan bermaanfaat untuk semakin 

mengarahkan dan menarik perhatian pembelajar, menjelaskan konsep yang abstrak menjadi lebih 

konkret dan memberikan manfaat-manfaat yang lainnya.  Misalnya video 9.2 menanyakan dan 

menjelaskan arah dan lokasi, yang kemudian dilanjutkan dengan video 9.4 Arah. Video ini akan 

memberikan penjelasan yang lebih konkret dan menarik secara visual kepada pembelajar kata-kata 

seperti “belok kiri”, “belok kanan”, “jalan terus” dan seterusnya. Dalam menggunakan video-video 

tersebut, para instruktur atau pembelajar juga bisa memutar kembali berulang-ulang untuk lebih 

memahaminya dan pembelajar bisa mempelajari tentang arah dan lokasi tanpa kehadiran instruktur di 

sampingnya. Hal ini sejalan dengan pandapat Arsyad (2016) yang menyatakan bahwa media 

pembelajaran seyogyanya memiliki manfaat memperjelas penyajian pesan dan informasi, 

memberikan kesempatan pembelajar untuk belajar mandiri, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, 

serta mampu menampilan kejadian-kejadian yang terjadi di luar kelas yang tidak selalu bisa dilihat 

atau diobservasi ke dalam kelas.  

4. Simpulan  

Hasil penelitian ini adalah 62 draft media video pembelajaran BIPA tingkat dasar. 

Pengembangan video-video tersebut mengacu pada isi Buku Ajar BIPA tingkat dasar Undiksha, 

dengan tahapan pada tahun pertama adalah 1) tahap analysis, 2) tahap design, 3) tahap develop. 

Tahap analisis menghasilkan ide-ide topik yang dapat dikembangkan dalam media pembelajaran 

BIPA untuk dapat membantu membuat pembelajaran semakin menarik dan mahasiswa BIPA dapat 

lebih memahami konsep yang diajarkan. Tahap design meliputi penyiapan gambar, penentuan alur 

gambar, dan bagi video yang memerlukan syuting, dilakukan penyiapan ide cerita, naskah, karakter, 

pemeran, setting dan property. Pada tahap develop, dilaksanakan proses syuting, penggarapan dan 

editing video. 
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Siti Maryam 

ABSTRACT 
Noodles is a food made from wheat flour which is very popular with the public. The purpose of this 

research is to determine the sensory quality of noodles made by way of substitution of wheat flour by using tempe 
flour and carrot extract. There are four kinds of noodles, Mie I control (only wheat flour), Mie II, III and IV are 
noodles substituted by the ratio of wheat flour: tempe flour and carrot extract are: (50: 30: 20); (50: 25: 25) and 
(50: 20: 30). Sensory quality test conducted on 27 participants who like to noodle. The assessment uses a 
hedonic scale that includes: color, aroma, taste, texture, adhesiveness and suppleness. The results of the 
research are: the best color and aroma is on IV noodles, while the taste, texture, stickiness and chewy on 
substituted noodles are on noodles with 25% tempe flour substitution and 25% carrot extract (noodle 3) 
 
Keyword : noodle, substitution, tempe flour, carrot extract, sensory quality 

ABSTRAK 
Mie merupakan makanan yang dibuat dari bahan dasar tepung terigu yang sangat digemari oleh 

masyarakat luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan mutu sensoris dari mie yang dibuat dengan 
jalan substitusi tepung terigu dengan menggunakan tepung tempe dan ekstrak wortel, Ada empat macam mie , 
Mie I kontrol (hanya tepung terigu), Mie II, III dan IV adalah mie tersubstitusi dengan perbandingan tepung terigu : 
tepung tempe dan ekstrak wortel adalah  : (50 : 30 : 20) ; (50 : 25 : 25) dan (50 : 20 : 30). Uji mutu sensoris 
dilakukan pada 27 peserta suka akan mie. Penilaian menggunakan skala hodonik yang meliputi : warna, aroma, 
rasa, tekstur, kelengketan dan kekenyalan. Hasil dari penelitian antara lain : warna dan aroma  terbaik adalah 
pada mie IV, sedangkan rasa, tekstur, kelengketan dan kenyal pada mie tersubstitusi adalah pada mie dengan 
subtitusi tepung tempe 25% dan ekstrak wortel 25% (mie 3)  

 

Kata kunci : mie, substitusi, tepung tempe, ekstrak wortel, mutu sensoris 

1. Pendahuluan 

Ada beberapa jenis mie ,  akan tetapi tahap awal pembuatan berbagai macam mie  adalah 

sama, yaitu melalui tahap pengadukan dari tepung terigu sebagai bahan dasar mie dengan 

menambahkan air sehingga akan dihasilkannya adonan yang merata dan liat yang disebabkan  

terbentuknya gluten,  selanjutnya pencetakan adonan  sehingga akan dihasilkannya adonan berupa 

lembaran tipis  dan tahap terakhir adalah pemotongan dari adonan yang berbentuk lembaran 

sehingga akan dihasilkannya potongan potongan kecil (Koswara S, 2005 : 3). Potongan kecil atau mie 

mentah inilah nantinya menjadi cikal bakal dari mie, apakah menjadi mie kering atau mie basah.   

Tepung terigu merupakan bahan dasar yang biasa digunakan pada proses pembuatan mie, 

yang memiliki komposisi karbohidrat 77,3 % ; protein 9,6 % ; lemak 12,3 %. Dilihat dari komposisi 

kandungan gizinya maka dapat dikatakan kadar karbohidrat sangat tinggi dan rendah protein. 

Akibatnya jika mie hanya dibuat dengan bahan dasar tepung terigu saja maka akan menghasilkan mie 

dengan kandungan karbohidrat yang tinggi  dan rendah akan protein,  keadaan ini akan menurunkan 

kualitas mie yang dihasilkan. Disamping itu ketergantungan akan tepung terigu akan semakin 

meningkat karena banyak makanan yang diproduksi dari bahan dasar tepung terigu seperti roti, kue 

kering, kue basah dan masih banyak produk yang lain. Akibatnya kebutuhan akan tepung terigu 

secara menyeluruh  tidak akan tertutupi,  

 MUTU SENSORIS MIE TERSUBSTITUSI TEPUNG TEMPE DAN 
EKSTRAK WORTEL 

 

Program Studi Pendidikan Kimia, Jurusan Kimia, FMIPA, UNDIKSHA 
Email: siti.maryam@undiksha.ac.id 

Mie merupakan bahan makanan alternatif pengganti nasi yang saat ini digemari oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Digunakannnya mie sebagai pengganti nasi  disebabkan karena komponen gizi 

yang ada dalam mie dimana bahan utama  berasal dari tepung terigu atau gandum yang kaya akan 

karbohidrat sehingga dapat sebanding dengan beras. Akibatnya apabila sudah mengkonsumsi  mie 

dapat juga  dikatakan sudah makan, karena konsep makan adalah apabila telah mengkonsumsi nasi 

dan keberadaan nasi digantikan dengan mie.  
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Tempe merupakan salah satu makanan tradisional yang sudah lama terkenal di Indonesia. 

Makanan tersebut dapat dibuat melalui proses fermentasi dari kacang kedelai atau kacang lainnya  

dalam waktu tertentu menggunakan jamur Rhizopus sp  (Astawan, 2009 : 122). Sebagai produk asli 

Indonesia sejak zaman dahulu kala dan juga dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat secara luas, 

maka dirasakan perlu untuk mengembangkan dan memasyarakatkan tempe kedelai secara luas, 

mengingat tempe mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan bahan pangan lainnya,  antara 

lain mengandung gizi yang tinggi, antioksidan berupa isoflavon yaitu genestein sebesar 112,33 

µg/gram , daizein sebesar 723 µg/gram, dan 8 hidroksi daizein  sebesar 823 µg/gram ;  SOD (Super 

Oxide Dismutase) 1,26 µMol/gram contoh/jam dan vitamin E sebesar  1127 IU/gram contoh   

(Maryam, 2009 : 47) dan cita rasa baik  serta  harganya murah sehingga memiliki peluang yang besar 

untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemenuhan gizi keluarga. Khasiat lain dari tempe adalah 

menaikkan kapasitas total antioksidan darah dan menurunkan kerusakan DNA pada tikus wistar 

akibat terpapar sinar ultraviolet (Maryam, 2010 : 98). Tempe juga dapat menurunkan kadar MDA 

(Malondialdehyde) pada tikus wistar yang teradiasi sinar ultraviolet sebesar 47,453 %  (Maryam, 

2011: 55). Disamping itu tempe juga dapat menurunkan kadar SGOT dan SGPT hati tikus yang 

mengalami stres oksidatif sebesar 17 % (Maryam, 2012 : 63). Akibatnya tidak diragukan  lagi jika 

tempe merupakan salah satu pangan fungsional, yaitu makanan yang apabila dimakan atau 

dikonsumsi, tidak hanya mengenyangkan akan tetapi dapat juga berfungsi dapat meningkatkan 

kesehatan ( Winarti, 2010 : 3). 

Penggunaan tempe sebagai antioksidan karena  mengandung isoflavon yang berupa daidzein 

dan genistien. Demikian juga adanya   Super oxide Dismutase (SOD) like pada tempe  (Sulissiawati 

E, 2003 : 5) yang dapat menurunkan tingkat peroksidasi lipida, ini ditandai dengan rendahnya  kadar 

malondialdehid (MDA) dalam darah. Genestein dapat digunakan sebagai kemopreventif, karena 

memiliki sifat mempengaruhi anti estrogen dan sebagai inhibitor tirosin kinase (Jun W. et al, 2007 : 2 ; 

Astawan, 2009 : 45). Di samping itu tempe merupakan  salah satu makanan yang mengandung gizi 

(Abdel Fattah, 2010 : 1) dengan demikian tempe merupakan makanan fungsional (Winarti, 2010 : 3). 

Tepung tempe merupakan salah satu produk olahan dari tempe. Tepung ini dibuat dengan jalan 

memotong tempe menjadi bagian bagian tipis dan mengeringkannya pada temperatur 60o C selama 8 

jam. Setelah kering maka tempe dihaluskan hingga memiliki ukuran 250 mesh. Produk inilah yang 

merupakan tepung tempe yang selanjutnya akan digunakan sebagai substitusi atau penggantian 

tepung terigu pada proses pembuatan mie. Tepung tempe merupakan bahan makanan yang 

mengandung protein tinggi dan juga antioksidan, yaitu suatu komponen yang jika dikonsumsi akan 

berdampak positif terhadap kesehatan tubuh manusia, karena dapat meredam radikal bebas yang 

ada dalam tubuh manusia. 

Pemanfaatan tepung tempe yang merupakan campuran dalam pembuatan mie  akan dapat 

membantu meningkatkan nilai gizi dari mie itu sendiri karena tempe mengandung antioksidan 

sehingga pada akhirnya merupakan mie fungsional (Silvana Beatriz et al, 2014 : 2). Demikian juga 

penyediaan konsumsi pangan yang lebih bervariasi bagi masyarakat luas dan mendorong diversifikasi 

pangan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan gizi serta dihasilkannya mie dengan nilai tambah 

berupa pangan fungsional, yang disebabkan oleh adanya komponen antioksidan yang terdapat dalam 

tempe sebagai bahan tambahan saat membuat mie.  

Pemanfaatan tepung tempe pada proses pembuatan mie  akan berdampak pada mutu sensoris 

dari mie itu sendiri. Mutu sensori meliputi warna dari mie, aroma, rasa dan juga tingkat kesukaan 

konsumen akan mie yang dihasilkan. Adanya penambahan tepung tempe sudah barang tentu akan 

berdampak positif dari mie yaitu akan menghasilkan warna yang agak kuning dibandingkan dengan 

mie yang berasal dari tepung terigu saja. Rasa suatu makanan dihasilkan dari bahan dasarnya, 

adanya penambahan tepung tempe pada proses pembuatan mie akan berdampak menghasilkan rasa 

mie yang terasa tempe demikian juga adanya aroma tempe pada mie ( Zeneta Ugarcic Hardi et al, 

2007 : 152 ; Nur Aini dkk, 2012 : 180). 

Warna , merupakan salah satu penentu mutu sensoris dari mie. Warna dapat berasal dari 

bahan alami maupun sintetis. Warna alami memiliki keunggulan dibandingkan dengan warna sintetis, 

karena pewarna sintetis dapat berdampak negatif untuk kesehatan, yang disebabkan oleh komponen 
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yang ada pada bahan pewarna tersebut ( Roudatul Jannah, 2014 : 17). Penambahan wortel dalam 

proses pembuatan mie, disamping dapat menyebabkan warna oranye yang menarik akan tetapi juga 

menyebabkan adanya penambahan senyawa antioksidan yang disebabkan karena adanya beta 

betakaroten yang berasal dari wortel. Senyawa ini dapat mencegah penyakit  jantung , kanker kulit 

dan penauaan dini. Wortel dikenal memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi, memiliki unsur 

lain seperti kalori, protein, kalsium dan besi (Kumalaningsih, 2006 : 30). 

Penambahan tepung tempe dan wortel pada proses pembuatan mie akan berdampak positif, 

yang disebabkan karena adanya penambahan komponen gizi dan juga antioksidan  ( Ejembi Daniel at 

all, 2014 :) yang pada akhirnya penambahan kedua bahan tersebut pada proses pembuatan mie akan 

menghasilkan suatu keadaan yang akan meningkatkan nilai gizi dari mie dan akan juga berdampak 

positif pada nilai jual dari mie karena perhatian masyarakat pada penggunaan bahan makanan yang 

berfungsi ganda yaitu bahan makanan yang mengenyangkan dan dapat juga sebagai media menuju 

pada pembentukan kesehatan tubuh. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Bagaimana mutu sensoris (nilai 

organoleptik) dari mie kering tersubstitusi tepung tempe dan ekstrak wortel  berbagai formulasi yang 

meliputi: warna, aroma, rasa, tekstur, kelenturan , kelengketan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan mutu sensori (nilai organoleptik) dari mie yang 

tersubstitusi tepung tempe dan ekstrak wortel berbagai formulasi yang meliputi: warna, aroma, rasa, 

tekstur , kelenturan dan kelengketan. 

2. Metode 

Rancangan penelitian Mengacu pada pengembangan pembuatan mie kering tersubstitusi 

tepung tempe dan ekstrak wortel berbagai formulasi. Pada penelitian ini dibuat empat macam mie, 

dimana tiga macam mie perlakuan dengan formulasi penambahan tepung tempe dan ekstrak wortel 

yang berbeda dan satu macam mie standar/kontol 

2.1 Kegiatan Penelitian  

Pada penelitian ini, dibuat  4 macam mie. Mie I ( 80% tepung terigu + 20% kanji )/ mie kontrol , 

Mie II adalah mie yang dibuat dengan formulasi ( tepung tempe : (tepung terigu + tepung kanji) : 

wortel 30 : 50 : 20) Mie III adalah mie yang dibuat dengan formulasi ( tepung tempe : (tepung terigu+ 

tepung kanji) : wortel 25 : 50 : 25) dan Mie IV adalah mie yang dibuat dengan formulasi  (tepung 

tempe : (tepung terigu+tepung kanji) : wortel 20 : 50 : 30). Masing masing mie dilihat nilai 

organoleptik/mutu sensoris  yang meliputi: warna , aroma , rasa, tekstur , kelengketan dan kelenturan. 

Secara ringkas formulasi tepung yang digunakan dalam proses pembuatan mie dapat dilihat dalam 

tabel 1 

 

Tabel 1. Perbandingan tepung yang digunakan pada proses pembuatan mie 

 

No Perlakuan T. Tempe (gr) T Terigu 
(gr) 

T Kanji (gr) Eks Wortel (gr) 

1 Kontrol - 400 100 - 

2 Per 1 (Mie 1) 150 200 50 100 

3 Per 2 (Mie 2) 125 200 50 125 

4 Per 3 (Mie 3) 100 200 50 150 

 

 

2.2 Proses pembuatan mie :  

Secara umum pembuatan 4 macam mie diatas adalah sama, bedanya pada formulasi dari 

tepung tempe, tepung terigu dan ekstrak wortel sesuai dengan perbandingan di atas. Campuran yang 

berupa tepung tempe, tepung terigu dan ekstrak wortel dicampur menjadi satu, selanjutnya 

tambahkan satu butir telur untuk setiap 500 gram campuran dan garam secukupnya. Setelah itu 

campuran diuleni hingga kalis / merata yang menghasilkan bentuk yang lentur. Diamkan adonan 

selama 10 menit dan dilanjutkan dengan menggilingnya hingga tipis dan dilanjutkan mencetaknya 

menjadi untaian mie. Cetak mie sesuai keinginan dan dijemur hingga kering. 
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Mutu Sensoris:  

Mutu sensoris / Uji organoleptik terhadap mie yang dihasilkan pada penelitian ini, dilakukan 

terhadap  27 peserta yang kesehariannya suka mengkonsumsi mie. Dalam uji organoleptik aspek 

yang dinilai (skala hodonik 1 s/d 4) dimana skor 1 (TS) skor 2 (agak suka) skor 3 (suka) dan skor 4 

(sangat suka) terhadap mie yang dihasilkan. Komponen yang dinilai meliputi: warna, rasa, aroma, 

tekstur, kelengketan dan kelenturan dari mie. Mie yang digunakan sebagai sampel adalah mie kering 

sebanyak 4 macam yang terlebih dahulu direbus dengan air mendidih selama 5 menit. 

3. Hasil dan Pembahasan    

3.1 Hasil Penelitian 

Uji Mutu Sensoris mie kering yang dibuat dengan berbagai formulasi tepung tempe dan ekstrak 

wortel dilakukan pada 27 orang panelis yang telah memahami tentang mie. Uji mutu sensoris 

dilakukan sebanyak 2 kali ulangan dengan harapan nilai yang diberikan oleh panelis, betul betul 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari mie tersebut. Komponen dalam uji sensoris antara lain 

: warna, aroma, rasa, tekstur, kelengketan dan kekenyalan. 

 
Tabel 2.  Rekapitulasi Mutu sensoris Mie / Uji Organoleptik Mie 

No Indikator Yang Diamati MIE 

I II III IV 

1 WARNA 2,59 2,69 2,85 3,11 

2 AROMA 2,70 2,41 2,56 2,74 

3 RASA 2,89 2,26 2,26 2,33 

4 TEKTUR 3,48 2,15 2,52 2,44 

5 KELENGKETAN 3,33 2,78 2,59 2,33 

6 KEKENYALAN 3,63 2,52 2,48 2,22 

 

Mutu sensoris dari mie dapat ditampilkan dengan gambar  dibawah ini  

   
Gambar 1 : Hub antara kontrol dan 

perlakuan 

Gambar 2 : Hub antara kontrol dan per 

lakuan pada warna dan 

aroma 

        

  
Gambar 3 : Mie kontrol (Mie 1) Gambar 4 : Mie Perlakuan 1 (Mie 2) 
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Gambar 5 : Mie Perlakuan 2 (Mie 3) Gambar 6 : Mie Perlakuan 3 (Mie 4) 

           

3.2 Pembahasan 

Warna merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat kesukaan konsumen akan 

sesuatu bahan makanan. Warna mie yang dihasilkan ditentukan dari komponen yang dipergunakan 

dalam membuat mie  itu sendiri yaitu perbandingan antara tepung tempe dan ekstrak wortel yang 

digunakan sebagai substitusi tepung terigu, karena pada dasarnya mie dibuat dari tepung terigu dan 

sedikit tepung kanji  (Nur Aini, 2012 : 181). Tepung tempe memiliki warna kuning yang disebabkan 

oleh warna kedele yang digunakan sebagai bahan dasarnya demikian juga ekstrak wortel yang 

berwarna oranye yang disebabkan adanya karoten. Pada penelitian ini dihasilkan bahwa semakin 

banyak ekstrak wortel yang digunakan maka warna mie yang dihasilkan semakin baik. Komponen 

warna pada mie disebabkan oleh warna wortel karena warna oranye dapat mengalahkan warna 

kuning muda dari tepung tempe. Keadaan ini dibuktikan dengan perolehan angka atau nilai yang 

paling tinggi pada mie 4 dibandingkan mie yang lain yaitu mie 1, 2 dan 3. Dapat disimpulkan bahwa 

warna mie yang disukai adalah warna oranye kekuningan yang disebabkan oleh perpaduan antara 

warna kuning dan oranye. 

Aroma adalah bau yang ditimbulkan dari rangsangan  kimia yang  tercium oleh syaraf syaraf 

alfaktory yang berada pada rongga hidung. Aroma mie ditentukan dari bahan dasar yang digunakan, 

dengan demikian aroma mie dapat ditimbulkan dari tepung tempe dan wortel serta tepung gandum. 

Dari hasil pemantauan panelis didapat bahwa pada mie 4 , yaitu mie yang dibuat dengan substitusi    

20 % tepung tempe dan 30 % wortel menghasilkan nilai yang tertinggi (2,74) dibandingkan mie yang 

lain yaitu mie 1 (2,70) , mie 2 (2,41) dan mie 3 (2,56) , tetapi perbedaan nilai relatif kecil antara mie 3 

dan 4 serta mie 1 dan 4 namun pada mie 4 adalah terbaik.  

Rasa merupakan komponen yang paling menentukan apakah makanan itu disenangi atau tidak 

oleh konsumen. Pada penelitian ini didapat bahwa panelis menyenangi mie yang alami atau tanpa 

penambahan tempe dan ekstrak wortel. Ini dibuktikan dengan angka yang didapat pada penilaian rasa 

yaitu pada mie 1 (kontrol) sebesar 2,89, mie 2 sebesar 2,26 , mie 3 sebesar 2,26 dan mie 4 sebesar 

2,33. Pada mie 2 dan mie 3 menghasilkan nilai yang sama karena rasa pada mie 2 dan mie 3 

ditentukan oleh perbandingan tepung tempe dan ekstrak wortel yang digunakan. Perbedaan yang 

relatif sedikit ( 5 % ) tidak akan menghasilkan perbedaan rasa pada panelis yang merasakan. Cita 

rasa sesuatu makanan, ini sangat melekat dari kebiasaan yang dilakukan. Panelis terbiasa untuk 

menikmati mie yang hanya berbahan dasar dari terigu, begitu ada produk lain yang tidak biasa 

dinikmati dan menghasilkan rasa yang kurang disukai maka tingkat kesukaan akan produk yang baru 

kurang disukai.  

Tekstur mie, sangat ditentukan dari gluten yang ada dalam bahan dasar (Silvana B.S, 2014 : 

491). Diantara ketiga bahan dasar yang digunakan maka tepung terigu mengandung gluten tertinggi. 

Kandungan gluten akan berkurang dengan tersubstitusinya tepung terigu dengan tepung tempe 

maupun ektrak wortel. Tepung terigu memiliki kemampuan untuk membentuk gluten pada saat tepung 

terigu dibasahi (Raudatul janah, 2014 : 18 ). Adanya gluten akan menyebabkan mie yang dihasilkan 

elastis sehingga tidak mudah putus dan menghasilkan tekstur yang baik. Penilaian terhadap keempat 
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macam mie bahwa mie 2 memiliki tekstur yang kurang baik dibandingkan dengan yang lain dengan 

nilai 2,15 hal ini disebabkan persentase tepung tempe dalam substitusi tepung terigu lebih banyak 

dibandingkan dengan ekstrak wortel. Tepung tempe mengandung protein, hanya saja protein yang 

ada bukan dalam bentuk gluten sehingga akan menyebakan mie yang dihasilkan memiliki tektur yang 

kaku. Pada mie 3 dihasilkan tekstur yang lebih baik dengan nilai 2,52. Keadaan ini disebabkan , 

karena perbandingan antara tepung tempe dan ekstrak wortel adalah sama, perbandingan ini akan 

menghasilkan tekstur yang lebih baik, tidak putus. Berdeda dengan mie yang lain, pada mie 4, 

dihasilkan tekstur yang lebih jelek dibandingkan mie 3 karena persentase ekstrak wortel yang lebih 

banyak dibandingkan tepung tempe. Penggunaan wortel yang lebih banyak, maka mie yang 

dihasilkan lebih lembek. Semakin banyak kandungan gluten maka mie yang dihasilkan semakin baik 

teksturnya, ini dibuktikan bahwa mie yang hanya terbuat dari tepung terigu yang menghasilkan tekstur 

yang baik dengan nilai 3,4  hal  ini disebabkan karena kandungan glutennya paling tinggi. 

Kelengketan adalah keadaan dimana mie lengket saat ditekan, kelengketan dapat disebabkan 

karena adanya lignin dalam mie (Zeneta UH, 2007 : 155). Tepung terigu dan kanji mengandung lignin 

sedangkan tempe  wortel mengandung lignin yang rendah dan worte tidak mengandung lignin. Mie 4 

yaitu mie yang persen ekstrak wortelnya lebih banyak dibandingkan tepung tempe akan menghasilkan 

nilai kelengketan yang paling kecil yaitu sebesar 2,33. Sedangkan mie 1 yaitu mie yang tidak 

tersubstitusi tepung tempe dan ekstrak wortel menghasilkan nilai yang terbaik. 

Kekenyalan adalah suatu keadaan kenyal atau lentur suatu bahan. Kekenyalan disebabkan 

karena adanya lignin yang ada dalam bahan. Terigu dan kanji adalah tepung yang banyak 

mengandung lignin.  Semakin banyak tepung terigu yang digunakan maka mie yang dihasilkan akan 

semakin baik, sehingga mie 4 yaitu mie tersubstitusi dengan ekstrak wortel terbanyak yang akan 

menghasilkan kekenyalan yang rendah dengan nilai 2,22 dan yang terbaik adalah mie 1 yaitu terbuat 

dari tepung terigu tanpa adanya substitusi bahan lain yaitu dengan nilai 3,6 

4.Simpulan  

Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik simpulan bahwa 

1. Substitusi tepung tempe dan ekstrak wortel dalam pembuatan mie memberikan pengaruh terhadap 

mutu sensoris/organoleptik baik dari segi warna, aroma, rasa, tekstur, kelengketan dan kekenyalan 

2. Berdasarkan indikator warna, aroma, rasa, tekstur, kelengketan dan kekenyalan,  mie tersubstitusi 

yang disukai oleh panelis adalah mie dengan penambahan tepung tempe 25% dan ekstrak wortel 

25 % (mie 3). 

3. Jika dibandingkan dengan mie alami (kontrol) maka mie kontrol memiliki aroma, tekstur, 

kelengketan dan kekenyalan yang lebih baik dibandingkan mie tersubstitusi. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1.  Pendahuluan 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pergeseran telah terjadi pada kebutuhan dunia pendidikan 

dengan adanya aksesibilitas dan integrasi teknologi di dalam kelas. Terlebih lagi, fakta bahwa 

generasi pembelajaran baru telah muncul. Generasi Net (1977-1997) telah berkembang sebagaii 

pelajar dewasa pada usia 18-38 tahun. Tapscott (2009) mengatakan bahwa Generasi Net tumbuh di 

era digital, yang membawa dampak penting pada gaya hidup dan pola pembelajaran mereka. Mereka 

mempunyai beberapa norma yang berimplikasi terhadap proses belajar mengajar mereka. Delapan 

norma Generasi Net, diantaranya; 

1) KEBEBASAN: 

Mereka membutuhkan kebebasan tempat, waktu dan ekspresi dalam proses belajar mereka. 

2) PENYESUAIAN: 

Edamame 3.0, Sebuah Aplikasi Pembelajaran Berbasis Web 3.0 
Untuk Pembelajaran Abad Ke-21. 

1Jurusan Teknik Informatika STMIK Primakara; 2Jurusan Sistem Informasi STMIK Primakara 
1redipudyanti@gmail.com; 2aguseddy@gmail.com 

 

As revealed by Tapscott (2009), Net Generation have several characteristics: 1. Freedom; 2. Adjustment; 
3. Scrutny; 4. Integrity; 5. Collaboration; 6. Entertainment; 7. Free; and 8. Innovation.  Those characteristics have 
eventually transformed today’s classroom. With more digital natives in the class, both educators and students 
face a changing classroom that should accommodate different learning paces, styles and needs in Learning. This 
study is a research and development on Education Management System 3.0 (Edamame 3.0) which is an 
important media in supporting learning activities with Blended Learning method. Specificaly on Language 
Learning, there are several drawbacks on some Learning Management Systems available, making it less able to 
accommodate the learning needs of the 21st century. Thus, it is critical to develop Education Management 
System (Edamame 3.0) which is an education management system with 3.0 technology. Edamame 3.0 consist of 
a Learning Management System (LMS), which is integrated with Academic Information Systems, e-Library and 
mobile applications designed efficiently to meet the 21st century learning needs. Researchs methods used in this 
research is System Development Life Cycle (SDLC) method or often called Waterfall Method. Some of the 
instruments used in this study are: questionnaires, semi-guided interview checklist, checklist testing, and user 
acceptance checklist.  

Keywords: Education Management System (Edamame 3.0), Learning Management System (LMS) (LMS), 
learning 21st century, net-generation, digital native, Blended Learning. 

Tapscott (2009), menemukan kharakteristik Net Generation, diantaranya suka akan: 1. Kebebasan; 2. 
Penyesuaian; 3. Keakuratan Data; 4. Integritas ; 5. Kolaborasi; 6. Hiburan ; 7. Kecepatan; 8. Inovasi. Dalam dunia 
pendidikan, karakteristik Net Generation  berimplikasi pada transformasi pembelajaran di kelas saat ini. Dengan 
banyaknya digital native di kelas, baik siswa maupun pendidik harus menyesuaikan diri dengan perbedaan pola 
pembelajaran dan kebutuhan pembelajar. Penelitian ini adalah pengembangan Sistem Managemen Pendidikan 
(Edamame 3.0) yang merupakan media pembelajaran yang penting alam mendukung kegiatan pembelajaran 
dengan Blended Learning method.  Beberapa kelemahan aplikasi serupa yang telah ada membuat aplikasi-
aplikasi tersebut belum dapat mengakomodasi kebutuhan pembelajar abad 21. Untuk itu, dikembangkanlah 
sebuah aplikasi management pendidikan (Edamame 3.0) dengan teknologi web 3.0. Edamame 3.0 terdiri dari 
Sistem Manajemen Pendidikan, yang diintegrasikan dengan  sistem informasi akademik, perpustakaan elektronik 
dan aplikasi mobile yang didesain secara efficient untuk kebutuhan pembelajar abad ke-21. Pada penelitian ini, 
peneliti menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) yang sering disebut dengan Waterfal 
Method. Beberapa instrumen yang digunakan pada penelitian ini, antaralain: quesioner, semi-guided interview 
checklist, checklist testing, dan user acceptance checklist.  
 
Kata Kunci : Education Management System (Edamame 3.0), Learning Management System (LMS) (LMS), 
pembelajar abad ke-21, net-generation, digital native, blended learning. 
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Mereka suka menyesuaikan berbagai hal sesuai selera mereka, mereka juga suka 

menyesuaikan tempat kerja atau pelajaran mereka. Mereka suka belajar di luar sekolah atau 

kantor lebih banyak. Mereka menginginkan lingkungan yang dinamis. 

3) KRITIS: 

Mereka kritis, tidak mudah percaya pada informasi yang tersedia di internet, dan mampu 

membedakan fakta dan fiksi di media online. 

4) INTEGRITAS: 

Mereka memperhatikan integritas, kejujuran, perhatian, transparansi, toleran, iman dan 

komitmen. Termasuk proses mengajar, belajar dan penilaian. 

5) KOLABORASI : 

Kolaborasi dan relasi penting dalam proses belajar mereka karena mereka terhubung. 

6) HIBURAN : 

Mereka menginginkan hiburan dalam pekerjaan, studi dan kehidupan sosial mereka. 

7) KECEPATAN : 

Mereka membutuhkan kecepatan, tidak hanya kecepatan akses internet dan akses material, 

tapi juga merespons masalah tertentu. 

8) INOVASI : 

Mereka adalah penemu, mereka hidup dengan kreativitas dan inovasi. 

 

Untuk mengakomodasi kebutuhan belajar Generasi Net, tentunya dibutuhkan suatu strategi dan 

metode pembelajaran yang tepat agar Generasi Net dapat belajar secara optimal. Blended Learning 

adalah sistem pembelajaran yang dianggap mampu menjawab kebutuhan belajar Generasi Net. 

Dimana Poon (2013) menyatakan bahwa Blended learning adalah penggabungan antara dunia maya 

dan dunia nyata. Blended learning juga menggabungkan antara pertemuan tatap muka dengan setting 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (Graham, 2006). Selain itu, pembelajaran campuran juga 

merupakan model instruksi yang menyediakan ruang bagi fakultas, siswa dan materi pembelajaran di 

tempat yang berbeda dan mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda, dan 

pilihan pembelajaran mereka. Ini membuat siswa belajar dalam suasana yang menarik dan kolaboratif 

di tempat dan waktu masing-masing (Williams, et al, 2008). 

Ada beberapa alasan mengapa Blended Learning dapat mengakomodasi kebutuhan Net 

Generation. Seperti yang dijelaskan oleh Fulton (2012) ada beberapa keunggulan Blended Learning: 

1. Siswa dapat dengan bebas memilih tempat dan bagian belajar; 2. Dengan mengerjakan pekerjaan 

rumah di kelas, guru dapat lebih memahami kesulitan dan pembelajaran siswa; 3. Guru dapat dengan 

mudah menyesuaikan dan memperbarui kurikulum dan materi bagi siswa dengan Sistem Manajemen 

Pembelajaran (Learning Management System / LMS) yang dapat diakses secara online 24/7; 4. Kelas 

dapat digunakan secara lebih efektif dan kreatif; 5. Guru dapat memilih metode tertentu untuk 

meningkatkan kemampuan, prestasi, minat dan partisipasi siswa; 6. Penggunaan teknologi tepat guna 

untuk pembelajaran abad ke-21. 

Praktis, Blended Learning membutuhkan Sistem Manajemen Pembelajaran (Learning 

Management System / LMS) sebagai salah satu media pembelajaran dan pembelajaran yang 

mendukung. Dikatakan bahwa Learning Management System (LMS) dapat meningkatkan keterlibatan 

siswa, mempengaruhi atmosfir belajar dan mengendalikan pengetahuan akademis siswa (Coates, 

James, Baldwin, 2005). 

Ada beberapa Learning Management System (LMS) yang telah dikembangkan di dunia, 

beberapa yang populer adalah: Moodle, CourseSites, SakaiPembelajaran Lintang, Dokeos, eFront, 

Sekolah, ILIAS, Kanvas, Ruang Kelas Google dan lain-lain. 

Terlepas dari beberapa Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) yang tersedia saat ini, ada 

beberapa kelemahan dari platform Learning Management System (LMS) yang populer, seperti yang 

ditunjukkan oleh Medved (2015): 1. Beberapa LMS open source hanya memberikan layanan terbatas 

seperti Jumlah anggota yang terbatas dapat menghadiri kelas, fitur dan plug-in terbatas yang dapat 

digunakan, sehingga biaya tambahan diperlukan untuk mendapatkan fasilitas tambahan; 2. Beberapa 

LMS terlalu rumit dan sulit dipelajari dan diselesaikan; 3. Tidak ada fitur pelaporan lengkap dan 
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penilaian; 4. Sulit mengatur kelompok; 5. Beberapa LMS tidak memiliki akses mobile dan akses 

perpustakaan; 6. Jika kita membutuhkan dukungan dari vendor maka dibutuhkan waktu lama untuk 

mendapatkan jawaban, terutama untuk beberapa LMS itu gratis; 7. Tidak adanya fitur messaging 

yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan siswa lain. Dalam kebanyakan fitur LMS hanya 

tersedia bagi siswa dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan guru; 8. Di beberapa LMS tidak 

dilengkapi dengan fitur penilaian yang lengkap, seperti self-assessment. 

Oleh karena itu, perlu dikembangkan LMS yang dapat sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan 

pembelajaran Generasi Net dapat mengakomodasi kebutuhan akan kebebasan, penyesuaian, 

keingintahuan, integritas, kolaborasi, hiburan, kecepatan dan inovasi. Dengan demikian sangat 

penting untuk mengembangkan Sistem Manajemen Pendidikan (Edamame 3.0) yang merupakan 

sistem manajemen pendidikan dengan teknologi 3.0. Edamame 3.0 terdiri dari Learning Management 

System (LMS), yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik, e-Library dan aplikasi mobile 

yang dirancang efisien untuk memenuhi kebutuhan belajar abad ke-21. Dengan terciptanya Sistem 

Manajemen Pendidikan (Edamame 3.0), diharapkan kebutuhan Net Generation dan institusi 

pendidikan di abad 21 dapat terpenuhi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SDLC (System Development Life 

Cycle) atau sering disebut Waterfall Method. Beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: kuesioner, daftar periksa wawancara semi-dipandu, pengujian daftar periksa, dan daftar 

periksa penerimaan pengguna. Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahap. Fokus dari penelitian 

ini adalah mengembangkan Sistem Manajemen Pembelajaran yang terintegrasi dengan Sistem 

Informasi Akademik, perpustakaan, media sosial, dan aplikasi mobile. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan di STMIK Primakara. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan dalam 2 

tahun. Pada tahun pertama, penelitian difokuskan pada pengembangan inti Sistem Manajemen 

Pendidikan (Edamame 3.0). Sedangkan pada tahun ke 2 penelitian akan difokuskan untuk 

mengintegrasikan Sistem Manajemen Pembelajaran dengan Sistem Informasi Akademik, e-Library, 

dan pengembangan aplikasi mobile. 

 

Milestone

Development of  Edamame 3.0 
Core System (Web Based)Phase I

Phase II

E-LibraryE-Library Academic Information 
System

Academic Information 
System

MobileMobile

Integration with Academic 
Information System and e-Library

Development of  Mobile 
Application

 
Gambar 1. Research Milestone 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah SDLC (System 

Development Life Cycle) atau sering disebut Waterfall Method. Model pertama air terjun 

diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970. Model Waterfall adalah model klasik dengan 

sistem aliran linear sederhana. Output dari setiap tahap input untuk tahap selanjutnya. Model ini telah 

diperoleh dari proses rekayasa lainnya dan menawarkan cara membuat sistem atau perangkat lunak 

lebih nyata. Model ini melibatkan tim SQA (Software Quantity Assurance) dengan 5 tahap: Analisis 

Kebutuhan Sistem, Desain, Konstruksi, Implementasi dan Integrasi, dan Pemeliharaan, dimana setiap 

tahap selalu diverifikasi atau pengujian hasilnya dalam bentuk dokumen. Setiap tahap model Waterfall 

menggunakan Document Driven, tahap selanjutnya selalu bekerja berdasarkan dokumen yang telah 

diberikan sebelumnya (Pressman, 2010). Dalam proses pengembangan 3.0 Edamame, skema 

Waterfall akan diulang di tahun pertama dan di tahun kedua. 
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System 
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Design
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Interface 
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Unit Test
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  Doc.SKS   Doc.DDS   Doc.DPU  Doc.UAT  Doc.Maintenance

Review by SQA

 
Gambar 2. Skema Penelitian 

 

3. Hasil dan Diskusi 

3.1 Analisa Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan analisa data questionaire yang disebarkan secara acak kepada beberapa sample 

yang mewakili (random sampling) dengan jumlah 25 mahasiswa dan 25 mahasiswi dari masing-

masing angkatan dengan rentang usia 19-24 tahun, dan perwakilan 4 orang dosen wanita dan 6 

orang dosen pria dengan rentang usia 27-62 tahun. Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 
Grafik 1. Analisa Kebutuhan Pengguna 

 

Berdasarkan data grafik di atas dapat dilihat bahwa secara umum 87% pembelajar 

menginginkan bahwa aspek-aspek kebutuhan Net Generation: diantaranya suka akan:1. Kebebasan 

(92%); 2. Penyesuaian (88%) ; 3. Keakuratan Data (85%) ; 4. Integritas (87%) ; 5. Kolaborasi (85%); 

6. Hiburan (90%) ; 7. Kecepatan (88%); dan 8. Inovasi(83%). 

Dari sudut pandang pengajar, secara umum, 67% menyatakan bahwa penting untuk 

menggunakan media pembelajaran yang dapatmendukung aspek-aspek kebutuhan Net Generation: 

diantaranya suka akan:1. Kebebasan (80%); 2. Penyesuaian (40%) ; 3. Keakuratan Data (85%) ; 4. 

Integritas (75%) ; 5. Kolaborasi (72%); 6. Hiburan (30%) ; 7. Kecepatan (80%); 8. Inovasi  merupakan 

hal yang penting (72%). 

Hal tersebut ditunjang dengan hasil interview lebih detail mengenai penjabaran lebih lanjut mengenai 

pendapat responden pada quesioner. Pada proses semi-guided interview diperoleh beberapa 

qualitatif data yang menjabarkan keinginan responden untuk mempunyai sebuah learning 

management system dengan mengutamakan beberapa fitur, seperti: LMS dengan tampilan yang 

ringan agar tidak menghabiskan kuota dan bisa diakses dari mana saja, mengingat koneksi internet di 

0%

20%

40%

60%

80%

100% Analisis Kebutuhan Pengguna

Mahasiswa
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Indonesia yang belum stabil; template theme yang bisa diset sesuai dengan keinginan, foto profile 

yang bisa diganti-ganti; terdapat sumber bacaan yang lengkap dan gratis; rencana pengajaran dan 

sistem penilaian yang transparan tanpa subjektifitas, dapat menilai diri sendiri, bisa berkolaborasi dan 

berkomunikasi dengan pengguna lainnya; terintegrasi dengan media sosial, dan dilengkapi dengan 

fitur-fitur gratis yang mudah digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. 

 

3.2 Analisis Kebutuhan System 

Berdasarkan hasil questionaire dan interview di atas, maka proses dilanjutkan pada analisis 

kebutuhan sistem. Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan dan pencatatan data dari mitra dan user 

yang terkait melalui survey dan dilanjutkan dengan mempelajari dan menganalisis sistem yang 

sedang berjalan saat ini pada mitra serta melakukan tinjauan pustaka sebagai landasan dalam 

pembangunan core dari Edamame 3.0.  

Adapun data-data yangdicatat dan dianalisis adalah data Learning Management System yang 

digunakan saat ini, profile mahasiswa, profile dosen, SOP Proses Belajar Mengajar, Kurikulum, 

Rencana Pengajaran, Standar Penilaian, Absensi dan seluruh proses bisnis pada bagian Akademik 

dan koleksi e-book dan e-library yang digunakan saat ini. 

Pada proses tersebut ditemukan bahwa saat ini STMIK Primakara menggunakan Learning 

Management System open source yaitu Schoology. Tidak semua dosen menggunakan Learning 

Management System tersebut karena dirasa belum sesuai untuk materi pembelajaran yang diampu. 

Dari interview juga dikemukakan bahwa LMS yang saat ini digunakan tidak mudah dimengerti fitur-

fiturnya, sehingga banyak dosen yang memutuskan untuk tidak menggunakanya. 

Berdasarkan hasil kajian di atas maka dibuatlah dokumen Spesifikasi Kebutuhan Sistem (SKS) 

yang dapat dimengerti oleh mitra dan tim pengembang. Dengan kata lain, dalam tahapan ini dilakukan 

analisa kebutuhan, kemudian diverifikasi mitra dan tim SQA. Setelah dokumen SKS disetujui, maka 

dilanjutkan dengantahap desain. 

 

3.3 Pengembangan Produk Edamame 3.0 

Berdasarkan analisa kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem, maka produk Edamame 3.0 

mulai dikembangkan. Pada saat ini penelitian dan pengembangan Edamame 3.0 telah mencapai 

tingkat kesiapan teknologi 6, yang dikembangkan sampai mode alpha. Kebutuhan Net Generation 

diakomodir melalui beberapa fitur dan teknologi yang digunakan di Edamame 3.0 sebagai berikut: 

 

1. KEBEBASAN: 

Edamame 3.0 bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Sehingga LMS ini bisa 

mengakomodasi kebutuhan Net Generation terhadap kebebasan waktu dan ruang. 

 

2. CUSTOMIZATION: 

Generasi Net suka menyesuaikan berbagai hal sesuai selera mereka. Oleh karena itu, Edame 

3.0 memiliki fitur di mana NetGen dapat menyesuaikan template dan informasi akun 

pribadinya berdasarkan selera mereka. 
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3. SCRUTINY: 

Mereka kritis, tidak mudah percaya pada informasi yang tersedia di internet, dan mampu 

membedakan fakta dan fiksi di media online. Oleh karena itu, Edamame 3.0 dibangun dengan 

akses ke e-library dan resourse publik. Sehingga NetGen bisa membandingkan informasi dari 

beberapa sumber. 

 

 
 

4. INTEGRITAS: 

Mereka memperhatikan integritas, kejujuran, perhatian, transparansi, toleran, iman dan 

komitmen. Termasuk proses mengajar, belajar dan penilaian. Oleh karena itu, Edamame 3.0 

dilengkapi dengan kriteria penilaian fiture, silabus transparant dan rencana pelajaran. 

Selanjutnya, fitur penilaian diri dan rekan dibangun sehingga siswa dapat menilai penilaian 

pribadi dan rekan mereka atas kinerja mereka sendiri. Fiture ini jarang ditemukan di LMS 

lainnya. 
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5. Kolaborasi:  

Kolaborasi dan relasi penting dalam proses belajar mereka karena mereka terhubung. Di 

Edamame 3.0, chatt fiture antara siswa dan guru, siswa dan siswa, di kalangan siswa; antara 

siswa dan guru dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan kolaborasi NetGen. 

 

 
 

6. HIBURAN: 

Mereka menginginkan hiburan dalam pekerjaan, studi dan kehidupan sosial mereka. Untuk 

mengakomodasi kebutuhan hiburan. Edamame 3.0 dibangun dengan sistem gamification, 

dengan beberapa badge fiture, dan berbagi fiture dengan media sosial pada prestasi 

akademik tertentu. 

 
 

7. KECEPATAN: 

Mereka membutuhkan kecepatan, tidak hanya kecepatan akses internet dan akses material, 

tapi juga merespons masalah tertentu. Oleh karena itu teknologi 3.0 digunakan pada bulding 

Edamame 3.0, dimana teknologi 3.0 dapat disesuaikan dengan perangkat apapun. Oleh 

karena itu akan menjadi mobile friendly untuk bisa diakses dan memberi siswa kecepatan 

mengakses Edamame 3.0. 

Selanjutnya, Edamame 3.0 dilengkapi dengan pemberitahuan fiture, dimana guru selalu 

mendapatkan pemberitahuan tentang masalah yang mungkin dimiliki oleh siswa. Oleh karena 

itu, guru dapat dengan cepat menanggapi pertanyaan atau masalah siswa. 
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8. INOVASI: 

 

Mereka adalah penemu, mereka hidup dengan kreativitas dan inovasi. Memahami kebutuhan 

NetGen tentang inovasi, Edamame 3.0 dibangun dengan fitur-fitur yang terintegrasi yang 

dapat mendukung kebutuhan siswa akan inovasi dan penemuan. 

 

 
 

4. Kesimpulan  

Saat ini produk penelitian ini baru mencapai tingkat kesiapan teknologi 6, yang menyiratkan ada 

penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk perbaikan Edamame 3.0. 
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ABSTRAK 

Melalui penelitian ini, tipe plagiarisme dan penyebabnya disajikan dengan seksama. Ada 108 mahasiswa 
semester 5 yang mengambil mata kuliah writing IV diinvestigasi dan dipilih untuk menjadi sumber data. Untuk 
mengumpulkan data, kuesioner tertutup, wawancara dan FGD (Focus Group Discussion) diterapkan. Data 
penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan Model Interaktif yang terdiri dari empat 
langkah yaitu pengumpulan data, penyaringan data, penampilan data, dan pembuatan kesimpulan/verifikasi. Dua 
temuan penting ditemukan. Pertama, ada beragam frekuensi dan persentase untuk melakukan jenis plagiarisme 
tertentu, dan kedua, ada 5 poin sebagai alasan plagiarisme: a) kurangnya perhatian terhadap apa itu plagiarisme, 
b) hukuman melakukan plagiarisme hanyalah sekadar wacana, c) harapan yang tinggi terhadap beragam tugas 
yang diberikan, d) internet, dan e) plagiarisme dianggap sebagai tindakan yang lumbrah. 

 
Kata kunci: menulis akademik, plagiarisme, penyebab 

ABSTRACT  
Through this paper, the types of plagiarism done by the participants as well as the causes of doing 

plagiarism were presented. There were 108 fifth semester students of English Education Study Program 
(hereafter, EESP) in Mahasaraswati Denpasar University who took the writing IV course were investigated. To 
gain the data, a questionnaire was distributed which followed by interview and Focus Group Discussion 
(henceforward, FGD). The obtained data was analyzed by means of Interactive Model which involves data 
collection, data filter, data presentation, and verification. Two important findings were discovered. First, there are 
varied frequencies and percentages of doing particular plagiarism type, and second, there are 5 points as the 
reasons of plagiarizing: a) inattention of what plagiarism is, b) the penalties of doing plagiarism are only mouth 
words, c) high expectation towards the varied assignments given, d) internet, and e) plagiarism is perceived as a 
usual tolerable action.  
  
Keyword: academic writing, plagiarism, causes 
 

1. Introduction 

Academic writing is popular amongst students as they learn and get involved within formal 

learning atmosphere. Broadly, academic writing can be defined as writing formally, critically, 

objectively, and structurally. Oshima and Hogue (2007) stated that academic writing is different from 

creative writing and personal writing. Creative writing and personal writing are informal, so slang, 

abbreviations, and incomplete sentences are allowed. However, academic writing involves broader 

than personal writing or other writing genre does. It has its own rules and practices which are strictly 

required to be followed. Moreover, academic writing is packaged by a formal set of structures in 

conveying ideas and it obviously respects formality.  

Differ with other writing genres, it has its tones which dictates its word choice and phrasing. 

Pondering the tones means that the audiences of the academic writing product are taken into account. 

Prominently, academic writing is a matter of creating a coherent and cohesive writing product which 

uses citation and reference to support the product. Citing shows that a writer does read particular 

works, understands them and integrate it to the product. Meanwhile, referencing means that the writer 

values other works that the writer cites. Bowker (2007) argued that any idea which is not your own, but 

which the reader might regard as yours, should have a citation. It is better to put many citations to the 

sources in order to value them rather than never. 

Academic writing is necessary for university students especially those who deal with various 

assignment. Freebody and Chambers (2017) stated that achieving the success of academic writing 

engrosses many elements that contribute to it which range from students’ willingness to do the 

planning, researching, reading, critical thinking and understanding the question as well as structuring 

the assignment into a coherent piece of analytical work that adequately answers the question.  It 

means that to be a good writer, following the writing process is a must.  
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University students in Indonesia are non-native speakers who assume that academic writing is 

significant to master. But, in line with the rapid growth of digital era which provides unlimited 

information for students, it has led them to plagiarize as they get help easily in completing assignment 

and soon.  Bailey (2006, p. 7) stated that, “Plagiarism means taking information or ideas from another 

writer and using them in your own work, without acknowledging the source in an accepted manner’. 

He further (2006, p.7) said that, “In academic work, plagiarism can be a serious offence”.  Moreover, 

the easy-accessed internet has made plagiarism easy for individuals to search, retrieve, and copy and 

paste from electronic documents (Atkinson & Yeoh, 2008).  

Dealing with the aforesaid brief overview of plagiarism, there are a variety of types which have 

been described by Park (2004) namely, collusion, commission, duplication, copy, and submission. 

First, collusion happens when a piece of work prepared by a group is represented as if it were the 

student’s own. Second, commission happens when the use of work by the student which is not his/her 

own and representing it as if it were. Third, duplication of the same or almost identical work for more 

than one course. Fourth, copying or paraphrasing a paper from a source text (in manuscript, printed or 

electronic form) without appropriate acknowledgement. Lastly, submission of another student’s work, 

with or without that student’s knowledge or consent. Nelms (2012) stated that some of these types 

may surprise some people, for example, to discover that their routine use of the borrowing friends’ 

assignments could be construed as plagiarism. It implies that plagiarism is not only done intentionally 

but also unintentionally.  

 Due to lack understanding of plagiarism amongst students, several reasons are detected to do 

the act. As listed in Yang and Lin (2009), the following are the reasons for plagiarism such as, the 

pressure to obtain good grades, time management issues, language difficulties, cultural differences 

(with respect to pedagogic and writing practice), attitude/belief that cheating is acceptable and 

inattention to citation practices.  

Based on the elucidated background, the research questions addressed in this report as 

follows: (a) what are the types of plagiarism done by the students?, and (b) what are the causes of 

doing plagiarism? 

 

2. Method 

This descriptive qualitative study involved 108 respondents whose background were the fifth 

semester students who had enrolled in Writing IV course in English Education Study Program, Faculty 

of Teacher Training and Education, Mahasaraswati Denpasar University.   

In order to gain a rich set of data to be analyzed, the researcher distributed questionnaire as 

well as conducted interview and Focus Group Discussion (hereafter, FGD). The questionnaire with 

closed Likert scale items was used to get the indicators from the wider group of students (the 

researcher distributed it to 108 students) whose assignments concerned with academic writing. 

Meanwhile, the interview and FGD were targeted at a small group of students who were regarded as 

the representative of the whole participants.  

The six items of the questionnaire were constructed by using the taxonomy of types of 

plagiarism done by students which created by Park (2004,p. 293). Afterwards, the items were detailed 

into questions that made up the interview and FGD protocols.  

For the questionnaire, a total of 108 completed questionnaires were collected. Further, to 

support the questionnaire data, 10 interviewees were invited to join the individual interview and FGD. 

They were chosen because they were identified as being interested in further follow up. The interview 

and FGD were tape recorded, transcribed and analyzed.  

The yielded data from spreading the questionnaire were analyzed which resulted frequencies 

and percentages that translated into tables to facilitate the interpretation. The data collected from 

conducting interview and FGD were filtered, presented and verified.  
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3. Findings and Discussion 

In this research, three instruments were created to obtain the required data, such as, a 6-item 

questionnaire, two interview guides for interview and FGD session. The use of these instruments 

ensured that the investigated phenomenon was well comprehended and scrutinized from threefold 

point of views. Capturing the pictures of a single phenomenon from different angles will allow for a 

reliable level of truth. 

The data from the questionnaire, interview and FGD were summarized into 2 cohorts, namely 

the types of plagiarism and the reasons of plagiarism done by the students.  After administering the 

close-ended questionnaire, the gathered data proceeded to frequency and percentage calculation to 

figure out the type of plagiarism done by students. The results can be presented in the following 

tables:  

 

Table 1. Frequencies of Each Plagiarism Type 

No. Type 
Scales 

Always Usually Sometimes Rarely Never 

1 Collusion, where a piece of work prepared 
by a group is represented as if it were the 
student’s own. 

5 4 62 17 20 

2 Purchase of a paper from a commercial 
service, including Internet sites, whether 
pre-written work or specially prepared for 
the student concerned. 

0 21 20 8 59 

3 Submission of a paper written by another 
person. 

0 1 31 24 52 

4 Duplication of the same or almost identical 
work for more than one course. 

0 20 40 45 3 

5 Copying or paraphrasing a paper from a 
source text (in manuscript, printed or 
electronic form) without appropriate 
acknowledgement. 

3 29 62 14 0 

6 Submission of another student’s work, with 
or without that student’s knowledge or 
consent. 

10 9 7 33 49 

 

Based on table 1, related to plagiarism type 1, 5 respondents chose always, 4 respondents 

chose  usually, 62 respondents chose sometimes, 17 respondents chose rarely, and 20 respondents 

chose never. In relation to type 2 of plagiarism, none chose always, 21 respondents chose usually, 20 

respondents chose sometimes, 8 respondents chose rarely, and 59 respondents) chose never in 

doing it. Next, none chose always, 1 respondent chose usually, 31 respondents chose sometimes, 24 

respondents chose rarely, and 52 respondents chose never in doing the third type of plagiarism. In 

relation to the fourth type, none of the respondents always did it, 20 respondents chose usually, 40 

respondents chose sometimes, 45 respondents chose rarely, and only 3 respondents chose never. 

Furthermore, only 3 respondents always did the fifth type, 29 respondents usually did, 62 respondents 

sometimes did, 14 respondents rarely did, and none ever did. The last but not the least, 10 

respondents always did the sixth type, 9 respondents usually did, 7 respondents sometimes did, 33 

respondents rarely did, and 49 respondents said never. To interpret these findings, percentage 

tabulation was done. 
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Table2. The Percentages of Each Plagiarism Type 

No. Type 

Scales 

Always 
(%) 

Usually 
(%) 

Sometimes 
(%) 

Rarely 
(%) 

Never 
(%) 

1 Collusion, where a piece of work prepared 
by a group is represented as if it were the 
student’s own. 

4.63 3.70 57.41 15.74 18.52 

2 Purchase of a paper from a commercial 
service, including Internet sites, whether 
pre-written work or specially prepared for 
the student concerned. 

0.00 19.44 18.52 7.41 54.63 

3 Submission of a paper written by another 
person. 

0.00 0.93 28.70 22.22 48.15 

4 Duplication of the same or almost identical 
work for more than one course. 

0.00 18.52 37.04 41.67 2.78 

5 Copying or paraphrasing a paper from a 
source text (in manuscript, printed or 
electronic form) without appropriate 
acknowledgement. 

2.78 26.85 57.41 12.96 0.00 

6 Submission of another student’s work, with 
or without that student’s knowledge or 
consent. 

9.26 8.33 6.48 30.56 45.37 

 

The percentage calculation helped making better interpretation by comparing the result of each 

scale in each type. In accordance with the findings presented in table 2, it could be interpreted that 

most respondents sometimes did the first type of plagiarism. It was proven by a figure of 57.41%. The 

second type of plagiarism was never done by most respondents (54.63%), and the other scales were 

varied in term of percentages. Afterwards, the biggest percentage which showed a figure of 48.15% 

respondents revealed that most respondents never did the third type. Related to the fourth type, the 

percentages are varied amongst the scales. It was shown that 41.67% respondents said rarely did it. 

But, a nearly the same percentage of respondents (37.04%) said they sometimes did it. Then, most 

respondents (57.41%) were found that they sometimes did the fifth type. Finally, the sixth type was 

never done by most respondents (45.37%). Amongst all types of plagiarism, the sixth type was more 

frequently done (9.26%) in always scale. In usually scale, the fifth type was more frequently done 

compared with the other types. In sometimes scale, the first type (57.41%) and the fifth type (57.41%) 

were chosen frequently. In rarely scale, the fourth type (41.67%) was more frequently done compared 

with the other types. In never scale, the second type was on top (54.63%) amongst all.  

Having calculated the questionnaire data, the individual interview and FGD sessions were 

administered respectively. The sessions which involved 10 participants as the representatives of the 

whole participants were aimed at attaining the causes of doing plagiarism. The ten participants 

revealed their own voice related to the causes of doing plagiarism which can be summarized in the 

following table: 

 

Table 3. Causes of Plagiarism 

Participants Causes 

1 The assignments were difficult to do, so internet was frequently used to assist in accomplishing 
the assignment. 

2 Writing needed much time and concentration, but a good time management for homework, study, 
job and game had never been done. 

3 Most students did that. Need to play fair in fighting against plagiarism.  

4 The lecturer gave a high expectation and applied a high standard in the class. It meant that the 
students should give the best writing.  

5 The student was not aware of doing plagiarism due to lack of knowledge in plagiarism area. It 
was confusing whether the action was plagiarism or not.  

6 Internet was the main source of learning and it gave abundance information in today’s digital era.   

7 Writing needed idea and definitely information to develop the idea. It could be solely done by 
searching and reading many writing to get inspiration. But, sometimes, the student was seduced 
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by the flow of the other writers’ work which led the student to imitate and copy. 

8 There had never been punishment of doing plagiarism. 

9 The student had many assignments from the courses they took in one semester. To finish all 
assignment as the due date, borrowing friends’ assignments and utilizing internet were helpful.  

10 The student did not know how to avoid plagiarism. The types of plagiarism were also unknown by 
the student.  

 

Based on the table 3, there are several causes why the students plagiarize. It could be pointed 

out by five points. First, it is due to ignorance of what plagiarism is. Many students do not know what 

plagiarism is which allow them to even do plagiarism unintentionally or intentionally. The students do 

not regard copying or borrowing someone’s work as a serious offence because copying or borrowing 

is done by many students. They do not know that copying or borrowing without proper citation and 

referencing is a part of plagiarism which does offend academic integrity. Mahmood (2009) found that 

whereas students think they know what plagiarism is, they cannot always identify or determine it 

correctly.  

Second, the penalties of doing plagiarism are only mouth words. Many students are unfamiliar 

with the punishments of doing it. In a research done by Gururajan and Roberts (2004),it was found 

that their research participants believed that plagiarism is not against their ethical values because the 

attitudes shown by the students indicate that plagiarism should be tolerated in academic environment 

and should not be punished severely.  

Third, there is a high expectation towards the varied assignments given to be submitted. It 

becomes a huge pressure for the students to finish all assignments. The assignments themselves are 

the part of assessment to pass the course or fail it. It definitely leads to a desire to plagiarize in 

meeting the standard of the expectation. Additionally, Mahmood (2009) stated that the students were 

noted to be ignorant towards plagiarism especially when the students were in the final years of their 

programs of study. 

Fourth, the students nowadays are dependable on internet without believing their own 

capabilities. Internet within this digital era serves uncountable accessible information which allows 

them to obtain help easily. In contrast, the rapid growth of technology is inversely proportional with the 

development of detaching plagiarism application.   

Fifth, plagiarism is perceived as a usual tolerable action done by many students. It is considered 

in relation to social norm theory of Berkowitz (2004); Perkins (2003), Perkins and Berkowitz (1986) as 

stated in Fish and Hura (2013) and the research by McCabe et al. (2001) and Rettinger and Kramer 

(2009) as stated in Fish and Hura (2013) which found that when students believe others have 

cheated, they are more likely to choose to cheat. Student who are surrounded by a high plagiarism 

environment tend to follow it as a norm and choose to plagiarize in finishing the tasks, thus the types 

of plagiarism are viewed as less serious.  

In line with the aforementioned findings on the causes of plagiarism, Klein (2011) listed ethical 

theories, social desirability, perceptions of plagiarism, and demographics and academic dishonesty as 

the reasons students choose to plagiarize. In addition, Dodou and Winter (2011) presented that the 

main cause of plagiarizing behaviors seems to be lack of proper knowledge and difficulty to reshape 

complex notions, attitudinal problems including calculating behaviors, competitiveness, and time 

pressure, as well as cultural idiosyncrasy (e.g., perception of authority, prior educational experiences).  

 

4. Conclusion 

Amongst all types of plagiarism, the sixth type was more frequently done (9.26%) in always 

scale. In usually scale, the fifth type was more frequently done compared with the other types. In 

sometimes scale, the first type (57.41%) and the fifth type (57.41%) were chosen frequently. In rarely 

scale, the fourth type (41.67%) was more frequently done compared with the other types. In never 

scale, the second type was on top (54.63%) amongst all. There are 5 points as the reasons why the 

students plagiarize: a) it is due to ignorance of what plagiarism is, b) the penalties of doing plagiarism 

are only mouth words, c) there is a high expectation towards the varied assignments given to be 
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submitted, d) the students nowadays are dependable on internet, and e) plagiarism is perceived as a 

usual tolerable action done by many students.  
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1. Pendahuluan 

Agama Hindu menyakini adanya Tuhan dalam wujud Tri Murti, Brahma, Wisnu, dan Siswa. Tri 

Murti bersifat niskala sehingga manusia tidak dapat melihatnya secara sekala. Manusia adalah homo 

empiricus,  homo imaginarius, dan homo symbolicum (Atmadja, 2016; Hardiman, 2015, Morin, 2005). 

Esiensi ini mengakibatkan manusia me-nyekala-kan yang niskala melalui imajinasi dalam bentuk 

simbol. Dengan cara ini manusia lebih mudah memahami dan menangkap pesan-pesan yang 

disampaikan Tuhan yang tertuang pada tindakan sosial.  

Tri Murti disimbolkan dengan tiga helai benang, yakni Brahma benang merah, Wisnu benang 

hitam dan Siwa benang putih. Tri Datu berarti benang (datu) berwarna tiga. Cara mendapatkannya 

melalui ritual. Misalnya, persembahyangan umat Hindu di pura Dalem Ped, di Nusa Penida akan 

mendapatkan paica  gelang Tri Datu. Begitu pula pemakai jasa dukun guna menanggulangi penyakit 

beretiologi supernatural diberikan jimat gelang Tri Datu. Jimat ini berkekuatan magis sebagai penolak 

bala. Pemakai jimat akan terlindung dari bahaya bersumberkan dari sebab-sebab sekala dan/atau 

niskala (magi hitam seperti leyak, cetik dan guna-guna) (Atmadja, Sendratari dan Rai, 2015). 

Perubahan sosial sebagai akibat dari globalisasi menjadikan gelang Tri Datu sebagai komoditas 

sehingga menyatu dengan kegiatan bisnis. Gelang Tri Datu dipasarkan melalui pasar sehingga dia 

merubah menjadi budaya popoler (pop). Ciri-cirinya, diproduksi secara massal, dijual di pasar dengan 

tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan dan pemakaianya pun bersifat massal. Motif 

pemakaianya lebih menakankan pada kesenangan (Atmadja dan Ariyani, 2016).  

Gelang Tri Datu sebagai budaya pop merupakan hasil industri kreatif. Mengingat, proses 

produksinya memadukan berbagai modal yang ada pada masyarakat Bali. Gelang Tri Datu sebagai 

budaya pop bentuknya sangat estetis dan ditambah dengan berbagai kreativitas baru sehingga kaya 

akan makna. Begitu pula gelang Tri Datu memiliki merek (brand) sangat beragam dengan bahasa-

bahasa yang menarik konsumen untuk membelinya. Gelang Tri Datu sebagai budaya pop dilengkapi 

pula dengan penentuan harga, tidak semata-mata agar produsen mendapatkan keuntungan secara 

BISNIS GELANG TRI DATU SEBAGAI BUDAYA POPULER PADA 
MASYARAKAT BALI  
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interpreted with the help of a pre-established theoretical framework. The result of this research showed that 
production and marketing of Tri Datu bracelet can not be separated from market desire and effort to realize 
product differentiation owned by merchant. The production process involved a scale process as well as the 
product work in general and the niskala process on the Tri Datu bracelet that is religiously blessed by the priest. 
The Tri Datu bracelet is then sold conventionally or by authorizing an online based marketing method. 

 
Keywords: Tri Datu bracelet, pasupati, production, marketing 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk mengetahui latar belakang, proses produksi serta 
aspek pemasaran dari gelang Tri Datu. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi 
dan diinterpretasi dengan bantuan kerangka teoritik yang telah disusun sebelumnya. Hasil penelitian menujukkan 
bahwa produksi dan pemasaran gelang Tri Datu tidak dapat dipisahkan dari keinginan pasar dan upaya untuk 
mewujudkan diferensiasi produk yang dimiliki oleh pedagang. Proses produksi melibatkan proses skala 
sebagaimana pengerjaan produk pada umumnya dan proses niskala pada gelang Tri Datu yang dipasupati. 
Gelang Tri Datu yang dihasilkan dijual secara konvensional maupun dengan mempergunakan metode 
pemasaran berbasis online. 

Kata kunci: gelang Tri Datu, pasupati, produksi, pemasaran. 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  406 

jelas, tetapi juga untuk kelangsungan hidup usahanya. Kegiatan usaha  gelang Tri Datu sangat baik, 

terbukti penggunaan gelang Tri Datu menjadi gaya hidup bagi orang Bali. 

Perubahan gelang Tri Datu menjadi budaya pop merupakan gejala sosial budaya yang sangat 

menarik dan penting untuk dikaji. Mengingat, hasil wawancara kasual terhadap pemakai gelang Tri 

Datu, misalnya mahasiswa,  ternyata banyak yang belum paham secara utuh tentang gelang Tri Datu. 

Misalnya, mereka belum memahami alasan maknawi perubahan gelang Tri Datu dari budaya agama 

menjadi budaya pop. Perubahan ini menarik, karena ada kontradiksi, yakni budaya agama yang 

sakral, berubah menjadi budaya pop yang profan. Dengan demikian gelang Tri Datu mengalami 

desakralisasi atau profanisasi bahkan pasarisasi dan moneterisasi pada masyarakat Bali (Atmadja, 

dkk, 2017).  

Pemakai gelang Tri Datu banyak yang belum memahami aspek-aspek terkait gelang Tri Datu 

sebagai produk industri kreatif. Misalnya, mereka belum memahami proses produksi yang 

menyatukan aneka modal, cara penentuan harga dan merek beserta maknanya. Pemakai gelang Tri 

Datu juga belum memahami sistem pemasaran dan  implikasi perubahan makna  gelang tri batu bagi 

masyarakat Bali. Sebab, kehidupan manusia pada era masyarakat konsumsi selalu menekankan 

pada nilai guna dan nilai simbolik sehingga barang yang dipakai bisa melenceng makna aslinya 

(Atmadja, 2014; Piliang, 2004, Ibrahim dan Akhmad, 2015). Hal ini dapat mengakibatkan erosi 

terhadap emosi keagamaan sebagai bagian terpenting dari agama (Koentjaraningrat, 1990). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perubahan gelang Tri Datu yang semula hanya 

diperoleh dalam proses ritual yang bersifat sakral menjadi dapat diperoleh di pasar dan bersifat profan 

merupakan fenomena yang menarik. Artikel ini akan membahas fenomena ini dari aspek produksi dan 

pemasaran gelang Tri Datu yang yang meliputi, 1) latar belakang memproduksi gelang Tri Datu, 2) 

proses produksi, dan 3) aspek pemasaran gelang Tri Datu.  

2. Metode  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang 

mendasarkan diri pada paradigma teori sosial kritis. Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian 

pustaka dan studi kancah terbatas guna memperoleh gambaran umum tentang aneka masalah yang 

terkait dengan bisnis  gelang Tri Datu. Teori yang didapat lewat studi kepustakaan merupakan baku 

untuk membentuk kerangka teori yang ekplisit, dan implisit (ada dalam pikiran peneliti). Kerangka teori 

ini merupakan rekan terselubung yang menemani peneliti dalam mempertajam perumusan masalah 

dan pelaksanaan penelitian kancah. 

Lokasi penelitian adalah unit usaha gelang Tri Datu berlikasi di desa Penarukan Singaraja, 

Jalan Kenyeri Gang Kemoning Denpasar, desa Trunyan Bangli, desa Tulikup Gianyar dan desa 

Guang Sukawati. Lokasi lainnya adalah pasar cendramata, seperti Pasar Cendramata Sukawati, 

Tampak Siring, destinasi pariwisata di Bali yang memuat pedagang kaki lima dan pedagang acung – 

mereka pada umumnya menjual gelang Tri Datu, misalnya kawasan Kintamani termasuk pura Batur, 

tanah Lot, Jalan Gajah Mada Tabanan, toko Buku Gramedia dll. Pelacakan informasi dilakukan pula 

lewat internet, mengingat internet merupakan media penting bagi transsaksi gelang Tri Datu.  

Informan penelitian ini ditunjuk secara purposive antara lain  pemilik usaha gelang Tri Datu, 

begitu pula lokasi peneitian dapat dikembangkan memakai teknik snowball. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan  1) wawancara mendalam terhadap informan, 2) observasi sistem produksi gelang 

Tri Datu, dan pemasaran. Aspek-aspek yang diobservasi, yakni setting, participant, activity and 

interaction, frequency and duration, dan subtile factors.  Ketiga, studi dokumen, misalnya cacatan 

penjualan barang, bahan baku, dan pembukuan. Dalam rangka lebih menjamin kesahihan data 

dilakukan teknik triangulasi data. Adapun teknik triangulasi yang digunakan, yakni: (1) triangulasi 

teknik pengumpulan data; (2) teknik triangulasi sumber data; (3) triangulasi waktu; (4) triangulasi 

informan kunci dan teman sejawat; dan (4) triangulasi teori.  

Analisis data mengikuti langkah-langkah Berger dan Luckmaan (1991) dan (Berger dalam 

Samuel, 2012) dan Derrida (dalam Lubis, 2012) – bisa pula dikaitan dengan Kriyantono (2015), yakni: 

pertama konseptualisasi berbentuk kegiatan  menemukenali konsep-konsep emik terkait dengan 

masalah yang  dikaji dalam penelitian ini. Kedua. hasil konseptualisasi berwujud kegiatan  tidak 
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menerima begitu saja makna konsep yang diberikan oleh informan, melainkan disertai dengan 

penafsiran secara cermat dan kritis guna menghasilkan makna-makna baru – tidak terlepas dari 

makna yang diberikan oleh infoman. Ketiga, kegiatan ini berkaitan dengan  dekonstruksi, yakni 

melakukan pembongkaran terhadap makna konsep emik atau bahkan bisa pula dilakukan terhadap 

berbagai data lain yang berasal dari tindakan sosial dan artefaktual guna menemukenali jaringan 

kekuasaan, ideologi, kepentingan, motif, tujuan atau  hasrat yang ada di baliknya yang sengaja 

maupun tidak sengaja disembunyikan oleh pelaku budaya. Pembongkaran tidak saja menghasilkan 

makna-makna baru atas suatu konsep, tetapi juga disusun dalam bentuk hipotesis atau teori tentatif. 

Keempat, pembuktian, yakni  membuktikan kebenaran teori tentatif lewat pengumpulan data lanjutan 

– bisa disertai dengan dekonstruksi untuk melahirkan teori sosial kritis sebagai jawaban atas masalah 

penelitian. Kelima, objektivasi memperkuat temuan dengan cara merujuk pada teori-teori sosial 

dan/atau temuan orang lain mengenai kajian yang sama.  

3. Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pemaknaan dengan mempergunakan kerangka 

teoritik yang telah disusun, maka dapat dipaparkan berbagai aspek terkait dengan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

3.1 Latar Belakang Memproduksi Gelang Tri Datu 

Sebagai barang hasil produksi industri kreatif gelang Tri Datu memiliki ciri-ciri yang serupa 

dengan produk industri kreatif lainnya yakni diproduksi dan dikonsumsi secara massal, 

diperjualbelikan di pasar, motif utama mencari keuntungan, dan penekanannya pada pemberikan 

kenikmatan sebagai landasan bagi tindakan manusia agar membelinya. Akibatnya, pengosumsian 

sesuatu barang mendasarkan pada nilai guna, tetapi pada nilai simbolik  (Atmadja dan Ariyani, 2016;  

Strinati, 2003; Barker, 2004; Ardini, 2016).  

Kondisi ini dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan dengan Ibu Kadek Winie Kaori, 

pemilik Kaori Grup yang memproduksi dan menjual gelang Tri Datu, produksi dilakukan karena minat 

pasar yang besar untuk produk tersebut  

“Niki produk tambahan. Tyang kan di dupa. Awalnya kita mengikuti pameran-pameran, sekadi 

pameran PKB tiap tahunan, kan di PKB nika kebutuhan perlengkapan sembahyang selain ada 

juga patung dewa-dewi, ada juga tempat tirta. Nah, pada saat tyang jaga PKB ada (yang 

bertanya), ‘Kak, ada ngak gelang yang kakak pakai?” Tyang pakai gelang Tri Datu. Gelang 

yang memang saya suka. ‘Kak, jual ngak gelang yang kayak itu?’ ‘Ngak kakak bikin aja.’ Ada 

juga konsumen menawarkan. ‘Gimana kalau gelangnya juga kakak jual disini kak? Kan ada 

keterkaitan antara dupa, tempat tirta, patung dewa-dewi sekadi piranti dalam persembahyangan 

tambahkanlah gelang.’ Makanya setiap kali kita pamerkan, ada pernak-pernik seperti ini kita 

tambahkan. PKB nika PKB 2013. Setiap tahun kita ikut PKB, perkembangan produknya dari 

sanalah kita mendengar p dari konsumen. Setelah kita rasa itu cocok untuk kita tambahkan di 

produk kita makanya tiap tahun kita tambah produk dan menambah variasi dari produk nika. 

Apa yang selera masyarakat inginkan kita berusaha untuk mengikuti.” 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kejayaan pasar pada era masyarakat 

konsumsi mengakibatkan agama berubah menjadi komoditas. Karakteristik komodifikasi agama 

meminjam Kitiarsa (2013) memiliki beberapa ciri, pertama, agama menyatu dengan kapitalisme dan 

konsumerisme (Halim, 2013). Kedua, peroduk agama memiliki ciri-ciri langka, bernilai tinggi, unik 

dan/atau sedang dibutuhkan sehingag menjadi komoditas. Ketiga, komoditas agama berbentuk 

barang yang  erat kaitannya dengan tokoh suci agama. Keempat, komoditas agama diproduksi, 

dikontrol dan direkayasa dan/atau melibatkan suatu lembaga agama. Kelima, komoditas agama sarat 

dengan makna-makna simbolik, kualitas sakral, dan reputasi karisamtik, Keenam, komoditas agama 

dipromosikan lewat peristiwa-peristiwa publik, seperti ritual, pestival keagamaan, perayaan hari-hari 

suci keagamaan, dan wisata rohani. Ketujuh, komoditas agama dapat pula disalurkan lewat media 

massa. Kedelapan, barang yang dipasarkan dapat berbentuk jimat. Muncul pula aliran-aliran 
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keagamaan dalam suatu agama yang sangat gencar “menjual agamanya”. Dengan demikian pada era 

masyarakat konsumsi berlaku agama pasar dan pasar agama. Aspek-aspek ini merupakan fokus 

kajian Sosiologi Komodifikasi Agama. 

Kejayaan agama pasar dan pasar agama dapat memunculkan persepsi berbeda pada pemeluk 

agama, bergantung pada habitus yang dipakai untuk melihat dan/atau kepentingan. Namun, 

meminjam gagasan Lan (2012)  tidak bisa dipungkiri bahwa komodifikasi simbol-simbol agama dapat 

mengacu kepada ideologi kepribumian (indigenism). Artinya, pemakai suatu atribut agama yang 

didapat lewat pasar, tidak saja sebagai aksesoris ketubuhan, tetapi mengacu pula kepada identitas 

untuk membedakan dirinya sebagai peribumi dengan identitas agama tertentu, dilawankan dengan 

orang lain yang dikategorisasikan sebagai nonpribumi – acap kali dikaitkan pula dengan agama 

sebagai pembedanya. 

3.2 Proses Produksi Gelang Tri Datu 

Gelang Tri Datu yang dijual terdiri dari dua jenis, yakni gelang Tri Datu yang dijual “kosong” 

atau tanpa melalui ritual Pasupati dan gelang Tri Datu yang telah dipasupati. Pasupati merupakan 

nama dewa yakni Dewa Pasupati yang merupakan raja jiwa (lord of soul). Pasupati merupakan ritual 

ritual yang bertujuan untuk memberikan jiwa ke dalam sebuah benda (Luwiyanto, 2014). Dengan 

demikian, ritual Pasupati yang dilakukan terhadap gelang Tri Datu bertujuan untuk memberikan jiwa 

atau kekuatan spiritual kepada gelang tersebut sehingga dapat berfungsi sesuai fungsi yang 

dimaksudkan. Kedua jenis produk ini, yang tidak dipasupati dan dipasupati memiliki bahan baku yang 

sama. Proses produksi dikerjakan dengan mayoritas memanfaatkan tenaga kerja kaum perempuan. 

Kaum perempuan membentuk kelompok yang kemudian memproduksi bahan baku gelang Tri Datu 

sesuai pesanan produsen di rumahnya masing-masing secara borongan. Hal ini sesuai dengan apa 

yang dikemukakan oleh Atmadja dan Ariyani (2015) yang menyatakan bahwa bahwa produksi dengan 

sistem industi rumah tangga seperti ini mayoritas digeluti oleh perempuan karena fleksibilitas lokasi 

dan jam kerjanya. 

Setelah bahan baku gelang Tri Datu selesai dikerjakan maka bahan baku tersebut dikembalikan 

kepada produsen gelang Tri Datu yang kemudian akan menambahkan berbagai aksesoris pada 

gelang tersebut sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini,  

 

       

                          
                                     Gambar 1. Gelang Tri Datu dengan aksesoris buah Rudraksa (kiri) dan 

           dan gelang Tri Datu dengan aksesori uang kepeng (pis bolong) serta  

                        Aksara Suci Omkara (kanan) 

 

Jika gelang Tri Datu tersebut tidak akan dipasupati, maka setelah ditambahkan berbagai 

aksesori, maka benang tersebut akan langsung dijual kepada konsumen. Namun, jika gelang tersebut 

akan dipasupati maka sebagaimana yang dikemukakan oleh  Ibu Kadek Winie Kaori, akan melalui 

tahapan berikutnya yakni,  

“….nah tyang suka yoga waktu nika, kebetulan tyang kenal sama guru yoga, dr. Gede 

Kamajaya dari Nusa Penida sareng Bu Putu Rahmadewi dari Denpasar. Beliau sebagai 
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spiritual Yoga Tantra. Ibunya juga buka sekadi konsultasi kenten. Jadi kalau mau konsultasi 

pribadi dados, mau tanya tentang garis tangan utawi teropong kenten ngih dados. Ndak ada 

masalah. Timnya 3 orang. Tergantung permintaan, berapa kita kirim ke sana. Kalau permintaan 

lebih banyak, lebih banyak.” 

Gelang yang akan dipasupati dikirim dari pabrik untuk mendapatkan proses pasupati oleh tim dengan 

mempergunakan pendekatan Tantra Yoga. Proses ini meningkatkan harga jual gelang Tri Datu jika 

dibandingkan dengan gelang yang tidak melalui prose pasupati. Peningkatan harga jual ini mencapai 

hingga 30% dan bervariasi antar satu gelang dengan gelang yang lain. Hal ini disebabkan proses 

produksi gelang Tri Datu yang dipasupati dilakukan berdasarkan sesuai pesanan sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Ibu Kadek Winie Kaori, berikut ini,  

“….untuk biar ndak boros. Karena muki keuangan untuk masing-masing zodiac berbeda-beda. 

Misalnya Aquarius itu muki 6 dan 7. Yang namanya muki itu guratan-guratan nika Bu (di buah 

Rudraksa). Muki Dewi Laksmi untuk kemakmuran dan kesehatan. Setiap muki ada maknanya. 

Kita juga pakai sastra untuk membuat gelang, biar bisa mengikuti manfaatnya. Bukan sekedar 

gelang aksesoris saja tapi niki bermanfaat juga dari sastra yang kita pakai nika. Niki namanya 

Buku Siwa Purana. Itu yang kita pakai, yang menjelaskan tentang apa manfaat Rudraksa 

bagaimana manfaat itu bisa berfungsi untuk tubuh kita dari pemakaian muki. Muki nika guratan 

di buah rudraksa sekadi niki. Untuk pasupati untuk gelang, tyang ada pembedanya. Ada 

rajahan khusunya yang dari perak. Jadi kalau tanpa itu, gelang biasa. Jadi gelang kita pakai 

pasupati khusus ada garansinya. Kartu garansi  bahwa itu ada kerusakan kita ganti. Ada 

sertfikatnya. Sertifikat untuk memastikan itu sudah dipasupati. Ada brosurnya. Jadi yang 

membedakan. Jadi ada beberapa aksesoris kita. Gelangnya yang pasupati yang membedakan 

adalah rajahan niki. Juga kalungnya. Bahan utamanya Rudraksa. Kalau Tri Datunya sesuai 

pesanan. Kalau mereka maunya pesen Tri Datu tapi isi Pasupati, kita standarnya begini.”  

 

Dapat disimpulkan bahwa produksi Gelang Tri Datu yang telah dipasupati dilakukan sesuai 

karakteristik pemesannya. Selain itu, Gelang Tri Datu yang telah dipasupati akan dilengkapi dengan 

sertifikat telah dipasupati, kartu garansi, dan brosur yang berisi manfaat dari gelang yang disesuaikan 

dengan karakteristik pemesannya.  

 

                           
                         Gambar 2. Kelengkapan yang diperoleh pembeli gelang Tri Datu Pasu- 

           pati, yang terdiri dari sertifikat, brosur dan kartu garansi.  

Dengan berbagai kelengkapan ini produsen memberikan jaminan bahwa produk yang dijualnya 

telah dipasupati, berkualitas dan jika terdapat kerusakan akan dilakukan penggantian. Jaminan ini 

akan meningkatkan kepercayaan pembeli akan produk yang dibelinya.   
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3.3 Aspek Pemasaran Gelang Tri Datu  

Sebagaimana halnya dengan produk ekonomi kreatif lainnya, pemasaran gelang Tri Datu 

dilakukan dengan memanfaatkan saluran pemasaran konvensional sekaligus memanfaatkan dunia 

maya. Saluran pemasaran konvensional dilakukan dengan memasarkan produknya melalui distributor 

maupun agen. Selain itu, pemasaran secara konvensional dilakukan pula dengan mengikuti berbagai 

pameran yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Pameran yang paling ikonik adalah Pesta 

Kesenian Bali yang diselenggarakan di Art Center, Denpasar. Dalam pameran tersebut, pihak 

produsen menawarkan produk-produk terbaiknya agar dapat diterima oleh pasar. Di ajang ini pula 

produsen menyerap keinginan pasar sehingga ajang ini merupakan ajang untuk mempertukarkan nilai 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Kottler dan Armstrong (2011). Konsumen mengkonsumsi nilai 

yang ditawarkan oleh produsen, sedangkan produsen menyerap nilai yang diinginkan oleh konsumen 

untuk kemudian dapat menghadirkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. 

Suasana pameran di Pesta Kesenian Bali dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

  
Gambar 3. Suasana ruang pameran salah satu produsen gelang Tri Datu yang ramai pembe- 

li (kiri) dan berbagai jenis gelang Tri Datu yang dipasarkan di pameran (kanan) 

Selain mempergunakan jalur pemasaran konvensional, pemasaran gelang Tri Datu juga 

dilakukan dengan mempergunakan media internet. Para produsen benang Tri Datu memasarkan 

produknya melalui website maupun berbagai toko online yang ada. Metode pemasaran ini 

menyebabkan gelang Tri Datu juga dikonsumsi oleh konsumen dari berbagai wilayah di tanah air 

bahkan hingga ke luar negeri. Kondisi ini tentulah sangat membanggakan dan dapat membantu 

perekonomian masyarakat Bali. Namun, konsumsi gelang Tri Datu wajib pula dibarengi dengan 

pemahaman maknanya sehingga pemakainya tidak terseret dalam konsumerisme semata.  

4. Simpulan 

Benang Tri Datu telah mengalami pergeseran dari benda ritual yang diperoleh melalui ritual 

menjadi produk yang diperoleh melalui pasar. Hal ini tidak dapat dilepaskan globalisasi yang salah 

satu cirinya adalah globalisasi yang mendorong konsumerisme dan penguatan identitas atau yang 

dikenal pula dengan politik identitas. Kebutuhan konsumen akan gelang Tri Datu ini kemudian 

ditangkap oleh produsen dengan mengeluarkan berbagai produknya. Gelang Tri Datu ini kemudian 

dijual sebagai asesoris ataupun dijual dengan predikat telah dipasupati. Ritual Pasupati dilakukan oleh 

pelaku spiritual dengan meyalurkan energi gaib kepada gelang Tri Datu. Ritual ini menyebabkan 

harga gelang menjadi lebih mahal daripada gelang yang tidak dipasupati atau dikenal pula sebagai 

gelang “kosongan”. Gelang yang telah dipasupati diharapkan dapat memberikan kekuatan spiritual 

kepada pemakainya. Dengan kekuatan spiritual tersebut pemakai gelang Tri Datu diharapkan dapat 

terhindar dari mara bahaya, murah rejeki, tidak boros, dan lain sebagainya.  
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Gelang Tri Datu dijual melalui pasar konvensional dan secara online. Pasar konvensional yang 

sering dimanfaatkan adalah berbagai pemeran yang diselenggarakan baik oleh intansi pemerintah 

maupun swasta. Pemasaran online dilakukan dengan membuka website maupun memasarkan 

melalui berbagai toko online. Pemasaran secara online ini membuat pasar gelang Tri Datu tidak 

hanya tersebar di Bali namun sudah menasional bahkan mendunia. Kondisi ini tentu saja dapat 

berdampak positif bagi perekonomian Bali. Namun demikian, konsumsi gelang Tri Datu yang tanpa 

memahami makna yang terkandung di dalamnya dapat digolongkan sebagi sikap konsumtif yang tidak 

mencerminkan semangat keberagamaan yang sesungguhnya.  
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1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini penerapan TIK merupakan faktor yang penting dan sangat dibutuhkan bagi 

sebuah organisasi. Pengelolaan TIK yang baik, akan menghasilkan keputusan yang sangat tepat dan 

akurat. Keputusan yang tepat dan akurat akan sangat menentukan kesuksesan sebuah organisasi. 

Pengelolaan TIK harus menghasilkan informasi/data yang komplet, relevan, tepat waktu, akurat dan jelas. 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan segala bentuk teknologi yang menunjang 

penyampaian informasi dan pelaksanaan komunikasi searah, dua arah, atau bahkan lebih. TIK mencakup 

didalamnya radio, televise, sampai dengan internet dan bahkan converence melalui layar telepon 

genggam. Selain perangkat diatas, video, VCD/DVD, komputer dengan sejumlah program aplikasi, 

internet (online atau affline) adalah sejumlah perangkat lunak dan perangkat keras yang masuk dalam 

kategori TIK.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mempengaruhi inovasi dan strategi 

dalam penyelenggaraan kinerja Koni diseluruh Indonesia. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 

adalah organisasi olahraga Indonesia yang membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan nasional 

dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. KONI bertujuan untuk mewujudkan prestasi 

HUBUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DALAM 
MENUNJANG KINERJA KONI KARAWANG 
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This study aims to find out the answer accurately and scientifically about the relationship between 
communication between informatics and communication technology in support of Koni's performance. This research 
was conducted on Koni Karawang, the approach used with correlation with survey method. The sample of research is 
30 KONI Karawang Management with purposive random sampling technique to take sample. The research was 
conducted in August 2015. Instrument uses questionnaires for performance, Information and Communication 
Technology. The data analysis technique uses T-test as hypothesis test. The results of this study are obtained, 1) 
there is a relationship of informatics technology in support of work Koni t count = 4.78 bigger than ttable = 1.70. 2) 
There is a communication relationship in support of work in Koni which t count = 3.20 is greater than ttable = 1.70. 3) 
there is a significant relationship between informatics and communication technology in support of basic 
organizational work in KONI which Fcount = 19.96 is greater than Ftabel = 3.35. 
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Penelitianinibertujuan untuk mengetahui jawabannya secara akurat dan ilmiah mengenai hubungan antara 
komunikasi antara teknologi informatika dan komunikasi dalam mendukung kinerja Koni. Penelitian ini dilakukan pada 
Koni Karawang, pendekatan yang digunakan dengan korelasional dengan metode survey. Sampel penelitian adalah 
30 Pengurus KONI Karawang dengan teknik purposive random sampling untuk mengambil sampel. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Agustus 2015. Instrument menggunakan kuisioner untuk kinerja, Teknologi informasi dan 
Komunikasi. Teknik analisis data menggunakan Uji-t sebagai uji hipotesis. Diperoleh hasil penelitian ini adalah, 1) 
terdapat hubungan teknologi informatika dalam mendukung pekerjaan Koni yang thitung = 4,78 lebih besar dari ttabel = 
1,70. 2) Ada hubungan komunikasi dalam mendukung pekerjaan di Koni yang thitung = 3,20 lebih besar dari ttabel = 
1,70. 3) terdapat hubungan yang signifikan antara teknologi informatika dan komunikasi dalam mendukung pekerjaan 
organisasi dasar di KONI yang Fhitung = 19,96 lebih besar dari Ftabel = 3,35. 
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olahraga yang membanggakan, membangun watak bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat 

bangsa Indonesia. 

Koni sebagai induk organisasi olahraga memiliki peran penting dalam mengembangkan sumber 

daya manusia terutama sumber daya olahraga, baik ditingkat daerah, nasional, regional dan 

internasional. Sehingga dituntut memiliki komitmen, motivasi kerja, dan kinerja pegawai dalam rangka 

mewujutkan visi, misi dan tujuan Koni Karawang pada semua tingkatan/level. 

KONI Karawang adalah salah satu anggota KONI Propinsi Jawa Barat yang membantu Pemerintah 

DaerahKarawang dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi, 

mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan olahraga fungsional, melaksanakan 

pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi, serta menyiapkan, melaksanakan, 

maupun mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang 

bersifat lintas daerah dan nasional. 

Rendahnya kinerja KONI Karawang dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya : komitmen dan 

motivasi kerja. Faktor tersebut dapat dirasakan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung, 

kinerja para pegawai-pegawai lembaga olahraga dalam hal ini Koni Karawang.Sehubungan dengan hal 

tersebut, Para pegawai KONI Karawang perlu dikelola dengan baik agar berfungsi diarahkan agar dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan organisasi KONI Karawang. 

Hasil pengamatan dan pengalaman peneliti sebagai akademisi menemukan masih banyak terdapat 

faktor yang menghambat kinerja pengurus KONI Karawang Antara Lain: Sistem kerja yang belum 

baik,motivasi kerja, kurang menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, SDM yang belum 

memadai, kurang kesadaran dari pengurus akan rasa tanggung jawab. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melihat tentang Hubungan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) Dalam Menunjang Kinerja KONI Karawang. Sehingga penelitian ini akan bertujuan 

untuk keberhasilan program serta kinerja yang telah dicanangkan KONI Karawang. 

 

B. Telaah Pustaka 

a. Kinerja 

Kinerja dapat menentukan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan 

dalam kurun waktu tertentu. Sehingga kinerja merupakan kemampuan yang ditampilkan oleh seseorang 

untuk menyelesaikan pekerjaan.Kinerja dapat dikatakan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu dari 

seseorang yang mengacu pada kriteria ketercapaian standar yang lebih terukur. Upaya peningkatan 

kinerja perlu dilakukan secara kolaboratif melalui penerapan manajemen kinerja. 

Paul F. Wilson dan Richard D. Pearson (1995:1) mengatakan bahwa “Performance includes a 

number of factors or aspects that taken together, are satisfactory or not. This focus on the outcomes is 

important, as well, as the influence of previous events, conditions, and perception/expections of observer”. 

Kinerja dapat beberapa faktor atau aspek didalamnya, merasakan bersama, sebuah kepuasan atau tidak 

merasakan. Terfokus pada hasil atau adalah suatu hal yang amat penting, sebaik pengaruh kegiatan 

sebelumnya, kondisi dan persepsi/harapan dari pengamat. 

Gibson, Ivancevich, Donnely dan Konopaske (1995:1) mendefinisikan kinerja sebagai“….the 

outcomes jobs that related to the purpose of the organization such as quality, efficiency and other criteria 

of effectiveness”. Hasil dari sebuah pekerjaan yang memiliki hubungan dengan tujuan organisasi seperti 

kualitas, effisiensi dan kriteria lain dari efektivitas. Dessler (2006:364) di dalam manajemen kinerja 

mengatakan bahwa kinerja adalah proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian dan 

pengembangan kinerja ke dalam suatu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja 

karyawan mendukung tujuan strategis perusahan.  

Kinerja menekankan hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan seseorang yang bekerja 

atau tujuan organisasi tempat oraganisasi tersebut menjalankan pekerjaannya. Pernyataan tersebut 

dikemukakan oleh Robbinsdalam Zen (2012) yang menyatakan bahwa suatu pencapaian tujuan adalah 
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defenisi dari kinerja. Tujuan itu dapat berupa kuantitas, kualitas, fleksibilitas, akuntabilitas, sesuatu yang 

lain sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. 

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

Menurut Gibson dalam Roma (2010), ada 3 faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja: (1) faktor 

individu : kemampuan, keterampilan, atar belakang, keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan 

demografi seseorang, (2) faktor psikologi : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan 

kerja, (3) faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan 

(reward system).Kinerja dalam menjalankan fungsi tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan 

kepuasan kerja dengan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat 

individu. Oleh karena itu, menurut model partner-lawyer (Donenellt, Gibson and Invancevich), kinerja 

individu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor : (1) harapan mengenai imbalan, (2) dorongan, (3) 

kemampuan, (4) potensi terhadap tugas, (5) imbalan internal dan eksternal, (6) persepsi terhadap tingkat 

imbalan dan kepuasan kerja. Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu : (1) 

kemampaun, (2) keinginan, (3) lingkungan. 

Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus mempunyai keinginan yang 

tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. Tanpa mengetahui ketiga faktor ini kinerja 

yang baik tidak akan tercapai. Dengan kata lain, kinerja individu dapat ditingkatkan apabila ada 

kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. Kinerja individu dipengaruhi oleh kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja itu sendiri adalah perasaan individu terhadap pekrjaannya. Perasaan ini berupa suatu 

hasil penilaian mengenai seberapa jauh pekerjaan secara keseluruhan mampu memuaskan kebutuhan. 

c. Hakikat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Secara singkat teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut :  menurut arif (2008) manusia 

adalah makluk sosial, disamping sandang pangan dan papan sebagai kebutuhan utamanya, maka 

sabagai mahluk sosial manusia membutuhkan komunikasi diantara sesamanya untuk dapat saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Mulailah manusia mencari dan menciptakan sistem, alat yang 

dapat digunakan untuk berkomunikasi. Awal pertama dengan melukis (menggambar) di dinding gua, 

isyarat tangan, isyarat asap, isyarat bunyi, huruf, kata, kalimat, tulisan, surat sampai dengan telepon 

internet. 

Bentuk dari perkembangan teknologi informasi yang paling modern dan kini digunakan oleh 

milyaran penduduk diseluruh dunia adalah intrnet. Robby Chandra (1998:70) mengurai hakikat internet 

adalah stimulus atau ransangan. Internet sabagai wujud hypermedia yang terus tumbuh memungkinkan 

manusia mencari informasi, mengirim informasi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Internet adalah 

dunia maya jaringan computer (interkoneksi) yang terbentuk dari milyaran komputer di seluruh dunia. 

d. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi informasi dan komunikasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelolo 

informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akuran. Isi dari ilmu tersebut dapat 

berupa teknik-teknik dan prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif. Mmenurut 

santoso (2007) Informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah telah informasi ini dapat berupa 

ramalan cuaca, surat, berita, publikasi hasil penelitian dan pengembangan atau program 

pendidkan/pelatihan, misalnya teknik menggelas, cara memasak, pelajaran music atau pelajaran lian. 

Akan tetapi jika penggunakan pemahaman awam, TIK tak lebih dari sekedar alat yang dibuat untuk 

memudahkan menusia dalam berkarya. Dalam konteks ini, TIK tak berbeda halnya dengan pisau, 

cangkul, atau mobil. Sebagai alat TIK bersifat netral, Ia dapat dipakai untuk tujuan kebaikan, demikian 

pula dapat digunakan sebagai alat bantu kejahatan atau aktivitas lain yang negative. Berbeda dengan alat 

lain yang hanya berfungsi pada ruang lingkup kegunaan tertentu, TIK memilki kegunaan yang luas dan 

hamper tidak terbatas. 

TIK merupakan segala bentuk teknologi yang menunjang menyampaikan informasi pelaksanaan 

informasi searah, dua arah atau bahkan lebih. Komponen TIK terdiri dari: (a) perangkat keras (hard ware), 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  416 

 

(b) perangkat lunak (software), (c) perangkat pelaksana (brain ware), (d) jaringan telekomunikasi dan 

internet (telecommunication network). (e) perangkat telekomunikasi (telecommunication tools). 

Ploma dalam Wardiana (2002) menyebutkan karakter dari teknologi komunikasi adalah sebagai 

berikut : (1) tersedia keluwesan dalam berbagai pilihan alat yang digunakan dalam komunikasi, (2) 

mengkombinasikan metode, alat dan sistem yang berbeda dan terpisah untuk berkomunikasi sehingga 

memunculkan berbagai bentuk baru proses komunikasi, (3) kecendrungan kearah desentralisasi, 

individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi komunikasi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Hubungan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Menunjang Kinerja Koni Karawang. 

 

 

 

2. METODE 

A. Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasional yaitu menghubungkan 

suatu variabel dengan variabel lain untuk mengetahui suatu fenomena dengan cara menentukan tingkat 

atau derajat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengukur kadar 

hubungan antara variabel-variabel bebas yaitu; Hubungan Teknologi Informasi (X1) dan Komunikasi (X2) 

Dalam Menunjang Kinerja induk-induk organisasi Koni Karawang (Y). 

Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian dapat digambarkan dalam 

bentuk konstelasi hubungan antara ketiga variabel seperti dapat dilihat dalam gambar dibawah ini: 

    

 

 

 
 

Gambar 1 : Konstelasi Penelitian 
Keterangan gambar diatas :X1 : Hubungan Teknologi Informasi. X2 : Komunikasi dan Y :  

Menunjang kinerja Koni Karawang. 
 

B. Subjek Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota/pengurus Koni Karawang dan Pengurus Induk 

organisasi cabang olahraga di Kabupaten Karawang. Sampel adalah sebagian atau keseluruhan dari 

populasi yang dianggap dapat mewakili dari sejumlah populasi yang ada. Sampel adalah sebagian dari 

jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dasar pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan teknik Proposive Random Sampling, teknik ini dengan mengambil beberapa orang 

dari pengurus Koni dan beberapa orang dari pengurus induk organisasi cabang olahraga sebanyak 30 

orang. dengan kriteria (lulus SMA, Masa kerja kurang lebih 1 tahun, laki-laki dan perempuan). 

 

C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini melibatkan satu variabel terikat yakni Kinerja Koni Kabupaten Karawang, dan 

dua variabel bebas yakni, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes kuesioner Skala Likert untuk mengukur ketiga Variabel tersebut. 

X1 

Y 

X2 
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Penyataan-pernyataan kuesioner telah dilakukkan uji coba instrument terhadap organisasi lain dengan 

karakteristik yang sama dengan subjek penelitian, uji coba instrument dilakukkan pada Koni Kota Bekasi. 

Setelah uji coba penelitian dilakukkan kemudian dilakukan uji validitas dan reabiltas dengan 

menggunakan rumus product moment dan mengasil penyataan kuesioner yang valid dari ketiga variebel 

tersebut terdapat 35 penyataan untuk variable kinerja, 30 pernyataan untuk teknologi informasi dan 30 

pernyataan untuk variable komunikasi.  

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian dilakukan dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik 

deskriptif tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran karakteristik penyebaran skor setiap variabel 

yang diteliti dengan perhitungan rata-rata, simpangan baku, median dan modus. 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dengan  menggunakan teknik analisis 

regresi dan korelasi sederhana. Teknik analisis regresi ganda dan korelasi ganda digunakan untuk 

melihat hubungan kedua variabel yang dibantu dengan menggunakan program Microsoft Excel.  uji 

persyaratan analisis digunakan terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis: 

 

1) Pengujian Persyaratan Analisis 

Pengujian persyaratan analisis yang digunakan adalah: a) Uji normalitas dengan menggunakan 

Liliefors,b) Uji homogenitas varians dimaksudkan untuk menguji kesamaan varians populasi yang 

berdistribusi normal. Uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. 

2) Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisi regresi dan korelasi. Keberartian regresi dan 

korelasi serta kelinearan diuji pada taraf signifikansi =0,05. Langkah-langkah pengujian hipotesis 

menggunakan beberapa analisis antara lain:a)Uji korelasi sederhana, b) uji Regresi linier sederhana (Ŷ = 

a + b X)Konstanta Regresi (a) dan (b)c) Uji signifikan koefisien korelasi ( Uji t), d) Uji Korelasi ganda, 

e)Regresi linier Ganda/dua predictor. 

Selanjutnya pengujian signifikan korelasi ganda dengan distribusi F dengan rumus uji Hipotesis 

Statistik. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hubungan Antara Teknologi Informasi Dalam Menunjang Kinerja Koni Karawang 
Hasil pengujian dengan analisis regresis linear sederhana terhadap variabel teknologi informasi 

(X1) dalam menunjang kinerja induk-induk organisasi Koni Karawang (Y) menghasilkan koefisien arah 

regresi b sebesar 0,695 dan konstanta a sebesar 34,75. Bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut 

dapat dinyatakan oleh persamaan regresi Ŷ = 34,75 + 0,695 x1. 

Uji signifikan dan linear persamaan Ŷ = 34,75 + 0,695 x1 digunakan dengan analisis varians 

(ANAVA) uji-F. criteria signifikan jika Fhitung lebih besar dari  Ftabel maka persamaan regresinya tersebut 

dinyatakan signifikan sedangkan criteria uji linier, jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka persamaan regresi 

tersebut dinyatakan linier. Hasil analisis varians diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk hubungan 

teknologi informasi (X1) dalam kinerja induk-induk organisasi Koni Karawang (Y) adalah berarti linear, 

dengan demikian model persamaan regresi ini dapat digunakan adalah memprediksi. 

Hasil perhitungan koefisien korelasi (ry1) dengan menggunakan product moment  dilakukan setelah 

pengujian signifikansi dan uji kelinieran dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Uji Keberartian Koefisien Korelasi Antara Teknologi Informasi Dalam KONI Karawang 

Korelasi Α r r2 thitung ttabel 

X1 dan Y 0,05 0,670 0,4489 4,78 1,70 

Keterangan : 
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α : Taraf siknifikan 
r : koefisien korelasi 
r2 : koefisien determinasi  

Uji keberartian korelasi antara teknologi informasi (X1) dalam kinerja Koni Karawang (Y) 

sebagaimana terlihat pada  tabel 4.6 diperoleh thitung = 4,78 lebih besar dari ttabel = 1,70 pada taraf 

signifikan α = 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi ry1 = 0,670 signifikan. H0 berarti tidak 

terdapat hubungan antara teknologi informasi dalam kinerja Koni Karawang ditolak, dan H1 diterima. 

Temuan ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara teknologi informasi dalam 

menunjang kinerja Koni Karawang. Hal ini berarti semakin tinggi penguasaan teknologi informasi, maka 

semakin tinggi pula kinerja Koni Karawang yang dicapai.Hasil analisis juga menunjukkan koefisien 

determinasi sebesar 44,95 % kinerja Koni Karawang yang dijelaskan oleh variabel teknologi informasi. 

 

B. Hubungan antara komunikasi dalam menunjang kinerja Koni Karawang. 
Hasil pengujian dengan analisis regresis linear sederhana terhadap variabel komunikasi (X2) dalam 

menunjang kinerja Koni Karawang (Y) menghasilkan koefisien arah regresi b sebesar 0,734 dan 

konstanta a sebesar 38,82. Bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dinyatakan oleh 

persamaan regresi Ŷ = 38,82 + 0,734 x2. 

Uji signifikan dan linear persamaan Ŷ = 38,82 + 0,734 x2 digunakan dengan analisis varians 

(ANAVA) uji-F. kriteria signifikan jika Fhitung lebih besar dari  Ftabel maka persamaan regresinya tersebut 

dinyatakan signifikan sedangkan criteria uji linier, jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka persamaan regresi 

tersebut dinyatakan linier. Perhitungan uji signifikan dari linier persamaan Ŷ = 38,82 + 0,734 x2. Hasil 

analisis varians diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi (X2) dalam kinerja Koni Karawang (Y) 

adalah berarti linear, dengan demikian model persamaan regresi ini dapat digunakan adalah 

memprediksi.Hasil perhitungan koefisien korelasi (ry1) dengan menggunakan product moment  dilakukan 

setelah pengujian signifikansi dan uji kelinieran dapat dilihat pada tabel dibawah: 

 

Tabel 2. Uji Keberartian Koefisien Korelasi Antara Komunikasi Dalam Menunjang Kinerja Koni Karawang 

Korelasi Α r r2 thitung ttabel 

X1 dan Y 0,05 0,517 0,267 3,20 1,70 

Keterangan : 
 α : Taraf siknifikan 
 r : koefisien korelasi 
 r2 : koefisien determinasi  
 

Uji keberartian korelasi antara komunikasi (X2) dalam kinerja Koni Karawang (Y) sebagaimana 
terlihat pada  tabel 4.8 diperoleh thitung = 3,20 lebih besar dari ttabel = 1,70 pada taraf signifikan α = 0,05, 
jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi ry1 = 0,517 signifikan. H0 berarti tidak terdapat hubungan 
antara komunikasi dalam kinerja Koni Karawang ditolak, dan H1 diterima. Temuan ini menyimpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi dalam menunjang kinerja Koni Karawang. 
Hal ini berarti semakin tinggi penguasaan komunikasi, maka semakin tinggi pula kinerja Koni Karawang 
yang dicapai.Hasil analisis juga menunjukkan koefisien determinasi sebesar 26,75 % kinerja Koni 
Karawang yang dijelaskan oleh variabel komunikasi. 

 
C. Hubungan antara teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kinerja KONI 

Karawang. 
Hasil pengujian dengan analisis regresis ganda terhadap pasangan data terhadap variabel 

teknologi informasi (X1), dan variabel komunikasi (X2) dalam menunjang kinerja Koni Karawang (Y) 

menghasilkan koefisien arah regresi b1 sebesar 0,608 dan b2 sebesar 0,557  konstanta a sebesar -

11,187. Bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dinyatakan oleh persamaan regresi Ŷ = -

11,187 + 0,608x1 + 0,557x2 
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Uji signifikan dan linear persamaan Ŷ = -11,187 + 0,608x1 + 0,557x2 digunakan dengan analisis 

varians (ANAVA) uji-F. kriteria signifikan jika Fhitung lebih besar dari  Ftabel maka persamaan regresinya 

tersebut dinyatakan signifikan sedangkan criteria uji linier, jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka 

persamaan regresi tersebut dinyatakan linier. Perhitungan uji signifikan dari linier persamaan Ŷ = -11,187 

+ 0,608x1 + 0,557x2.. Hasil analisis regresi ganda diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk variabel 

teknologi informasi (X1) dan komunikasi (X2) dalam kinerja induk-induk organisasi KONI Karawang (Y) 

adalah berarti linear, dengan demikian model persamaan regresi ini dapat digunakan adalah 

memprediksi.Hasil perhitungan koefisien korelasi ganda  dilanjutkan setelah pengujian signifikan dan 

linearitas persamaan regresi ganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Ganda Antara Teknologi Informasi danKomunikas Dalam 

Menunjang KinerjaInduk-Induk Organisasi KONI Karawang 

Korelasi Α N r r2 Fhitung Ftabel Ket 

Ry12 0,05 30 0,670 0,4489 19,96 3,35 Signifikan 

Keterangan : 

n : Jumlah sampel  

r : koefisien korelasi 

r2 : koefisien determinasi  

 

Hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi ganda Ry12 diperoleh nilai r sebesar 0,670 uji t 

diperoleh Fhitung = 19,96 lebih besar Ftabel = 3,35 pada taraf signifikan α = 0,05. Koefisien korelasi ganda 

yang diperoleh dalam penelitian ini sangat signifikan. Temuan ini menolak H0, yakni tidak terdapat 

hubungan yang berarti secara bersama-sama antara teknologi informasi.Hasil analisis juga menunjukkan 

koefisien determinasi sebesar 26,75 % kinerja Koni Karawang yang dijelaskan oleh variabel teknologi 

informasi (X1), dan variabel komunikasi (X2) dalam menunjang kinerja Koni Karawang (Y) dan H1 

diterima, yaitu terdapat tingkat kemahiran secara bersama-sama antara teknologi informasi (X1), dan 

komunikasi (X2) dalam menunjang kinerja Koni Karawang (Y).Koefisien determinasi sebesar 44% varians 

kinerja Koni Karawang dijelaskan secara bersama-sama oleh teknologi informasi dan komunikasi. 

 

D. Pembahasan 

Keterbatasan perlu dikemukakan sebagai pertimbangan dalam menginterpretasi dan 

menggeneralisasikan hasil penelitian yang dicapai. Keterbatasan-keterbatasan yang dimaksut antara 

lain: 

1) Penelitian ini hanya dilakukan di satu tempat, yaitu Koni Karawang . sehingga generalisasi hasil 

penelitian ini hanya pada tingkat yang memiliki karakteristik yang sama dengan tingkat tempat 

penelitian minimal. 

2) Kecilnya jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sangat mempengaruhi hasil penelitian, 

sehingga perlu diujcobakan lagi pada sampel yang lebih banyak dan tempat penelitian yang berbeda-

beda. 

3) Penelitian ini hanya dibatasi pada dua variabel pada teknologi informasi dan komunikasi, sebenarnya 

masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhinya. 

4) Instrument yang digunakan untuk mengukur setiap variabel masih berupa kuesioner sebagai alat 

pengumpul, dan masih mempunyai kelemahan sehingga terdapat jawaban yang kurang cermat 

karena lupa dan kurang jujur dala menjawab pertanyaan-pertanyaan. 

5) Penggunaan hasil penelitian ini akan menerapkan atau mengembangkan agar dapat memperhatikan 

hal-hal yang menjadi titik lemah dari penelitian ini. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis diperoleh kesimpuln bahwa:  

a. Terdapat hubungan antara teknologi informasi terhadap kinerja Koni Karawang  

b. Terdapat hubungan antara komunikasi terhadap kinerja Koni Karawang  

c. Terdapat hubungan signifikan secara bersama-sama antara teknologi informasi dan komunikasi 

dalam menunjang kinerja Koni Karawang.  

B. Saran 

a. Teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja Koni Karawang. 

b. Perlunya adanya program latihan untuk mengembangkan potensi diri dalam peningkatan kinerja Koni 

Karawang. 

c. Penelitian ini masih bisa dikembangkan dengan penelitian yang lain dengan mengubah variabel 

bebasnya, sehingga dapat diketahui factor-faktor lain yang juga mempengaruhi secara siknifikan 

terhadap kinerja. 
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ABSTRACT 

This research is a part of a research entitled "The Role of Public Libraries for the Society (Case Study of Public 
Libraries in Bali). This study examines the efforts of public libraries in Bali in improving literacy and literacy skills of 
public information through various programs developed by each district public library. The research method used in 
this research is qualitative research, where data is collected through interviews with librarians and staff in public 
libraries. the results of the research indicate that each district / municipal public library has excellent programs to 
increase reading interest of the community as well as improving the information literacy skills of the community. Some 
of the leading programs developed include: mobile services, story telling, inter-library loan, ancient manuscripts, and 
special services. Implementation of the leading program by the public library aims to make the library as a public 
space where people can meet each other and share knowledge. 

 
Keywords: public libraries, reading interest, leading program, information literacy 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan bagian kecil dari penelitian yang berjudul “Peranan Perpustakaan umum Bagi 

Masyarakat (Studi Kasus Perpustakaan Umum di Bali). Penelitian ini mengkaji tentang upaya perpustakaan umum di 
Bali dalam meningkatkan miinat baca dan kemampuan literasi informasi masyarakat melalui berbagai program yang 
dikembangkan oleh setiap perpustakaan umum kabupaten/kota. Keterbatasan yang dimiliki tidak menyurutkan iat 
pustakawan untuk tetap mendekatkan informasi kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana data dikumpukan melalui wawancara dengan pustakawan dan staf 
di perpustakaan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing perpustakaan umum kabupaten/kota 
memiliki program-program unggulan untuk meningkatkan minat baca masyarakat serta meningkatkan kemampuan 
literasi informasi masyarakat. Beberapa program unggulan yang dikembangkan adalah: perpustakaan keliling, story 
telling, silang layan, pustaka langka, dan layanan khusus. Pelaksanaan program unggulan bertujuan untuk 
menjadikan perpustakaan sebagai ruang publik untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan  

 
Kata kunci: perpustakaan umum, minat baca, program unggulan, literasi informasi 

 
1. Pendahuluan 

Survei terbaru yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univeristy tentang The Most Literate 

Nation in The World menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke 61 dari 62 negara yang dilibatkan 

dalam survey (The Jakarta Post, 2016). Indonesia hanya satu tingkat lebih maju dari Botswana sebagai 

negara yang literat. Adapun komponen yang dinilai dari survey tersebut salah satunya adalah kepemilikan 

sumber daya di perpustakaan di setiap negara. Kondisi ini tentu kurang bisa diterima, mengingat 

Indonesia memiliki jumlah perpustakaan yang cukup banyak dan tersebar di hampir seluruh pelosok 

negeri. Perpustakaan yang gampang ditemui di mana-mana adalah perpustakaan umum, karena di setiap 

kota provinsi dan kabupaten/kota sudah memiliki perpustakaan. Bahkan setiap perpustakaan umum 

sudah menggagas perpustakaan kecamatan, kelurahan/desa serta perpustakaan komunitas. Hal ini 

sejalan dengan pengertian perpustakaan umum menurut Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 

tentang perpustakaan, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah 

dan/atau masyarakat yang layanannya diperuntukan bagi masyarakat luas di wilayahnya masing-masing. 

Pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang 

keberadaannya tersebar luas di setiap tempat.  

Pemerintah pusat dalam hal ini Perpustakaan Nasional mendukung keberlangsungan perpustakaan 

umum dengan berbagai program bantuan untuk mendukung jalannya operasional perpustakaan umum di 
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setiap kabupaten/kota di Indonesia. Beberapa bantuan yang sudah diupayakan Perpustakaan Nasional 

diantaranya bantuan pengembangan perpustakaan digital nasional, paket e-library, block grant, perangkat 

keras dan perangkat lunak untuk otomasi bagi seluruh perpustakaan umum di Indonesia termasuk di Bali. 

Namun apa yang dilakukan pemerintah pusat tidak sejalan dengan dukungan pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah masih setengah hati membangun perpustakaan. Hal ini dapat dilihat dari alokasi dana 

yang diperuntukkan bagi perpustakaan baik untuk pengadaan koleksi maupun untuk operasional masih 

sangat rendah dibandingkan dengan dana yang dialokasikan untuk instansi lain. Keterbatasan modal 

finansial yang dimiliki oleh perpustakaan umum memaksa beberapa perpustakaan umum di Bali untuk 

mengurangi kegiatan kepustakawanan yang ditujukan bagi masyarakat. Padahal perpustakaan umum 

memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada 

masyarakat serta membangun minat baca masyarakat demi terwujudnya masyarakat pembelajar seumur 

hidup (Gill, 2001). Selain akses informasi,  perpustakaan wajib menyediakan koleksi secara demokratis 

(Cossette, 2009),  artinya semua yang dibutuhkan masyarakat baik anak kecil, remaja dan orang dewasa 

harus disediakan koleksi yang sesuai dengan usia mereka. Selain itu koleksi juga harus bisa diakses 

semua orang tanpa memandang agama, ras, golongan, profesi dan latar belakang pendidikan.  

Keterbatasan yang dimiliki perpustakaan umum menjadi hambatan bagi  pustakawan atau pegawai 

di perpustakaan untuk menjalankan fungsinya secara optimal sehingga perpustakaan umum terkesan 

lesu dan tidak diperhatikan. Namun kondisi ini tidak membuat perpustakaaan umum patah semangat. 

Meskipun sumber daya yang dimiliki terbatas, setiap perpustakaan umum di provinsi Bali tetap 

mencanangkan berbagai program unggulan perpustakaan setiap tahunnya. Tulisan ini mengeksplorasi 

program-program unggulan yang dijalankan di masing-masing perpustakaan umum di Bali di tengah 

keterbatasan modal yang dimiliki. 

 

2. Metode 

Penelitian ini adalah bagian kecil dari penelitian yang berjudul “Peran Perpustakaan Umum bagi 

Masyarakat: Studi Kasus Perpustakaan Umum di Bali.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif di mana pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam yang ditujukan 

kepada para informan yang telah ditunjuk secara purposive. Teknik pengumpulan data lainnya adalah 

menggunakan  dokumen. Dokumen yang digunakan, misalnya jadwal layanan perpustakaan keliling, data 

koleksi perpustakaan, data koleksi silang layan dan lain-lain. Aneka teknik pengumpulan data ini dapat 

digunakan secara terpisah atau secara terpadu dalam konteks triangulasi data guna lebih menjamin 

kesahihan data sebagai bahan baku penyusunan hasil penelitian. 

Data yang terkumpul berwujud data kualitatif atau bisa pula dalam bentuk angka-angka.  Data 

dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni reduksi data, menyajikan data serta 

menganalisis data dan menarik simpulan. Kesemuanya itu merupakan suatu kegiatan yang berkaitan, 

bisa dilakukan di kancah maupun di luar kancah (Miles dan Haberman, 1992). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Peran Perpustakaan Umum di abad 21 sudah berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi. Perpustakaan umum tidak hanya terbatas pada koleksi dan layanan kepada pemustaka (Chan, 

2015), namun peran perpustakaan umum sudah meluas menjadi sebuah tempat di mana masyarakat bisa 

berkumpul untuk belajar dan berdiskusi terkait berbagai isu yang sedang berkembang secara global. 

Bahkan perpustakaan umum menurut Chan (2015) mengarah pada pengembangan masyarakat berbasis 

pengetahuan (knowledge based society). Masyarakat yang berbasis pengetahuan mampu memanfaatkan 

pengetahuan yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan. Di bawah ini akan dipaparkan tentang 

berbagai program yang dikembangkan perpustakaan umum yang ada di Bali dalam upaya mewujudkan 
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masyarakat berpengetahuan melalui layanan perpustakaan. Berbagai layanan yang akan dipaparkan 

berikut ini merupakan program unggulan yang tetap berlangsung di masing-masing perpustakaan umum 

kota/kabupaten meski dukungan finansial sangat minim. Program-program tersebut antara lain. 

3.1 Layanan Perpustakaan Keliling (Pusling) 

Program yang dijalankan hampir di semua perpustakaan umum di Bali adalah perpustakaan 

keliling. Mobil yang digunakan sebagai perpustakaan keliling merupakan sumbangan dari  Perpustakaan 

Nasional RI. Program layanan perpustakaan keliling bertujuan mendekatkan bacaan kepada masyarakat 

yang sulit mendapatkan akses ke perpustakaan. Durasi layanan perpustakaan keliling ditentukan oleh 

alokasi dana yang dimiliki masing-masing perpustakaan. Perpustakaan yang memiliki alokasi dana 

operasional  besar, memiliki jadwal perpustakaan yang lebih sering dibandingkan dengan perpustakaan 

yang minim pendanaan. Bahkan perpustakaan umum kota Denpasar memiliki 2 unit mobil perpustakaan 

keliling. Salah satunya adalah sumbangan bapak walikota Denpasar saat ini, Ida Bagus Rai Mantra. 

Menurut Ibu Made Manik, pustakawan perpustakaan umum Kota Denpasar bahwasannya dengan 2 unit 

perpustakaan keliling memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk menikmati layanan 

perpustakaan. Hal ini diamini oleh Ibu Purnami yang turut mendampingi Ibu Manik selama wawancara. 

Layanan perpustakaan keliling Kota Denpasar tidak hanya beroperasi di wilayah Denpasar. Layanan 

pusling Kota Denpasar beroperasi 2 kali seminggu di hari sabtu dan minggu. Hari sabtu mereka akan 

mendatangi sekolah-sekolah di wilayah Kota Denpasar sementara hari minggu akan mangkal di kantor 

desa atau lapangan desa.  

Di hari-hari khusus seperti bencana alam, ulang tahun kabupaten lain, pameran, dan acara lainnya, 

perpustakaan keliling Denpasar akan melayani masyarakat di tempat lain di luar Denpasar. Contohnya 

ketika masyarakat Karangasem berbondong-bondong mengungsi karena status awas Gunung Agung, 

perpustakaan keliling Kota Denpasar datang ke pos-pos pengungsian untuk menghibur para pengungsi 

dengan menghadirkan 1300an koleksi termasuk kegiatan kepustakawanan lainnya seperti mewarnai, 

mendongeng dan lain sebagainya. Bahkan Ibu Purnami selaku Kabid Layanan terjun langsung 

memberikan layanan perpustakaan keliling ke kamp-kamp pengungsian. Koleksi yang dibawa dari 

Denpasar tidak hanya menarik minat pengungsi tapi sekaligus menghibur relawan yang sudah lelah 

bekerja membantu para pengungsi. Ketika ditanyakan apakah tidak mengganggu jadwal perpustakaan 

keliling di kota Denpasar, beliau mengatakan bahwa keuntungan memiliki 2 unit perpustakaan keliling 

adalah bisa berbagi dengan lebih banyak orang tanpa mengganggu tugas-tugas rutin. Dengan melayani 

masyarakat pengungsian, maka mobil perpustakaan keliling yang sedianya diluncurkan di dua tempat 

hanya akan melayani satu lokasi saja di hari sabtu dan minggu. Dari kondisi tersebut terlihat betapa 

semangat pustakawan dan staf perpustakaan Kota Denpasar sangat tinggi dalam membangun minat 

baca masyarakat sekaligus menghibur orang-orang yang kesusahan. 

Perpustakaan keliling di masing-masing perpustakaan umum juga sering melayani pemustaka di 

luar kabupatennya sendiri. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat ada satu kabupaten yang sedang 

merayakan ulang tahun kota atau kabupaternnya. Pada saat itu seluruh perpustakaan keliling di seluruh 

Bali akan berkumpul di kabupaten yang sedang berulang tahun. Keberhasilan layanan perpustakaan 

keliling Kota Denpasar adalah contoh yang mengundang decak kagun banyak pihak. Ini terbukti dari 

seringnya perpustakaan umum Kota Denpasar kunjungan dari luar Bali untuk menimba ilmu tentang 

keberhasilan  layanan perpustakaan keliling yang selama ini telah dilaksanakan. Beberapa kali ketika 

penulis hendak mewawancarai Kepala Dinas Perpustakaan dan Ibu Purnami, mereka tidak bisa ditemui 

karena sedang menerima tamu study banding. Tamu yang datang ke perpustakaan Kota Denpasar 

berasal dari berbagai institusi seperti Anggota DPRD, staf ahli provinsi dan kabupaten hingga pimpinan 

perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota. Di bawah ini adalah layanan perpustakaan keliing Kota 

Denpasar. 
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Foto. 1 Layanan perpustakaan keliling d kamp pengungsian di mana Kabid Layanan terjun 

langsung ke lapangan. Selain layanan membaca, perpustakaan juga menyediakan 

lembar bergambar untuk diwarnai oleh anak-anak pengungsi. 

 

Apabila perpustakaan umum Kota Denpasar melayankan puslingnya ke sekolah-sekolah dan ke 

desa-desa, berbeda dengan perpustakaan umum di kabupaten lain. Mereka hanya mampu mamberikan 

layanan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah dan jadwalnya pun beragam mulai dari seminggu 

sekali, dua minggu sekali dan lain seterusnya. Hal ini disesuaikan dengan dana operasional yang dimiliki 

di masing-masing perpustakaan umum. Pengamatan pada catatan buku tamu yang ditemui di lapangan 

menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap bacaan sangat besar. Namun koleksi yang tidak 

disirkulasi secara berkala membuat buku-buku yag dilayankan menjadi cepat lusuh. Banyak pemustaka 

yang menganjurkan agar pusling menyediakan buku-buku baru bagi pembaca. Pentingnya keberadaan 

pusling bagi masyarakat diharapkan mendapat perhatian agar masyarakat yang kesulitan mengakses 

perpustakaan terutama masyarakat yang tinggal jauh dari kota, mendapat kesempatan yang sama untuk 

mendapat layanan akan sumber informasi yang memadai. Hal ini untuk mendukung demokratisasi 

perpustakaan di mana masyarakat kota dan desa berhak atas informasi dan ilmu pengetahuan yang 

berkembang di dunia (Cossette, 2009). 

 

3.2 Story Telling 

Dalam manifesto UNESCO tentang perpusakaan umum dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan 

perpustakaan umum adalah mendukung pendidikan di semua level dengan menyediakan koleksi dan 

layanan dalam berbagai format. Tujuannya agar semua kalangan mendapat kesempatan untuk belajar, 

mendapatkan informasi, serta berekreasi dan memperoleh hiburan melalui koleksi di perpustakaan. 

Perpustakaan umum dalam fungsi pendidikan tidak hanya menyediakan koleksi yang bisa langsung 

dibaca oleh pemustaka, namun juga merangsang minat baca melalui berbagai kegiatan seperti 

storytelling, lomba minat baca, dan lain sebagainya. Storytelling adalah program perpustakaan umum 

yang mengundang anak-anak TK untuk berkunjung ke perpustakaan umum untuk mendengarkan 

dongeng yang biasanya diceritakan oleh staf perpustakaan atau pendongeng profesional. Dari hasil 

wawancara dengan pustakawan dan staff di perpustakaan umum di beberapa kabupaten diketahui bahwa 

storytelling adalah salah satu program unggulan.  Wawancara dengan Ibu Yutiarini, pustakawan di 

perpustakaan umum Tabanan menceritakan bahwa  program storytelling dilaksanakan selama tiga bulan 

setiap tahunnya di bulan Juli, Agustus dan September. Selama tiga bulan, perpustakaan mengundang 8 

TK berbeda dari 8 kecamatan. Anak-anak TK yang diundang sebanyak  50 orang. Beliau menambahkan 

bahwa mengundang anak TK sebanyak 50 orang dapat mendatangkan 100 orang. Hal ini dikarenakan 
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anak-anak TK yang diundang ke perpustaaan umum akan diantar oleh guru dan didampingi oleh orang 

tua. Sehingga sasaran promosi minat baca tidak hanya anak-anak tetapi juga guru dan orang tua siswa. 

Sebelum kegiatan storytelling berlangsung, para orang tua diarahkan untuk membaca di ruang koleksi. 

Hal ini bertujuan untuk merangsang minat baca orang tua sekaligus mempromosikan gerakan orang tua 

siswa gemar membaca. Dengan demikian akan ada efek ketok tular di kalangan orang tua khususnya 

para ibu. Namun apabila ada orang tua  yang ingin mengikuti kegiatan storytelling diijinkan memasuki 

ruang mendongeng untuk mendengarkan dongeng bersama anak-anak mereka sehingga secara tidak 

langsung orang tua belajar cara mendongeng yang baik. 

Pendongeng atau story teller bisa dari pihak perpustakaan atau mendatangkan pendongeng 

professional. Keterbatasan SDM yang memiliki keterampilan mendongeng memaksa perpustakaan umum 

untuk membayar pendongeng professional. Lain Kabupaten Tabanan, lain pula perpustakaan umum Kota 

Denpasar. Perpustakaan ini secara rutin menerima kunjungan dari berbagai TK di seputaran Kota 

Denpasar. Sesampai di perpustakaan, anak-anak tersebut akan memilih dan membaca buku sesuai 

dengan minat mereka. Di akhir kunjungan, guru yang sudah menyatakan kesediaan untuk mendongeng, 

akan mendongeng di hadapan para siswa yang berasal dari beberapa TK yang kebetulan berkunjung ke 

perpustakaan di waktu yang bersamaan. 

Ketika ditanyakan mengapa kegiatan storytelling bagi anak-anak TK menjadi program unggulan di 

perpustakaan umum, para pustakawan meyakini bahwasannya dengan mengundang anak-anak TK 

mereka bisa mempromosikan layanan mereka tidak hanya kepada anak-anak, tetapi sekaligus kepada 

orang tua mereka sehingga layanan mereka bisa lebih efektif dan efesien. Orang tua juga dipersilahkan 

apbila ingin menonton pustakawan mendongeng dengan harapan mereka akan semakin sering 

mendongeng bagi anak-anak mereka di rumah. Kondisi ini diharapkan akan berimbas pada meningkatnya 

tingkat literasi dan minat baca anak. Sementara pakar pendidikan anak Roskos, at al (2003)  percaya 

bahwasannya keterampilan literasi anak (early literacy) seperti persiapan membaca dan menulis sebelum 

memasuki usia sekolah dasar harus dibentuk tidak hanya tataran kognisinya, namun motivasinya agar 

terbiasa dengan tulisan dan buku. Caranya adalah dengan sering-sering mengajak anak melihat, 

memegang dan membacakan buku (dongeng). Dengan membacakan dongeng dan membiasakan anak 

melihat bacaan, maka anak-anak akan memiliki dasar yang kuat untuk membaca dan menulis. Selain itu, 

interaksi yang terjadi antara anak-anak dan pendongeng dapat melatih anak-anak untuk memahami isi 

cerita sekaligus mendapat pelajaran moral dari isi cerita yang sudah disampaikan. Ada proses 

penanaman karakter dalam kegiatan storytelling yang disertai interaksi antara anak-anak dan 

pendongeng. 

Selain mendatangkan siswa untuk mendengarkan dongeng, perpustakaan umum juga secara rutin 

mengadakan lomba storytelling yang diikuti oleh anak-anak SD. Lomba biasanya dilaksanakan untuk 

memperingai hari kunjung perpustakaan. Juara lomba storytelling tingkat Kabupaten akan dilombakan di 

tingkat provinsi dan pemenang di provinsi akan dikirim ke tingkat nasional. Kegiatan storytelling yang 

dilaksanakan di setiap perpustakaan bermanfaat untuk meningkatkan minat baca anak. Dugan dalam 

Miller and Pennycuff (2008) menyatakan bahwa kegiatan storytelling membantu anak-anak 

mengembangkan interaksi dan kolaborasi sosial anak sekaligus meningkatkan kemampuan membaca 

dan menulis anak-anak. 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  426 

 

 
Foto.2 (atas) Kegiatan story telling di Kabupaten Tabanan yang mengundang anak-anak 

TK yang dipilih oleh pihak kecamatan. (bawah) Anak-anak TK sedang membaca dan 

medengarkan cerita di perpustakaan umum Kota Denpasar. 

 

3.3 Layanan Silang Layan Koleksi Perpustakaan 

Perpustakaan umum kota Denpasar memiliki layanan Silang Layan koleksi Perpustakaan. Sebelum 

mengikuti program silang layan, pegawai perpustakaan umum akan meminjamkan koleksinnya kepada 

sekolah-sekolah di lingkungan kota Denpasar. Selanjutnya buku-buku yang disebar di sekolah-sekolah 

akan disilanglayankan dengan koleksi-koleksi  di beberapa sekolah. Kegiatan ini secara rutin 

dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Menurut penuturan Ibu Purnami yang menduduki posisi Kabid 

Layanan dan Pembinaan Perpustakaan  mengatakan bahwa kegiatan silang layan koleksi dilakukan 

setiap dua minggu sekali. Setiap dua minggu ada 16 sekolah di Kota Denpasar yang ikut dalam program 

silang layan perpustakaan. Sebanyak 400 buku milik perpustakaan umum Kota Denpasar dirolling ke 16 

sekolah setiap 2 minggunya. Melalui kegiatan ini, Perpustakaan umum Kota Denpasar berharap agar 

minat baca anak sekolah terus terbangun dengan adanya koleksi yang selalu baru. Program ini sekaligus 

membantu sekolah yang memiliki dana terbatas dalam pengadaan koleksinya.  

Silang layan koleksi juga melayani perpustakaan desa, bedanya koleksi yang ditempatkan di desa-

desa tidak boleh dipinjamkan. Masyarakat yang ingin membaca harus datang ke perpustakaan desa dan 

membaca di tempat. Kondisi seperti ini merupakan masukan dari kepala desa mengingat warga yang 

datang ke kantor desa biasanya hanya pada saat-saat khusus sehingga kemungkinan lupa 

mengembalikan buku yang dipinjam sangat besar. Sehingga pihak desa dan pustakawan sepakat 

membuat aturan koleksi desa hanya bisa dibaca di tempat. Manfaat bagi penduduk desa dengan adanya 

buku-buku baru di kantor desa memberikan kesempatan pada warga desa untuk mengetahui 

perkembangan teknologi di berbagai sendi kehidupan seperti teknologi pertanian, peternakan, wirausaha 

dan lain sebagainya. Dengan bacaan tersebut, warga desa diharapkan memiliki keberanian untuk 
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berinovasi di bidangnya masing-masing sehingga hidup mereka akan lebih mudah dengan kesempatan 

yang lebih luas. Dengan pengetahuan yang lebih luas tentang perkembangan dunia luar khususnya 

teknologi, warga desa akan lebih terbuka pikirannya dan ini akan mengarah pada keterampilan literasi 

informasi warga yaitu bersikap lebih kritis. Dengan keterampilan berpikir kritis, maka warga akan bisa 

menjadi warga negara yang lebih baik dan dapat mendukung pembangunan desa khususnya dan secara 

umum mendukung pembangunan nasional. Meski silang layan koleksi belum berjalan secara menyeluruh, 

namun usaha perpustakaan untuk memberikan keluasan pengetahuan adalah bukti bahwa perpustakaan 

umum serius untuk menyukseskan upaya membangun masyarakat berbasis pengetahuan. Dukungan 

masyarakat sangat penting dalam program ini mengingat mereka yang mengetahui pengetahuan apa 

yang dibutuhkan untuk membantu pekerjaan, pendidikan dan keseharian mereka. Dengan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya pengetahuan baru untuk membantu berbagai masalah keseharian 

mereka, kesenjangan antara warga yang berpendidikan tinggi dengan warga yang hanya sempat 

mengenyam pendidikan tingkat menengah akan bisa dikurangi. Sehingga apa yang diungkapkan oleh 

Martin dan Dindire (2013) tentang kompetensi individu dalam mengekspresikan kemampuan dan 

keterampilan dalam pekerjaan sangat ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, pengetahuan, 

keterampilan, nilai budaya dan sosial. Konsep pendidikan sepanjang hayat, yang memungkinkan warga 

untuk terus belajar akan terus didengungkan dengan adanya keragaman informasi dan pengetauan yang 

difasilitasi oleh perpustakaan umum.  

 

3.4 Penelusuran Pustaka Langka 

Undang Undang RI No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan  pasal 22 mencantumkan 

perpustakaan umum sebagai pendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing. Hasil budaya 

bisa berupa seni, budaya, bahasa, hukum dan ilmu pengetahuan lokal yang sifatnya unik dan khas. 

Perpustakaan dalam menjalankan fungsi kulturalnya harus mengupayakan pelestarian nilai-nilai 

kebudayaan di wilayahnya. Selain menyimpan arsip, perpustakaan umum di Bali sudah mulai 

mendokumentasikan hasil budaya lokal seperti lontar dan manuskrip (naskah kuno) di perpustakaan. 

Perpustakaan dalam hal ini bekerja sama dengan instansi terkait seperti Pusat Dokumentasi Dinas 

Kebudayaan Provinsi Bali, Perpustakaan lontar, Badan Bahasa dan masyarakat. Untuk memuluskan 

program ini, perpustakaan umum melaksanakan pelatihan preservasi naskah kuno di perpustakaan untuk 

melatih masyarakat umum bagaimana cara menjaga dan melestarikan lontar mereka agar tidak rusak. 

Tujuannya agar pengetahuan yang diwariskan leluhurnya tidak hilang karena kerusakan fisik lontar.  

Kegiatan ini juga sebagai ajang penyadaran untuk masyarakat agar mengijinkan pihak berwenang ikut 

melestarikan isi  atau kandungan pengetahuan lontar mereka. Caranya  adalah dengan meminjam lontar 

masyarakat untuk disalin pihak perpustakaan. Selain upaya membuat kopi lontar asli milik masyarakat, 

ada upaya untuk melestarikan kandungan pengetahuan dari lontar tersebut. Caranya adalah dengan 

menerjemahkan dan mengalihaksarakan isi lontar ke dalam bahasa Indonesia dan tulisan latin. Ariyani 

(2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pelestarian pengetahuan sangat penting untuk 

menjaga ingatan masa tentang berbagai hal seperti pengetahuan tentang agama, ritual, weda, hari baik 

dan lain sebagainya. Selain upaya-upaya di atas, perpustakaan umum  juga menerima lontar masyarakat 

untuk disimpan di perpustakaan apabila pemiliknya tidak sanggup menjaga keutuhan lontar tersebut.  

Program penelusuran pustaka langka dengan mengadakan kegiatan pelatihan preservasi lontar 

merupakan peran sosial perpustakaan umum. Peran sosial terlihat dari pemanfaatan perpustakaan umum 

sebagai public space dan tempat bertemunya komunitas tertentu dalam kegiatan yang digagas 

perpustakaan umum. Secara tidak langsung kegiatan tersebut mempertemukan orang-orang dengan 

minat yang sama untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Kegiatan berbagi pengalaman dari ahli lontar 

kepada masyarakat merupakan kegiatan sosialisasi untuk melestarikan pengetahuan yang ada di dalam 
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lontar supaya tidak hilang sebelum dipelajari oeh generasi berikutnya (Nonaka, 1991;1994). Apabila 

kegiatan seperti ini secara konsisten dilakukan, masyarakat akan semakin peduli terhadap kekayaan 

budaya lokal mereka dan dampak jangka panjangnya akan memberi kesadaran pada masyarakat akan 

pentingnya mengeksternalisasikan berbagai pengetahuan lisan mereka agar bisa menjadi warisan 

kekayaan kebudayaan Bali. 

 

3.5 Layanan Khusus 

Program unggulan lain dari perpustakaan umum adalah program layanan khusus. Mengingat 

perpustakaan umum dikenal sebagai perpustakaan milik semua orang,  maka perpustakaan umum 

bertanggung jawab melayankan koleksi ke siapa saja dan di mana saja. Untuk mendukung demokratisasi 

layanan, perpustakaan umum juga memiliki program layanan ke tempat-tempat khusus seperti ke tempat 

ibadah, rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan (LP), tempat pengungsian, dan lain sebagianya. 

Perpustakaan umum kabupaten Bangli, Gianyar dan Kota Denpasar memiliki program khusus 

mengantarkan koleksi ke LP-LP yang ada di wilayahnya. Dalam wawancara dengan Ibu Sang Ayu 

Nyoman Budiari, pegawai perpustakaan umum kabupaten Bangli bahwasannya layanan untuk para 

narapidana juga khusus. Khusus karena buku-buku yang dilayankan di sana bisa dipinjam dalam waktu 

tertentu. Selain itu, narapidana juga diijinkan untuk memesan buku yang ingin dibaca. Buku yang dipesan 

akan dibawakan pada layanan minggu berikutnya. Waktu peminjaman dibatasi selama satu minggu. 

Menurut wawancara dengan beberapa staf perpustakaan umum kabupaten Bangli, bahwasannya para 

narapidana memiliki pengetahuan buku yang cukup baik. Hal ini terbukti dari buku-buku yang direquest 

oleh mereka adalah buku-buku baru yang berkualitas dan biasanya harganya mahal. Hal ini 

menyebabkan tidak semua permintaan para narapidana bisa dipenuhi. Hanya koleksi yang tersedia di 

perpustakaan yang akan dibawakan kepada para napi. Layanan yang diberikan perpustakaan umum 

kepada para narapidana membuktikan bahwa perpustakaan umum memberikan akses kepada semua 

pihak (access for all). Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan UNESCO bahwa semua orang 

bagaimana pun kondisinya berhat atas akses informasi. Para napi sebagai warga masyarakat yang tidak 

bisa memanfaatkan layanan di luar LP, dimudahkan aksesnya dengan didatangi oleh pihak perpustakaan.  

Selain layanan ke LP-LP, perpustakaan umum juga melayankan koleksinya ke tempat-tempat 

ibadah, istana presiden dan institusi lain seperti Kodim. Layanan ke tempat ibadah dilaksanakan saat ada 

upacara-upacara besar seperti piodalan, mlaspas, dan lain sebagainya. Salah satu pura yang rutin 

dijadikan tempat layanan perpustakaan adalah di Pura Batur, Kintamani. Pura ini merupakan Kahyangan 

Jagat di mana ketika ada piodalan, hampir seluruh umat Hindu di Bali datang sembahyang ke sana. 

Momen ini dijadikan ajang promosi minat baca dan literasi informasi oleh perpustakaan umum untuk 

membiasakan masyarakat untuk mengisi waktu senggang dengan membaca. Biasanya warga membaca 

di sela-sela rehat makan siang sambil menunggu ritual berikutnya mulai dilaksanakan. Menurut Ibu Sang 

Ayu, minat masyarakat di tempat ibadah sangat besar untuk membaca . Hal ini tidak lepas dari koleksi 

yang dilayankan.. Koleksi yang dilayankan di tempat ibadah mayoritas buku-buku tentang keagamaan 

ditambah dengan buku-buku popular lainnya. Sementara koleksi yang dilayankan di Istana Tampak 

Siring, Kodim, dan tempat lainnya menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan pemustaka di tempat-

tempat tersebut. Dari program layanan khusus yang dicanangkan oleh perpustakaan umum menunjukkan 

bahwa pihak perpustakaan sangat serius menggarap minat baca dan literasi informasi masyarakat.   

 

4. Simpulan 

Dari paparan di atas dapat dikemukakan bahwa perpustakaan umum berusaha menyelenggarakan 

berbagai kegiatankepustakawanan di tengah berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi masyarakat sehingga akan terwujud masyarakat 
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berbasis pengetahuan (knowledge based society). Berbagai program yang dilaksanakan oleh 

perpustakaan umum di Bali berusaha melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatannya tanpa 

memandang usia, ras, agama, dan latar belakang profesinya. Hal ini bertujuan agar layanan untuk semua 

dapat dilaksanakan. Selain apa yang dipaparkan di atas masih ada beberapa perpustakaan umum yang 

minim program sehingga semangat membangun minat baca harus disebarkan kepada seluruh 

perpustakaan yang ada di Bali. 

 
Daftar Rujukan 
 
Ariyani, LPS. 2013. Preservasi Pengetahuan Lontar Sebagai Upaya Keberlanjutan Kebudayaan Bali 

Dalam Konteks Kebijakan Pemerintah Daerah: studi Kasus Perpustakaan Gedong Kirtya Singaraja. 

Tesis tidak diterbitkan. 

Chan, Hubert C.Y. 2015. Library 3.0 for Public Library. Journal of Service Science and Management, 

2015, 8, p. 741-753. Retrieved from https://file.scirp.org/pdf/JSSM_2015102710211831.pdf. 

Cossette, Andre. 2009. Humanism and Libraries: An Essays on the Philosophy of Librarianship. [Rory 

Litwin: Translator]. Minnesota: Library Juice Press. 

Gill, Phillip, et al. 2001. UNESCO : Public Library Manifesto. Munchen : Saur 

Martin, Dora and Laura-Maria Dindire. 2013. “Human Capital in The Knowledge-Based Society 

Comparative Analysis : Romania-Portugal.”Revista Strategii Manageriale Year VI, Special 

Issue/2013. Retrieved at November 2nd 2013 from 

http://www.strategiimanageriale.ro/images/images_site/categorii_articole/pdf_categorie_9efc544ae

6cacf7378b8d651316ddece.pdf. 

Miller, Sara and Lisa Pennycuff. 2008. “The Power of Story: Using Storytelling to Improve Literacy 

Learning”. Journal of Cross-Disciplinary Perspective in Education Vol. 1 No. 1 (May 2008) p.36-43. 

Retrieved from http://wmpeople.wm.edu/asset/index/mxtsch/storytelling. 

Nonaka, Ikujiro. (1991). The knowledge-creating company. Harvard Business Review 96–104. Retrieved 

from http://home.base.be/vt6195217/The%20knowledge%20creating%20company.pdf. on February 

14th 2013. 

Nonaka, Ikujiro. 1994. “ A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation”. Organization Science 

Vol 5. No. 1 (Feb, 1994). Retrieved from 

https://study.sagepub.com/sites/default/files/Nonaka%2C%20I.%20%281994%29%20%E2%80%98

A%20dynamic%20theory%20of%20organisational%20knowledge%20creation%27.pdf on February 

22nd 2013. 

Roskos, Kathleen A., etc. 2003. The Essential of Early Literacy Instruction. Retrieved from  

https://www.naeyc.org/files/yc/file/200303/Essentials.pdf on October 1st 2017. 

The Jakarta Post. 2016. Indonesia Second Least Literate of 61 Nations.  

http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/12/indonesia-second-least-literate-61-nations.html 

March 12th 2016. 

Undang-undang Perpustakaan. 2009. UU RI  No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: 

Perpustakaan Nasional RI. 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  430 

Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Kabupaten Gianyar  

 

 Ni Putu Rai Yuliartini
1
, Ratna Artha Windari

2
 

2,1
Jurusan Ilmu Hukum, FHIS UNDIKSHA 

Email: raiyuliartini@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of legal aid and to analyzes the level of achievement of 
legal aid implementation associated with the supporting and inhibiting factors in the implementation of legal aid in 
Gianyar. The research is an empirical law study with a study that used primary data and secondary data. The 
results of this study indicate that the implementation of legal aid in Gianyar. District is carried out by the Gianyar 
district Court's legal aid post, where any person or group of economically unlucky people can receive legal aid 
services by filling out the court fee waiver form and completing other administrative requirements. Then submitted 
for a determination. And the level of achievement of legal aid in Gianyar Regency is linked to the supporting 
factors and inhibiting factors of the implementation of legal aid is running fairly well, we can see by giving free 
legal aid to the poor community and the Gianyar District Court also often won cases that are certainly associated 
with free legal aid. 
  
Keywords : Legal Aid, Court, Gianyar 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bantuan hukum dan tingkat ketercapaian 
pelaksanaan bantuan hukum yang dikaitkan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 
pelaksanaan bantuan hukum di Gianyar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan 
mempergunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan 
hukum di Kabupaten Gianyar dilaksanakan oleh pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dimana setiap 
orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat menerima layanan bantuan hukum, yaitu 
dengan mengisi formulir pembebasan biaya perkara dan melengkapi syarat administrasi lainnya yang kemudian 
diajukan untuk mendapatkan suatu penetapan. Dan tingkat ketercapaian pelaksanaan bantuan hukum di 
Kabupaten Gianyar dikaitkan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum 
adalah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat kita lihat dengan diberikannya bantuan hukum secara cuma-
cuma kepada masyarakat tidak mampu dan pihak Pengadilan Negeri Gianyar juga sering memenangkan kasus-
kasus yang tentunya terkait dengan bantuan hukum cuma-cuma. 
 
Kata Kunci : Bantuan Hukum, Pengadilan, Gianyar. 

 
1. Pendahuluan 

Komitmen Indonesia dalam mewujudkan negara yang demokratis berlandaskan hukum 

sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 UUD 1945, secara sistemik telah diupayakan dengan 

melengkapi instrumen hukum terkait. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan hak-hak 

konstitusional warga adalah dengan memberikan akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum. 

Pihak-pihak yang tergolong kurang mampu atau miskin, karena tidak mengetahui mengenai hak-

haknya sebagai terdakwa atau tergugat, sering diperlakukan secara tidak adil atau dihambat haknya 

untuk didampingi oleh advokat (Winarta, 2000: 96). 

Setiap orang memiliki jaminan untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum 

sebagai pencerminan asas equality protection the law dan asas equality justice under the law yang 

dijamin dalam Pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Winarta, 2000: 29), hal ini 

sebagaimana telah diisyaratkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa penerima 

bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum. Pasal 28h ayat (2) Undang-Undang Dasar 

tahun 1945 menyatakan bahwa tiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 
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4 menjadi ketentuan yang berpengaruh besar terhadap UU No. 16 Tahun 2011 yang merupakan 

upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya terkait 

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Iwan dkk, 

2015:87). 

UU No.16 Tahun 2011 memberi peluang terhadap perlindungan terhadap hak warga negara 

yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan 

Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, yaitu berupa jaminan negara terhadap hak konstitusional 

setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM (Arief, 2015:104), 

dan negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebegai 

perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang 

Bantuan Hukum adalah jasa hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum 

secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. (Lihat Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 16 

Tahun 2011). 

Bantuan Hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum 

secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Selain itu, 

pemberian bantuan hukum diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk 

mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar (Widyadharma, 

2010: 26). Bantuan hukum juga merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ditahan 

sampai diperolehnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pembelaan dan 

perlindungan hukum yang diberikan bukan terkait dengan kesalahan tersangka atau terdakwa 

melainkan terkait dengan hak asasi tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan 

tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (Kuffal, 2004: 

158). 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pensyaratan dan Tata cara Pemberian 

Bantuan Hukum secara cuma-cuma, dalam Pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma 

sebagai jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi 

pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan 

tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu untuk menangani dan 

menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang 

mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak akan cukup untuk 

membiayai perkaranya di pengadilan. Keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. 

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu atau miskin secara cuma-cuma 

di tahun 2016, bantuan hukum di Indonesia telah melayani 1.080 kasus rakyat miskin melalui program 

litigasi serta melakukan 233 aktivitas nonlitigasi, dan per September 2016, layanan kasus litigasi yang 

diberikan kepada rakyat miskin sudah mencapai 10.639, dan aktivitas nonlitigasi yang dijalankan 

mencapai 2.151 kasus. 

Terkait dengan hal itu, di Kabupaten Gianyar Bali, kasus-kasus hukum yang terjadi di 

masyarakat setiap tahun semakin meningkat. Misalnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

(2015) terlihat bahwa selama kurun waktu 2010-2015 terjadi sebanyak 1.505 kasus yang melibatkan 

kelompok masyarakat dewasa, anak-anak dan juga orang asing. Situasi ini cukup memprihatinkan, 

dimana kasus-kasus hukum merata terjadi di semua kalangan, termasuk orang asing. Hal ini, tidak 

terlepas dari Bali sebagai destinasi wisata bagi wisatawan asing. Sejumlah kasus hukum tersebut 

masih berada diranah Kepolisian yang belum tertangani yang sebagian besar adalah masyarakat 

kurang mampu dimana mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar pengacara. 

Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Bali tengah giat 

mengakampanyekan Masyarakat Sadar Hukum, seperti penyuluhan dan perlombaan Keluarga Sadar 

Hukum. Pelaksanaan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) merupakan suatu kegiatan yang 

strategis dan bersifat fundamental sebagai salah satu upaya membangun tingkat kesadaran hukum 
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masyarakat. Karena hal tersebut perlu disadari bersama bahwa upaya membangun kesadaran hukum 

masyarakat bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa faktor yang cukup signifikan dan berpengaruh 

terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, seperti belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi 

mengenai berbagai ketentuan hukum, bervariasinya latar belakang sosial budaya, sosial ekonomi dan 

tingkat pendidikan masyarakat, serta dilihat dari sisi sosiologis dan hukum perkembangan 

permasalahan selangkah lebih cepat dari produk hukum yang mengaturnya. Kondisi ini menuntut 

peran proaktif dari Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga hukum dalam mendeseminasikan 

berbagai produk hukum baru, sehingga masyarakat bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman 

mengenai perkembangan serta penyadaran terhadap hukum.  

Berdasarkan pemaparan diatas maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Gianyar Bali, serta untuk 

menganalisis mengenai tingkat ketercapaian pelaksanaan bantuan hukum  dikaitkan dengan faktor 

pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut di Kabupaten Gianyar. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan kajian yang memandang 

hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain (mengkaji 

law in action) (Ali, 2012:2). Penelitian ini bersifat deskriptif yang memiliki tujuan untuk melukiskan 

sesuatu di daerah tertentu (Waluyo, 2008:8). Sehingga dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah 

data primer dan data sekunder, yang pengumpulandatanya mempergunakan teknik wawancara, studi 

dokumen dan observasi.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Gianyar Bali 

Pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Gianyar dilaksanakan oleh pos bantuan hukum 

Pengadilan Negeri Gianyar (selanjutnya disebut PN Gianyar). Lembaga yang dalam hal ini adalah pos 

bantuan hukum, adalah lembaga yang diperuntukkan bagi pencari keadilan baik perseorangan 

ataupun kelompok yang secara ekonomi tidak mampu (miskin) (Wijayanta, 2012). Setiap orang atau 

kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan 

konsultasi hukum serta memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, 

atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan, dapat menerima layanan-layanan 

tersebut di PN Gianyar. Permohonan informasi yang dilakukan oleh pihak pemohon informasi 

mengenai bantuan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Gianyar (selanjutnya disebut PPID PN 

Gianyar) dalam bentuk surat tertulis, datang langsung ke pengadilan, dan dapat juga dilakukan 

melalui internet atau email. Permohonan informasi yang diajukan kepada PPID PN Gianyar dapat 

berupa permohonan lengkap dan permohonan tidak lengkap. Jika permohonan tidak lengkap, maka 

dibutuhkan suatu klarifikasi, pemberian tanda bukti dan selanjutnya permohonan informasi 

melengkapi berkas permohonan. 

Terkait dengan permohonan lengkap yang telah diajukan, maka pengadilan memiliki hak untuk 

dapat memberikan tanggapan atau tidak memberikan tanggapan. Apabila pihak pengadilan tidak 

memberikan tanggapan, maka dapat mengajukan keberatan pada atasan PPID badan publik yang 

bersangkutan. Mengenai pemberian tanggapan terhadap permohonan lengkap yang telah diajukan, 

maka PPID PN Gianyar akan memberikan informasi-informasi yang diperlukan ataupun menolak 

untuk memberikan informasi. PPID Pengadilan Negeri Gianyar akan memberikan surat 

pemberitahuan mengenai ada tidaknya informasi, cara mengisi informasi, dan mengenai biaya 

informasi. 

Surat pemberitahuan yang diberikan oleh PPID PN Gianyar dapat sesuai dengan permohonan 

dan tidak sesuai permohonan. Apabila surat yang telah diberikan oleh PPID Pengadilan Negeri 

Gianyar sesuai dengan permohonan, maka proses permohonan informasi tersebut selesai. Apabila 

surat yang diberikan oleh PPID Pengadilan Negeri Gianyar tidak sesuai dengan permohonan, maka 

pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Hal tersebut sama seperti 
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proses sebelumnya apabila permohonan yang telah lengkap dan tidak diberikan tanggapan, maka 

dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Selain itu, terkait dengan penolakan untuk 

memberikan informasi yang dilakukan oleh pihak PPID, maka PPID PN Gianyar akan memberikan 

surat keputusan penolakan PPID. Jika terjadi penolakan tersebut, maka dapat juga mengajukan 

keberatan ke atasan PPID. 

Atasan PPID PN Gianyar memiliki hak untuk menanggapi dan tidak menanggapi terkait dengan 

keberatan-keberatan yang diajukan kepadanya baik terkait dengan surat pemberian dari PPID PN 

Gianyar yang tidak sesuai dengan permohonan, surat keputusan penolakan PPID, dan permohonan 

lengkap yang tidak diberikan tanggapan oleh PPID PN Gianyar dalam waktu 10 hari kerja dan 

perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis. Atasan PPID PN Gianyar yang tidak 

menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak pemohon informasi dalam waktu 30 hari 

kerja, maka pihak pemohon informasi dapat mengajukan permohonan tidak puas dalam waktu 14 hari 

kerja. 

Pos bantuan hukum PN Gianyar memberikan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi 

atau advis hukum. Selain itu, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan penyediaan 

informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat 

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. 

Kewajiban pemberian layanan pos bantuan hukum di PN Gianyar adalah memberikan layanan 

yang profesional dan bertanggungjawab. Profesional adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan 

layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan pemberi layanan pos 

bantuan hukum PN Gianyar sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar sarjana hukum. 

Sedangkan yang dimaksud dengan bertanggungjawab bahwa memberikan layanan yang berdasarkan 

pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan 

bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya. Pos bantuan hukum PN 

Gianyar harus memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat 

serta memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprensif. 

Konsultasi atau advis hukum yang seimbang berarti mengutamakan kepentingan penerima 

layanan pos bantuan hukum pengadilan untuk mencapai keadilan tanpa menjatuhkan pihak lain atau 

menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan 

konsultasi atau advis hukum yang komprehensif adalah memberikan konsultasi atau advis hukum 

yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga penerima 

layanan pos bantuan hukum PN Gianyar dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam 

menjalankan perkaranya. 

Pemberi layanan pos bantuan hukum di PN Gianyar wajib merahasiakan segala sesuatu yang 

diketahui atau diperoleh dari penerima layanan pos bantuan hukum di Pengadilan. Selain itu juga 

menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, 

dan orang lanjut usia. Untuk menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan pos bantuan 

hukum di PN Gianyar, maka pemberi layanan bantuan juga wajib membuat laporan dan 

mendokumentasikan berkas penerima layanan pos bantuan hukum Pengadilan untuk diserahkan 

kepada Ketua PN Gianyar. Selanjutnya lembaga pemberi layanan pos bantuan hukum PN Gianyar 

melakukan pengawasan bersama-sama dengan ketua Pengadilan mengenai kualitas layanan yang 

diberikan petugas bantuan hukum PN Gianyar dari lembaganya. 

Pelaksanaan pemberian layanan pos bantuan hukum di PN Gianyar, dalam hal ini Pengadilan 

dilarang untuk membedakan perlakuan terhadap penerima layanan pos bantuan hukum pengadilan 

berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 

Selain itu juga dilarang untuk melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, perempuan, 

anak-anak, atau orang lanjut usia serta dilarang memberikan informasi, konsultasi, dan advis hukum 

yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil. Pos bantuan 

hukum juga dilarang membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang 

mengakibatkan penerima layanan pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Gianyar dirugikan dalam 
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persidangan. Selain itu, dilarang juga menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari 

penerima layanan pos bantuan hukum pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan. 

Mekanisme pemberian layanan di pos bantuan hukum PN Gianyar bahwa orang atau 

sekelompok orang yang mengajukan permohonan bantuan hukum perlu mengisi formulir yang telah 

disediakan. Selain mengisi formulir, mereka juga harus memenuhi kelengkapan administrasi yang 

lainnya yaitu salah satunya melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM yang 

dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa 

benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara. Jika pemohon bantuan hukum tidak 

memiliki SKTM, pemohon dapat melampirkan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti 

Kartu Keluarga Miskin atau KKM, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas, Kartu 

Beras Miskin atau Raskin, Kartu Program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Bantuan Langsung 

Tunai atau BLT, Kartu Perlindungan Sosial atau KPS, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan 

daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain 

yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Semua persyaratan tersebut diatas 

harus sudah disetujui oleh Petugas pos bantuan hukum PN Gianyar. 

Langkah selanjutnya setelah diajukannya formulir permohonan beserta kelengkapannya, 

pemberi layanan pos bantuan hukum PN Gianyar akan mengkompilasi berkas perkara penerima 

layanan pos bantuan hukum Pengadilan sebagai dokumentasi PN Gianyar yang terdiri dari formulir 

permohonan, dokumen persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kronologis 

perkara seperti tanggal dan agenda persidangan, dokumen hukum yang telah dibuat di pos bantuan 

hukum PN Gianyar, dan pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas pos 

bantuan hukum Pengadilan dan penerima layanan pos bantuan hukum PN Gianyar. 

Apabila penerima layanan pos bantuan hukum PN Gianyar tidak sanggup membayar biaya 

perkara, maka petugas pos bantuan hukum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan 

pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua PN Gianyar. Apabila penerima bantuan 

hukum memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas pos 

bantuan hukum PN Gianyar akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan 

daftar organisasi bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal 

terkait dengan kasus perdata, jika permohonan pembebasan biaya perkara oleh pemohon/penggugat 

disetujui oleh Ketua PN Gianyar (dengan pertimbangan Panitera), maka dikeluarkanlah Surat 

Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (tanggal  diterbitkan Surat Penetapan harus sama 

dengan tanggal diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara). Apabila pada 

hari yang bersangkutan, Ketua PN Gianyar tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut 

dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk. Ketua PN Gianyar berwenang untuk 

menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah. Panitera selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara 

dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara. 

 

b. Tingkat ketercapaian pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Gianyar Bali   dikaitkan 

dengan faktor pendukung dan faktor penghambat  

Seseorang atau sekelompok orang yang memerlukan bantuan hukum di pos bantuan hukum 

PN Gianyar, maka orang atau kelompok tersebut harus datang ke pengadilan dengan mengajukan 

permohonan bantuan hukum dan membawa surat keterangan miskin untuk diberikan bantuan hukum, 

dengan melihat terlebih dahulu perkara yang bersangkutan itu apakah menyangkut bagian pidana 

atau perdata. Kemudian pemohonan bantuan hukum yang diinginkan akan diajukan terlebih dahulu 

kepada Ketua PN Gianyar. Setelah itu Ketua PN Gianyar akan memberikan penetapan yang berisikan 

bahwa yang bersangkutan memang layak dan memenuhi persyaratan secara hukum untuk diberikan 

bantuan hukum. 

Kasus-kasus hukum yang terdapat di PN Gianyar sebagian besar merupakan kasus pidana 

terutama terkait dengan anak-anak dibawah umur, kasus pencurian, kasus melarikan anak dibawah 

umur, kasus perzinahan, kasus pelecehan, kasus narkotika. Sedangkan terkait dengan kasus perdata, 

yang biasanya terjadi seperti perceraian dan pengangkatan anak. Kasus-kasus seperti yang 
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disebutkan diatas, adalah kasus-kasus yang biasanya dimohonkan bantuan hukum pada pos bantuan 

hukum PN Gianyar. 

Pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma di PN Gianyar, pihak-pihak yang nantinya 

akan dilibatkan dalam memberikan bantuan hukum adalah dvokat dari Persatuan Advokat Indonesia 

(Peradi) yang mengadakan kerjasama dengan pengadilan. Nantinya Peradi yang akan menunjuk 

advokat-advokat untuk membantu orang atau sekelompok orang yang membutuhkan bantuan hukum 

secara cuma-cuma. Adapun bentuk bantuan hukum yang diberikan adalah berupa informasi dan 

konsultasi hukum yang terkait dengan administrasi tan deknis bantuan hukum yang diberikan oleh PN 

Gianyar.  Advokat dari Peradi tersebut diposkan di pusat bantuan hukum, sehingga ada perjanjian 

kerjasama antara Peradi dengan PN Gianyar. 

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang sudah dilakukan oleh PN Gianyar, 

tentunya tidak terlepas dari faktor-fator pendukung ataupun penghambat berlangsungnya bantuan 

hukum tersebut. Jika kita lihat di lapangan, bantuan hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Gianyar 

memiliki beberapa faktor pendukung dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut bisa kita lihat  

dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat mendukung, dan dalam proses bantuan yang 

diberikan di PN Gianyar terdapat pos bantuan hukum yang menyediakan pelayanan secara cuma-

cuma dengan dukungan para advokat yang sangat berkompeten dalam bidang hukum. Pengadaan 

sarana dan prasarana selalu dilakukan setiap tahunnya dan ditempatkan pada salah satu ruangan 

yang telah disediakan dalam Pengadilan. Pengadaan sarana dan prasarana bagi pos bantuan hukum 

Pengadilan Negeri Gianyar dibebankan kepada anggaran satuan Pengadilan yang terdiri dari mebel, 

computer, mesin printer, penyejuk ruangan, alat tulis kantor. 

Begitu juga halnya dengan prosedur yang dilakukan oleh para advokat dalam memberikan 

bantuan hukum secara cuma-cuma. Advokat tersebut selalu mengedepankan prosedur dan aturan 

yang sudah ditetapkan. Karena prinsip bekerja yang mereka pegang yaitu bekerja secara ikhlas, 

tuntas dan tanpa memungut biaya apapun,  selalu mereka jadikan patokan dan arahan dalam 

melakukan misi bantuan hukum secara cuma-cuma. Sehingga pekerjaan apapun tanpa mendapatkan 

imbalan, tetap mereka lakukan dengan tulus ikhlas. 

Sedangkan mengenai faktor penghambat pemberian bantuan hukum di pos bantuan hukum PN 

Gianyar, bahwa Pengadilan tidak mengalami hambatan dalam hal apapun. Proses bantuan hukum 

yang selama ini diberikan oleh pos bantuan hukum berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan 

karena telah didukung oleh berbagai hal seperti sarana dan prasarana serta pihak-pihak khususnya 

advokat yang akan memberikan bantuan hukum pada seseorang atau kelompok orang yang tidak 

mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum serta 

memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan 

dokumen hukum yang diperlukan. 

Melihat faktor pendukung yang sudah dipaparkan diatas dan tidak adanya faktor penghambat 

dalam pemberian bantuan hukum di Gianyar, maka dapat kita lihat dan analisis tingkat ketercapaian 

pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Gianyar Bali dikaitkan dengan perluasan akses keadilan 

bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita lihat pada 

kasus-kasus perdata maupun pidana yang dihadapi, dimana setiap orang atau kelompok orang yang 

meminta bantuan hukum maka akan didampingi dari awal sampai proses persidangan selesai atau 

mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Walaupun bantuan hukum ini 

diberikan tanpa dipungut biaya atau cuma-cuma, para pemberi bantuan hukum seperti Advokat akan 

tetap serius dan semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan sesuai prosedur yang ada dalam 

proses peradilan. Advokat tidak boleh menolak dan wajib untuk memberikan bantuan hukum. Bahkan 

bantuan hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum PN Gianyar sering memenangkan kasus-

kasus yang dihadapi oleh pihak-pihak pemohon. 

  

4. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diambil simpulan yaitu pelaksanaan bantuan 

hukum di Kabupaten Gianyar dilaksanakan oleh pos bantuan hukum PN Gianyar, dimana setiap 

orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat menerima layanan bantuan 
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hukum di PN Gianyar yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembebasan biaya perkara dan 

melengkapi syarat administrasi lainnya yang kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan untuk 

mendapatkan suatu penetapan. Dan tingkat ketercapaian pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten 

Gianyar Bali dikaitkan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum 

adalah berjalan dengan cukup baik, yang hal tersebut dapat kita lihat dengan diberikannya bantuan 

hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu dan pihak PN Gianyar juga sering 

memenangkan kasus-kasus yang tentunya terkait dengan bantuan hukum cuma-cuma. 

 

Daftar Rujukan 

Ali, Ahcmad dan Heryani, Wiwie. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group. 

Arif, Andry Rahman, 2015, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak 

Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 

Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, https://media.neliti.com/media/publications/62415-ID-

none.pdf. 

Kuffal, H.M.A. 2004. Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum. Malang: UMM Press. 

Pujiarto, Iwan Wahyu, dkk, 2015, Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, USU Law Journal, Vol.3.No.2 (Agustus 

2015),  https://media.neliti.com/media/publications/14266-ID-pelaksanaan-pemberi-bantuan-

hukum-dikaitkan-dengan-undang-undang-no-16-tahun-201.pdf. 

Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.  

Winarta, Frans Hendra. 2000. Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. 

Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 

Widyadharma, IGN. Ridwan. 2010, Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Wijayanta, Tata. 2012. Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Perdata di Pengadilan 

Negeri Yogyakarta, Mimbar Hukum Vol.24 Nomor 1, 

https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16149 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3886. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0

https://media.neliti.com/media/publications/62415-ID-none.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/62415-ID-none.pdf
https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16149


SENARI 2017  437 

 

 

 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  438 

 
 

 

PENERAPAN SIKLUS BELAJAR BERBASIS TRI 
PRAMANA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

FISIKA DI POLITEKNIK GANESHA GURU 
 

Ni Putu Ayu Hervina Sanjayanti 
Politeknik Ganesha Guru 

Email: sanjayantihervina@gmail.com 

 
 

ABSTRACT 
The aim of the present study was to improve the learning outcome of FISIKA by implementing Tri 

Pramana-based learning cycle on Politeknik Ganesha Guru in academic year 2014/2015. This study was 
classroom action research which consisted of two cycles. Each cycle includeed planning, implementing, 
observing, evaluating, and reflecting. The subject of study Politeknik Ganesha Guru in academic year 2014/2015 
which consisted 30 students. The object of study was the learning outcome of FISIKA. Data collection was done 
by administering test. Data was analyzed by using descriptive statistic analysis. The result of study showed that 
students' learning outcome of FISIKA was improved. The test given on cycle I resulted that the mean score of 
students' score was 77.6%. The test given cycle II resulted the mean was 89.8%. Based on the result, it 
concluded that the implementation of Tri Pramana-based learning cycle could improve students' learning outcome 
on Politeknik Ganesha Guru, in academic year 2014/2015. 

 
Keywords:    Learning  cycle, Tri    Pramana,  ,  learning  outcome  of  Fisika. 

 
ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar FISIKA dengan menerapkan model siklus 
belajar berbasis Tri Pramana pada mahasiswaPoliteknik Ganesha Guru, tahun akademik 2016/2017. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap 
perencanaan,  pelaksanaan  tindakan, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
mahasiswaPoliteknik Ganesha Guru tahun akademik 2016/2017 yang berjumlah 30 orang. Objek penelitian ini 
adalah hasil belajar FISIKA. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode tes. Data dianalisis 
dengan teknik analisis statistik deskriptif.Hasil penelitian menujukkan bahwa terjadi peningkatan persentase hasil 
belajar FISIKA pada mahasiswaPoliteknik Ganesha Guru. Berdasarkan hasil tes, pada siklus I rata-rata hasil 
belajar FISIKAmahasiswa yang diperoleh sebesar 77,6% (kategori cukup). Selanjutnya, pada siklus II hasil belajar 
FISIKAmahasiswa mengalami peningkatan. Rata-rata hasil belajar FISIKAmahasiswa pada siklus II sebesar 
89,8% (kategori tinggi). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model siklus 
belajar berbasis Tri Pramana dapat meningkatkan hasil belajar FISIKAmahasiswaPoliteknik Ganesha Guru, tahun 
pelajaran2016/2017. 

 
Kata-kata kunci: Siklus belajar ,Tri Pramana, Hasil belajar Fisika 

 
 
1. PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini terjadi dengan 

sangat pesat dan mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan adanya 

perkembangan IPTEK, maka harus diimbangi pula dengan sumber daya manusia (SDM) 

yang berkualitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan SDM 

adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bidang IPA (Fisika). Berbagai upaya 

telah dilakukanpemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Fisika di Indonesia, seperti 

pengembangan model-model pembelajaran Fisika, pengembangan media pembelajaran 

Fisika, penataran bagi guru, penyediaan sarana-prasarana yang menunjang pembelajaran 

IPA, dan pelatihan-pelatihan (Depdiknas, 2004)  

Proses pembelajaran yang kondusif juga harus terjadi pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (FISIKA), termasuk di Perguruan Tinggi. Menurut Bundu (2006:11) “hakikat FISIKA terdiri dari 

tiga komponen, yaitu FISIKA sebagai produk, FISIKA sebagai proses, dan FISIKA sebagai sarana 

pengembangan sikap ilmiah”. Berpijak dari hakikat FISIKA, maka dapat dipahami bahwa 

pembelajaran FISIKA di Universitas menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 
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langsung melalui pengembangan keterampilan  proses dan sikap ilmiah. Mahasiswa diarahkan untuk 

mencari tahu sendiri jawaban atas pertanyaan atau masalah, sehingga dapat membantu mereka 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran FISIKA diharapkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara langsung, 

sehingga belajar akan menjadi bermakna dan dapat melatih kemampuan berpikirmahasiswa. 

Namun kenyataannya, mahasiswa sebagai pusat pembelajaran belum terjadi di lapangan. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah seorang dosenPoliteknik Ganesha Guru, diketahui 

bahwa: 1) dosen mengatakan bahwa pembelajaran di kelas masih didominasi ceramah karena 

pembelajaran dengan ceramah lebih  mudah diterapkan di kelas, 2) ketika dosen menjelaskan materi 

pembelajaran, mahasiswacenderung masih ada yang kurang memeperhatikan, dan 3) mahasiswa 

jarang mau bertanya terhadap hal-hal yang belum dimengerti dari materi yang telah diberikan. Dari 

hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dosen masih mendominasi proses pembelajaran 

dengan berceramah (teacher centered), sehingga dalam kegiatan belajar mengajar mahasiswa 

menjadi pasif dan jarang memberikan respon terhadap penjelasan maupun masalah yang diajukan 

dosen. Artinya, dosen masih belum kreatif dalam mengelola kelas sehingga belum tercipta 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). 

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Politeknik Ganesha Guru 

diperoleh data sebagai berikut. 1) Pada saat kegiatan pembelajaran dosen lebih banyak berceramah 

sehingga seringkali mahasiswa terlihat bosan ketika mengikuti pembelajaran. 2) Mahasiswa kurang 

memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh dosen. 3) Mahasiswa kurang aktif dan 

antusias dalam mengikuti pembelajaran. 4) dosenjarang memberikan motivasi ataupun reward 

kepada  mahasiswa yang mau bertanya atau mengeluarkan pendapatnya. 5) 15 dari 30 orang 

mahasiswa terlihat pasif dan jarang memberikan respon terhadap penjelasan maupun masalah yang 

diajukan olehdosen. 

Kegiatan pembelajaran yang demikian seperti terpapar di atas berdampak pada hasil belajar. 

Berdasarkan hasil pencatatan dokumen Politeknik Ganesha Guru, rata-rata nilai tes harian 

mahasiswa pada pelajaran FISIKA adalah 63,8 masih berada dibawah nilai kriteria ketuntasan yaitu 

70. Dari 30mahasiswa, 15 orang mahasiswa nilainya masih di bawah nilai standar. Hal  ini berarti, 

50% mahasiswa nilainya belum tuntas untuk pelajaranFISIKA khususnya pada materi kinematika 

gerak. 

Adanya permasalahan tersebut menyebabkan perlunya sebuah usaha perbaikan atau tindakan 

untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang  dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa adalah menggunakan model pembelajaran yang mampu memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata, sehingga dapat 

meningkatkan hasilbelajarnya.Salah satu proses pembelajaran yang dipandang tepat untuk digunakan 

adalah siklus belajar berbasis Tri Pramana. Pembelajaran menggunakan siklus belajar berbasis Tri 

Pramana merupakan siklus belajar yang dapat dimulai dengan salah satu dari ketiga cara yang ada 

(Pratyaksa, Sabda, dan Anumana), kemudian dilanjutkan dengan cara-cara lainnya. Pemilihan 

rangkaian cara-cara yang digunakan tergantung pada keadaan pebelajar, keadaan objek yang 

dipelajari (materi ajar), dan keadaan fasilitas pembelajaran yang tersedia (Subagia dan Wiratma, 

2008). Alur siklus belajar ini ada enam, yaitu (1) Model Siklus Belajar Pratyaksa-Sabda-Anumana 

(PSA), (2) Model Siklus Belajar Pratyaksa-Anumana- Sabda (PAS), (3) Model Siklus Belajar Sabda-

Anumana-Pratyaksa (SAP), (4) Model Siklus Belajar Sabda-Pratyaksa- Anumana (SPA), (5) Model 

Siklus Belajar Anumana-Pratyaksa-Sabda (APS), dan (6) Model Siklus Belajar Anumana-Sabda- 

Pratyaksa (ASP) (Subagia dan Wiratma, 2008). 

Berdasarkan model-model siklus belajar yang ada, model siklus belajar yang sesuai untuk anak 

SD adalah model PSA. Subagia dan Wiratma  (2008:4), menyatakan bahwa ”pada jenjang SD,  dipilih 

model Siklus Belajar Pratyaksa- Sabda-Anumana (PSA) karena pembelajaran FISIKA mengutamakan 

pada pengkajian fenomena alam yang  dapat diamati dengan pancaindera”. Siklus belajar PSA 

menuntun mahasiswa  terlebih dahulu melakukan pengamatan langsung terhadap    objek     

(Pratyaksa   Pramana). 
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Kemudian, mahasiswa mencari referensi pendukung hasil pengamatan/membaca referensi (Sabda 

Pramana). Berikutnya, mereka menerapkan konsep pada situasi lain (Anumana Pramana). Dengan 

siklus PSA tersebut, mahasiswa dapat dilatih untuk mengembangkan sikap ilmiah sehingga mampu 

menerapkan konsep yang dipelajari pada situasi lain. 

Berdasarkan Konsep Tri  Pramana dan karakteristik dari pembelajaran FISIKA, dapat 

dijelaskan bahwa pembelajaran FISIKA merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan alam dan 

mengutamakan pada pengkajian fenomena alam yang dapat diamati dengan pancaindera (Subagia 

dan Wiratma, 2006). Artinya, penggunaan konsep Tri Pramana dalam pembelajaran akan dapat 

membantu mahasiswa untuk memahami konsep-konsep FISIKA yang abstrak dengan lebih jelas. 

Pemahaman mahasiswa terhadap suatu materi pun akan lebih mendalam dan diingat lebih lama. 

Dengan demikian, hasil belajar mahasiswa dapat meningkat dengan siklus belajar Tri Pramana. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian tentang “Penerapan Siklus 

Belajar Berbasis Tri Pramana Untuk Meningkatkan Hasil Belajar FISIKA Pada MahasiswaPoliteknik 

Ganesha Guru  Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

 

2. METODEPENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di Politeknik Ganesha 

Guru dengan jumlah populasi 30mahasiswa yang terdiri 12 mahasiswa perempuan dan 18 

mahasiswa laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas karena bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan hasil belajar 

FISIKAmahasiswa. Pelaksanaan penelitian berlangsung dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 3 

(tiga) kali pertemuan. Rancangan penelitian tindakan yang dilakukan memiliki empat tahapan  yaitu:  

(1)  rencana  tindakan,  (2) Pelaksanaan tindakan, (3) observasi/evaluasi, dan (4) refleksi. 

Pelaksanaan penelitian berlangsung dalam dua siklus. Alur tahapan penelitiantindakan 

kelas yang dilaksanakan dapat dilihat pada gambar 1. 

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

 

Tahapan tindakan siklus dijelaskan sebagai berikut. 

Perencanaan, beberapa hal yang dilaksanakan dalam kegiatan perencanaan adalah sebagai 

berikut: (1) Penyamaan persepsi dengan dosen mengenai implementasi siklus belajar berbasis Tri 

Pramana, (2) menentukan materi-materi yang dibahas dalam penelitian, yang sesuai dengan silabus 

yang ada, (3) menyiapkan alat dan bahan pembelajaran, (4) Menyiapkan tes untuk mengukur aspek 

kognitif mahasiswa pada siklus sesuai dengan materi yang dikaji. Tes yang digunakan berupa soal 

objektif pilihan ganda diperluas. 

Tindakan, pelaksanaan tindakan disusun sesuai dengan tahap atau sintaks dari siklus belajar 

berbasis Tri Pramana. Tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah 

Rencana 

SIKLUS I 

 
Rencana Refleksi Tindakan 

Refleksi Tindakan Observasi/ 

evaluasi 

Observasi/ 
evaluasi 

(Mulyasa,2009:73) 
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disusun. Setiap tindakan siklus dilaksanakan dalam  3 kali pertemuan. Setiap akhir siklus, dosen 

mengadakan tes kognitif untuk setiap mahasiswa. 

Observasi/Evaluasi, dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan 

pelaksanaan tindakan. Observasi dilaksanakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Hasil observasi 

dituangkan dalam bentuk catatan sebagai bahan refleksi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

dampak siklus belajar berbasis Tri Pramana pada hasil belajarmahasiswa. 

Refleksi,dilakukanuntuk merenungkan dan mengkaji hasil tindakan pada kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan mengenai hasil belajar FISIKA. Hasil renungan dan kajian 

tindakan ini, selanjutnya dipikirkan untuk dicari dan ditetapkan beberapa alternatif tindakan  baru 

yang diduga lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar FISIKA. Alternatif tindakan ini ditetapkan 

menjadi tindakan baru pada rencana tindakan dalam penelitian tindakan kelas siklusberikutnya. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes. Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini adalah data hasil belajar FISIKA menggunakan instrumen berupa tes pilihan 

ganda, yang tiap butirnya menyesuaikan dengan kisi-kisi tes. 

Dalam penelitian tindakan kelas digunakan teknik analisis statistik deskriptif. Analisis statistik 

deskriptif adalah suatu  cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menerapkan rumus-

rumus statistik deskriptif untuk menggambarkan suatu objek/variabel tertentu, sehingga diperoleh 

kesimpulan umum (Agung, 2010). Tujuannya adalah untuk menentukan tingkatan tinggi rendahnya 

hasil belajar FISIKA yang dikonversikan ke dalam (PAP) skala lima. 

 

Tabel 1. Kriteria Penggolongan Data Hasil Belajar Mahasiswa 

 

Persentase (%) Kriteria Hasil Belajar FISIKA 

90 – 100 Sangat tinggi 

80 – 89 Tinggi 

65 – 79 Cukup 

55 – 64 Kurang 

0 – 54 Sangat kurang 

(Sumber :  Agung, 2010:16) 

 

 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan keberhasilan tindakan ini adalah terjadi perubahan atau 

peningkatan hasil belajar mahasiswa sebesar 80% dengan kategori tinggi. Apabila indikator keberhasilan 

pada hasil belajar FISIKAmahasiswa sudah tercapai maka penelitian dihentikan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Berdasarkan analisis data penelitian tindakan kelas pada siklus I, hasil belajar FISIKAmahasiswa 

sebesar 77,6%. Setelah dikonversikan pada pedoman PAP skala 5, persentase tersebut berada pada 

kriteria cukup. Setelah diadakan perbaikan pada siklus II, terjadi peningkatan persentase rata-rata hasil 

belajar FISIKAmahasiswa menjadi 89,8%. Setelah dikonversikan pada pedoman PAP skala 5, nilai tersebut 

berada pada kriteria tinggi. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 12,2% dari siklus I ke siklus 

II. 

Dalam Perencanaan siklus I ada beberapa hal yang dipersiapkan sebelum melaksanakan penelitian 

tindakan kelas pada siklus I, yaitu (1) menyiapkan bahan ajar FISIKA yang dipelajari dan dibahas, (2) 

membuat RPP yang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan serta sesuai dengan langkah-langkah 

model siklus belajar berbasis Tri Pramana, (3) menyiapkan materi pelajaran dari beberapa sumber, (4) 

menyiapkan lembar kerja mahasiswa (LKS) sesuai dengan materi yang dipelajari, dan (5) menyusun 

perangkat tes evaluasi belajar. Pokok bahasan yang  dipelajari pada siklus I adalah Kinematika Gerak 

Lurus. Banyak subjek dalam penelitian adalah 30mahasiswa. 

Siklus I dilaksanakan selama tiga kali pertemuan, yaitu dua kali pertemuan untuk pelaksanaan 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  442 

 
 

tindakan dan satu kali pertemuan untuk melaksanakan tes hasil belajar FISIKA. Penelitian pada pertemuan 

pertama dilaksanakan pada tanggal 15 April 2016, pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 20 April 

2016, dan tes hasil belajar FISIKA dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016. 

Kegiatan observasi dilaksanakan selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Dalam kegiatan 

observasi, dilaksanakan pengamatan terhadap proses kegiatan belajar    mengajar.     Hasil     

pengamatandituangkan dalam bantuk catatan-catatan kecil mengenai proses belajar mengajar dikelas 

dengan menggunakan lembar observasi (terlampir) yang diisi oleh observer (dosen) yang digunakan 

sebagai refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. 

Hasil observasi yang diperoleh pada siklus I, yaitu (1) dosen sudah memberikan apersepsi dengan 

baik, (2) dosen menyampaikan tujuan  pembelajaran dengan jelas, (3) ketika dosen mengajukan 

pertanyaan, dari 17 orang mahasiswa, hanya 2 orang mahasiswa yang mau menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh dosen, (4) langkah-langkah pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, (5) media  yang  digunakan  kurang  bervariasi,(6) belum ada 

pemberian reward dari dosen kepada mahasiswa yang mau menjawab pertanyaan, (7) dalam memilih 

kelompok mahasiswa masih membeda-bedakan temannya,(8) saat kegiatan diskusi, dalam 1 kelompok 

mahasiswa, hanya 1 sampai 2 orang yang terlihat tekun mengerjakan tugas, sementara mahasiswa yang 

lain hanya mengandalkan temannya untuk mengerjakan tugas yang diberikan. 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi selama pemberian tindakan pada siklus I, terdapat 

beberapa masalah yang menyebabkan hasil belajar FISIKAmahasiswa berada pada kategori cukup. 

Setelah dilakukan analisis dan refleksi ditemukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil tes pada siklus I, penerapan model siklus belajar berbasis Tri Pramana dapat 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Walaupun terjadi peningkatan, tetapi masih ada beberapa 

mahasiswa yang belum mampu mengikuti pencapaian hasil belajar sesuai kriteria yang ditargetkan. 

Berdasarkan hasil observasi/evaluasi dan hasil diskusi dengan dosen FISIKA selama tindakan di siklus I, 

ditemukan beberapa kendala dalam proses pembelajaran. Kendala tersebut dapat dijelaskan secara rinci, 

yaitu: (1) Mahasiswa belum dapat  mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model siklus 

belajar berbasis Tri Pramana secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena kebiasaan mahasiswa yang 

hanya menjadi pendengar dan pencatat selama kegiatan  pembelajaran.  (2)  Dari  30orangmahasiswa, 

hanya 2 orang mahasiswa yang mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen. (3) Mahasiswa 

masih membeda-bedakan temannya dalam memilih kelompok sehingga banyak waktu terbuang. (4) 

Dalam kegiatan diskusi, kebanyakan mahasiswa masih kurang aktif. Hal ini terlihat dari  dalam 1 kelompok 

mahasiswa, hanya 1 sampai 2 orang yang terlihat tekun mengerjakan tugas, sementara mahasiswa yang 

lain hanya mengandalkan temannya untuk mengerjakan tugas yang diberikan. (5) Belum ada pemberian 

reward kepada mahasiswa yang mau menjawab pertanyaan yang diajukan dosen. (6) Media yang 

digunakan kurangbervariasi. 

Bertolak dari kendala-kendala yang dihadapi pada siklus I, maka perbaikan tindakan yang dilakukan 

adalah: (1) Menjelaskan langkah-langkah atau petunjuk yang belum dipahami mahasiswa dalam penerapan 

siklus belajar berbasi Tri Pramana, sehingga kegiatan mahasiswa menjadi lebih aktif. (2) dosen 

memberikan kesempatan menjawab kepada mahasiswa dengan menunjuk nomor urut mahasiswa. (3) 

Kelompok ditentukan oleh dosen dan dosen memberikan arahan kepada mahasiswa untuk tidak membeda-

bedakan teman dalam memilih anggota kelompok, agar tidak menghabiskan banyak waktu. (4) dosen 

mendekati dan memberikan perhatian pada setiap kelompok agar bisa bekerja bersama dalam berdiskusi 

dan memberikan motivasi kepada mahasiswa yang kurang aktif. (5) dosenmemberikanreward non verbal, 

berupa tepuk tangan atau hadiah, kepada mahasiswa yang mau menjawab pertanyaan. (6) 

dosenmemvariasikan media agar media yang digunakan tidak hanya media gambar,  tetapi juga 

menggunakan media video atau audio. 

Berdasarkan hasil refleksi terhadap pelaksanaan siklus I, disusun rancangan tindakan siklus II. 

Pelaksanaan siklus II ini didasarkan atas adanya kelemahan- kelemahan pada siklus I. Oleh karena itu, 

adanya perbaikan pada siklus II dilakukan untuk mengupayakan peningkatan hasil belajar 

FISIKAmahasiswaPoliteknik Ganesha Guru. 

Ada beberapa hal yang dipersiapkan sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas pada siklus II, 

yaitu: (1)    menyiapkanbahan ajar FISIKA yang dipelajari dan dibahas,(2) membuat SAP yang sesuai 

dengan pokok bahasan yang diajarkan serta sesuai dengan langkah-langkah model siklus belajar berbasis 
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Tri Pramana, (3) menyiapkan materi pelajaran dari beberapa sumber, (4) menyiapkan lembar kerja 

mahasiswa (LKS) sesuai dengan materi yang dipelajari,(5) menyususun perangkat tes evaluasi belajar. 

Pokok bahasan yang  dipelajari pada siklus II adalah mengenai peristiwa alam di Indonesia dan kegiatan 

manusia yang mempengaruhi muka bumi.Siklus II dilaksanakan selamatigakali pertemuan, yaitu dua 

kalipertemuanuntuk pelaksanaan tindakan dansatukalipertemuan untuk melaksanakanteshasil 

belajar FISIKA. Penelitianpadapertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal27April 2016, pertemuan 

keduadilaksanakanpada tanggal 29 April 2016, dan teshasilbelajar FISIKA dilaksanakan pada tanggal 

4Mei2016. Kegiatan observasi dilaksanakan selama pelaksanaantindakanberlangsung. Dalam kegiatan 

observasi  dilaksanakan pengamatan terhadap proses kegiatan belajar mengajar denganmembuatcatatan- 

catatan kecil mengenai proses belajar mengajar di kelasmenggunakanlembar observasi yang diisi 

olehobserver(dosen) yang digunakan   sebagai  refleksi  untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. 

Adapun pemaparan hasilobservasiyang diperoleh pada siklus II, yaitu:(1)dosen sudah memberikan 

apersepsi dengan baik,(2) dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas, (3) mahasiswa sangat 

antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat ketika dosen mengajukan pertanyaan, 9 orang dari 

30 orang mahasiswamahasiswa mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen, (4) langkah-langkah 

pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, (5) 

media yang digunakan sudah divariasikan dengan menggunakan LCD projector, (6) dosen sudah 

memberikan reward berupa tepuk tangan dan pemberian  hadiah kepada mahasiswa yang mau menjawab 

pertanyaan, (7) dalam memilih kelompok mahasiswa tidak lagi membeda-bedakan temannya karena 

kelompok langsung ditentukan   oleh  dosen,   (8)   saatkegiatandiskusi, semua mahasiswa terlihat tekun 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

Melalui perbaikan proses pembelajaran dan pelaksanaan tindakan siklus I maka pada pelaksanaan 

siklus II telah mengalami peningkatan proses pembelajaran yang diperlihatkan melalui peningkatan hasil 

belajar mahasiswa. Temuan- temuan yang diperoleh selama tindakan pelaksanaan siklus II adalah sebagai 

berikut. (1) Secara umum, proses pembelajaran telah dapat berjalan sesuai dengan rancangan 

pembelajaran yang direncanakan sehingga hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai dan berjalan 

optimal. (2) Kondisi pembelajaran pada siklus II tampak lebih kondusif, hal ini dikarenakan mahasiswa 

sudah dapat beradaptasi dengan proses pembelajaran model siklus belajar berbasis Tri Pramana dan 

dosen sudah memvariasikan media yang digunakan. (3)  Mahasiswa  tidak  lagimembeda-bedakan teman 

dan membuang banyak waktu dalam memilih kelompok karena kelompok  langsung  ditentukan  oleh  

dosen.(4) Dari 17 orang mahasiswa, 9 orang mahasiswa sudah sudah berani dan antusias dalam 

menjawab pertanyaan yang diberikan dosen tanpa menunjuk nomor urut mahasiswa. (5) Dalam berdiskusi 

dan menyampaikan hasil diskusi, masing-masing anggota kelompok sudah mampu bekerja sama dengan 

baik dan dosen memberikan reward berupa tepuk tangan kepada mahasiswa yang aktif. (6) Tes hasil akhir 

siklus II menunjukkan hasil belajar mahasiswa sudah mencapai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. 

Dari pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan dengan menggunakan model siklus belajar 

berbasis Tri Pramana maka hasil belajar FISIKAmahasiswa di Poltek Ganesha dapat dilihat pada table 2 

berikut ini. 

 

Tabel 2. Hasil Penelitian Pada Siklus I dan Siklus II 

 

Tahap Persentase Nilai Hasil Belajar FISIKA Kategori 

Siklus I 77,6% Cukup 

Siklus II 89,8% Tinggi 

 

Berdasarkan refleksi dari siklus II, penerapan model siklus belajar berbasis TriPramana dapat 

meningkatkan hasil belajar FISIKAmahasiswaPoliteknik Ganesha Guru. Hai ini berarti hasil belajar FISIKA 

telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya, sehingga penelitian dihentikan. 

 

4. Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan siklus belajar berbasis Tri Pramana dapat 

meningkatkan hasil belajar FISIKAmahasiswaPoltek Ganesha. Hasil belajar mahasiswa setelah diadakan 

tindakan siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari 
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siklus I, persentase rata-rata hasil belajar FISIKAmahasiswa mencapai 77,6%. Bila dikonversikan 

berdasarkan PAP skala 5, maka hasil belajar yang diperoleh pada siklus I dapat dikategorikan cukup. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis data siklus II, diperoleh persentase sebesar 89,8%. Jika 

dikonvesikan ke PAP, maka angka tersebut masuk  dalam  kategori  tinggi.Berdasarkandata di atas, ada 

peningkatan hasil belajar FISIKAmahasiswa dari siklus I ke siklus II. Peningkatan hasil belajar 

FISIKAmahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penerapan model siklus belajar Pratyaksa- 

Sabda-Anumana Pramana (PSA) yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Penerapan model siklus 

belajar berbasis Tri Pramana yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur sangat berperan penting 

meningkatkan hasil belajar FISIKAmahasiswa. Penerapan model siklus belajar berbasis Tri Pramana 

(PSA) pada tahap Pratyaksa (pengamatan langsung), membuat mahasiswa berminat mengikuti proses 

pembelajaran karena mahasiswa dapat memanipulasi benda konkrit dengan menggunakan panca 

inderanya. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran memungkinkan mahasiswa menemukan sendiri 

konsep-konsep yang dipelajari (Sabda). Pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut dihubungkan 

dengan pengetahuan yang telah didokumentasikan dalam berbagai bahan pustaka tanpa harus selalu 

tergantung pada dosen. Proses ini akan menghasilkan internalisasi dan retensi konsep yang lebih kuat 

setelah fakta-fakta yang diperoleh dicocokkan dengan sumber belajar (Anumana).Mahasiswa menjadi 

lebih tertantang untuk belajar dan berusaha menyelesaikan semua permasalahan FISIKA yang ditemui, 

sehingga pengetahuan yang diperoleh akan lebih bermakna bagi mahasiswa. Penggunaan siklus belajar 

PSA akan membuat mahasiswa lebih memahami keterpaduan antara konsep praktis dan teoritis. Proses 

pembelajaran ini akan membuat pemahaman mahasiswa  terhadap suatu materi akan lebih mendalam 

dan diingat lebih lama, sehingga hasil belajar mereka meningkat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Subagia dan Wiratma (2007) yang menyatakan bahwa pemilihan siklus belajar PSA dapat meningkatkan 

kemampuan analisis dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran, sehingga pemahaman mahasiswa 

menjadi lebih baik. 

Lebih lanjut, penerapan model siklus belajar berbasis Tri Pramana juga memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif menyebabkan kegiatan belajar       

menjadi lebih baikdan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar. 

Jika mahasiswa sudah aktif maka mereka akan merasa senang dengan kegiatan belajar yang terjadi, 

sehingga belajar menjadi bermakna. Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh 

Subagia dan Wiratma (2008), yang menemukan bahwa penerapan  model siklus belajar PSA dalam 

pembelajaran sains di SD mampu mendorong mahasiswa untuk aktif dan kreatif dalam belajar, serta 

menumbuh kembangkan suasana belajar yangmenyenangkan. 

Selanjutnya, faktor kedua adalah dosen memberikan kesempatan  menjawab kepada mahasiswa 

dengan menunjuk nomor urut mahasiswa ketika mahasiswa kurang berminat untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan dosen maupun pertanyaan yang datang dari  mahasiswa. Dengan menunjuk nomor urut 

mahasiswa, mahasiswa akan mengeluarkan pendapat dari pengetahuan yang didapat dari  menemukan 

sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Melalui menunjuk nomor urut mahasiswa, diharapkan minat belajar 

dari mahasiswa meningkat. Adanya minat yang tinggi akan menumbuhkan motivasi pada diri mahasiswa. 

Rasa senang mengikuti proses pembelajaran membuat mahasiswa termotivasi dalam belajar. Hal ini 

sesuai dengan  konsep motivasi yang diungkapkan oleh Uno (2008:27), bahwa “tingkah laku seseorang 

yang merasa senang terhadap sesuatu, apabila ia menyenangi kegiatan itu, maka termotivasi untuk 

melakukan kegiatan tersebut”. Motivasi dari dalam diri mahasiswa merupakan hal yang sangat penting 

untuk dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Hal tersebut sejalan dengan Uno (2008) bahwa semakin 

tinggi motivasi mahasiswa dalam belajar, maka hasil belajar mahasiswa juga akan semakintinggi. 

Ketiga, penggunaan media pembelajaran sebagai sarana memanipulasi benda konkrit pada tahap 

Pratyaksa sangat mempengaruhi peningkatan hasil belajar FISIKAmahasiswa. Media pembelajaran dapat 

mempermudah mahasiswa memahami materi pembelajaran. Belajar menggunakan media pembelajaran 

dapat menimbulkan kesan menyenangkan bagi mahasiswa. Kemudahan dan kesan ini menyebabkan   

mahasiswamenjadi termotivasiuntuk belajar, sehingga mahasiswa dapat berperan aktif selama kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian, media pembelajaran dapat membantu mahasiswa memahami 

pembelajaran dengan mudah, dapat mengaktifkan mahasiswa dalam pembelajaran, dan dapat 

memotivasi mahasiswa sehingga memiliki kegairahan untuk belajar. Pendapat ini sejalan dengan 

Sadiman (2005) yang menyatakan bahwa media pembelajaran memiliki kegunaan, yaitu: (1) memperjelas 
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penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis; (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya 

indera; (3) penggunaan media  pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif 

anak didik. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, 

memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, 

memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan danminatnya. 

Faktor terakhir adalah pemberian penghargaan (reward). Pemberian penghargaan kepada 

mahasiswa dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif selama pembelajaran. Penghargaan yang 

diberikan dapat berupa tepuk tangan, pujian, ataupun pemberian hadiah. Reward digunakan sebagai 

bentuk motivasi atau sebuah penghargaan untuk hasil atau prestasi yang baik. Dalam kegiatan belajar 

mengajar, reward dapat mendorong mahasiswa meningkatkan usahanya dalam kegiatan belajar dan dapat 

meningkatkan hasil belajarnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hurlock (1978:86) bahwa 

“penerapan reward di bangku pendidikan dasar adalah bentuk motivasi yang berorientasi pada 

keberhasilan belajar atau prestasi anak”. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian    ini    dikatakan    telah   berhasilkarena kriteria yang 

ditetapkan sebelumnya telah terpenuhi. Jadi, dapat diinterpretasikan bahwa penerapan model siklus 

belajar berbasis Tri Pramana dapat meningkatkan hasil belajar FISIKAmahasiswaPoliteknik Ganesha 

Guru tahun pelajaran2016/2017. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di Politeknik Ganesha Guru, penerapan 

model siklus belajar berbasis Tri Pramana dapat meningkatkan hasil belajar FISIKAmahasiswaPoliteknik 

Ganesha Guru Tahun Pelajaran 2014/2015. Pada siklus I, rata- rata hasil belajar FISIKAmahasiswa 

adalah 77,3 persentase rata-rata adalah 77,6% dengan predikat cukup. Pada siklus II, terjadi peningkatan 

rata-rata hasil belajar menjadi 89,5 dengan persentase rata-rata 89,8% (predikat tinggi). Selisih 

peningkatan hasil belajar pada siklus I dan siklus II adalah 12,2%. 

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian tindakan ini, yaitu: (1) 

mahasiswa-siswi Politeknik Ganesha Guru supaya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

dapat memperoleh hasil belajar yang memuaskan, (2) dosen yang mengajar di Politeknik Ganesha Guru 

agar dapat    melanjutkan    menerapkan    modelsiklus belajar berbasis Tri Pramana sebagai suatu 

alternatif dalam upaya meningkatkan hasil belajar mahasiswa, (3) bagi sekolah, sosialisasi penggunaan 

model siklus belajar berbasis Tri Pramana sangat diperlukan guna meningkatkan hasil belajar mahasiswa. 
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ABSTRACT 
Algorithmic strategy with constant procedure is implemented in Mathematics instruction in a school with an 

assumption that Mathematics material is well defined. That condition is considered influencing Mathematics 
instruction to be less challenging, so it could not improve students' adversity. Otherwise, adversity is really 
needed in learning and in the real life. Therefore, in this occasion an implementation of heuristic learning strategy 
is being reviewed with a procedure and material organization which does not follow regular order but still following 
practical guidance. Classroom action research was chosen as an approach and ended in the third cycle. The 
research result showed that the students' adversity improved in Mathematics instruction with heuristic strategy. 
The students thought that learning with heuristic learning strategy could help them enjoy the lesson. Every step 
chosen challenged them to seek the next step until they reach the intended solution.  
 
Keywords: strategy, instruction, heuristic, mathematics, adversity 
 
 

ABSTRAK 
Strategi algoritmik dengan prosedur yang tetap sampai saat ini diterapkan dalam pembelajaran 

matematika di sekolah dilandasi asumsi bahwa materi matematika bersifat well define. Kondisi tersebut dinilai 
menjadikan pembelajaran matematika kurang menantang, sehingga kurang mampu meningkatkan 
ketahanmalangan siswa. Padahal, ketahanmalangan sangat perlu dalam belajar dan dalam menjalani kehidupan. 
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dicoba dikaji penerapan strategi pembelajaran heuristik dengan prosedur 
dan pengorganisasian materi yang tidak mengikuti urutan reguler dan juga tidak seragam tetapi mengikuti 
petunjuk praktis. Penelitian tindakan kelas dipilih sebagai pendekatan dan berakhir pada siklus ketiga. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ketahanmalangan siswa pada pembelajaran matematika dengan strategi heuristik 
mengalami peningkatan. Siswa mempersepsi bahwa belajar dengan strategi pembelajaran heuristik mereka 
dapat belajar dengan mengikuti irama belajar mereka masing-masing. Setiap langkah yang dipilih menantang 
mereka untuk mencari langkah selanjutnya, agar sampai pada solusi yang diharapkan.   

 
Kata kunci: strategi, pembelajaran, heuristik, matematika, ketahanmalangan  

 

1. Pendahuluan 

Materi pembelajaran matematika bersifat well define, sehingga pembelajaran matematika di 

sekolah umumnya menggunakan model algoritmik. Model pembelajaran algoritmik adalah model 

pembelajaran yang memiliki rangkaian proses-proses yang tertentu dan tetap dalam melaksanakan 

satu tugas.  Landa (1983) menyebutkan bahwa proses algoritmik adalah proses yang terdiri dari 

serangkaian operasi-operasi elementer yang terbentuk secara seragam dan reguler di bawah kondisi 

yang didefinisikan untuk memecahkan berbagai masalah, dan resep yang menentukan operasi-

operasi dalam proses algoritmik dinamakan algoritma. Secara umum, model algoritma memang masih 

dipandang paling cocok untuk pembelajaran matematika. Akan tetapi, untuk materi tertentu dan siswa 

tertentu pula, model pembelajaran algoritmik kurang menantang, sehingga tidak dapat meningkatkan 

motivasi, kreativitas, dan ketahanmalangan siswa. Pada kesempatan ini dicoba dikaji model 

pembelajaran heuristik untuk pembelajaran matematika dalam upaya meningkatkan ketahanmalangan 

siswa.  

Proses heuristik adalah proses yang terdiri dari serangkaian operasi tidak elementer di mana 

pelaku tidak mengetahui sebelumnya bagaimana melakukannya atau serangkaian operasi elementer 

yang tidak terjadi secara reguler atau seragam di bawah kondisi yang sama (Landa, 1983). Salah satu 

contoh proses heuristik adalah  proses pemilihan alat untuk memecahkan suatu masalah di mana 

tidak tersedia alat khusus untuk memecahkan masalah tersebut. Secara normal, apabila proses 

pencarian alat itu tidak diketahui maka tidak mungkin diketahui di mana alat itu bisa ditemukan dan 

bagaimana caranya.  Dalam situasi ini pelaku bisa melakukan serangkaian operasi  yang belum 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  448 

pernah dilakukan atau melakukan serangkaian operasi yang berbeda untuk setiap orang pada kondisi 

yang sama.  

Kompleksitas proses heuristik sebagai sebuah sistem sangat dinamis dan operasi-operasi di 

dalamnya  sangat terbuka terhadap perubahan. Artinya, rangkaian operasi yang dilakukan seseorang 

untuk memecahkan suatu permasalahan pada suatu saat bisa berbeda dengan rangkaian operasi 

yang dilakukannya untuk memecahkan masalah yang sama pada saat berikutnya. Perbedaan 

rangkaian operasi yang terjadi pada setiap saat bisa sangat bervariasi karena pelaku dapat menyusun 

sendiri tujuannya berdasarkan petunjuk praktis atau pengalamannya. Banathy (1996) bahkan 

menyatakan bahwa sistem heuristik mampu menyusun tujuannya di bawah petunjuk kebijakan yang 

lebih luas, sangat pluralistik, terbuka untuk perubahan dan bahkan sering memulai perubahan, serta 

memiliki kompleksitas  yang sangat dinamis. 

Model heuristik diartikan oleh Wilson dan Cole (1996) sebagai akal dalam bekerja atau petunjuk 

praktis yang dapat membantu memperpendek jalur penyelesaian masalah. Vaughan dan Hogg (1995) 

menyatakan bahwa heuristik adalah cara pintas secara kognitif yang menyiapkan secara matang cara 

pengambilan keputusan yang akurat kepada semua individu setiap saat. Akal atau cara pintas secara 

kognitif digunakan untuk melakukan tebakan dari mana harus memulai dan kemana harus melompat 

agar langkah pemecahan masalah menjadi lebih pendek. Akal juga digunakan untuk memilih alternatif 

pemecahan masalah yang lebih pendek. Akal akan timbul bila didukung oleh pengetahuan dan  

pengalaman yang memadai. Dalam penanganan kerusakan pesawat televisi misalnya, sangat 

dimungkinkan seorang teknisi menebak kerusakan yang terjadi daripada harus menelusuri setiap 

kerusakan yang mungkin. Semakin banyak tebakan dapat dilakukan dengan tepat maka proses 

pemecahan masalah akan semakin cepat.  

Heuristik banyak digunakan dalam bidang inteligensia buatan dan didefinisikan sebagai 

petunjuk praktis yang dapat memperpendek proses pencarian untuk menemukan penyelesaian 

masalah (Charniak dan McDermot, 1987). Penyelesaian masalah dalam bidang inteligensia buatan 

didominasi oleh proses pencarian (searching). Bila pencarian dilakukan secara linier maka akan 

sangat banyak menghabiskan waktu karena masalah-masalah dalam bidang inteligensia buatan 

memunculkan alternatif penyelesaian yang amat banyak. Metode heuristik digunakan untuk 

menggantikan metode linier karena metode heuristik memberi peluang untuk   melompati  beberapa  

langkah  atau  menebak  langkah penyelesaian yang lebih pendek agar pemecahan masalah lebih 

cepat ditemukan. Dengan mengenali kelakuan data dan membandingkannya dengan data 

sebelumnya yang pernah diketahui maka dapat dikenali ke mana pencabangan harus dilakukan agar 

jalur pencarian lebih pendek.  

Amstrong  menyatakan bahwa heuristik menunjuk kepada koleksi model, petunjuk praktis, 

bimbingan, atau saran yang saling lepas untuk penyelesaian masalah (1994).  Kondisi saling lepas 

menekankan bahwa koleksi model, petunjuk praktis, bimbingan, atau saran yang digunakan dalam 

memecahkan masalah tidak tetap, baik banyaknya maupun urutannya. Pelaku memiliki kebebasan 

untuk menetapkan dari mana harus memulai proses dan kemudian menentukan proses apa yang 

mesti dilakukan berikutnya. Ketepatan menentukan dari mana memulai dan kemana selanjutnya 

sangat menentukan keberhasilan penyelesaian masalah. Dalam konteks ini sangat tepat pendapat 

Dansereau yang menyatakan bahwa model heuristik adalah model yang terdiri dari serangkaian 

proses yang bisa dimodifikasi, tergantung pada kondisi tugas serta keinginan dan ketrampilan pelaku 

(Dansereau, 1985).     

Prinsip heuristik dibangun berdasarkan fakta dan hubungan  (Gabringer dan Wilson, 1992). 

Pengetahuan dan pengalaman pelaku pemecahan masalah sangat mendukung penguasaan fakta 

dan hubungan. Apabila sejumlah prinsip heuristik sudah dipelajari maka pelaku bisa melompat-lompat 

sehingga akan menyederhanakan masalah dan memperkecil waktu kerja.  Oleh karena itu heuristik 

juga dipandang sebagai alat kognitif, model kognitif informal atau petunjuk praktis yang dapat 

digunakan untuk mengubah pemecahan masalah yang kompleks menjadi operasi pengambilan 

keputusan yang sederhana. Efektivitas penerapan model heuristik serta efisiensi yang bisa dicapai 

tergantung kepada pengetahuan, ketepatan tebakan, dan pengalaman pelaku. Peningkatan efisiensi 

yang dicapai akan semakin memacu penerapan model heuristik untuk pemecahan masalah-masalah 
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selanjutnya. Terkait dengan penerimaan informasi, apabila individu termotivasi untuk menerima 

informasi dan menanggapi dengan bijaksana maka individu tersebut akan memproses informasi 

tersebut secara sistematik menurut model heuristik. 

Ada beberapa model pendekatan heuristik yang sering digunakan, antara lain: pendekatan 

mencari kesamaan atau analogi, pendekatan bekerja mundur atau mulai dari akhir, pendekatan 

pendakian bukit (hill climbing), pendekatan memperkecil perbedaan (mean-ends analysis). Hamilton 

dan Ghatala (1994) mendefinisikan analogi sebagai perbandingan secara eksplisit antara dua obyek 

atau peristiwa di mana persamaan dan perbedaan di antara keduanya jelas. Pendapat serupa 

diberikan oleh Reigeluth dan Stein (1983) dengan menyatakan bahwa analogi menjelaskan kesamaan 

antara ide yang baru dengan ide yang sudah difahami. Sementara itu Galloway (1992) menyatakan 

bahwa kemiripan secara harfiah serta hubungan antara dua domain merupakan inti dari pemahaman 

analogi. Jadi model pembelajaran heuristik dengan pendekatan analogi diartikan sebagai pendekatan 

pembelajaran dengan membandingkan materi yang dipelajari dengan materi lain yang memiliki 

kesamaan dan sudah dikuasai.  

Pendekatan bekerja mundur (working back strategy) adalah pendekatan pemecahan masalah 

yang dimulai dari tujuan akhir dan selanjutnya bekerja mundur ke tujuan-tujuan sebelumnya yang 

belum terpecahkan (Woolfolk, 1993). Dalam situasi ini tujuan akhir berusaha dicapai pertama kali, bila 

benar-benar bisa tercapai tanpa meninggalkan masalah maka proses pemecahan masalah selesai. 

Apabila dalam usaha pencapaian tujuan akhir ternyata masih diperlukan informasi  yang mesti 

dibahas sebelumnya, maka pembahasan kembali ke informasi dimaksud. Apabila pembahasan masih 

ada informasi lain yang diperlukan maka pembahasan kembali lagi ke informasi tersebut. Demikian 

pembahasan berlangsung sampai tidak ada lagi informasi yang belum dibahas, yang berarti tujuan 

akhir sudah tercapai. 

Dalam pembelajaran, model heuristik bekerja mundur dilakukan dengan memulai pembelajaran 

pada langkah akhir dari proses pembelajaran, kemudian secara perlahan-lahan membahas langkah-

langkah lainnya dari belakang ke depan (Romiszowsky, 1984). Bila tujuan akhir langsung tercapai 

maka proses pembelajaran selesai. Sebaliknya bila tujuan akhir pembelajaran belum tercapai maka 

harus dirumuskan beberapa subtujuan. Subtujuan mana yang harus dirumuskan tergantung kepada 

informasi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir. Pembahasan tersebut berlangsung 

sampai tidak ada lagi informasi terkait dengan tujuan akhir pembelajaran yang belum dikuasai. Model 

pembelajaran heuristik dengan pendekatan bekerja mundur membantu terciptanya rangkaian materi 

yang baik. Setiap informasi yang diperlukan dalam mencapai satu tujuan akan ditelusuri sehingga 

rangkaian informasi terbentuk dengan baik. Rangkaian materi yang baik akan lebih mudah  disimpan  

dan diingat  kembali  apabila diperlukan.  

Pendekatan memperkecil perbedaan juga dikenal dengan sebutan pendekatan pendakian bukit 

(hill-climbing) (Charniak & Dermot, 1987). Dalam pendakian bukit orang berusaha mencapai puncak 

pertama, kemudian puncak berikutnya yang terdekat,  dan  seterusnya  sampai  mencapai  puncak  

yang tertinggi. Dalam pemecahan masalah proses diawali dengan menyelesaikan sub-masalah 

terdekat, kemudian menuju sub-masalah berikutnya yang terdekat. Begitu seterusnya sampai tidak 

ada lagi sub-masalah yang belum terpecahkan, yang berarti masalah secara keseluruhan sudah 

terselesaikan.   

Pendekatan memecah tujuan dilakukan dengan memecah permasalahan menjadi serangkaian 

subtujuan di antara keadaan awal dan tujuan akhir, dan selanjutnya cara untuk memecahkan setiap 

subtujuan itu dirumuskan (Hamilton dan Ghatala, 1994). Tujuan yang ingin dicapai dipecah-pecah 

menjadi beberapa subtujuan yang lebih kecil. Pencapaian rangkaian sub-tujuan secara berurutan 

akan mengan-tarkan kepada pencapaian tujuan akhir. Dalam pengertian ini pencapaian satu 

subtujuan bisa diusahakan apabila subtujuan sebelumnya sudah tercapai. Tampak di sini bahwa 

pendekatan memecah tujuan merupakan kebalikan dari pendekatan bekerja mundur.  

Berpijak pada teori-teori yang sudah diuraikan, yang dimaksud dengan model pembelajaran 

heuristik pada penelitian ini adalah model pembelajaran dengan pengorganisasian materi yang tidak 

mengikuti urutan reguler dan juga tidak seragam tetapi mengikuti petunjuk praktis. Ada empat 

pendekatan dalam model pembelajaran heuristik yang umum digunakan, yaitu model pembelajaran 
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heuristik dengan pendekatan analogi, bekerja mundur, memperkecil perbedaan, dan memecah tujuan. 

Pada penelitian ini hanya diterapkan dua pendekatan saja, yaitu pendekatan bekerja mundur untuk 

penyajian materi dan pendekatan analogi untuk pelaksanaan latihan. 

Strategi pembelajaran heuristik diterapkan dalam penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan 

ketahanmalangan siswa. Hasil beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa strategi heuristik 

sangat bermanfaat dalam pembelejaran matematika. Novotna, dkk. (2014) menemukan bahwa 

pembelajaran heuristik mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Rudd (2010) 

menemukan bahwa strategi pembelajaran heuristik dapat meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa dan persepsi siswa terhadap pemecahan masalah matematika. Persepsi siswa terhadap 

pemecahan masalah matematika berkorelasi tinggi dengan kemampuan penyelesaian masalah 

matematika. 

Stoltz (2003) menyatakan bahwa ketahanmalangan merupakan kemampuan seseorang untuk 

mampu bertahan menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi kesulitan tersebut, serta mampu 

melampaui harapan-harapan atas kinerja dan potensinya. Lebih lanjut Stoltz (2003) juga mengatakan 

bahwa ketahanmalangan adalah variabel yang menentukan  apakah orang tetap menaruh harapan 

dan terus memegang kendali dalam situasi yang sulit. Menurut Dweck (dalam Stoltz, 2003), 

ketahanmalangan bukan merupakan sifat-sifat genetis, tapi ketahanmalangan dibentuk oleh 

pengaruh-pengaruh dari orang tua, guru, teman sebaya, dan orang yang mempunyai peran penting 

dalam masa kanak-kanak. Ketahanmalangan dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan 

seseorang untuk mampu bertahan menghadapi kesulitan dalam memecahkan permasalan dalam 

pembelajaran matematika.   

Ada 5 dimensi yang digunakan untuk mengetahui ketahanmalangan siswa yaitu: Control 

(kendali), Origin (asal-usul), Ownership (pengakuan), Reach (jangkauan), dan Endurance (daya 

tahan). Control (kendali) mempertanyakan seberapa banyak kendali yang dirasakan terhadap sebuah 

peristiwa yang menimbulkan kesulitan. Dimensi Control (kendali) merupakan salah satu awal yang 

penting, kendali diawali dengan pemahaman bahwa segala sesuatu dapat dilakukan. Weiner (dalam 

Huitt, 2001) mengungkapkan bahwa orang yang memiliki kendali menganggap kegagalan atau 

kesuksesan bergantung dari kemampuan orang tersebut. Artinya, siswa yang memiliki kendali yang 

baik akan beranggapan buruknya hasil nilai ulangan matematika disebabkan oleh usahanya yang 

kurang dalam belajar atau disebabkan oleh soal matematika yang terlalu sulit. Hal ini berbeda dengan 

orang yang kendalinya kurang, ia akan beranggapan bahwa kegagalan disebabkan oleh rendahnya 

kemampuan atau disebabkan oleh faktor ketidak beruntungan. 

Origin (asal-usul) mempertanyakan siapa atau apa yang menjadi asal-usul kesulitan. 

Kemampuan seseorang untuk menemukan asal-usul dan menempatkan rasa bersalah dengan benar, 

akan menyebabkan terjadinya perenungan, penyesalan, pembelajaran, dan penyesuaian tingkah laku. 

Ownership (pengakuan) mempertanyakan sampai sejauh manakah mengakui akibat-akibat kesulitan 

itu. Ownership merupakan pengakuan kesulitan seseorang terhadap akibat dari suatu kesulitan dan 

kesediaan untuk bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkannya. Reach (jangkauan) 

mempertanyakan sejauh mana kesulitan seseorang akan meninjau bagian-bagian lain dari 

kehidupan? Semakin efektif seseorang menahan atau mambatasi jangkauan kesulitan, seseorang 

akan merasa semakin berdaya dan perasaan kewalahan berkurang. Dengan kata lain, kesulitan pada 

bidang tertentu dalam kehidupan seseorang tidak merembet menjadi kesulitan pada bidang 

kehidupan yang lainnya. Endurance (daya tahan) mempertanyakan dua hal yang berkaitan, berapa 

lamakah kesulitan akan berlangsung dan berapa lamakah kesulitan akan berlangsung. Semakin 

rendah Endurance seseorang, semakin besar kemungkinan orang tersebut menganggap kesulitan 

akan berlangsung lama atau bahkan selama-lamanya. 

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pola penelitian tindakan kelas, dengan sasaran utama memperbaiki 

kualitas pembelajaran matematika, baik dari sisi guru maupun siswa. Perangkat pendukung 

pembelajaran, seperti rencana pembelajaran serta alat evaluasi dikembangkan sesuai dengan teknik 

yang berlaku di sekolah.  Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus, yang mana 
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masing-masing siklus terdiri dari kegiatan: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 

Observasi, dan (4) refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Laboratorium Universitas Pendidikan 

Ganesha Singaraja. Penentuan sekolah tempat penelitian dilakukan setelah mempertimbangkan 

permasalahan yang terjadi secara riil di lapangan.  

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah ketahanmalangan. Data ketahanmalangan 

siswa dikumpulkan dengan menggunakan instrumen ketahanmalangan. Instrumen ketahanmalangan 

disusun berdasarkan empat dimensi ketahanmalangan, yaitu kendali, asal-usul, pengakuan, dan daya 

tahan dengan menggunakan skala Likert. Validitas diuji dengan teknik product moment dan reliabilitas 

instrumen diuji dengan teknik Alpha Cronbach. Perhitungan hasil ujicoba memberikan koefisien 

reliabilitas Alpha sebesar 0,88, sehingga instrument sudah layak digunakan untuk penelitian. Setiap 

akhir siklus dilakukan pengukuran ketahanmalangan siswa. Data yang diperoleh dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif untuk mendapatkan gambaran perubahan ketahanmalangan siswa pada setiap 

siklus.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Peningkatan ketahanmalangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus III dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

 
Diagram 1. Perkembangan Ketahanmalangan Siswa 

 

Sekor rata-rata ketahanmalangan siswa pada siklus I sebesar 102,833 yang berada pada 

kualifikasi cukup baik.  Sementara itu, pada siklus II ketahanmalangan siswa mengalami peningkatan 

dengan sekor rata-rata sebesar 115,389 yang berada pada kualifikasi baik. Jika dibandingkan dengan 

kriteria yang ditetapkan pada penelitian ini, maka secara klasikal ketahanmalangan belajar 

matematika siswa pada siklus II sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan, namun secara individu 

masih banyak siswa yang mempunyai kriteria ketahanmalangan belajar matematika yang tergolong 

kriteria “cukup baik”, sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan siklus III. Pada siklus III rata-rata 

skor ketahanmalangan belajar matematika siswa pada siklus III sebesar 135,917 yang berada pada 

kriteria sangat baik.  

Observasi yang dilakukan di kelas mendapatkan bahwa keinginan siswa untuk mencoba latihan 

dan tugas lainnya meningkat cukup signifikan. Penyajian heuristik yang dilakukan cukup membantu 

melatih daya tahan siswa untuk bekerja. Hal ini terjadi akibat para siswa terus berupaya untuk 

mencoba penyelesaian tugas yang dihadapi dengan caranya sendiri-sendiri. Beberapa siswa tampak 

terus sibuk mencari alternatif solusi permaslahan yang sedang dihadapi. Upaya para siswa tampa 

tidak terlalu memperdulikan aturan-aturan yang telah diberikan, melainkan berupaya mencari cara 

sendiri. Keterampilan ini mereka dapatkan melalui pengalaman dari pembelajaran yang menerapkan 

strategi heuristik.  
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Wawancara terbatas dengan beberapa siswa menemukan hal yang tidak jauh berbeda. Para 

siswa mengungkapkan bahwa merasa lebih tertantang dengan strategi pembelajaran heuristik yang 

diterapkan. Strategi pembelajaran heuristik selalu memberi peluang kepada siswa untuk mencari 

solusi permasalahan dengan tidak mengikuti aturan yang ada, melainkan menggunakan cara-cara 

sendiri yang sewaktu-waktu dapat diubah. Akibatnya, keuletan mereka untuk mencari solusi akan 

berkembang dan daya tahan mereka juga berkembang, sehingga tidak terlalu mudah menyerah 

kepada permasalahn yang dihadapi.  

Model pembelajaran heuristik dengan pendekatan bekerja mundur memulai aktivitas dari tujuan 

akhir. Tujuan akhir dari pembelajaran soal cerita matematika adalah agar siswa mampu 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan matematika. Oleh karena itu aktivitas 

pembelajaran soal certia matematika melalui model pembelajaran heuristik dengan pendekatan 

bekerja mundur dimulai dari contoh soal yang sudah terselesaikan. Bermula dari jawaban soal 

dilakukan: 1) pembelajaran dari mana mendapatkan jawaban itu, 2) pembelajaran kalimat 

matematika, 3) pembelajaran analisis permasalahan untuk mengetahui apa yang diketahui dan apa 

yang dicari dalam soal, dan 4) pembelajaran validasi jawaban.  Urutan pembahasan tidak baku, 

melainkan dapat berubah sesuai kondisi. 

Latihan penyelesaian soal matematika dilakukan melalui model heuristik dengan pendekatan 

analogi. Mula-mula siswa diberikan contoh soal yang sudah diselesaikan. Selanjutnya siswa diberikan 

soal yang sangat mirip dengan contoh, dan diminta menyelesaikan. Apabila siswa sudah mampu 

menyelesaikan soal tersebut, maka berikutnya siswa diberikan soal yang relatif berbeda dengan 

contoh. Latihan dilakukan berulang-ulang dengan tingkat perbedaan soal semakin bervariasi.  

Demikian seterusnya, sampai siswa dapat menyelesaikan soal tanpa bantuan contoh.  

 

4. Penutup 

Strategi pembelajaran heuristik dapat digunakan sebagai strategi pembalajaran alternatif dalam 

pembelajaran matematika untuk meningkatkan ketahanmalangan siswa.  Khusus untuk materi 

matematika terapan, strategi heuristik cukup relevan untuk digunakan karena ada produk yang 

diharapkan. Seperti proses heuristik dalam kehidupan sehari-hari, strategi pembelajaran heuristik 

memang tidak menjanjikan penyelesaian yang tepat dalam waktu yang tepat pula. Kondisi ini 

menimbulkan tantangan tersendiri bagi siswa untuk mencoba caranya sendiri untuk belajar. 

Pengalaman yang diperoleh dapat digunakan sebagai teladan untuk menentukan awal dan arah 

pembelajaran dengan strategi heuristik, sehingga mampu memperoleh penyelesaian yang tepat 

dalam waktu yang singkat. Selain itu, model pembelajaran heuritik memberikan pemahaman terpadu 

tentang materi yang dipelajari. Faktor kebetulan dalam kondisi ini memang bisa terjadi. Akan tetapi 

faktor tersebut justru membangkitkan kemauan siswa untuk mencoba dengan cara yang lain. Dengan 

demikian ketahanmalangan siswa terus meningkat. 

Rekan-rekan dosen dan mahasiswa disarankan untuk mencoba mengimplementasikan model 

pembelajaran heuristik pada salah satu materi pembelajaran matematika. Proses implementasi akan 

memberikan wawasan tentang kelebihan dan kelemahan model pembelajaran tersebut, yang dapat 

dijadikan pijakan untuk penyempurnaanya.  
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ABSTRACT 
The objective of the research is to study the effect of feedback model on mathematics learning motivation 

by considering cognitive style. The research using experimental method with 2x2 factorial design and conducted 
conducted at Singaraja for State Junior High School with sample of 100 students. The result of the research 
indicates that the mathematics learning motivation of students who follow instructional with peer feedback is 
higher than those from students who follow instructional with teacher made feedback. Furthermore, it is found that 
there is interaction effect between feedback model and cognitive style on mathematics learning motivation. 
Students with field independent cognitive style appropriates with mathematics instruction with peer feedback, 
otherwise students with field dependent cognitive style appropriates with mathematics instruction with feedback 
from teacher. Finally, in order to enhance student learning motivation, it is recomended to use peer feedback 
model in mathematics instruction by considering students’ cognitive style. 
 
Keywords: learning motivation, mathematics, cognitive style 

 

 
ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh model umpan balik terhadap motivasi belajar 
matematika. Penelitian ini dilakukan pada siswa SMP Negeri di Kota Singaraja menggunakan metode 
eksperimen dengan desain faktorial 2x2 melibatkan 100 siswa sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan umpan balik dari teman sejawat memiliki motivasi 
belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan umpan 
balik dari guru. Selanjutnya ditemukan bahwa terjadi pengaruh interaksi antara model umpan balik dan gaya 
kogntif siswa terhadap motivasi belajar siswa. Siswa yang memiliki gaya kognitif field independen lebih cocok 
dengan pembelajaran matematika dengan umpan balik dari teman sebaya, sebaliknya siswa yang memiliki gaya 
kognitif field independen lebih cocok dengan pembelajaran matematika dengan umpan balik dari guru. Oleh 
karena itu, dalam upaya meningkatkan motivasi belajar matematika siswa,  disarankan untuk menerapkan 
pembelajaran dengan umpan balik dari teman sebaya dengan mempertimbangkan gaya kognitif siswa.   
 
Kata Kunci: Motivasi Belajar, Matematika, Gaya Kognitif 
 

 

1. Pendahuluan 

Riset yang dilakukan oleh National Science Foundation menemukan bahwa sekitar 80 persen 

pekerjaan pada 10 tahun mendatang membutuhkan generasi yang ahli matematika dan ilmu 

pengetahuan serta melek teknologi (Kompas 21 Maret 2013). Temuan tersebut sejalan dengan 

pendapat Ina Liem penulis buku bertajuk Tujuh Jurusan Bergaji Besar yang menyatakan bahwa ada 

tujuh jurusan yang dapat dijadikan pilihan oleh anak-anak yang hendak melanjutkan pendidikan tinggi, 

yang mana jurusan pertama yang mampu menghasilkan gaji besar adalah jurusan Matematika 

(Kompas 16 Oktober 2013).  Jurusan Matematika membuka peluang untuk dapat bergabung dengan 

perusahaan besar kelas internasional untuk menjadi pakar analisis untuk perusahaan besar. Sumber 

daya manusia ke depan harus menguasai matematika dengan baik agar bisa bersaing 

memperebutkan peluang kerja yang layak. Upaya pengembangan sumber daya manusia harus 

menitikberatkan pada penguasaan matematika. Implikasinya, pembelajaran matematika harus 

mendapatkan perhatian yang serius, baik dalam hal kurikulum, guru, sarana dan prasarana 

pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaram dan asesmen pembelajaran. 

Manfaat yang besar dari matematika sudah disadari sebagian besar orang, namun disadari pula 

bahwa prestasi belajar matematika yang baik tidak mudah untuk diraih karena dalam praktiknya 

pembelajaran matematika sangat banyak menemui hambatan. Motivasi belajar matematika siswa 

masih rendah. Rata-rata Nilai Ujian Akhir Nasional (NUAN) mata pelajaran matematika masih rendah 

dibandingkan mata pelajaran lainnya, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 
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(SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA).  Prestasi belajar siswa Indonesia di bidang 

matematika masih rendah karena berada di urutan ke-38 dari 42 negara dengan skor 386. 

Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan oleh Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2009 dengan menyertakan 65 negara 

menempatkan Indonesia pada ranking ke-61 untuk matematika (Kompas 3 Maret 2013).  

Data di atas  menunjukkan bahwa dalam pembelajaran matematika masih banyak hal yang 

harus dibenahi, agar siswa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain. Banyak usaha 

yang sudah dilakukan untuk mengatasi kesulitan pembelajaran matematika, antara lain dengan 

menjadikan matematika sebagai salah satu mata pelajaran unggulan, sehingga mendapat pembinaan 

lebih intensif dan mendapat alokasi waktu lebih banyak. Usaha lainnya yang juga banyak dilakukan 

adalah memberikan pembelajaran tambahan, baik untuk tujuan pengayaan maupun untuk tujuan 

remidial yang dilakukan di sekolah atau di tempat-tempat pembimbingan belajar. Pada kesempatan ini 

dicoba upaya peningkatan motivasi belajar matematika siswa dengan memvariasikan model 

pemberian umpan balik. Model umpan balik yang dicoba adalah umpan balik oleh teman sebaya 

dibandingkan dengan model umpan balik dari guru dengan mempertimbangkan gaya kognitif siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji efektivitas model umpan balik teman sebaya untuk 

meningkatkan motivasi belajar matematika siswa dengan mempertimbangkan gaya kognitif siswa. 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah model umpan balik alternatif untuk melengkapi 

model umpan balik yang ada sudah sekarang. 

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar, termasuk 

hasil belajar matematika. Siswa akan berhasil dengan baik dalam belajar matematika apabila siswa 

termotivasi dengan baik (Sidhu, 1972). Oleh karena itu perlu dikaji usaha-usaha yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar matematika. Motivasi didefinisikan sebagai suatu keadaan internal 

yang muncul, mengarahkan dan mempertahankan perilaku (Woolfolk, 1993). Hjelle dan Ziegler (1992: 

15) menambahkan bahwa motivasi adalah aspek proses dari fungsi individu yang difokuskan pada 

perubahan perilaku yang dinamis.  

Motivasi bisa datang dari berbagai fungsi individu, seperti belajar, ber interaksi, berprestasi, 

bekerja, atau fungsi lainnya. Perubahan perilaku yang dinamis sebagai hasil dari interaksi individu 

dengan lingkungannya sangat mempengaruhi motivasi. Sebagai karakteristik individu, fenomena 

motivasi datang dari berbagai aspek dari beberapa isu, seperti keyakinan, emosi, kesadaran 

(Sorrentino dan Higgins, 1986). Vigotsky seperti dikutip oleh Hamilton & Ghatala (1994) menyatakan 

bahwa motivasi bersumber pada aktivitas inheren dan keingintahuan dari anak-anak dikombinasikan 

dengan kebutuhan untuk menguasai pengetahuan, kemauan belajar, dan kemauan berkembang. 

Dengan demikian, motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa aktivitas belajar, seperti 

pemberian umpan balik. 

Umpan balik (feedback) pada dasarnya merupakan stimulus yang disajikan mengikuti suatu 

kinerja, memuat hal yang terkait dengan beberapa aspek dari kinerja tersebut (Van Houten, 1984). 

Bila seorang siswa memberikan jawaban yang benar terhadap pertanyaan guru, maka guru  akan 

memberikan umpan balik dengan berkata bagus atau baik. Di lain kesempatan, bila seorang siswa 

memberikan respon yang kurang lengkap terhadap pertanyaan guru, maka guru dapat memberi 

umpan balik dengan menyebut ”coba lengkapi lagi sedikit.”  Bisa saja seorang guru memberi umpan 

balik terhadap respon atau kinerja siswa dengan membandingkannya dengan respon atau kinerja 

sebelumnya.  

Umpan balik juga dapat diartikan sebagai informasi yang dikomunikasikan kepada siswa yang 

dimaksudkan untuk memodifikasi pikiran atau perilaku siswa dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

(Shute, 2008). Apabila siswa memberikan respon yang salah, maka guru dapat memberikan umpan 

balik berupa pertanyaan yang mengarahkan atau langsung memberikan jawaban yang benar. Dengan 

demikian siswa akan mengubah pikiran atau perilakunya ke arah yang benar. Sebaliknya, apabila 

siswa memberikan respon yang benar atau tepat terhadap pertanyaan atau penugasan guru, maka 

guru dapat memberikan umpan balik berupa penguatan (reinfocement). Penguatan dapat berupa 

hadiah materiil atau hadiah moril, seperti ungkapan bagus, pintar, tepat sekali atau ungkapan lain  
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yang sejenis. hadiah. Dengan demikian ingatan atau perilaku siswa yang benar akan mendapatkan 

penguatan, sehingga cenderung dipertahankan.  

Selama proses pembelajaran sangat penting bagi siswa untuk mengetahui tingkat penguasaan 

materi pembelajarannya. Umpan balik dapat berperan sebagai informasi bagi siswa untuk mengetahui 

kemajuan belajarnya. Agar dapat memberikan umpan balik seperti itu, guru harus mengarahkan siswa 

kepada tujuan pembelajaran. Masalah belajar siswa berupa kesenjangan antara penguasaan siswa 

dan tujuan yang ingin dicapai diindentifikasi, kemudian umpan balik berupa tindakan remidi diberikan. 

Sulit bagi siswa untuk mengerjakan semua tugas itu sendirian. Oleh karena itu, guru harus 

menginformasikan masalah yang dialami siswa dan merekomendasikan pembelajaran remidi yang 

harus dilakukan siswa bersangkutan.  

Berlanga, dkk. (2011) mengungkapkan bahwa umpan balik merupakan informasi yang 

memberitahu siswa apa yang sudah dicapai dan selanjutnya memberi petunjuk ke mana siswa harus 

melangkah. Dari perspektif guru, pemberian umpan balik seperti ini memerlukan beberapa aktivitas, 

yaitu: 1) mempertimbangkan kondisi belajar terkini yakni tingkat penguasaan materi oleh siswa yang 

semestinya dicapai sesuai tuntutan kurikulum, 2) mengases tingkat penguasaan materi siswa saat ini, 

3) mengidentifikasi kesenjangan penguasaan materi antara pencapaian riil siswa sekarang dengan 

tuntutan kurikulum,  dan 4) menyiapkan materi remidial.  Apabila semua itu dapat dikerjakan dengan 

baik, maka pemberian umpan balik dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara individu serta 

dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa. 

Umpan balik dapat disajikan dalam bentuk perbaikan atau pembenaran atau koreksi. Apabila 

umpan balik yang diberikan kepada siswa disertai dengan tindakan perbaikan, maka umpan balik 

tersebut menjadi lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa (Guskey, 1996). Perbaikan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah perbaikan informasi yang salah atau kurang tepat dalam ranah kognitif. 

Perbaikan informasi dimaksud dapat berupa jawaban pertanyaan yang benar atau penyelesaian 

masalah yang benar. Perbaikan tersebut dapat dituliskan pada lembar kerja siswa atau diberikan 

secara terpisah. Bagaimanapun juga komentar atau penjelasan akan lebih efektif untuk meningkatkan 

kinerja siswa dan meningkatkan kemampuannya untuk mencapai standar yang lebih tinggi. 

Sampai saat ini, dalam pembelajaran matematika umpan balik diberikan dalam bentuk koreksi 

atas respon siswa langsung oleh guru. Jawaban atau respon siswa terhadap asesmen formatif 

dikoreksi oleh guru. Bila sudah benar diberikan komentar penguatan, sebaliknya bila salah diberikan 

koreksi pembenaran. Langkah ini memang cukup efektif untuk meningkatkan kompetensi siswa, 

namun belum optimal, khususnya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Pada situasi ini, jika 

masih terjadi keraguan pada diri siswa, maka banyak siswa yang sungkan menanyakan kepada 

gurunya. Secara psikologis hal ini dapat dipahami karena komunikasi antara siswa dan guru sampai 

saat ini belum selugas yang diharapkan. Siswa belum mampu berpikir bahwa guru adalah rekan 

belajar, konsultan dalam belajar, atau fasilitator dalam belajar melainkan masih dianggap sebagai 

pengajar.  

Kondisi di atas perlu dicarikan jalan ke luar agar motivasi belajar siswa meningkat. 

Keterbatasan komunikasi antara siswa dan guru yang dapat berakibat peningkatan motivasi belajar 

tidak optimal perlu diantisipasi dengan baik. Pada kesempatan ini dicoba pemberian umpan balik oleh 

teman sebaya. Rasionalnya, siswa akan lebih lugas berkomunikasi dengan teman sebayanya 

dibandingkan dengan berkomunikasi dengan guru. Guru hanya menyiapkan jawaban yang benar 

terhadap asesmen formatif yang diberikan. Selanjutnya siswa saling mengoreksi jawaban 

berdasarkan jawaban yang diberikan guru. Dalam kesempatan ini diharapkan terjadi diskusi yang 

efektif antar siswa, sehingga terjadi fertilisasi silang dari siswa yang lebih mampu kepada siswa yang 

kurang mampu.  

Pembinaan motivasi belajar siswa perlu mempertimbangkan dalam pembelajaran matematika 

perlu mempertimbangkan gaya kognitif siswa. Gaya kognitif merupakan bagian dari gaya belajar yang 

terkait dengan cara siswa menerima dan menyimpan informasi (Allinson dan Hayes, 2012). Gaya 

kognitif juga menggambarkan pola berpikir yang ditunjukkan individu terkait dengan cara individu 

tersebut menyikapi masalah, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan (Steele, 2003). Gaya 
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kognitif mengacu pada koleksi strategi atau pendekatan untuk menerima, mengingat, dan berpikir 

yang cenderung digunakan individu untuk memahami lingkungannya (Aiken, 1997). Setiap individu 

akan memilih cara yang disukainya untuk memproses serta mengorganisasikan informasi sebagai 

respon terhadap stimuli lingkungannya. Ada individu yang menerima informasi seperti disajikan dan 

menggunakannya secara apa adanya untuk merespon, sementara individu yang lain cenderung 

mereorganisasikan informasi dengan caranya sendiri sebelum merespon. Park (1996) menyatakan 

bahwa gaya kognitif merupakan karakteristik individu dalam berpikir, merasakan, mengingat, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Informasi yang tersusun baik, rapi, dan sistematis 

lebih mudah diterima oleh individu tertentu. Individu lain lebih mudah menerima informasi yang 

tersusun tidak terlalu rapi dan tidak terlalu sistematis. 

Gaya kognitif memiliki dua kutub yang tidak menunjukkan adanya keunggulan antara satu kutub 

dengan kutub yang lain. Masing-masing kutub cenderung memiliki nilai positif pada ruang lingkup 

tertentu, dan cenderung memiliki nilai negatif pada ruang lingkup yang lain. Sebagian besar gaya 

kognitif yang sudah diselidiki berada pada satu kontinum, di mana sebagian besar individu berada di 

antara kedua kutub. Hsiao (2000:1) menyatakan bahwa gaya kognitif melibatkan variabel dengan satu 

dikotomi, seperti field independent dengan field dependent.  

Individu yang memiliki gaya kognitif field independent memiliki karakteristik antara lain: 1) 

memiliki kemampuan menganalisis untuk memisahkan obyek dari lingkungan sekitarnya, 2) memiliki 

kemampuan mengorganisasikan obyek-obyek, 3) memiliki orientasi impersonal, 4) memilih profesi 

yang bersifat indivi-dual, 5) mendefinisikan tujuan sendiri, 6) lebih mengutamakan motivasi intrinsik 

dan 7) lebih mementingkan penguatan internal (Witkin, dkk., 1977). Karakteristik yang dimiliki individu 

field independent berimplikasi pada aktivitasnya selama mengikuti proses pembelajaran, antara lain: 

1) cenderung untuk merumuskan sendiri tujuan  pembelajaran; 2) lebih  tertarik pada  penguat-an 

internal dan motivasi intrinsik; dan 3) cenderung untuk menggunakan struktur perantara dalam 

mempelajari materi (Witkin, dkk., 1977). Individu field independent lebih tertarik pada desain materi 

pembelajaran yang lebih memberi kebebasan kepada dirinya untuk mengorganisasikan kembali 

materi pembelajaran sesuai dengan kepentingannya (Borich dan Tombari, 1995). Materi pembelajaran 

cenderung tidak diterima apa adanya melainkan dianalisis terlebih dahulu dan kemudian disusun 

kembali dengan bahasanya sendiri. Topik-topik inti dipisahkan dari materi keseluruhan dan disusun 

kembali dengan menggunakan kalimat sendiri, sehingga lebih cepat difahami dan diterapkan pada 

konteks yang lain.  

Model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri 

memberi kesempatan kepada individu field independent untuk bisa berhasil lebih lebih baik (Mrosla, 

1988). Alasannya, selain cenderung bekerja mandiri mereka juga cenderung untuk belajar dan 

memberikan respon dengan motivasi intrinsik. Penguatan yang lebih diutamakan dalam belajar adalah 

penguatan intrinsik, sehingga perhatian terhadap kompetisi, peringkat, dan aktivitas unggulan sangat 

tinggi.  

Beberapa karaktersitik individu yang memiliki gaya kognitf field dependent sudah 

diidentifikasikan oleh Witkin dan kawan-kawannya (1977), antara lain: 1) cenderung untuk berpikir 

global; 2) cenderung menerima struktur yang sudah ada, 3) memiliki orientasi sosial, 4) cenderung 

memilih profesi yang menekankan pada ketrampilan sosial, 5) cenderung mengikuti tujuan yang yang 

sudah ada, dan  6) cenderung bekerja dengan motivasi eksternal serta lebih tertarik pada penguatan 

eksternal. Individu yang memiliki gaya kognitif field dependent cenderung  baik  hati,  ramah,  dan 

bijaksana, sehingga lebih mampu untuk menjalin hubungan interpersonal dan lebih mudah diterima 

orang lain. Akan tetapi orientasi sosial, kurangnya kemampuan menganalisis, serta kecenderungan 

untuk menerima informasi seperti disajikan menjadikan individu field dependent menemui kesulitan 

untuk mengemukakan pendapat dengan persepsi sendiri. Pengalaman individu field dependent 

terintegrasi dan cenderung lebih holistik (Keefe, 1987).   

Ciri-ciri individu field dependent dalam belajar diuraikan oleh Borich dan Tombari (1995) 

sebagai berikut: 1) menerima konsep dan materi secara global, 2) cenderung menghubungkan 

konsep-konsep dalam kurikulum dengan pengalaman sendiri, 3) mencari bimbingan dan petunjuk dari 
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guru, 4) memerlukan hadiah untuk memperkuat interaksi dengan guru, 5) sensitif terhadap perasaan 

dan pendapat sendiri, 6) lebih suka bekerjasama daripada bekerja sendiri, dan 7) lebih tertarik kepada 

organisasi materi yang telah disiapkan guru. Individu field dependent cenderung menggunakan 

pendekatan pasif dalam belajar (Lin dan Shivers, 1996).  Tujuan pembelajaran cenderung diikuti apa 

adanya, sehingga diperlukan tujuan pembelajaran yang tersusun dengan baik. Struktur materi 

pembelajaran juga cenderung diikuti sesuai yang disajikan, sehingga diperlukan materi pembelajaran 

yang terstruktur dengan baik dan sistematis.  

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen dengan desain treatment by level 2x2. 

Variabel terikat yang dikaji adalah motivasi belajar matematika siswa. Variabel bebas yang menjadi 

perlakuan adalah model umpan balik yang dipilah menjadi dua, yaitu umpan balik dari teman sebaya 

sebagai eksperimen dan umpan balik dari guru sebagai kontrol. Variabel moderator sebagai intervensi 

adalah gaya kognitif, yang dibedakan menjadi gaya kognitif field independent dan gaya kognitif field 

dependent.  

Populasi penelitian ini adalah siswa SMP Negeri di Kota Singaraja,  mulai dari SMP Negeri 1 

Singaraja sampai dengan SMP Negeri 7 Singaraja. Sampel diambil melalui beberapa tahap. Pada 

tahap pertama, dari tujuh SMP Negeri yangada di Kota Singaraja diambil secara random satu SMP 

Negeri, dan ternyata yang terpilih SMP Negeri 2 Singaraja. Selanjutnya, dari 14 kelas setara yang ada 

di SMP Negeri 2 Singaraja diambil empat kelas secara random. Keempat kelas tersebut dipilah secara 

random menjadi dua kelas eksperimen dan dua kelas kontrol. Pada tahap berikutnya, kelas 

eksperimen dan kelas kontrol masing-masing dipilah menjadi dua kelompok siswa lagi, yakni 

kelompok siswa yang memiliki gaya kognitif field independent dan kelompok siswa yang memiliki gaya 

kognitif field dependent. Penentuan gaya kognitif siswa dilakukan dengan menggunakan Group 

Embedded Figure Test (GEFT). Skor yang diperoleh dari GEFT diranking dari skor yang terbesar 

sampai dengan skor yang terkecil. Sebanyak 27% siswa kelompok atas dinyatakan sebagai kelompok 

siswa yang memiliki gaya kognitif field independent, sedangkan 27% siswa kelompok bawah 

dinyatakan sebagai kelompok siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent. Pengambilan 

masing-masing 27% kelompok atas dan kelompok bawah untuk memilah gaya kognitif didasarkan 

pada anjuran Popham (1981: 296).   

Data motivasi belajar dikumpulkan dengan GEFT yang diadaptasikan, data bakat numerik 

dikumpulkan dengan angket. Validasi instrumen dilakukan melalui validasi pakar dan ujicoba emperik. 

Hasil ujicoba mendapatkan koefisien reliabilitas sebesar 0,83.  Data yang diperoleh dianalisis dengan 

ANAVA dua jalur dengan didahului uji persyaratan uji hipotesis, meliputi uji normalitas dengan uji 

Lilliefors dan uji homogenitas data dengan Bartlett. Setelah semua persyaratan uji hipotesis terpenuhi 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan ANAVA dua jalur. Apabila hasil uji menunjukkan adanya 

pengaruh interaksi antara variabel bebas dan variabel moderator terhadap variabel terikat, maka 

diteruskan dengan uji simple effects menggunakan Uji Tukey. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Analisis data dengan ANAVA dua jalur memberikan hasil seperti tercantum pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 1. Hasil Analisis Data 

Sumber Variasi Jumlah Kuadrat dk 
Rerata Jumlah 

Kuadrat 
F Sig. 

Umpan Balik  (X1)  1816,674 1 1816,674 36,002 0,000 

Gaya Kognitif (X2) 496,004 1 496,004 9,830 0,002 

Interaksi (X1*X2) 4884,874 1 4884,874 96,806 0,000 

Kesalahan 3834,997 76 50,460   

Total 1042155,000 80    
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Hasil perhitungan ANAVA dua jalur pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F antar-

kelompok sebesar 36,002 dengan signfikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan 

yaitu  0,05. Ini berarti terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara penerapan model umpan 

balik teman sebaya dan model umpan balik dari guru terhadap motivasi belajar matematika. Kelompok 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan umpan balik teman sebaya memiliki   skor   motivasi   

belajar    matematika   rata-rata  sebesar 118,675, sedangkan kelompok siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan umpan balik dari guru memiliki skor motivasi belajar matematika rata-rata 

sebesar 108,35. Artinya, motivasi belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

umpan balik dari teman sebaya lebih tinggi daripada motivasi belajar matematika siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan umpan balik dari guru.  

Nilai F interaksi sebesar 96,806 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada nilai 

signifikansi yang ditentukan yakni 0,05 menunjukkan adanya pengaruh interaksi antara model umpan 

balik dan gaya kognitif terhadap motivasi belajar matematika siswa. Oleh karena itu uji simple effect 

dengan Uji Tukey. Pada siswa yang memiliki gaya kognitif field independent diperoleh nilai Q sebesar 

16,369 jauh melebihi Qtabel  pada taraf signifikansi 0,05 sebesar 2,96. Artinya pada kelompok siswa 

yang memiliki gaya kognitif field independent, motivasi belajar matematika siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan umpan balik dari teman sebaya dengan sekor rata-rata 128,35 lebih tinggi 

daripada motivasi belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan umpan balik dari 

guru dengan sekor rata-rata 102,85. Pada siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent diperoleh 

nilai Q sebesar 3,368 melebihi Qtabel pada taraf signifikansi 0,05 sebesar 2,96. Artinya pada kelompok 

siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent, motivasi belajar matematika siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan umpan balik dari teman sebaya dengan sekor rata-rata 108,5 lebih rendah 

daripada motivasi belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan umpan balik dari 

guru dengan sekor rata-rata 113,85. 

 

Pembahasan 

Motivasi belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan umpan balik dari  

teman sebaya lebih tinggi daripada siswa yang megikuti pembelajaran dengan umpan balik dari guru. 

Model umpan balik dan gaya kognitif siswa memiliki pengaruh yang berinteraksi terhadap motivasi 

belajar siswa. Siswa yang memiliki gaya kognitif field independent cenderung memiliki motivasi belajar 

matematika yang lebih tinggi bila mengikuti pembelajaran dengan umpan balik dari teman sebaya 

pembelajaran dengan daripada umpan balik dari guru. Sebaliknya, siswa yang memiliki gaya kognitif 

field dependent cenderung memiliki motivasi belajar matematika yang lebih rendah bila mengikuti 

pembelajaran dengan umpan balik dari teman sebaya daripada pembelajaran dengan umpan balik 

dari guru. 

Hasil di atas rasional karena secara psikologis siswa akan lebih lugas berkomunikasi dengan 

teman sebayanya dibandingkan dengan berkomunikasi dengan guru. Bila umpan balik diberikan oleh 

teman sebaya, maka siswa lebih terbuka dan lebih berani meminta klarifikasi terkait umpan balik yang  

diberikan. Sebaliknya, bila umpan balik diberikan oleh guru, maka siswa cenderung menerima saja 

karena ada rasa sungkan untuk meminta klarifikasi kepada guru. Rekomendasi Nicol & Dick (2006) 

memberi dukungan dengan menyatakan bahwa umpan balik antara lain harus memenuhi persyaratan: 

1) membantu mengklarifikasi kinerja yang diharapkan yang dapat berupa sasaran, kriteria atau 

standar yang diharapkan; 2) memfasilitasi pengembangan asesmen diri melalui refleksi selama 

pembelajaran; dan 3) memberikan informasi hasil belajar dengan baik dan jelas kepada siswa. Saat 

siswa menerima umpan balik dari teman sebaya akan terjadi komunikasi yang efektif di antara 

mereka. Materi komunikasi dapat berupa solusi yang benar dan letak kesalahan dengan jelas. Saat ini 

siswa dan teman sebayanya akan saling mengoreksi diri. Apabila ditemui kesepakatan, maka 

keyakinan diri mereka masing-masing akan tumbuh.   

Umpan balik dari siswa lebih cenderung tidak evaluatif, sedangkan umpan balik dari guru lebih 

cenderung evaluatif. Siswa cenderung memberi umpan balik dengan mengklarifikasi, sementara guru 

cenderung memberi umpan balik dengan memberi justifikasi. Oleh karena itu, motivasi siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan umpan balik dari teman sebaya cenderung lebih tinggi dibandingkan 
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dengan siswa yang mengikuti pembeljaran dengan umpan balik dari guru. Hal ini didukung oleh Shute 

(2008) dengan menyatakan bahwa umpan balik formatif akan efektif bila non-evaluatif, mendorong, 

tepat waktu, dan spesifik. Non-evaluatif maksudnya tidak memberikan sekor karena umpan balik 

formatif lebih ditujukan untuk perbaikan proses belajar dan pembelajaran. Mendorong yang 

dimaksudkan adalah mengutamakan peningkatan motivasi belajar dengan menumbuhkan keyakinan 

diri. 

Umpan balik dari teman sebaya lebih banyak memberi peluang kepada siswa untuk saling 

mencermati penyelesaian soal atau tugas. Mereka dapat berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan 

tentang kebenaran atau kesalahan yang ada pada jawaban soal atau tugas yang dibuat.  Selama 

diskusi akan terjadi saling mengisi kekurangan masing-masing selainevaluasi diri dari masing-masing 

pihak. Konsisi ini akan meningkatkan keyakinan diri dan akhirnya meningkatkan motivasi belajar. Hal 

ini dibenarkan oleh Van Houten (1984) dengan menyatakan bahwa umpan balik akan efektif bila dapat 

memberi peluang kepada siswa untuk mencermati sendiri respon atau kinerjanya, baik secara mandiri 

maupun bekerjasama dalam kelompok atau berpasangan. 

Bila gaya kognitif siswa dipertimbangkan dalam pembinaan motivasi belajar siswa, maka siswa 

yang memiliki gaya kognitif field independent lebih cocok dengan pembelajaran dengan umpan balik 

dari teman sebaya,  sedangkan siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent lebih cocok dengan 

pembelajaran dengan umpan balik dari guru. Mrosla (1988:165) membenarkan hal tersebut dengan 

menyatakan bahwa individu field independent lebih memerlukan bimbingan tambahan dari guru dalam 

belajar, sedangkan individu field independent dalam proses belajar cenderung berinteraksi dengan 

guru seperlunya saja. Siswa dengan gaya kognitif field dependent cenderung lebih termotivasi bila 

berkomunikasi dengan guru, sedangkan individu field independent cenderung lebih termotivasi bila 

berkomunikasi dengan teman sebaya.  

Individu field independent cenderung termotivasi bila umpan balik diberikan oleh guru atau 

pihak eksternal, sedangkan individu field independent cenderung termotivasi dengan umpan balik dari 

teman sebaya atau internal diri. Temuan ini didukung oleh Calcaterra, Antonietti, dan Underwood 

(2005) bahwa individu field dependent cenderung memanfaatkan referensi eksternal, sedangkan 

individu field independent cenderung memanfaatkan referensi internal.  Witkin dan kawan-kawannya 

(1977) juga menyatakan hal serupa bahwa individu field dependent cenderung bekerja dengan 

motivasi eksternal serta lebih tertarik pada penguatan eksternal, sedangkan individu field independent 

cenderung bekerja dengan motivasi internal serta lebih tertarik pada penguatan internal. 

  

4. Penutup 

Model umpan balik dalam pembelajaran matematika berpengaruh terhadap motivasi belajar 

siswa.  Siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan umpan balik dari teman sebaya 

memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

matematika dengan umpan balik dari guru. Dalam pengaruhnya terhadap motivasi belajar, model 

umpan balik dalam pembelajaran matematika berinteraksi dengan gaya kognitif siswa. Pada siswa 

yang memiliki gaya kognitif field independent,  siswa yang mengikuti pembelajaran matematika 

dengan umpan balik dari teman sebaya memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan umpan balik dari guru. Hasil yang 

sebaliknya terjadi pada siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent. Oleh karena itu, dalam 

upaya meningkatkan motivasi belajar siswa,  disarankan untuk menerapkan pembelajaran matematika 

dengan umpan balik dari teman sebaya. Dalam upaya mendapatkan motivasi belajar yang lebih baik, 

gaya kognitif siswa harus mendapat pertimbangan. 
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1. Pendahuluan 

Inovasi teknologi telah menyebabkan perubahan dalam proses belajar mengajar. Kemajuan 

teknologi komputer memungkinkan pengembangan berbagai lingkungan belajar multimedia. 

Multimedia memungkinkan kombinasi seperti gambar, teks, dan suara melalui saluran modalitas yang 

berbeda (Horz & Schnotz, 2010). Variasi media seperti teks, grafik, audio, dan video untuk 

menyampaikan konten pembelajaran menarik bagi pembelajar dan pebelajar untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Strategi pemanfaatan media merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran. 

Multimedia menyajikan materi menggunakan kata-kata dan gambar (Mayer, 2009). Penggunaan kata-

kata yang dimaksud adalah menyajikan bahan pembelajaran dalam bentuk verbal seperti teks 

tercetak atau teks bersuara. Penggunaan gambar yang dimaksud adalah penyajian bahan 

pembelajaran dalam bentuk pictorial, seperti grafik statik, dimana yang termasuk grafik statik adalah 

ilustrasi, grafik, foto atau peta sedangkan grafik dinamik di dalamnya termasuk animasi atau video. 

Multimedia dapat memberikan pengalaman melalui presentasi informasi baik berupa teks, grafik, 

gambar, audio, dan video serta mengkombinasikan antara gambar dan kata (Gilakjani, 2012). Oleh 

sebab itu multimedia pembelajaran adalah belajar dari kata-kata dan gambar-gambar (Mayer, 2009). 

Banyak manfaat yang diperoleh dari fleksibelitas multimedia karena dapat memasukan video, 

audio, dan elemen-elemen grafis (Lee & Owens, 2004). Salah satu hal terpenting penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran adalah untuk mempermudah pembelajar dalam mengajar. Smaldino, et 

al, (2005) menegaskan bahwa teknologi memainkan peranan penting dalam pendidikan. Ketika 

teknologi digunakan dengan baik dalam pembelajaran, maka pebelajar akan menjadi lebih tertarik dan 

tertantang (Baytiyeh & Naja, 2010). Teknologi dan media yang disesuaikan dan dirancang secara 

khusus bisa memberi kontribusi bagi pembelajaran yang efektif bagi pebelajar dan bisa membantu 

pebelajar meraih prestasi tinggi. Multimedia pembelajaran sebagai suatu sumber belajar dapat 

diintegrasikan dengan berbagai strategi pembelajaran. Menurut Roblyer & Doering (2010), teknologi 

multimedia pada umumnya dapat diintegrasikan baik dengan pembelajaran yang berlandaskan 

objektivistik (direct instruction) maupun kontsruktivistik. Lingkungan multimedia terdiri dari 
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Visualisasi Dinamis pada Mata Pelajaran IPA Kelas VIII 
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representasi verbal dan visual, yang jika diolah dengan tepat memungkinkan untuk membangun 

mental yang terintegrasi dari konten (Scheiter, Wiebe, & Holsanova, 2009). 

Kemajuan teknologi multimedia merupakan peluang untuk menciptakan bahan pembelajaran 

interaktif yang mendukung pembelajaran. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam 

mendesain media pembelajaran untuk membawa fenomena nyata, berupa video fakta maupun 

kehidupan sehari-hari ke dalam kelas (Mayer, 2009). Dengan teknologi komputer dapat ditranformasi 

teks dan grafik, memanipulasi warna dan suara serta menggunakan pengaruh komputer yang lain 

untuk menciptakan dinamik dan animasi untuk menyajikan informasi (Kassim, 2013). 

Potensi teknologi maju untuk desain pembelajaran seperti dalam visualisasi memberikan 

kegairahan kepada perancang pembelajaran dan praktisi pendidikan. Visualisasi dalam perjalanan 

sejarah sudah lama digunakan dalam bahan pembelajaran dan dalam penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa visualisasi sangat mudah diadaptasi pada teknologi yang baru walaupun 

seharusnya dapat meningkatkan belajar. Visualisasi merupakan komponen kunci dalam pembelajaran 

berbasis multimedia. Visualisasi didefinisikan sebagai segala jenis ilustrasi non-verbal (baik simbolis 

seperti grafik, dan gambar seperti diagram realistis, gambar, atau animasi) (Hoffler, 2010). Visualisasi 

dalam pembelajaran merupakan representasi visual-spatial yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

pembelajaran (Mayer, 2011). 

Visualisasi   mempunyai   beberapa   peran   penting dalam pembelajaran (Smaldino, et al., 

2005), yaitu: 1) menyediakan referensi ide yang kongkrit, 2) memotivasi siswa dengan cara 

meningkatkan atensi, mempertahankan atensi, dan membangkitkan respon emosi, 3) 

menyederhanakan informasi yang sulit dipahami, 4) membantu mengorganisasi materi dengan 

mengilustrasikan hubungan antar elemen berupa   diagram,   dan 5)   memberikan   saluran   ganda   

atau   informasi   yang multimodalitas sehingga memudahkan pemahaman. Visualisasi, utamanya 

yang berbasis komputer, banyak digunakan dalam pembelajaran yang menekankan pemahaman 

pebelajar (Roblyer & Doering, 2010). 

Teori-teori yang melandasi pembelajaran dengan visualisasi adalah teori kognitif. Teori belajar 

kognitif yang berakar pada teori pemrosesan informasi merupakan landasan dari pengembangan 

visualisasi. Ide dasar dari teori beban kognitif adalah bahwa kapasitas kognitif dalam memori kerja 

terbatas, sehingga jika beban belajar terlalu banyak, maka pembelajaran akan terhambat (de Jong, 

2010). 

Teori beban kognitif adalah teori pembelajaran tentang arsitektur kognitif manusia. Teori beban 

kognitif dapat diringkas dalam lima prinsip: 1) prinsip long-term memory and the information store, 2) 

prinsip schema theory dan the borrowing and reorganizing, 3) prinsip problem solving and the 

randomness as genesis, 4) prinsip working memory and the narrow limits of change, dan 5) prinsip 

long-term working memory and the environmental organizing and linking (Leahy & Sweller, 2015). 

Teori beban kognitif membedakan tiga jenis kontribusi terhadap total beban kognitif. Intrinsic 

cognitive load berhubungan dengan karakteristik yang melekat pada konten yang akan dipelajari, 

extraneous cognitive load beban yang disebabkan oleh bahan pembelajaran yang digunakan untuk 

menyajikan isi, dan germane cognitive load erat mengacu pada beban yang dikenakan oleh proses 

belajar (de Jong, 2010). Hal yang disarankan untuk merancang sistem pembelajaran dengan 

mengoptimalkan penggunaan kapasitas memori kerja dan menghindari beban kognitif yang berlebih 

(de Jong, 2010). 

Model teoritis multimedia pembelajaran yang dikembangkan oleh Mayer serta Teori Beban 

Kognitif dikembangkan oleh Sweller telah digunakan sebagai pedoman untuk merancang 

pembelajaran dengan visualisasi. Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) Mayer mengacu 

pada teori Dual-Coding Paivio (1986) dan mengasumsikan bahwa sistem kognitif manusia terdiri dari 

subsistem verbal dan gambar. Dengan demikian, individu menggunakan format representasi yang 

berbeda untuk encode internal dan menyimpan pengetahuan. Berdasarkan model memori kerja 

Baddeley (1992), Mayer mengasumsikan bahwa terdapat dua subsistem dalam memori kerja, yaitu 

sistem pendengaran dan sistem visual. Asumsi dasar pertama CTML menggabunggkan dua konsep 

tersebut. Manusia diasumsikan dalam memproses informasi dalam memori kerja melalui dua saluran, 

yaitu pendengaran melalui saluran verbal dan gambar melalui saluran visual. Asumsi dasar kedua 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  464 

CTML bahwa saluran tersebut memiliki kapasitas terbatas dalam pemrosesan informasi. Asumsi 

dasar ketiga CTML bahwa manusia terlibat aktif dalam pengolahan kognitif untuk membangun 

pengetahuan baik yang diperoleh melalui informasi dari luar maupun dari pengetahuan awal. 

Penggunaan prinsip-prinsip multimedia ini telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam 

pembelajaran (Mayer, 2014). 

Cognitive Theory Multimedia Learning (Mayer 2009) yang sebagian berasal dari Teori Dual-

Coding Paivio (1986) membuat sebuah gambar yang cukup meyakinkan tentang belajar dengan 

visualisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa ada dua cara pengolahan informasi dan karenanya dua 

jenis representasi mental dalam sistem kognitif. Dalam sistem verbal, informasi dari struktur berurutan 

seperti teks tertulis atau kata yang diucapkan diproses. Dalam sistem non-verbal, informasi spasial 

dan gambar diproses. Menghubungkan representasi verbal dan non-verbal dalam proses kognitif 

secara tepat dapat meningkatkan hasil belajar (Hoffler, 2010). 

Visualisasi dinamis seperti animasi dan video yang berisi serangkaian frame (Ainsworth & 

VanLabeke, 2004). Visualisasi dinamis sangat cocok untuk menampilkan perubahan terus-menerus 

dalam ruang dan waktu seperti proses, mekanisme, dan gerakan (Tversky, Morrison, & Betrancourt, 

2002). Beberapa peneliti melaporkan keunggulan menggunakan visualisasi dinamis (Catrambone & 

Seay, 2002; Hegarty, Kriz, & Cate, 2003; Yang, Andre, & Greenbowe, 2003). Oleh karena itu 

visualisasi dinamis dapat membantu pebelajar memvisualisasikan proses dengan mengubah model 

yang sudah siap ke dalam model mental. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui keunggulan visualisasi dinamis. Meta-

analisis yang dilakukan oleh Hoffler & Leutner (2007) menunjukkan bahwa visualisasi dinamis dapat 

meningkatkan hasil belajar terutama pengetahuan prosedural. Hasil-hasil penelitian yang lain dalam 

pembelajaran menunjukkan bahwa pembelajaran dengan visualisasi dapat meningkatkan 

pemahaman (Lewalter, 2003; Yarden & Yarden, 2010; Lin & Dwyer, 2010; Nguyen, Nelson & Wilson, 

2012; Wu, Lin, & Hsu, 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), guru 

kurang menggunakan media pendukung selain buku. Berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 

2007 bahwa Guru SMP/MTs harus mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 

Tahun 2007 dan 81A Tahun 2013 tentang Standar Proses disyaratkan menerapkan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) di dalam pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara 

terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Berdasarkan hal tersebut diperlukan inovasi dalam media pembelajaran. Inovasi media 

pembelajaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu produk 

teknologi yang dapat digunakan sebagai inovasi dalam pembelajaran IPA adalah multimedia 

visualisasi dinamis. Multimedia visualisasi dinamis dikembangkan dengan menggunakan model 

ADDIE. Branch (2009) mengidentifikasi lima komponen penting dalam desain dan pengembangan 

produk pembelajaran, yaitu model ADDIE. ADDIE merupakan akronim dari 1) analyze, 2) design, 3) 

develop, 4) implement, dan 5) evaluate. Model ADDIE merupakan model desain pembelajaran yang 

efektif digunakan untuk mengembangkan produk-produk pembelajaran.  

Adapun tahap dari model ini yaitu: 1) analyze, tahap analisis merupakan suatu proses 

mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh pebelajar, yaitu melakukan mengidentifikasi masalah, 

needs assessment (analisis kebutuhan), dan melakukan analisis lingkungan. Oleh karena itu, media 

yang akan hasilkan adalah media yang berdasarkan atas karakteristik atau profile calon pebelajar, 

identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas 

kebutuhan, 2) design, tahap desain meliputi penyusunan struktur program, pembuatan storyboard, 

perancangan antar-muka, penyusunan sistematika penyajian materi, ilustrasi, visualisasi, 3) develop, 

proses mewujudkan blue-print atau desain menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan 

suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. 

Atau diperlukan modul cetak, maka modul tersebut perlu dikembangkan, 4) implement, langkah nyata 

untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang 
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telah dikembangkan diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar 

bisa diimplementasikan, 5) evaluate, proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang 

dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Tahap evaluasi bisa terjadi pada setiap 

empat tahap di atas. Evaluasi yang terjadi pada setiap empat tahap diatas itu dinamakan evaluasi 

formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses 

desain pengembangan multimedia visualisasi dinamis pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) Kelas VIII. 

2. Metode 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah penelitian 

yang berorientasi untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan (Borg & Gall, 2003). 

Model yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah model ADDIE. Model ADDIE 

meliputi analyze, design, develop, implement, dan evaluate (Branch, 2009). Tahap analyze, 

perancang mengembangkan pemahaman yang jelas tentang kesenjangan yang ada antara hasil yang 

diinginkan dan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki pebelajar, pada tahap design hasilnya 

flowchart dan storyboard, tahap develop hasilnya propotife produk multimedia visualisasi dinamis, 

tahap implementasi hasilnya multimedia visualisasi dinamis diujicobakan pada kelas, dan tahap 

evaluate hasilnya adalah laporan yang merinci hasil implementasi dan evaluasi, serta berisi 

rekomendasi untuk penggunaan multimedia visualisasi dinamis. 

Subjek uji coba penelitian ini terdiri dari dua orang ahli, yaitu ahli media pembelajaran dan ahli 

materi bidang studi IPA, tiga pebelajar untuk uji coba perorangan, sepuluh pebelajar untuk uji coba 

kelompok kecil, dan 26 pebelajar untuk uji coba lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah data dari ahli materi, data ahli media, dan data tanggapan pebelajar terhadap multimedia 

visualisasi dinamis yang dikembangkan. Instrumen pengumpulan data berupa lembar evaluasi untuk 

ahli materi dan ahli media serta lembar angket untuk subjek uji coba perorangan, uji coba kelompok 

kecil, dan uji coba lapangan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan mengubah data 

hasil penilaian pada angket kedalam interval skor dengan skala Likert sebagai berikut. 

Tabel 1. Katagori Multimedia Visualisasi Dinamis 

Skor  Katagori 

M > iX +1,80 SD  Sangat baik 

iX + 0,60 SD < M   iX + 1,80 SD Baik 

iX - 0,60 SD < M   iX + 0,60 SD Cukup baik 

iX -1,80 SD < M   iX - 0,60 SD Kurang baik 

M iX -1,80 SD Sangat kurang baik 

3. Hasil dan Pembahasan  

Multimedia visualisasi dinamis dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. 

Pengumpulan informasi dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Adapun data yang 

diperoleh dari kegiatan ini adalah bahwa penggunaan multimedia visualisasi dinamis mempunyai 

dampak yang baik terhadap proses dan hasil pembelajaran Hoffler & Leutner (2007). Hasil studi 

lapangan, diperoleh data bahwa pebelajar kurang antusias dalam pembelajaran serta guru belum 

pernah menggunakan multimedia visualisasi dinamis dalam proses pembelajaran. 

Pengembangan produk multimedia visualisasi dinamis diawali dengan tahap design yaitu: 1) 

membuat flowchart, 2) membuat storyboard, dan 3) mengumpulkan bahan-bahan pendukung. Pada 

tahap development memproduksi multimedia visualisasi dinamis pembelajaran menggunakan Adobe 

Flash Professional CS6 dan tes program untuk memastikan apakah hasilnya seperti yang diinginkan. 

Setelah produk dapat dijalankan dengan baik, dilanjutkan pada tahap evaluation, yaitu validasi oleh 

ahli materi dan ahli media dilanjutkan revisi produk tahap pertama, uji coba perorangan dilanjutkan 
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revisi produk tahap ke dua, uji coba kelompok kecil dilanjutkan revisi produk tahap ke tiga, dan uji 

coba lapangan dilanjutkan revisi produk akhir. 

Hasil validasi oleh ahli materi diperoleh rata-rata skor 3,75 (baik) dan ahli media diperoleh rata-

rata skor 4,25 (sangat baik). Secara keseluruhan kualitas multimedia visualisasi dinamis yang 

dikembangkan dapat disimpulkan termasuk kriteria baik. 

Berdasarkan kegiatan uji coba perorangan diperoleh rata-rata skor 4,15 (sangat baik), uji coba 

kelompok kecil diperoleh rata-rata skor 4,01 (sangat baik), dan uji coba lapangan diperoleh rata-rata 

skor 4, 12 (sangat baik). Berdasarkan uji coba tersebut terlihat bahwa pebelajar memberikan 

tanggapan yang sangat baik terhadap multimedia visualisasi dinamis yang dikembangkan tersebut. 

Dengan demikian, maka produk multimedia visualisasi dinamis layak digunakan dalam pembelajaran 

dan model ADDIE ditemukan berguna sebagai pedoman dalam pengembangan multimedia visualisasi 

dinamis. 

4. Simpulan  

Visualisasi dinamis merupakan bagian yang menarik dalam pembelajaran sains karena dapat 

menampilkan proses ilmiah. Multimedia visualisasi dinamis yang dihasilkan pada pengembangan ini 

melalui lima tahap, yaitu: tahap analisis, perancang mengembangkan pemahaman yang jelas tentang 

kesenjangan yang ada antara hasil yang diinginkan dan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki 

pebelajar, pada tahap desain hasilnya flowchart dan storyboard, tahap pengembangan hasilnya 

propotife produk multimedia visualisasi dinamis, tahap implementasi hasilnya multimedia visualisasi 

dinamis diujicobakan pada kelas, dan tahap evaluasi hasilnya adalah laporan yang merinci hasil 

implementasi dan evaluasi, serta berisi rekomendasi untuk penggunaan multimedia visualisasi 

dinamis. 

 
Daftar Rujukan 

Ainsworth, S., & VanLabeke, N. (2004). Multiple forms of dynamic representation. Learning and 

Instruction, 14(3), 241–255. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2004.06.002 

Baddeley, A. D. (1992). Working memory. Science, 255, 556–559. 

Baytiyeh, H., & Naja, M. K. (2010). Do Multimedia Features Promote Understanding and Retention. 

International Journal Of Instructional Media, 37(1), 43–53. 

Borg, Walter R. & Gall, Meredith D. 2003. Educational research. an introduction (4th ed.). New York: 

Longman Inc. 

Branch, R. M. 2009. Instructional Design: The ADDIE Approach. New York: Springer. 

Catrambone, R., & Seay, A. F. 2002. Using animation to help students learn computer algorithms. 

Human Factors, 44, 495–511. 

de Jong, T. (2010). Cognitive load theory, educational research, and instructional design: Some food 

for thought. Instructional Science, 38(2), 105–134. https://doi.org/10.1007/s11251-009-9110-0 

Gilakjani, A. P. (2012). A Study on the Impact of Using Multimedia to Improve the Quality of English 

Language Teaching. Journal of Language Teaching and Research, 3(6), 1208–1215. 

https://doi.org/10.4304/jltr.3.6.1208-1215 

Hegarty, M., Kriz, S., & Cate, C. 2003. The Roles of Mental Animations and External Animations in 

Understanding Mechanical Systems. Cognition and Instruction, 21, 325–360. 

Hoffler, T. N. (2010). Spatial ability: Its influence on learning with visualizations-a meta-analytic review. 

Educational Psychology Review, 22(3), 245–269. https://doi.org/10.1007/s10648-010-9126-7 

Hoffler, T. N., & Leutner, D. (2007). Instructional animation versus static pictures: A meta-analysis. 

Learning and Instruction, 17(6), 722–738. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.09.013 

Horz, H., & Schnotz, W. (2010). Edited by. In J. L. Plass, R. Moreno, & R. Brunken (Eds.), Cognitive 

Load Theory (pp. 229–252). New York: Cambridge University Press. 

https://doi.org/10.1016/S0376-7361(09)70018-4 

Kassim, H. (2013). The Relationship between Learning Styles, Creative Thinking Performance and 

Multimedia Learning Materials. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 97, 229–237. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.227 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  467 

Leahy, W., & Sweller, J. (2015). Cognitive load theory, modality of presentation and the transient 

information effect. Applied Cognitive Psychology, 25(6), 943–951. 

https://doi.org/10.1002/acp.1787 

Lee, W. W., & Owens, D. L. 2004. Multimedia-based instructional design: Computer-based training, 

web-based training, distance broadcast training, performance based solution (2nd ed.). San 

Francisco: Pfeiffer A Wiley Imprint. 

Lewalter, D. (2003). Cognitive strategies for learning from static and dynamic visuals. Learning and 

Instruction, 13(2), 177–189. https://doi.org/10.1016/S0959-47520200019-1 

Lin, H., & Dwyer, F. M. (2010). The effect of static and animated visualization: A perspective of 

instructional effectiveness and efficiency. Educational Technology Research and Development, 

58(2), 155–174. https://doi.org/10.1007/s11423-009-9133-x 

Nguyen, N., Nelson, A., J., & Wilson, T., D. 2012. Computer Visualizations: Factors That Influence 

Spatial Anatomy Compregension. Anatomical Sciences Education, 5, 98-108. 

https://doi.org/10.1002/ase.1258 

Mayer, R.E., 2009. Multimedia learning. New York: Cambridge University Press. 

Mayer, R. E. 2011. Instruction Based on Visualization. Mayer, R. E., & Alexander, P., A. (Eds). 

Handbook of Research on Learning and Instruction (427-442). New York: Springer. 

Mayer, R. E. 2014. Multimedia Instruction. Spector, J. M., Elen, J., Merrill, M. D., Bishop, M. J. (Eds). 

Handbook of Research on Educational Communications and Technology (385-399). New York: 

Springer. 

Paivio, A. 1986. Mental Representation. New York: Oxford University Press. 

Roblyer, M.D., & Doering, A.H. 2010. Integrating educational technology into teaching, (5th ed). Upper 

Saddle River: Pearson. 

Scheiter, K., Weibe, E., & Holsanova, J. (2009). Theoretical and Instructional Aspects of Learning with 

Visualizations. In R. Zeng (Ed.), Cogitive Effects of Multimedia Learning (pp. 67–88). New York: 

IGI Global. 

Smaldino, S., E., Russel, J., D., Heinich, R., & Molenda, M. 2005. Instructional Technology and Media 

for Learning (8th Ed.). Upper Saddle River: Pearson Education Inc. 

Tversky, B., Morrison, J. B., & Betrancourt, M. (2002). Animation : can it facilitate ? International 

Journal of Human-Computer Studies, 247–262. https://doi.org/10.1006/ijhc.1017 

Wu, H. K., Lin, Y. F., & Hsu, Y. S. (2013). Effects of representation sequences and spatial ability on 

students’ scientific understandings about the mechanism of breathing. Instructional Science, 

41(3), 555–573. https://doi.org/10.1007/s11251-012-9244-3 

Yang, E., Andre, T., Greenbowe, T., & Tibell, L. (2003). Spatial ability and the impact of 

visualization/animation on learning electrochemistry. International Journal of Science Education, 

25(3), 329–349. https://doi.org/10.1080/09500690210145738b 

Yarden, H., & Yarden, A. 2010. Learning Using Dynamic and Static Visualizations: Students’ 

Comprehension, Prior Knowledge and Conceptual Status of a Biotechnological Method. 

Research Science Education. 40, 375–402. 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  468 

Siti Maryam 
Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan Kimia F MIPA UNDIKSHA 

Email: siti.maryam@undiksha.ac.id 

 

ABSTRACT 

 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 

Kedelai (Glycine max L) merupakan salah satu golongan leguminosa yang sudah lama diakui 

sebagai sumber protein, serat larut dalam air , kandungan lemak rendah (18%) tetapi memiliki asam 

lemak tak jenuh yang tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa kedelai adalah kacang kacangan yang 

kaya akan gizi (D. Muchtadi, 2010 : 5) sedangkan kedelai yang dimanfaatkan dalam bentuk olahan 

adalah dengan jalan mengolah kedelai menjadi produk makanan yang bermutu.  

Produk hasil olahan merupakan produk kedelai yang dihasilkan melalui proses pengolahan 

terlebih dahulu, baik secara tradisional maupun modern dengan demikian secara keseluruhan produk 

olahan kedelai dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu makanan non fermentasi dan 

terfermentasi atau produk makanan yang dihasilkan karena adanya bantuan mikroorganisme. 

Makanan non fermentasi dapat berupa hasil pengolahan tradisional dan modern (Koswara S, 2009). 

Banyak hasil olahan kedelai non fermentasi akan menghasilkan produk baru yang nilai gizinya 

semakin meningkat, salah satunya susu kedelai atau saridele (D Muchtadi, 2010 : 50). 

Susu kedelai atau saridele merupakan minuman bergizi tinggi hasil ekstraksi protein biji kedelai 

dengan menggunakan air panas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

bahwa dalam membuat saridele diawali dari : 1) pembersihan kacang kedele dari kotoran atau sortasi, 

2) pembilasan kedele menggunakan air yang bersih, 3) merendam kedele dalam air bersih selama 10 

jam, 4) merebus kedele selama 15 menit, 5) menghilangkan kulit kedele, 6) menghancurkan kedele 

yang telah bersih dengan menambahkan air sehingga terbentuk bubur, 7) menyaring bubur kedele, 8) 

mendidihkan bubur kedele disertai menambahkan komponen lainnya seperti gula, aroma ( Agus T, 

2010 : 21, Aniswatun H, 2012 : 3).  

MUTU SENSORIS SARIDELE TERSUBSTITUSI KACANG HIJAU DAN 

PENAMBAHAN SODA KUE SAAT PERENDAMAN  

 

Soy milk is a health drink that is rich in protein and made from soy beans. The purpose of this research is 
to produce saridele with sensory quality both through substitution of green beans and the addition of baking soda 
during soaking for 6.8 and 10 hours so there are 10 kinds of saridele. Sensory quality: color, flavor and taste. 
Sensory quality test using hodonic scale transformed into numerical scale in 25 people. The results indicated that 
the substitution of green beans and the addition of baking soda 0.5% influenced the sensory quality of saridele. 
The best soy milk color is in substitution with a ratio of 60:40. While the best flavor and aroma is at 70: 30 
substitution, so overall, Substitution with bean soybean and green beans ratio 70: 30 is best produce soy milk, 
while the duration of immersion has no effect on flavor and aroma of soymilk. 
 

Keywords: soy milk, substitution, green beans, baking soda, soaking 
 

Saridele merupakan minuman kesehatan yang kaya akan protein dan terbuat dari kacang kedele . Tujuan 
penelitian ini adalah menghasilkan saridele dengan mutu sensoris baik melalui substitusi kacang hijau dan 
penambahan soda kue saat perendaman selama 6,8 dan 10 jam sehingga ada 10 macam saridele. Mutu 
sensoris : warna, aroma dan rasa. Uji mutu sensoris menggunakan sekala hodonik yang ditransformasi ke sekala 
numerik pada 25 orang. Hasil penelitian menyatakan bahwa substitusi kacang hijau dan penambahan soda kue 
0,5 % berpengaruh pada mutu sensoris saridele. Warna saridele terbaik ada pada substitusi dengan 
perbandingan 60 : 40. Sedangkan rasa dan aroma terbaik adalah pada substitusi 70 : 30, sehingga secara 
keseluruhan , Substitusi dengan perbandingan kacang kedele dan kacang hijau 70 : 30 adalah yang terbaik 
menghasilkan saridele, sedangkan lama perendaman tidak berpengaruh pada rasa maupun aroma saridele. 
 
Kata kunci : saridele, substitusi, kacang hijau, soda kue, perendaman   
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Pada penelitian  lain ditemukan bahwa proses pembuatan susu kedele, diawali  dari proses : 1) 

sortasi kedele dari kotoran yang melekat pada kedele , 2)  merendam kedele dalam larutan air kapur 

0,5 % selama 15 menit,  3) mencuci kedele 4) mendidihkan selama 15 menit, 5) 

menggilingnya/memblender dan menambahkan dengan air hangat sehingga terjadi bubur saridele, 6) 

menyaring bubur saridele, 7) mendidihkan filtrat dan menambahkan aroma serta gula dan siap 

dikonsumsi (Eti S, 2004 : 2). 

Dari kedua penelitian di atas, ada beberapa kelemahan yang didapat antara lain : rasa langu 

dari saridele masih terasa, sehingga masyarakat kurang menyukai saridele. Demikian juga pada 

penelitian yang menambahkan air kapur saat perendaman, didapat bahwa rasa langu berkurang dan 

dampak lain yang ditimbulkan adalah warna tampilan dari saridele adalah agak berwarna ke coklatan 

yang disebabkan oleh pengaruh air kapur yang ditambahkan dengan tujuan menghambat  kerja enzim 

lipoksigenase yang dapat menghidrolisis lemak dan menghasilkan senyawa metanal yang pada 

akhirnya menimbulkan rasa langu. Dengan dihambatnya kerja enzim lipoksigenase maka hidrolisis 

lemak tidak akan terjadi dan rasa langu pada saridele tidak akan muncul (Santosa, 2005 : 3., Gusti 

Setiavani, 2007 : 4., Dwi Setianingsih, 2010 :2).  

Usaha untuk menghilangkan rasa langu terus menerus dilakukan karena Susu kedelai akhir-

akhir ini telah banyak dikenal sebagai susu alternatif pengganti susu sapi. Hal ini dikarenakan susu 

kedelai mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi dengan harga relatif lebih murah jika 

dibanding dengan sumber protein lainnya. Susu kedelai tidak kalah dengan susu sapi maupun air 

susu ibu (ASI). Kelebihan dari susu kedelai adalah tidak mengandung laktosa sehingga susu ini cocok 

untuk dikonsumsi penderita intoleransi laktosa, yaitu seseorang yang tidak mempunyai enzim laktase 

dalam tubuhnya sehingga orang tersebut tidak dapat mencerna makanan yang berlemak 

(Ibrahim,2012 : 10).  

Susu kedelai sangat penting untuk bayi dan anak-anak karena pada masa pertumbuhannya 

mereka sangat memerlukan protein. Untuk bayi dan anak-anak yang alergi terhadap susu sapi maka 

dapat diganti dengan susu kedelai. Sebagai minuman, susu kedelai dapat menyegarkan dan 

menyehatkan tubuh karena pada umumnya minuman hanya meyengarkan tetapi tidak menyehatkan. 

Susu kedelai juga dikenal sebagai minuman kesehatan karena tidak mengandung kolesterol, tetapi 

mengandung phitokimia, yaitu suatu senyawa dalam bahan pangan yang mempunyai khasiat 

menyehatkan (Winarti S, 2010 : 138, Hossein Jooyandeh, 2011 : 73,). 

Substitusi kacang jenis lain dalam proses pembuatan saridele banyak dilakukan, antara lain 

sebagian kacang kedele digantikannya  dengan menggunakan jagung, kacang merah, kacang tanah 

dan wijen (Mar’atul Huda dan Prima Retno Wikandari, 2016 : 11). Adanya substitusi kacang lain pada 

proses pembuatan susu kedele mendapatkan suatu hasil bahwa warna dari saridele yang dihasilkan 

tidak seseputih warna saridele murni. Pada substitusi kacang merah, akan dihasilkannya saridele 

yang berwarna agak merah yang disebabkan karena warna merah dari kulit kacang yang menempel 

pada butiran kacang merah dan ikut serta menentukan secara keseluruhan warna dari saridele. Dilain 

pihak, pada penentuan nilai hodonik dari indikato rasa, maka rasa saridele yang disubstitusi dengan 

kacang tanah adalah yang terbaik, rasa langu dari kedele tidak terasa, hanya saja kadar lemaknya 

lebih tinggi (Wardani, , 2014 : 60 ). 

Kacang hijau memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan merupakan sumber mineral 

penting, antara lain kalsium dan fosfor bermanfaat untuk memperkuat tulang. Sedangkan kandungan 

lemaknya adalah rendah dan merupakan asam lemak tak jenuh dan sangat baik bagi mereka yang 

ingin menghindari konsumsi lemak tinggi. Lemak kacang hijau tersusun atas 73% asam lemak tak 

jenuh dan 27% asam lemak jenuh (Marcela M.T , 2013 : 15,). Melihat kelemahan yang ada pada 

penelitian penelitian diatas tentang saridele, dapat diatasi dengan suatu kondisi bahwa timbulnya rasa 

langu pada saridele dapat diatasi dengan  penghambatan enzim lipoksigenase. Aktivitas enzim 

lipoksigenase sangat ditentukan oleh kondisi pH larutan (Oloye DA, 2014 : 9 ), dimana enzim 

lipoksigenase akan memiliki aktivitas maksimal pada pH 6,0 – pH 7,0  sedangkan aktivitas minimum 

pada pH 10 dan pH 3. Enzim adalah protein, oleh sebab itu sifat dari enzim akan sama dengan sifat 

dari protein. Salah satu sifat dari protein adalah tidak tahan panas, pada kondisi panas maka akan 
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terjadi pelipatan ikatan ikatan yang ada pada enzim, akibatnya enzim mengalami denaturasi dan 

akibat lebih lanjut, maka aktivitas  enzim akan menurun atau berhenti (Rintu Das,  2016 : 13).  

Susu kedelai merupakan hasil ekstraksi kedela Secara umum, proses pembuatan susu kedelai 

meliputi tahap perendaman, pengupasan, pencucian, penghancuran, pengenceran, penyaringan dan 

pemanasan. Kriteria susu kedelai bermutu baik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki 

jumlah padatan minimal 11,5%, kandungan protein minimal 2,0%, nilai pH 6,5-7,0 dengan warna 

normal.  

Secara biokimia ada beberapa proses yang dialami oleh kedele sebagai bahan dasar 

pembuatan saridele , antara lain: 1) saat perendaman, perlakuan perendaman dengan menggunakan 

soda kue,  suatu bahan kimia yang memiliki sifat basa pada kedele akan menyebabkan suatu kondisi 

dimana kedele yang didalamnya terdapat enzim lipoksigenase akan menyebabkan tidak aktif, karena 

pH larutan sebesar 10 sehingga lemak yang ada pada kedele tidak akan terhidrolisis dan tidak akan 

menghasilkan metanal suatu zat yang menyebabkan rasa langu, 2) pendidihan kedele hasil 

rendamana, saat ini akan memaksimalkan tidak bekerjanya enzim lipoksigenase , karena suhu larutan 

antara 80 – 100oC enzim akan mengalami proses penghambatan, 3) pembuatan bubur saridele 

dengan menggunakan air panas, kondisi ini juga akan menyebabkan enzim lipoksigenase tidak aktif, 

4) penyaringan , pemisahan antara filtrat yang berupa saridele dengan ampas kedele dan 5) 

penambahan bahan bahan tambahan untuk menambah rasa pada filtrat saridele, bahan tambahan 

berupa  gula. 

Substitusi pada saridele dengan menggunakan kacang hijau, memiliki keuntungan ganda yaitu 

kadar protein meningkat yang disebabkan oleh kandungan protein yang ada pada kacang hijau dan 

juga rasa langu dari produk saridele tidak ada karena kacang hijau, tidak menghasilkan dampak 

samping rasa langu. Adanya perlakuan perendaman dalam soda kue dan substitusi kacang hijau , 

akan menghasilkan suatu produk saridele yang berkualitas. Pada penelitian ini akan dikembangkan 

suatu proses pembuatan saridele dengan memperhatikan kelemahan yang ada pada proses 

pembuatan terdahulu dan mempelajari hal hal yang positif dari perlakuan yang dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini : Bagaimana mutu 

sensoris  saridele yang dihasilkan dengan perendaman soda kue 0,5% dan substitusi kacang hijau. 

Dan tujuan dari penelitian ini adalah menentukan  mutu sensoris  saridele yang dihasilkan dengan 

perendaman soda kue 0,5% dan substitusi kacang hijau 

 

2. Metode 

Mengacu pada pengembangan pembuatan saridele yang berkualitas dengan jalan 

menghambat aktivasi enzim lipoksigenase dan substitusi kacang hijau maka tahapan yang dilakukan. 

 

2.1 Membuatan saridele 

Ada beberapa proses dalam pembuatan saridele dengan penambahan kacang hijau berbagai 

variasi  dan juga bahan dasar direndam dalam soda kue , dengan demikian akan dihasilkannya 

sepuluh macam saridele : 

1. Bersihkan kacang hijau dan kedele (bahan dasar) dari kotoran 

2. Cuci bahan dasar hingga bersih 

3. Rendam kacang hijau dan kedele dengan air soda kue 0,5 %  dengan perbandingan 3 : 1 

selama 6 jam, 8 jam dan 10 jam 

4.  Bersihkan kulitnya  

5. Blender bahan dasar dan gunakan air panas dengan perbandingan 1 : 10 

6. Saring dengan kain putih 

7. Air saringan direbus dan ditambahkan gula sebanyak 10 % dan garam secukupnya 

8. Seterilasi botol penyimpanan saridele 

9. Masukkan saridele dalam botol 

 

Tabel 1. Pembuatan Saridele dan fariasi yang dilakukan 
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No 
Sampel 

Perenda
man 

Soda Kue 0,5% % Perbandingan Kedelai dan 
Kacang Hijau 

% 
Kedelai 

 Air 6 jam 8 jam 10 jam 80 : 20 70 : 30 60 : 40 100 

1 (kontrol) 10 jam       √ 

2  √   √    

3   √  √    

4    √ √    

5  √    √   

6   √   √   

7    √  √   

8  √     √  

9   √    √  

10    √   √  

 

Keterangan : Sampel 1 = kontrol 

         Sampel 2,3 dan 4 adalah perlakuan 2 yaitu perendaman 6,8 dan 10 jam pada kedelai 

                                                                              dan kacang hijau dgn perbandingan 80 : 20 

                    Sampel 5,6 dan 7 adalah perlakuan 3 yaitu perendaman 6,8 dan 10 jam pada kedelai 

                                                                              dan kacang hijau dgn perbandingan 70 : 30 

                    Sampel 8,9 dan 10 adalah perlakuan 4 yaitu perendaman 6,8 dan 10 jam pada kedelai 

                                                                              dan kacang hijau dgn perbandingan 60 : 40 

 

 

2.2 Analisa Mutu Sensoris atau mutu organoleptik 

Panelis yang digunakan adalah orang yang terlatih, dimana sebanyak 25 orang, dengan syarat 

tidak dalam keadaan lapar, bersedia menilai  dan dalam keadaan sehat. Daya terima adalah penilaian 

panelis tentang suka atau tidak suka terhadap saridele  yang diproduksi meliputi warna, aroma, rasa. 

Tingkat kesukaan menggunakan sekala hodonik yang ditransformasikan ke dalam skala numerik dan 

dikelompokkan menjadi 5 parameter  ( tidak suka, kurang suka, agak suka, suka dan sangat suka ) 

 

2.3 Analisis Data 

 Data mengenai, mutu sensoris dari saridele  tersubstitusi kacang hijau dianalisis dengan cara 

mencari rata rata dari dua kali pengukuran                

 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1 Hasil Uji Organoleptik Saridele 

Uji organoleptik saridele dilakukan pada 25 peserta yang memang senang akan saridele. Ada 

10 macam saridele yang diuji, dimana saridele no 1 adalah saridele kontrol (hanya terbuat dari kedele 

saja). Saridele no 2  hingga 10 adalah saridele yang dibuat dengan merendam bahan dasar dengan 

penambahan soda kue 0,05 % selama 6 jam, 8 jam dan 10 jam serta menambahkan kacang hijau 

pada bahan dasar dengan perbandingan anatara kedele dan kacang hijau dengan perbandingan     

(80 : 20) , (70 : 30) dan (60 : 40). Hasil uji mutu sensoris / organoleptik saridele yang dihasilkan dapat 

ditampilkan pada tabel 2 dibawah ini. 

 

              Tabel 2. Rekapitulasi Uji Organoleptik Saridele 

No Indikator Yang 
Diamati 

Saridele  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 WARNA 2,95 3,35 3,25 3,25 3,35 3,3 3,35 3,65 3,60 3,65 

2 AROMA 3,40 3,50 3,60 3,50 3,70 3,50 3,40 3,30 3,35 3,25 

3 RASA 3,50 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65 3,65 3,30 3,35 3,35 

 

 Data hasil uji  mutu sensoris jika dibuat dalam grafik maka dapat ditampilkan seperti gambar 1 

dan gambar 2 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  472 

          
 Gambar 1.  Grafik skor warna, aroma dan    Gambar 2 Grafik warna, aroma dan rasa dari  

                     rasa Pada kontrol,                                          masing masing saridele 

 

 

3.2 Pembahasan  

Saridele merupakan minuman kesehatan atau merupakan minuman  yang bergizi tinggi karena 

mengandung protein tinggi , yang disebabkan dari bahan dasar yang digunakan  pada proses 

pembuatannya yaitu kedelai. Ketidak sempurnaan pada proses pengolahan saridele akan 

meghasilkan saridele  yang masih memiliki rasa langu/ Adanya rasa langu tersebut menyebabkan 

saridele  kurang diminati terlebih lagi oleh anak-anak.  

Ada beberapa proses modifikasi yang dilakukan dalam proses pembuatan saridele, dimana 

proses tersebut menyebabkan saridele yang dihasilkan lebih berkualitas. Modifikasi tersebut, diawali 

dengan proses perendaman, proses ini bertujuan untuk menunakkan tekstur kedele dan memudahkan 

saat menggiling. Demikian juga menguliti adalah dale lam rangka membuat proses ekstraksi saride 

lebih efisien. Menggunakan air panas saat menggiling adalah menghilangkan rasa maupun aroma 

langu yang disebabkan oleh aktifnya enzim lipoksigenase. Merebus saridele dilakukan jangan terlalu 

panas atau tidak sampai titik didihnya. Selama perebusan harus diaduk untuk menghindari pemisahan 

bagian krim dan skin dari saridele. Pemisahan antara skim dan krim pada saridele, disebabkan karena 

saridele kaya akan protein. Protein yang ada pada saridele akan menyebabkan denaturasi akibat 

adanya panas. Memberi rasa dapat dilakukan untuk menambah kesukaan konsumen pada saridele. 

Memberi rasa dapat dilakukan dengan menambhkan gula dan juga esense. 

Mutu sensoris dari saridele sangat ditentukan dari komponen yang ada dalam saridele seperti : 

warna, aroma serta rasa saridele. Ketiga komponen ini secara sinergi berhubungan antara satu 

dengan lainnya dalam menentukan secara keseluruhan nilai dari saridele dan pada akhirnya akan 

menentukan tingkat kesukaan konsumen terhadap saridele. 

Warna saridele sangat ditentukan dari bahan dasar yang digunakan pada proses pembuatan 

saridele. Warna yang paling disukai oleh panelis, yaitu yang memperoleh nilai tertinggi adalah pada 

perlakuan 4 dimana perbandingan antara kedele dan kacang hijau 60 : 40 dimana perolehan nilai  

secara rata rata sebesar 3,63. Biji kacang hijau memiliki warna yang putih, demikian juga hasil 

ekstraksinya adalah putih bersih. Sedangkan kedele memiliki warna yang agak kekuningan sehingga 

jika dipadukan akan menghasilkan warna yang lebih baik dibandingkan saridele perlakuan 2 maupun 

perlakuan 3 serta saridele kontrol, yaitu saridele yang dalam proses pembuatannya hanya 

menggunakan kedele tanpa menambah kacang atau komponen tambahan yang lain. 

Aroma rasa langu saridele, dapat disebabkan karena adanya aktifitas enzim lipoksigenase, 

dimana enzim ini dapat menghidrolisis lemak yan ada sehingga akan dihasilkan asam lemak yang tak 

jenuh, terutama asam linoleat. Demikian juga  enzim lipoksigenase yang terdapat di dalam kedelai 

akan mengoksidasi lipid dan menghasilkan ethil vinil keton yang dapat menyebabkan langu pada 

kedelai tersebut. Enzim lipoksigenase akan aktif pada pH 6,0 s/d 7,0 dan dia tidak aktif pada pH 

rendah (pH 3) dan pH tinggi (pH 10). pH saridele baik saride kontrol maupun saridele perlakuan 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

N
ila

i
Uji Organoleptik Saridele

KONTROL

PERLAKUAN
1

PERLAKUAN
2

PERLAKUAN
3

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

N
ila

i

Uji Organoleptik Saridele

WARNA

AROMA

RASA

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  473 

adalah berkisar antara pH 7 hingga 7,6. Dilihat dari rentangan pH yang ada pada saridele maka enzim 

yang ada pada saridele memungkinkan aktif, pada kondisi lain adanya penambahan air panas pada 

bahan dasar,  saat menggiling akan menyebabkan inaktifasi enzim, sehingga rasa langu tidak akan 

terjadi. Demikian juga adanya kacang hijau akan mengurangi rasa langu dari kedele. 

Penilaian panelis terhadap aroma dari saridele dapat dijelaskan bahwa pada saridele substitusi 

kacang hijau dengan perendaman soda kue selama 6, 8 dan 10 jam adalah menghasilkan hasil yang 

relatif sama dan memiliki nilai yang lebih tinggi dari saridele kontrol. Untuk kontrol dengan nilai 3,4 dan 

untuk perlakuan 2,3 dan 4 berturut turut sebesar  3,50 : 3,48 dan 3,38. Keadaan ini disebabkan pH 

dari ketiga perlakuan perendaman adalah sama yaitu sebesar pH 7,6 sehingga enzim tidak aktif dan 

tidak menimbulkan aroma langu akan tetapi aroma juga akan dipengaruhi oleh penambahan kacang 

hijau. 

Rasa adalah salah satu indikator yang menentukan tingkat kesukaan konsumen, sehingga 

pada akhirnya akan menentukan mutu sensoris dari saridele. Pada saridele kontrol memperoleh nilai 

3,5 sedangkan pada perlakuan 2, 3 dan 4 akan menghasilkan nilai yang berturut turut 3,45 ; 3,5 dan 

3,52. Keadaan ini menandakan bahwa rasa dari ketiga perlakuan adalah  relatif sama.  

Mutu sensoris dari saridele tidaklah ditentukan secara satu demi satu , melainkan secara 

keseluruhan dari warna, aroma dan rasa. 

 

4 Simpulan  

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

1. Mutu organoleptik dari saridele tersubstitusi kacang hijau dan penambahan soda kue saat 

perendaman ada lah baik, ini ditentukan dari nilai warna, aroma dan rasa yang lebih tinggi 

dibandingkan saridele control. 

2. Substitusi kacang hijau dengan perbandingan 70 : 30 adalah yang terbaik. 

3. Perendaman dengan soda kue 0,5 % selama 6, 8 dan 10 jam akan menghasilkan pH larutan yang 

sama yaitu pH 7,6  
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1. Pendahuluan 

Banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika di Sekolah Dasar 
(SD) seperti konsep  pecahan,  operasi  bilangan  bulat,  dan  materi lainnya yang berdampak pada 
sulitnya siswa memahami konsep matematika yang memerlukan prerequisite. Jika kondisi ini  
dibiarkan   berlarut-larut, maka  akan semakin  banyak siswa mengalami kesulitan memahami 
konsep matematika mengingat materi matematika bersifat  hirarkis  artinya  untuk  memahami  
konsep matematika  yang sedang dipelajari sangat tergantung pada pemahaman konsep 
matematika sebelumnya. Bertitik   tolak   dari   hal   tersebut, dilakukan observasi   terhadap   
pelaksanaan pembelajaran   matematika   pada beberapa  SD  di Buleleng dan kemudian di analisis 
sehingga diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. 

1) Pembelajaran   cenderung   bersifat   prosedural. Hal ini dikhawatirkan   pengetahuan siswapun 
bersifat prosedural. Namun demikian, bukan berarti pengetahuan prosedural tidak diperlukan, 
melainkan pemahaman prosedural dan konseptual perlu saling melengkapi. Sehubungan 
dengan itu, Van de Walle (1990) mengatakan “ketika aturan atau prosedur yang baik didasari 
oleh pengetahuan konseptual yang dimiliki maka akan mampu menjelaskan    tidak    hanya    
apa    yang dilakukan melainkan    mengapa melakukannya”. 

2) Siswa mengikuti pelajaran secara pasif karena belum memberikan kesempatan kepada siswa 

Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Siswa 

Melalui Pembelajaran Berbasis the Five Process Standards  

dan Sociocultural Theory  
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ABSTRACT 

The aim of this research was to obtain a valid prototype of learning model based on the five process 
standards and sociocultural theory (5PSST) and able to improve students' concept comprehension. The type of 
this research is a development research based on Plomp development theory. Research was designed during 2 
years. The procedures at the first year were: preliminary investigation, design, and realization/construction 
phase. The obtained data were collected using validity sheet and then analyzed descriptively. The result of this 
study showed that learning model based 5PSST has syntax: introduction, utilization of the five process 
standards and sociocultural theory, presentation and conclusion, and evaluation is a valid learning model. 
5PSST based learning model helps students to construct concepts through learning process that takes into 
account the sequence and interrelationship of concept and reflective thinking. 

Key words: sociocultural, scaffolding, process standards, and developmental 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh prototype model pembelajaran berbasis the five process 

standards dan sociocultural theory (5PSST) yang valid dan mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa. Jenis 

penelitian adalah penelitian pengembangan yang dilandasi teori pengembangan Plomp. Penelitian dirancang 

dilakukan dalam 2 tahun. Prosedur penelitian pada tahun pertama adalah: Preliminary Investigation, Design, dan 

Realization/ construction Phase. Data dikumpulkan dengan menggunakan lembar validasi dan selanjutnya 

dianalisis secara deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis 5PSST  memiliki 

syntax: pendahuluan, pemanfaatan the five process standards dan sociocultural theory, presentasi dan 

pengambilan kesimpulan, dan evaluasi merupakan model pembelajaran yang valid. Model pembelajaran berbasis 

5PSST membantu siswa mengkonstuksi konsep melalui proses belajar yang memperhatikan keterurutan dan 

keterkaitan konsep serta berpikir reflektif. 

Kata  kunci: sociocultural, scaffolding, process standards  dan  pengembangan 
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untuk membangun sendiri konsep yang dipelajari. 

3) Bantuan secara langsung kepada siswa      dalam     menyelesaikan     masalah belajar sangat 
tidak     membantu     siswa memahami konsep yang dipelajari sehingga scaffolding sangat 
dibutuhkan. 

4) Permasalahan   matematika   kontekstual   maupun   realistik   perlu   dilakukan   dalam 
pembelajaran agar memudahkan siswa memahami permasalahannya. 

Sementara  dalam  pembelajaran  matematika  dikenal  adanya  prinsip  dan  standar untuk 
matematika sekolah mulai dari prekindergarten sampai kelas 12 yang dikenal dengan the fivce 
process standards. Di samping itu, dalam mengkonstruksi konsep yang sedang dipelajari sangat 
dibutuhkan adanya interaksi dan mediasi antar siswa dalam zone of proximal  development  (ZPD)  
yang  dikemas  dalam  sociocultural  theory.  Sehubungan dengan itu, hasil penelitian Ardana 
(2013, 2014, dan 2015) yang memanfaaatkan ZPD dalam  pembelajaran  menunjukkan  bahwa:  
(1)  aktivitas  belajar  siswa  sangat  tinggi; (2) prestasi belajar siswa dalam kategori baik; dan (3) 
tanggapan siswa positif terhadap pembelajaran. Memperhatikan hal di atas, dipandang   perlu   
untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis the fivce process standards  dan  sociocultural  

theory (model 5PSST untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa SD. 

Pengembangan model dilakukan mengingat pembelajaran yang berbasis the fivce process standards 
yang terdiri dari: (1) problem solving; (2) reasoning and proof; (3) connections; (4) communication; 
dan (5) representation  dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Disamping itu, 
pengaplikasian sociocultural theory dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan 
mengkonstruksi siswa karena siswa dibelajarkan dalam ZPD dan negosiasi bermakna dapat terjadi 
pada siswa. Selain itu, belum tersedianya modelyang secara eksplisit didasarkan atas the five 
process standards dan  sociocultural  theory. 

Prinsip belajar matematika  adalah siswa harus belajar matematika   dengan memahami 
melalui ikut serta aktif dalam membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan 
pengetahuan sebelumnya. Artinya 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 siswa. Hal ini sesuai dengan  yang dikemukakan 
oleh steffe (1995), bahwa karakteristik perolehan pengetahuan matematika adalah: (1) 
pengetahuan matematika diperoleh melalui pengkonstruksian dan tidak ditularkan secara otomatis; 
(2) perolehan pengetahuan matematika melibatkan restrukturalisasi (penataan kembali). Penataan 
kembali diperlukan untuk memahami pengetahuan matematika yang lebih tinggi; (3) proses 
perolehan pengetahuan matematika dibatasi oleh faktor internal dan eksternal; (4) pengetahuan 
matematika adalah unik; (5) perolehan pengetahuan matematika dalam situasi konteks tertentu. 
Pengetahuan matematika sangat dekat hubungannya dengan konteks dimana pengetahuan tersebut 
diperoleh. 

Ardana (2012; 2) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang  perlu  dicermati  guru  
matematika  agar  pembelajaran  dapat  berlangsung secara efektif  yaitu:  (1)  guru  harus  memiliki  
pengetahuan  dan  pemahaman  yang mendalam tentang   materi   matematika;   (2)   mampu   
mengajarkan   dan   menggambarkan   materi matematika   secara   fleksibel   melalui   tugas-tugas   
yang   diberikan;   dan   (3) mampu memahami dan memiliki keterampilan dalam menggunakan 
kemampuan pedagogik dan strategi asesmen yang ada. National Council of Teacher of Mathematics 
(2000) mengungkapkan bahwa 5 standar proses matematika terdiri dari: (1) problem solving, (2) 
reasoning and proof, (3) communication, (4) connection, dan (5) representation. 

Ada  banyak  konsep  yang  disampaikan  pada  teori  ini  seperti  proses  belajar merupakan 
aktivitas yang bermakna jika dilihat dari sudut pandang pebelajar.  Tetapi teori sosial budaya memiliki 
beberapa hal yang utama antara lain: (1) adanya proses mental antara dan di antara orang-orang 
dalam seting belajar sosial dan dari seting belajar sosial ini pebelajar dapat memunculkan idenya; 
(2) siswa dapat belajar dalam Zone Proximum Development (ZPD). Vygotsky (Slavin, 1997) dan   
Angela   Lui   (2012)   mendefinisikan   ZPD   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. Bantuan yang diberikan dalam hal ini 
berbentuk scaffolding/perancahan. 

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: (i) mengarahkan perhatian anak pada 
tugas yang disampaikan oleh tutor; (ii)  mempersingkat langkah   yang diperlukan dalam 
memecahkan masalah sehingga memudahkan siswa menjalani proses yang harus dilakukan; (iii) 
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menjaga aktivitas anak disaat ia ingin mencapai tujuan tertentu, memotivasi dirinya dan mengarahkan 
tindakannya; (iv) menyorot fitur penting dari tugas yang ditangani; (v) mengontrol rasa frustrasi anak 
dan resiko kegagalan; (vi) memberikan model ideal tindakan yang diperlukan. 

2. Metode yang diterapkan 
Data tentang kevalidan model dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi kevalidan 

model pembelajaran berbasis 5PSST dan catatan harian. Data dikumpulkan oleh peneliti, praktisi 
(guru) bersama observer  dan observasi dilaksanakan selama implementasi  kegiatan pembelajaran 
berlangsung.   

Selain data tentang kevalidan model dikumpulkan data terkait dengan keterlaksanaan model 
pembelajaran berbasis 5PSST. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis seperti 
berikut. Sebelum dilakukan implementasi, model divalidasi oleh validator dan guru pada kegiatan 
tahun I untuk memberikan pertimbangan apakah model pembelajaran berbasis 5PSST dapat 
diterapkan di kelas/tidak? Hasil validasi ini dianalisis secara deskriptif yaitu  dengan menghitung 
banyaknya validator yang menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis 5PSST ini dapat 
diterapkan di kelas. Selanjutnya hasil analisis dibandingkan dengan kriteria kepraktisan model 
(kriteria 1) dan 2)). Saat implementasi dilakukan observasi oleh beberapa observer. Berdasarkan 
hasil observasi pada kegiatan implementasi ini dapat dilihat tingkat keterlaksanaan/kepraktisan  
model. Untuk dapat membandingkan dengan kriteria 3, maka sebelumnya dilakukan perhitungan/ 
pertimbangan seperti: (1) deskriptor untuk masing-masing indikator minimal muncul 3 deskriptor 
(75%); (2) menghitung persentase tingkat keterlaksanaan model dengan cara membagi skor yang 
diperoleh dengan skor total dan kemudian dikalikan 100%, (3) selanjutnya hasil no (2) dibandingkan 
dengan kriteria 3.  
Model pembelajaran berbasis 5PSST dikatakan praktis, jika memenuhi kriteria berikut.  
1) Lebih 50% validator memberikan pertimbangan bahwa model pembelajaran ini dapat diterapkan 

di kelas. 
2) Guru menyatakan dapat menerapkan model pembelajaran ini di kelas. 
3) Tingkat keterlaksanaan model pembelajaran harus dalam kategori tinggi. 

 
Kriteria untuk keterlaksanaan model adalah sebagai berikut 

KM   90%        : Sangat tinggi 

80%   KM < 90% : Tinggi 

70%   KM < 80% : Sedang 

60%   KM < 70% : Rendah 
 KM < 60%            : Sangat rendah 
Ket.  KM : Keterlaksanaan model 

  (Diadaptasi dari Ratumanan, 2003: 119) 

3. Hasil Dan Pembahasan 
Proses pengembangan model diawali dengan melakukan investigasi awal, dilanjutkan dengan 

merumuskan rancangan model sampai diperoleh garis besar model. Setelah itu, dilanjutkan dengan 
mengkonstruksi model sehingga diperoleh draft awal model dan selanjutnya dilakukan validasi serta 
revisi sehingga diperoleh draft I/Prototype I. Dalam tahun I dilakukan juga uji coba pendahuluan untuk 
meyakinkan peneliti bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan atau perlu di revisi di beberapa 
bagian yang berkaitan. Dengan demikian pada tahun I diperoleh Prototype I yang siap diuji cobakan 
pada tahun II (tahun 2018). Berdasarkan tabel frekuensi indikator validitas draft model yang disajikan 
pada Lampiran 1, hasil penilaian yang dilakukan oleh validator terhadap draft awal model dapat 
disajikan dalam Tabel 3.1 

 
Tabel 3.1  Hasil Penilaian Draft Awal Model 

No Aspek yg Dinilai 
Kategori 

Ket. 
Kuat Lemah 

1. Teori yang melandasi model  - - 

2. Komponen Model:    

 a) Syntaks  - - 

 b) Sistem sosial  - - 

 c) Prinsip reaksi 

 - 
Ada 1 dari 3 orang validator ragu-ragu 
mengomentari prinsip reaksi terutama berkaitan 
dengan  “kemungkinan mewujudkan prilaku guru 
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No Aspek yg Dinilai 
Kategori 

Ket. 
Kuat Lemah 

sesuai yang diharapkan model” 

 d) Sistem   pendukung  - - 

 e) Dampak instruksional dan 
dampak pengiring 

 - 
- 

3. Keterkaitan antara 
komponen-komponen  model 

 - - 

4.  Kepraktisan model     

 o Model berbasis 5PSST 
dapat diterapkan di kelas 

 - - 

 o Guru menyatakan dapat 
menerapkan model 
berbasis 5PSST di kelas 

 - - 

 
 Tabel 3.1, menunjukkan bahwa semua validator menyatakan bahwa draft awal model 
pembelajaran berbasis 5PSST didasari oleh teori yang kuat, dan semua validator menyatakan 
komponen-komponen model saling berkaitan. Karena itu, draft awal model pembelajaran berbasis 
5PSST telah memenuhi kriteria 1) dan 2) tentang validitas suatu model. Demikian pula untuk kriteria 
1) dan 2) tentang kepraktisan model juga telah terpenuhi karena semua validator menyatakan model 
pembelajaran ini dapat diterapkan di kelas, dan guru menyatakan dapat menerapkan model 
pembelajaran di kelas. Dengan demikian draft model berbasis 5PSST ini siap untuk diuji cobakan 
pada tahun II (2018) yang bertujuan untuk melihat keterkaitan antara komponen model dan untuk 
melihat tingkat keterlaksanaan model di dalam kelas. Walaupun demikian, sebelum dilakukan uji 
coba, dilakukan beberapa revisi pada model sesuai dengan masukan dari validator. Secara umum, 
hal-hal yang direvisi antara lain: 1) perlu adanya rincian penjelasan dalam setiap komponen syntax 
yang dimiliki model; dan 2) perlu dirici prinsip reaksi yang dimaksud dalam model. 

Draft awal yang telah divalidasi dan telah dinyatakan valid oleh para validator diujicoba sebagai 
antiipasi untuk meenghindari kegagalan yang terjadi pada uji lapangan. Tingkat keterlaksanaan draft 
model dapat dilaporkan sebagai seperti terlihat pada gambar 3.1  

 

 
 

Gambar 3.1 menunjukkan adanya peningkatan tingkat keterlaksanaan model terutama dari 
pertemuan pertama yang berada dalam kategori baik ke pertemun selanjutnya yang telah berada 
dalam kategori sangat baik. Namun demikian setelah dirata-ratakan secara keseluruhan diperoleh 
tingkat keterlaksanaan model sebesar 92,3% yang berarti tingkat keterlaksanaan model berada 
dalam kategori sangat tinggi. Oleh karena itu, kriteria 1), 2), dan 3) dari kepraktisan model telah 
terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis 5PSST ini adalah praktis. Dengan 
kata lain, model berbasis 5PSST dapat diterapkan dengan baik di kelas. 

Namun demikian dengan memperhatikan hasil observasi pada pertemuan 1 masih terlihat 
bahwa indikator 4 dalam keterlaksanaan model masih memiliki skor 2 yang berarti belum sesuai 
dengan yang diharapkan yakni minimal memiliki skor 3.  Indikator 4 ini berkaitan dengan kompetensi 
guru terutama “guru belum memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk beraktivitas”. Hal 
ini sebagai dampak dari pola pembelajaran yang sering dilakukan guru yang cenderung 
mendominasi. 

Hasil penelitian pada tahun I menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis 5PSST 
memenuhi kriteria valid. Selain itu, model 5PSST dapat membantu meningkatkan pemahaman 
konsep matematika siswa. Adapun syntax model pembelajaran berbasis 5PSST yang dimaksud 
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terdiri dari 4 fase yakni fase pendahuluan, pemanfaatan the five Process Standards dan Sociocultural 
Theory, presentasi dan pengambilan simpulan, dan evaluasi. Seperti terlihat pada Gambar 3.2 
berikut. 

  

 

Gambar. 3.2 Syntax Model berbsis 5PSST 

Fase ini juga  memberi kesempatan kepada guru untuk mengidentifikasi konsep awal yang dimiliki 
siswa berkaitan dengan konsep baru yang akan dipelajari, apakah konsep awal mereka sesuai 
ataukan tidak tepat (miskonsepsi). Kegiatan apersepsi pada tahap pendahuluan dilakukan 
dengan tujuan untuk memudahkan siswa memahami konsep yang akan dipelajarinya atau dengan 
kata lain agar mudah terjadi asimilasi atau akomodasi pada siswa. Hal ini dilakukan sesuai dengan 
pendapat Fosnot 1996 dalam (Van De Walle, 2013) yang menyatakan bahwa melalui pemikiran 
reflektif seseorang akan memperoleh informasi/gagasan baru dengan menghubungkan informasi 
yang telah dimiliki atau memodifikasi gagasan/informasi yang yang telah dimiliki. Hal ini terjadi dalam 
dua cara yakni asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika sebuah konsep baru "sesuai" dengan 
pengetahuan sebelumnya dan informasi baru memperluas jaringan yang ada. Akomodasi terjadi 
ketika konsep baru tidak "cocok/sesuai" dengan jaringan yang ada (menyebabkan apa yang disebut 
oleh Piaget  sebagai disekuilibrium), sehingga otak bisa mengubah atau mengganti skema yang telah 
ada. Pada tahap 2 yakni tahap pemanfaatan the five Process Standards dan Sociocultural Theory, 
guru memfasilitasi siswanya saat melakukan investigasi tugas matematika yang sedang dikerjakan, 
bekerja untuk memahami konsep tertentu, dan memperoleh keterampilan memecahkan masalah dan 
keterampilan berhitung.  Guru mendesain kegiatan yang mendorong siswa untuk mengkonstruksi 
pengetahuan dan keterampilan baru, memberikan  cara awal sebagai landasan berpikir tentang suatu 
masalah dan mencoba beberapa  alternatif solusi. Pada tahap pemanfaatan the five Process 
Standards dan Sociocultural Theory ini, pembelajaran dimulai dengan pemberian permasalahan 
matematika untuk mereka pecahkan dan mengarah kepada konsep yang akan dipelajari. Contoh. 
 

Sebuah toko menjual permen dengan merek tertentu dalam dua ukuran kotak. Kotak dengan 
ukuran 10 ons dijual dengan harga Rp. 2500 dan kotak dengan ukuran 15 ons dijual dengan 
harga Rp. 3600. Kotak yang manakan menunjukkan pembelian ternaik? Mengapa? 

 
Pada umumnya pendekatan yang digunakan siswa sangatlah beragam namun dapat digambarkan 
secara umum pendekatan yang digunakan dalam beberapa bagian seperti terlihat pada gambar 3.3 

 

Gambar 3.3 Kemungkinan cara yang digunakan siswa dalam problem solving (Teacher Master for 
Family Commmunicatio, tt, 39) 
 
Dalam kegiatan problem solving ini siswa mencoba menggunakan cara yang mereka pilih sesuai 
dengan gagasan yang mereka miliki. Ada yang menggunakan model konkret, ada yang 
menggunakan gambar, ada yang menceritakan, dan ada pula yang menggunakan simbol secara 
langsung. Setiap aktivitas yang dilakukan dan dipandang perlu diberi penguatan, akan diberi 
penguatan oleh guru sebagai pembangkitan konsepsi jengah siswa. 
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Konsepsi jengah merupakan landasan dari model pembelajaran berbasis 5PSST, disamping 
konsepsi budaya Bali lainnya dalam aktivitas kooperatif. Dalam hal ini, siswa dirancang dalam 
berinteraksi dapat saling menghargai satu sama lain, tidak mempertajam perbedaan yang ada, saling 
bantu, dan dibangkitkannya konsepsi jengah pada siswa melalui kalimat-kalimat sugesti yang 
diutarakan guru. Kalimat sugesti yang dimaksud antara lain: “kamu pasti bisa”, “orang lain bisa saya 
pasti bisa”, “tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan” dsb. Konsepsi-konsepsi di atas 
merupakan konsepsi yang mendukung pelaksanaan pembelajaran pada model pembelajaran 
berbasis 5PSST. Untuk itu, konsepsi-konsepsi ini khususnya konsepsi jengah dimaksimalkan dalam 
model pembelajaran berbasis 5PSST dengan tujuan menghindari munculnya konsepsi nasib yang 
dapat menghambat proses pembelajaran. Konsepsi nasib ini secara ekstrim dapat mengecilkan 
usaha dan kemampuan siswa dalam belajar, yang dapat mewujudkan sikap pasif dan mudah 
menyerah. Konsepsi jengah dapat dimaksimalkan ketika siswa dibelajarkan dalam zone 
perkembangan terdekat mereka.  

Pemanfaatan zona perkembangan terdekat dalam model pembelajaran berbasis 5PSST 
menjadi suatu kebutuhan sehingga kegiatan pembelajaran pada model ini disetting dalam kerja 
kooperatif dan berwawasan konstruktivis. Dalam hal ini ZPD menjadi pertimbangan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran. Sehubungan dengan itu, Vygotsky (Slavin, 1997) dan Angela Lui 
(2012) mendefinisikan ZPD 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. Mengapa pembelajaran perlu dilaksanakan pada daerah ZPD? Seperti 
disebutkan di atas bahwa ZPD mengacu ke daerah antara level of actual development dan level of 
potential development. Zone ini juga dikenal sebagai tingkat instruksional, karena pembelajaran yang 
difokuskan pada tingkat ini sangat akan menguntungkan bagi setiap siswa. Hal ini dikarenakan 
karena memudahkan terjadinya asimilasi dak akomodasi pada diri siswa, mengingat pembelajaran 
yang dilakukan mempertimbangkan pengetahuan awal siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Thorndike (dalam Said; 2011) mengatakan bahwa ” Dalam pandangan Piaget, proses adaptasi 
seseorang dengan lingkungannya terjadi secara simultan melalui dua bentuk proses, asimilasi dan 
akomodasi” lebih lanjut dikatakan bahwa “Asimilasi merupakan suatu proses dimana individu 
mengintegrasikan persepsi, konsep, informasi atau pengalaman baru ke dalam skema yang telah 
dimilikinya, sehingga pengertian dan skemanya berkembang. Sedangkan akomodasi adalah proses 
penyusunan kembali ( restructuring ) mental sebagai akibat dari adanya informasi baru.” Jika terjadi 
kebuntuan pada siswa saat melakukan investigasi, guru akan memfasilitasi mereka dalam bentuk 
pemberian bantuan yang bersifat scaffolding sehingga pada akhirnya mereka mampu mencapai 
pemahaman mendalam sesuai dengan potensi yang dimiliki.  
 Pada tahap 3 yakni tahap presentasi dan pengambilan simpulan, lebih dari sekedar meminta 
konfirmasi dan penyimpulan dari siswa. Selama tahap ini, guru melibatkan siswa dalam kegiatan dan 
diskusi yang menantang dan memperluas pemahaman konsep dan keterampilan pemecahan 
masalah mereka. Siswa menerapkan apa yang telah mereka pelajari tentang tugas matematika dan 
beberapa pengalamannya untuk mengembangkan, memperluas, menghu-bungkan, dan 
memperdalam pemahaman konsep mereka. Kegiatan pada tahap 3 lebih dari sekedar meminta 
konfirmasi dan penyimpulan dari siswa. Tahap presentasi dan pengambilan kesimpulan ini  
melibatkan lebih dari sekedar meninjau kembali apa yang telah dipelajari. Selama fase ini, guru 
melibatkan siswa dalam kegiatan dan diskusi yang menantang dan memperluas pemahaman konsep 
dan keterampilan pemecahan masalah mereka. Siswa menerapkan apa yang telah mereka pelajari 
tentang tugas matematika dan beberapa pengalamannya untuk mengembangkan, memperluas, 
menghu-bungkan, dan memperdalam pemahaman konsep mereka. 
 Selan tahap yang disebutkan di atas, dalam model pembelajaran berbasis 5PSST terdapat 
tahapan evaluasi sebagai tahap 4. Selama ketiga fase awal dalam model pembelajaran berbasis 
5PS, guru menilai kemajuan siswa dan meminta siswa untuk mengevaluasi diri. Umpan balik dapat 
berasal dari: kuis, diskusi siswa, atau penggunaan teknik lainnya. Guru menggunakan umpan balik 
untuk merefleksikan seberapa efektif pembelajaran yang telah dilakukan, melakukan penyesuaian-
penyesuaian selama pembelajaran berlangsung. Siswa menggunakan umpan balik untuk 
merefleksikan apa yang mereka mengerti, apa yang mereka masih perlu pelajari, dan apa yang 
mereka ingin pelajari berikutnya. Selama ketiga fase pendahuluan dalam model pembelajaran 
berbasis 5 PSST, guru menilai kemajuan siswa dan meminta siswa untuk mengevaluasi diri. Umpan 
balik dapat berasal dari: kuis, diskusi siswa, atau penggunaan teknik lainnya. Guru menggunakan 
umpan balik untuk merefleksikan seberapa efektif pembelajaran yang telah dilakukan, melakukan 
penyesuaian-penyesuaian selama pembelajaran berlangsung. Siswa menggunakan umpan balik 
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untuk merefleksikan apa yang mereka mengerti, apa yang mereka masih perlu pelajari, dan apa yang 
mereka ingin pelajari berikutnya.  
 Selain syntax yang dikemukakan sebelumnya, kepraktisan model pembelajaran berbasis 5 
PSST disebabkan oleh komponen model lainnya seperti sistem sosial, prinsip reaksi, sistem 
pendukung , serta dampak instruksional dan pengiring. 
 Sistem sosial yang dianut model pembelajaran berbasis 5 PSST adalah Law structure artinya 
model memposisikan siswa sebagai pusat pembelajaran, menjunjung tinggi kehidupan sosial dan 
memperhatikan perbedaan individu.  

Prinsip reaksi menceritakan bagaimana aksi guru terhadap siswa dan bagaimana siswa 
merespon tugas yang diberikan guru. Seperti yang disampaikan pada syntax bahwa pada tahap 1 
guru berusaha menggali dan mengkaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi/konsep yang 
sedang dipelajarai. Pada tahap 2 siswa diberikan kesempatan mengkaji konsep yang sedang 
dipelajari melalui representatif sesuai teori Bruner dan guru memotivasi siswa dengan 
membangkitkan konsepsi jengah mereka. Di setiap tahap (1, 2, dan 3) guru memposisikan diri 
sebagai fasilitator yakni menyediakan sumber belajar, mendorong siswa belajar, memberi 
ganjaran/motivasi, dan memberikan bantuan kepada siswa sehingga siswa dapat belajar dan 
mengkonstruksi pengetahuannya secara optimal. 

Sistem pendukung yang dimaksud adalah kondisi pendukung apa yang diperlukan sehingga 
model tersebut tetap dapat terlaksana. Agar model dapat berjalan sesuai dengan rencana, diperlukan 
pemahaman guru tentang model, kesabaran guru, berusaha memperhatikan dan menjaga kontak 
satu persatu dengan siswa, dan perangkat pembelajaran berorientasi budaya lokal. 

Setiap model pembelajaran selalu akan menghasilkan dampak instruksional dan dampak 
pengiring. Dampak instruksional diperoleh secara langsung berdasarkan tujuan/arah tertentu dari 
model. Sedangkan dampak pengiring berasal dari pengaruh lingkungan yang dialami siswa sebagai 
akibat kreasi dari model.  Dampak instruksional model pembelajaran berbasis 5 PSST adalah 
memudahkan siswa dalam memahami konsep. Sedangkan dampak pengiring model pembelajaran 
berbasis 5 PSST adalah pengembangan diri dan kesadaran pribadi  

Dampak instruksional dan pengiring model pembelajaran berbasis 5 PSST dapat dilihat pada 
Gambar 3.4 

Gambar 3.4  Dampak Instruksional dan Pengiring Model Pembelajaran berbasis 5 PSST 
 
4. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan temuan yang telah dikemukakan sebelumnya, 
dapat disimpulkan beberapa hal seperti berikut  

1) Model pembelajaran berbasis 5PSST yang dihasilkan memiliki syntax yang terdiri dari 4 fase 

yakni: Fase  1  :  Pendahuluan, Fase 2 : Pemanfaatan the five process standards dan 

sociocultural theory, Fase 3 : Presentasi dan Pengambilan  Kesimpulan dan Fase 4   : 

Evaluasi 

2) Selain model pembelajaran berbasis 5PSST memenuhi kriteria kevalidan suatu model, juga 
memenuhi kriteria kepraktisan. 

 

 Berdasarkan simpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal seperti berikut. (1) Gunakan 

model pembelajaran berbasis 5PSST untuk membelajarkan matematika kepada siswa secara 

bermakna karena model ini memiliki relevansi yang tinggi dengan 3 tahap model pembelajaran 

matematika sehingga memudahkan siswa. 

 

Mudah  
Memahami  

Konsep 

Kesadaran  

Pribadi 

Pengembang
an Diri 

Tujuan 
Akad. 

Tercapai 
                                    Instruksional 

                      Pengiring 

MODEL  
5PSST 
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Model Edukasi Pariwisata bagi Kelompok Sadar Wisata  

di Kabupaten Buleleng 

Nyoman Dini Andiani 1, Ni Made Ary Widiastini2  

 
 
 

This study aims to develop a model of educational tourism for the group of tourism awareness (Pokdarwis) in 
Buleleng regency, especially in the aspect of service standards of tourism and standardized management of the 
organization to understand the two standards, is expected conscious group tours can do their duty properly and be 
able to give good contribution to members of Pokdarwis and for the local community and can be sustain . The 
research method of this research through the study of the natural environment and social environment of explanatory 
(explanatory research) is research to provide detailed and in-depth information regarding the model of education for 
the group of tourism awareness. This research will be held in group of awareness (Pokdarwis) in Buleleng, which is 
selected based on the urgency of the problems and the potential tourism in their village. This research analysed by 
qualitative descriptive analysis is applied to any analysis of the existing problems. This analysis is used to give a clear 
description about the group of tourism awareness (Pokdarwis) in Buleleng. The target of this research is and its 
application is a model of education about the standard services to tourists and models of education about 
organizational management standards that can be applied in the aware group travel (Pokdarwis). 
 
Keywords: Pokdarwis, model, education, tourism, community 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model edukasi pariwisata bagi kelompok sadar wisata 
(Pokdarwis) di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Subjek dalam 
penelitian ini adalah kelompok sadar wisata dan pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah berbagai model 
edukasi yang bisa diterapkan di Pokdarwis yang ada di Kabupaten Buleleng. Teknik pengolahan dan analisis data 
dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Adapun hasil temuan penelitian eksplorasi pada tahun I adalah 
sebagai berikut: (1) Kondisi sosial ekonomi di beberapa desa yang memiliki Pokdarwis di Kabupaten Buleleng 
mengalami fluktuasi yang positif setiap tahunnya, dan kesadaran membentuk Pokdarwis ini merupakan sinergisitas 
antara masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai paket wisata yang 
dikembangkan oleh Pokdarwis ketika menyadari potensi desanya dan berkembangkanya DTW yang telah 
diperdakan; (2) Standar pelayanan yang dilakukan oleh pramuwisata dibawah naungan Pokdarwis, harus diberikan 
penyadarannya secara berkala, guna membangun mutu SDM yang mampu melayani wisatawan dengan hati, 
sehingga terjadi kunjungan wisatawan yang berulang; (3) Model edukasi dalam mengelola manajemen Pokdarwis ini, 
harus dibarengi oleh beberapa penadampingan, terkait dengan pelatihan di tingkat managerial, dan pembuatan 
beberapa dokumen yang bersifat mengikat bagi kelompok sehingga mampu menciptakan manajemen pengelolaan 
yang profesional. 
 
Kata kunci: pokdarwis, model, edukasi, pariwisata 

 

1. Pendahuluan 

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang terdapat di Bali yang 

memiliki berbagai potensi baik alam maupun budaya. Kabupaten Buleleng selain memiliki daya tarik 

potensial seperti pantai, taman laut, danau, air terjun, sumber air panas, sungai, juga memiliki pontensi 

budaya diantaranya tempat suci yang memiliki nilai historis, kesenian tradisional yang unik, hingga desa-

desa kuno (Bali aga) yang hingga saat ini masih mempertahankan adat tradisi kunonya.  

Potensi yang dimiliki Kabupaten Buleleng telah memberikan peluang bagi pengembangan 

kepariwisataan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Pada tingkat desa, dimaknainya 

pariwisata sebagai sumber ekonomi, dalam perkembangannya masyarakat desa mulai membentuk 

1Jurusan Perhotelan D3;  2 Jurusan Perhotelan D3;  
Email: demeilovedini@gmail.com 

ABSTRACT 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  484 

kelompok yang dapat difungsikan sebagai wadah untuk mengembangkan ide kreatif guna dapat 

berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata yang terjadi di daerahnya. Dalam hal ini kelompok 

yang dimaksud adalah kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 

sebagaimana yang dikemukakan Rahim (2012) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang 

memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya. Keberadaan 

Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam turut 

menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata. 

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Buleleng 

hingga tahun 2015 yakni pada Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng tertanggal 21 Desember 2015, telah 

menetapkan 10 desa sebagai Desa wisata di kabupaten Buleleng. Sepuluh desa wisata yang dimaksud 

adalah Desa wisata Sembiran di Kecamatan Tejakula, Desa Gitgit, Desa Sambangan dan Desa 

Ambengan di Kecamatan Sukasada, Desa wisata Bebetin di Kecamatan Sawan, Desa wisata Munduk, 

Desa Kaliasem, Desa wisata Gobleg di Kecamatan Banjar, Desa wisata Kalibukbuk di Kecamatan 

Buleleng, serta Desa wisata Pemuteran di Kecamatan Gerokgak. Selain itu untuk kelompok sadar wisata 

yang diberikan izin untuk menjalankan fungsinya sebagai organisasi resmi kepariwisataan di tingkat desa 

terdapat 27 Pokdarwis. Namun, dalam praktiknya dari dua puluh tujuh kelompok sadar wisata yang 

dibentuk oleh desa tersebut, masih banyak ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan fungsi 

kelompok tidak dapat dijalankan dengan baik. Tidak berfungsinya dengan baik kelompok sadar wisata 

tersebut, berimplikasi pada rendahnya pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan potensi pariwisata 

serta munculnya berbagai konflik yang terjadi baik antar anggota Pokdarwis, maupun kelompok tersebut 

dengan masyarakat di sekitarnya yang tidak termasuk dalam kelompok sadar wisata tersebut. Bahkan 

sering kali pula terjadi permasalahan yang terjadi antara struktural desa dengan pengurus kelompok 

sadar wisata tersebut.  

Fenomena tersebut diatas menarik untuk dikaji, mengingat fungsi kelompok sadar wisata adalah (1) 

Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata dan 2) 

Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan 

pengembangan Sadar Wisata di daerah (Rahim, 2012). Dengan demikian, pada kesempatan ini model 

edukasi kepariwisataan perlu dikembangkan, khususnya pada aspek standar pelayanan kepariwisataan 

dan standar manajemen pengelolaan organisasi sehingga dengan memahami dua standar tersebut, 

diharapkan kelompok sadar wisata dapat berfungsi dengan baik dan mampu memberikan kontribusi 

kepada anggota Pokdarwis maupun masyarakat setempat secara berkesinambungan.  

 

2. Metode 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian yang dilakukan 

terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial yang bersifat eksplanatoris (explanatory research) 

yaitu penelitian yang ingin memberikan informasi secara rinci dan mendalam mengenai model 

edukasi bagi kelompok sadar wisata. Penelitian ini dilakukan di pada kelompok-kelompok sadar 

wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Buleleng, yang dipilih berdasarkan urgenitas yang didasarkan 

pada permasalahan yang dihadapi serta potensi kepariwisataan yang dimiliki. Analisis penelitiannya 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang diaplikasikan pada setiap analisis permasalahan 

yang ada. Analisis ini digunakan untuk memberi gambaran yang jelas dan objektif tentang kelompok 

sadar wisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Temuan yang ditargetkan serta penerapannya yaitu 

model edukasi tentang standar pelayanan kepada wisatawan dan model edukasi tentang standar 

manajemen organisasi yang dapat diterapkan pada kelompok sadar wisata (Pokdarwis). 
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3. Hasil dan Pembahasan 

a. Peranan Pokdarwis dalam Membangun Pariwisata Berkelanjutan 

Pariwisata memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan peningkatan perekonomian 

yang berkelanjutan. Melalui kegiatan pariwisata, beragam potensi yang dimiliki masyarakat di wilayah 

pedesaan menjadi pundi pundi dolar apabila bisa dikemas dengan baik. Guna membantu pemerintah 

dalam kegiatan kepariwisataan di unit terkecil yanitu di tingkat desa, maka munculnya kelembagaan resmi 

yang mampu menjadi penggerak roda parwisata diharapkan dapat di jembatani oleh Kelompok Sadar 

Wisata atau yang lebih dikenal denga sebutan Pokdarwis. 

Tujuan pembentukan pokdarwis adalah sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat di bidang pariwisata, meningkatkan sumber daya manusia, mendorong 

terwujudnya Sapta Pesona (keamanan, ketertiban, keindahan, kesejukan, kebersihan, Keramahtamahan 

dan kenangan), meningkatkan mutu produk wisata dalam rangka meningkatkan daya saing serta 

memulihkan pariwisata secara keseluruhan. Seperti dikemukakan ( Nyoman.S.Pendit : 2006 ) sifat ramah 

tamah rakyat indonesia ini merupakan salah satu “model potensial” yang besar dalam pariwisata. 

Disamping keindahan alam dan atraksi yang menarik, sifat ramah tamah ini juga merupakan “investasi tak 

nyata” dalam arti kata sesungguhnya pada industri pariwisata, karena ia merupakan daya tarik tersendiri. 

Terbentuknya Pokdarwis ini melalu beberapa landasan hokum diantaranya Ada dasar hukum yang 

dijadikan dasar pembentukan pokdarwis diantaranya sebagai berikut. 

1) UU Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. 

2) UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

3) P.P No. 67 Tahun 1996 Tentang Kepariwisataan. 

4) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan 

Kebudayaan dan Pariwisata. 

5) Permen Kebudayaan dan Pariwisata RI No. P.M. 04 / UM 001 / MKP / 2008 Tentang Sadar Wisata 

 

Peran Pokdarwisyang sebagai community worker menyatakan  bahwa proses pemberdayaan yang 

terjadi tidaklah berhenti pada suatu titik tertentu, tetapi lebih merupakan sebagai upaya 

berkesinambungan untuk meningkatkan sumber daya yang ada (Adi, 2012:213). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Siklus Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Sumber: Hogan (dalam Adi, 2012:213) 

  

Dalam pengembangan pariwisata keterlibatan dan peran serta masyarakat diperlukan untuk 

menghindarkan terjadinya marginalisasi atau ketidakseimbangan terhadap pengembangan pariwisata  

(Dalem, 2001: 78). Peran serta masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu peran serta aktif  yang 

dilaksanakan secara langsung baik perseorangan maupun bersama secara teroganisir seperti halnya 
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Kelompok Sadar Wisata dan secara sadar oleh individu, dalam ikut membantu program pemerintah 

dengan inisiatif dan berkreasi melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang terdapat dalam kegiatan 

pengusahaan pariwisata alam melalui pembinaan rasa memiliki dan peran serta pasif. 

 

b. Model Edukasi Standar Pelayanan Kepariwisataan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten 

Buleleng 

Kabupaten Buleleng sebagai daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah 

tujuan wisata yang berkonsepkan pariwisata perdesaan, yang di dalamnya adanya Pokdarwis yang 

menjadi lembaga terkecil. Maka berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan pada 10 

Pokdarwis yang di ambil secara random, sangat di harapkan adanya pembinaan serta pelatihan pelatihan 

yang terus berkesinambungan mengenai pengembangan potensi desanya. Adapun pembinaan dan 

pelatihan yang dimaksud oleh para anggota pokdarwis adalah pemberian pelatihan dan pembinaan dari 

tingkat administrasi, pemasaran, pengeloaan ataupun di tingkat managerialnya. Berikut hasil penelitian 

ada beberapa permasalahan yang seringkali ditemukan di beberapa Pokdarwis yang ada di Kabupaten 

Buleleng. 

a) Sampai saat penelitian ini dilakukan belum satupun Pokdarwis yang memiliki Standar Operasional 

Prosedur, dari setiap kegiatan pelayanan yang akan di berikan kepada tamu. Standar playanan 

pramuwisata sudah menjadi satu keharusan yang dimiliki oleh anggota Pokdarwis, untuk bisa 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wisatawan yang berkunjung ke wilayahnya untuk 

menikmati potensi desanya..  

b) Anggota Pokdarwis belum mampu melakukan kerjasama yang bersinergi dengan penyedia layanan 

jasa lainnya baik itu jasa akomodasi  dan transportasi, sehingga kebanyakan Pokdarwis hanya 

menunggu saja para guide dari daerah lain mengantarkan wisatawan untuk datang berkunjung ke 

desanya. Implikasi dari hal ini adalah, berdasarkan hasil pengamatan, ketika para wisatawan yang 

telah datang membawa guide, para wisatawan tersebut tidak lagi ingin mempergunakan jasa guide 

lokal. Hal hal seperti ini harus segera di antsipasi dengan memberikan pelatihan dan pembinaan 

kepada guide lokal dalam membuat suatu perjanjian kerjasama dengan pihak lain.  

c) Pokdarwis merasa kesulitan dalam memandu wisatawan, hal ini disebabkan karena anggota 

pokdarwis merasa belum mampu dalam memberikan informasi terhadap wisatawan, sehingga 

mereka berharap bisa memiliki buku panduan. Permasalahan anggota Pokdarwis ini memerlukan 

tindak lanjut agar segera penyusunan buku panduan wisata ini bisa dipergunakan bagi para guide 

lokal di lingkungan pokdarwis di Buleleng. Hal ini bisa disikapi dengan seringnnya melakukan FGD 

dengan anggota Pokdarwis, sehingga akan lebih tersurat potensi apa saja yang dimiliki oleh masing 

masing kelompok sadar wisata tersebut. Hasil dari setiap pertemuan tersebut akan bisa 

menggambarkan potensi masing masing yang dimiliki desanya. Dengan membuat dua payung besar 

teknik guide book yang bisa di aplikasikan di daerah wisata alam pesisir pantai dan potensi wisata di 

daerah perbukitan. Setelah dibuatkan payung besarnya tersebut.  Maka bisa di aplikasikan dan 

diamati, di tiru ataupun di modifikasi oleh Pokdarwis Pokdarwis yang memiliki geografi yang serupa. 

d) Permasalahan lain yang dirasa muncul oleh anggota pokdarwis adalah belum adanya website, media 

promosi ini dirasa sangat perlu karena brosur saja dianggap kurang maksimal di era teknogi saat ini.  

e) Adanya ketidak sepahaman maupun ketidak sepakatan antara kelompok yang berada di bawah 

naungan pokdarwis menjadi masalah internal di tubuh kelompok ini, fenomena ini dirasakan oleh para 

anggota, sehingga harapan dari POKDARWIS mereka bisa diberikan pembinaan dan keterampilan 

manejemen pengelolaan wisata pedesaan. 

Secara mendasar, Pokdarwis yang ada di kabupaten Buleleng sangat memerlukan adanya suatu 

persamaan persepsi terhadap tugas, hak dan tanggung jawabnya. Kesiapan Pokdarwis dalam menerima 

kedatangan wisatawan perlu mendapat perhatian serius. Melalui hasil penelitian tersebut, perlu dipahami 

bahwa tugas anggota Pokdarwis yang ada di lapangan saat ini bukan hanya sebagai struktural saja, tapi 
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ternyata sebagai pelaku, yang akan bersentuhan langsung melayani tamu. Sehingga konsep pramuwisata 

yang akan nantinya di tekuni oleh Pokdarwis juga harus di pahami. Maka jadilah Pramuwisata itu sebagai 

teman perjalan bagi wisatawan. Sebagai teman yang baik maka pokdarwis perlu menanamkan dalam hati 

masing masing, dilarang keras jika seorang pramuwisata memanfaatkan ketidaktahuan wisatawan untuk 

mengail keuntungan untuk diri sendiri, misalnya dengan menaikan harga barang yang dibeli wisatawan, 

memaksa untuk memberikan imbalan lebih, dan sebagainya. Dari hal tersebut maka draft Standar 

Operasional Prosedur yang setidaknya bisa dijadikan acuan bagi Pokdarwis dalam melakukan kegiatan 

dan fungsinya 

 

c. Model Edukasi Standar Manajemen Pengelolaan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten 

Buleleng 

Kelompok Sadar Wisata sebagai suatu kelompok, yang berlandaskan hukum, sehingga legalitas 

dari keberadaan kelompok ini sangat jelas. Namun sebagi unit terkecil organisasi kepariwisataan yang 

ada di tingkat Desa. Kelompok ini masih mengalami banyak permasalahan. Banyak faktor yang menjadi 

permasalahan terhambatnya kinerja dan operasional pokdarwis. Mulai dari kurangnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pariwisata, kurangnya peran pemerintah dalam memfasilitasi pokdarwis, 

kurang kondusifnya situasi dan kondisi perkembangan pariwisata di dalam negeri akibat berbagai 

permasalah ekonomi, sosial, politik. Untuk itu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak dan seluruh stake 

holder baik dari berbagai kalangan pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta untuk membangun 

kembali komitmen seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama dalam menciptakan lingkungan 

dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di berbagai daerah 

dan secara tidak langsung turut mengoptimalkan peran pokdarwis sebagai mitra pemerintah dalam 

pengembanagan pariwisata. Banyaknya program yang telah di lakukan pemerintah daerah dan juga 

melalui beberapa pengabdian masyarakat yang ada di perguruan tinggi terhadap kelompok ini 

menunjukan tingkat keberhasilan yang tidak signifikan, bahkan cendurung sangat kecil. Program 

pembentukan pokdarwis ( Kelompok Sadar Wisata ) memberikan harapan yang tinggi dari berbagai 

kalangan namun akhirnya kembali tenggelam karena tidak adanya kesinambungan. Dalam berbagai 

aspek, munculnya ketidaksinambungan ini disebabkan oleh dua hal yaitu 

a) Pokdarwis memerlukan pendampingan yang intensif, apabila kurang nya pendampingan, kelompok ini 

merasa sulit untuk bisa berkembang 

b) Program yang di jalankan oleh pemerintah daerah, LSM, dan akademisi melaui P2M, baru hanya di 

permukaan dan terkesan programnya tidak sampai menghasilkan luaran yang terukur. Hal ini 

menyebabkan muncul dan tenggelamnya eksistensi Pokdarwis itu. 

Dari apa yang menjadi perhatian saat penelitian ini dilaksanakan sangat jelas terlihat beberapa 

indikator yang dilihat akibat dari kegagalan PokDarwis dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra 

pemerintah dalam pengembangan pariwisata antara lain : 

1) Tidak adanya kesinambungan dalam pengembangan pariwisata melalui program – program 

pemerintah. 

2) Kurangnya peran pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai fasilitator dan mediator. 

3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan multieffect pariwisata terhadap berbagai sektor. 

4) Kurangnya dukungan finansial ( dana ) guna mendukung program-program pokdarwis 

Dalam mengantisipasi beberapa hal tersebut diatas, yang perlu ada penguatannya adalah di 

bidang manajemen kelembagaan Pokdarwis ini sendiri. Manajemen kelembagaan yang lemah, membuat 

lumpuhnya eksistensi dari beberapa pokdarwis. Oleh karena itulah perlu pemahaman melalui pemberian 

pelatihan dan pendampingan bagaimana menjalankan manajemen organisasi yang benar. Seperti halnya 

pemahaman dari konsep manajemen yaitu suatu ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, 

pengarahan dan pengawasan dari sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Karena manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan suatu organisasi, dan 
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proses menjalankanya organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai tujuan 

organisasi.  Model manajemen yang bisa diterapkan di beberapa kelompok Pokdarwis tentunya harus 

dilakukan kajian lebih mendalam agar konsep manajemen pengelolaan manajemen pada Pokdarwis bisa 

berkelanjutan dan satu model manajemen yang tepat dari satu Pokdarwis bisa dikembangkan pada 

Pokdarwis lainnya. Walaupun tidak diadopsi secara mentah, akan tetapi bisa dilakukan dengan 

akomodasi, tiru dan modifikasi. 

Mengingat banyaknya manajemen organisasi Pokdarwis yang kurang berjalan maksimal, dan 

cenderung mengalami masalah di dalam tubuh organisasi itu sendiri, adanya model manajemen 

pengelolaan organisasi yang tepat.  Dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dari SDM Pokdarwis 

yang tentunya di pengaruhi oleh sosial, budaya, ekonomi dan politik yang ada di dalam masyarakat itu 

sendiri. Pada penelitian ini, ke 27 Pokdarwis yang di Kabupaten Buleleng memiliki potensi yang berbeda, 

sehingga tentu memerlukan pengembangan model nmanajemen pengelolaan yang berbeda pula. 

Sebagaimana temuan (Widiastini, Andiani dan Arsa, 2014) bahwa setiap puri di Bali memiliki potensi yang 

berbeda sehingga model pengembangan purinya pun berbeda, hal tersebut sejalan dengan konsep 

penelitian ini. Diharapkan model pengembangan salah satu Pokdarwis yang dibina dan telah 

menggunakan SOP yang dihasilkan dalam penelitian ini bisa berhasil nantinya.  

Guna mencapai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Pokdarwis, berikut beberapa alternatif yang bisa 

dilakukan pihak pengelola diantaranya : 

1) Manajemen Pokdarwis terus membina hubungan baik dengan pemerintah, karena perlunya peran 

pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih aktif serta memberikan dukungan serius terhadap 

pokdarwis yang berkesinambungan. 

2) Manajemen Pokdarwis mampu membuat proposal dan mengajukannya baik ke tingkat pemerintahan 

maupun akademisi untuk mendapat pembinaan serta diklat – diklat kepada pokdarwis baik di daerah 

maupun pusat guna meningkatkan kinerja sebagai tenaga professional dan terdidik dalam 

pengelolaannya. 

3) Pokdarwis aktif mengikuti lomba lomba, sehingga mampu merangsang geliat Pokdarwis dari berbagai 

bidang, baik itu bidang pegelolaannya maupun tingkat operasionalnya.  

4) Adanya kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata melalui dukungan penuh terhadap 

pokdarwis.  

 

4. Simpulan 

Pelayanan sebagai hal yang sangat penting dalam industri pariwisata, maka kualitas produk jasa 

tersebut harus mendapat perhatian yang khusus oleh semua pelaku bisnis pariwisata, termasuk mereka 

yang bekerja sebagai penjual jasa di tingkat desa yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata 

(Pokdarwis). Maka dari itu guna meningkatkan peran serta dan fungsi Pokdarwis maka dierlukan berbagai 

pelatihan dan pendampingan dari tingkat tekis cara melayani wisatawan yang datang ke daerahnya 

sampai pada pemberian keterampilan melalui pendampingan dalam pengelololaan 
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ABSTRACT 
 

Writing a report for kindergaten students is often felt to be time and energy consuming by the teachers. 
The sentences should be informative, communicative, and comphrehensive countructed. Since the report is 
written manully, the various forms of report writing are found which potencially lead to the misunderstanding. 
Therefore, this paper is going to show the solution used to help teacher write a rapport with an appliction program.  
Research and Developmental Study is used a the research design. The result showed that the applcation offered 
was greeted enthusiatically by the teachers. The teachers with limited vocabulary felt easy to express with the 
description available in the application. The time used to accomplished the work becomes more effective. The 
error of writing can be minimized. Therefore, it is suggested that the teacher have to be familiar with technology to 
serve the students optimally. 

 
Keywords: reporting, manual report, digital report 

 
ABSTRAK 

 
Menulis laporan perkembangan anak didik di TK sering dirasakan oleh guru sebagai suatu pekerjaan yang 
menyita waktu dan tenaga. Dalam penulisan laporan, kalimat dituntut harus tersusun secara informatif, 
komunikatif, dan komprehensif. Dengan kebiasaan guru TK menulis laporan secara manual, bentuk tulisan  
menjadi beragam dan berpotensi salah paham. Oleh karena itu, penulis dalam paper ini, memaparkan hasil 
penelitiannya tentang  solusi yang sudah digunakan untuk membantu guru TK menuliskan laporan penilaian 
perkembangan anak didik melalui program aplikasi. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian 
pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru TK merasa senang karena bisa mendiskripsikan 
laporan menjadi lebih mudah. Guru yang memiliki keterbatasan kosa kata menjadi terbantu dengan standar 
bahasa yang telah tersedia dalam aplikasi.  Waktu penulisan laporan menjadi lebih efisien dan rapi. Apabila 
terjadi kehilangan laporan dan kekeliruan dan penulisan, guru masih bisa mencetak kembali. Guru TK juga 
disarankan untuk lebih dekat dengan teknologi agar layanan kepada siswa menjadi optimal. 
 
Kata kunci: pelaporan, raport manual,  raport digital 

 

1. Pendahuluan  

Pelaporan hasil penilaian di TK wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) karena kedudukan TK saat ini berada dalam lingkup program PAUD. Hal ini dijabarkan  

dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 pasal 1 point 11 yang menyatakan 

bahwa Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga 

pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), 

Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Hubungan 

dengan definisi pelaporan hasil penilaian, Permendikbud tersebut khususnya pasal 23 secara eksplisit 

menyebutkan bahwa pelaporan hasil penilaian berupa deskripsi capaian perkembangan anak yang  

berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan dan keberhasilan anak dalam belajar, serta hal-hal 

penting yang memerlukan perhatian dalam pengembangan diri anak selanjutnya. Pelaporan tersebut 

disusun secara tertulis sebagai bentuk laporan perkembangan belajar anak yang disampaikan kepada 

orang tua dalam kurun waktu semester (Zahro, 2015:108). Secara teknis, pelaksanaan pelaporan 

merujuk pada pedoman penilaian yang diatur dalam  Permendikbud RI Nomor 146 tahun 2014 

tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini.  

Akan tetapi, untuk memenuhi harapan tentang pelaporan hasil penilaian harus berupa 

deskripsi, pendidik TK sering mengalami kesulitan. Dari wawancara informal kepada guru-guru TK di 

Ponorogo diakuinya bahwa kendala utamanya disebabkan oleh faktor internal yaitu kemampuan 

menuangkan ide dalam bentuk kalimat, kecermatan penulisan, kestabilan penulisan, dan kesesuaian 

dengan ranah penilaian yang ingin didiskripsikan. Fakta ini bisa dipahami karena guru TK umumnya 
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merupakan profesi alternatif bagi seseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan TK atau 

PAUD (Novianti,2013:102).  Faktor lain yang juga berperan adalah kurangnya penyamaan persepsi 

antar lembaga dalam memberikan format penilaian sehingga menimbulkan beragam jenis pelaporan 

penilaian. Hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Widayati (2013:164) di TK/RA/BA se-

Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Dari 25 lembaga TK/RA/BA di kecamatan Kertek ternyata 

sebanyak 19 lembaga menggunakan penilaian checklist dan 6 lembaga menggunakan penilaian 

narasi. Kasus ini bisa kesimpulan bahwa tingkat kesulitan mendiskripsikan hasil penilaian masih 

cukup dominan. Oleh karena itu perlu ada solusi alternatif untuk mendukung kebijakan pemerintah 

tersebut. 

Mengacu kepada butir analisis situasi diatas, maka penulis memberikan terbosan berupa 

program aplikasi dalam brentuk software digital penilaian yang rancang dan dikembangkan untuk 

memudahkan pendidik atau guru dalam mengolah hasil penilaian pembelajaran anak didik dari semua 

aspek. Komponen software ini cukup sederhana karena dirancang dengan menggunakan basis excel. 

Dalam program aplikasi ini juga dilengkapi kriteria acuan penilaian yang digunakan pengguna dalam 

pedoman penilaian yang bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah dan keinginan guru yang 

bersangkutan. Program aplikasi seperti ini juga dapat langsung dicetak atau disimpan dalam bentuk 

softfile atau pdf ketika pemakai belum mencetaknya. (Istiono, 2016:59).  Dengan mengetahui fitur 

program aplikasi yang disediakan tersebut bisa diprediksikan akan mempermudah guru untuk 

menuliskan hasil penilaian pembelajaran secara otomatis dalam bentuk digital. Keuntungan dengan 

menggunakan program aplikasi digital ini adalah bahasa yang digunakan untuk mendiskripsikan rubrik 

menjadi jelas dibaca dan mudah dipahami. Waktu pengerjaan laporan perkembangan anak didik 

menjadi lebih cepat (Parwanti,dkk, n.d: 1). Ada konsistensi penulisan untuk setiap laporan 

perkembangan anak didik. Mudah membetulkan jika terjadi kekeliruan dalam penulisan.(Sari dan 

Saputra, 2014:28),  

 

2. Metode  

 Dalam mengembangkan produk yang diharapkan oleh guru, penulis menggunakan pendekatan 

penelitian pengembangan (Research and Developmental Study). Menurut Latif (2009:6) penelitian 

pengembangan harus dimulai dengan identifikasi masalah kemudian mengkaji teori yang selanjutnya 

digunakan untuk mengembangkan draft.  Draft yang sudah disusun kemudian dimintakan masukan 

kepada para ahli (Expert validation). Tahap akhir adalah uji coba draft untuk mendapatkan masukan 

dari pengguna. Setelah diadakan revisi dilakukan ujicoba berikutnya kemudian dilatihkan. Tehnik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yang diinginkan untuk merancang produk ini adalah sebagai 

berikut: 1) Wawancara. Teknik ini menggunakan model tanya jawab kepada resopnden secara 

langsung untuk mengidentifikasi data tentang jenis raport yang digunakan digunakan untuk menilai 

perkembangan anak didik di TK.; 2) Kuesioner. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data umpan 

balik dari pengguna program aplikasi yang meliputi masukan tentang aspek program, aspek isi, dan 

aspek penampilan. Data dari wawancara dideskripsikan berdasarkan informasi yang ada kemudian 

disimpulkan berdasarkan kebutuhan penelitian yang diharapkan. Sedangkan data dari hasil kuesioner 

dianalisis menggunakan SPSS untuk mendapatkan persentase respon yang diberikan oleh 

responden. Hasil analisi tersebut kemudian dimasukkan dalam tabel sehingga mudah dibaca. Untuk 

bisa menghasilkan produk program aplikasi yang layak digunakan maka penelitian ini dirancang 

dengan mengikuti tahapan-tahapan berikut: 1) Tahap Analisa Kebutuhan. Tahapan ini adalah untuk 

menggali informasi tentang perlu tidaknya program ini dikembangkan bagi guru TK.; 2) Tahapan 

Desain (system design). Pada tahap ini, desain program aplikasi mulai dirancang berdasarkan data 

yang diperoleh dari responden dengan mengikuti alur pengembangan produk; dan 3) Tahap 

implementasi program. Untuk tahap ini dilakukan dua kali pelaksanaan yaitu uji coba dalam skala kecil 

dan pelatihan dalam skala besar. Secara rinci kegiatannya tergambar seperti tabel berikut ini. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

a. Tahap Analisis Data   

Hasil hasil wawancara dan obervasi ke beberapa sekolah TKdi Ponorogo,  hampir semua jenis 

laporan penilaian perkembangan anak didik masih menggunakan jenis laporan manual. Raport 

perkembangan anak didik sudah disediakan oleh yayasan. Setiap sekolah di bawah nauanganya 

harus menggunakan raporttersebut apa adanya. Karena model raport ini sudah dipakai sejak lama 

oleh sekolah dan tidak ada yang memberikan masukan, maka form untuk raport dalam penilaian  

perkembangan bahasa dan perkembangan fisik masih kurang lengkap. Dengan model raportyang 

manual, memungkinkan pengisiannya kurang rapi dan tidak enak di lihat. Hal ini bisa dipahami karena 

setiap guru memliki persepsi dan ketrampilan menulis yang berbeda-beda. Antara satu guru dengan 

guru yang lain mendiskripsikan capaian pembelajaran anak didik sangat beragam. 

Seperti disebutkan diatas, sekolah belum pernah menggunakan teknologi dalam menuliskan 

laporan perkembangan anak didik, karena sudah diseragamkan oleh pusat sehingga  standarnya 

secara otomatis mengacu kepada kebijakan pusat Muhammadiyah. Inovasi dan kreatifitas guru untuk 

menciptakan model pelaporan dengan menggunakan teknologi menjadi terbatas. Padahal ada potensi 

yang positif karena sebagian besar guru-guru TK sudah bisa mengoperasikan komputer dengan baik.  

Dengan keterbatasan waktu yang ada, guru sering mengalami kesulitan dalam menyimpulkan 

hasil pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu sebagai alternatif yang bisa diambil adalah  

kesimpulan akhirnya diambilkan dari penilaian portofolio atau nilai harian. Hal ini akan terjadi dengan 

baik apabila guru rajin melakukan penilaian dan mendokumentasikan nilai tersebut secara rapi dan 

terstruktur. Namun apabila guru kurang rajin tentu akan mengalami kesulitan dalam menyimpulkan 

kembali seluruh penilaian yang pernah dilakukan. Proses ini dapat diilustrasikan dalam Gambar 1. 

 
Gambar 1. Proses Penulisan Raport Manual 

 

Oleh karena itu dengan terobosan  untuk membuat laporan perkembangan anak didik dengan 

menggunakan program aplikasi, mereka menyambutnya dengan antusias. Apalagi dengan dengan 

tuntutan pemerintah agar sekolah TK segera melakukan penyesuaian dengan kurikulum berbasis K-

13. Mereka berharap terobosan kerjasama ini akan mempermudah mereka dalam mengerjakan 

laporan dan waktu yang digunakan menjadi lebih efektif. 

Sementara itu masukan dan informasi lain diperoleh data bahwa model atau jenis laporan 

perkembangan anak didiknya tidak jauh berbeda dengan model yang dilakukan di sekolah lain yaitu 

masih manual.  Menurut mereka, sekolah belum pernah ada penulisan rapor menggunakan IT atau 

program aplikasi. Dengan model tradisional seperti ini, mereka merasa kurang nyaman karana 

penulisan standar capaian ditulis berulang-ulang dan memakan waktu yang terlalu lama. Oleh karena 

itu, dengan terobosan, mereka berharap bisa melakukan  bagaimana cara mengkonvert angka ke 

dalam  deskripsi kalimat. Mereka juga berharap akan mendapatkan kemudahan dalam merekap 

penilaian secara otomatis.  
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b. Tahap Design  

Program aplikasi ini dinamai dengan raport digital ini dirancang untuk memudahkan pendidik 

dalam mengolah dan mengelola hasil belajar peserta didik. Raport digital ini dibuat secara fleksibel 

sehingga pengguna dapat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di lingkungan 

lembaganya masing-masing. Dengan adanya model raport seperti ini, pendidik akan terbantu dalam 

mengolah dan mengelola hasil belajar peserta didik secara tepat dan akurat. Di samping itu pendidik 

dengan aplikasi ini juga akan mempermudah melaporkannya kepada wali murid. 

Produk aplikasi raport ini terdiri dari berbagai tombol yang masing masing memiliki fungsi yang 

berbeda-beda. Keterangan  tombol  untuk mengelola program ini anatara lain: 

1) Home : tombol ini berfungsi untuk menampilkan halaman utama pada program.  

2) Input Identitas: input identitas ini berfungsi untuk menampilkan halaman yang berisi tombol 

identitas sekolah dan identitas peserta didik.  

3) Input penilaian : input penilaian ini berfungsi untuk menampilkan tombol – tombol penilaian yaitu 

penilaian hasil belajar dan presensi.  

4) Cetak : tombol ini berfungsi untuk menampilkan data berupa komponen  raportyang akan dicetak.  

Ilustrasi tentang proses penulisan dengan menggunakan program aplikasi raport digital dijelaskan 

alurnya seperti dalam gambar 2. 

 
Gambar 2. Proses Penulisan Raport Digital 

 

Dari masing-masing tombol ini memiliki sub menu yang berfungsi untuk menampilkan operasi 

yang diperlukan oleh pendidik untuk mengolah dan mengelola nilai dengan menyesuaikan dengan 

pedaman capaian pembelajaran yang digunakan yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Anak. (Haenilah, 2015:22).  

 

c. Tahap Implementasi  

Hasil kuesioner yang didistribusikan kepada responden diperoleh hasil seperti digambarkan 

dalam tabel 1 – 3.  Masing-masing tabel menjelaskan tentang respon guru setelah mengikuti pelatihan 

penggunaan program aplikasi raport digital. 
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Tabel 1. Data respon aspek pemrograman 

Programming Aspects 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Fair 2 6.2 6.2 6.2 

Good 23 71.9 71.9 78.1 

Very Good 7 21.9 21.9 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

 

Dari tabel 1 ini tergambar jelas bahwa para guru TK merasakan kemudahan dalam 

mengoperasikan program aplikasi tersebut. Mereka dengan mudah menggunakan menu dan tombol 

yang ada. Oleh karena itu sebagaian besar dari mereka yaitu 71% program aplikasi ini baik. Bahkah 

6,2 % responden mengatakan sangat baik. Namun bagi guru yang masih mengalami kesulitan yaitu 

21,9 % mengatakan aplikasi ini  kurang baik. Dari data ini bisa disimpulkan bahwa aplikasi ini bisa 

dikembangkan dan digunakan oleh siapa saja karena tidak memerlukan keahlian teknologi yang 

tinggi. Aplikasi ini mudah dilatihkan dan dipelajari dalam waktu yang singkat. Disamping itu program 

ini bisa diperbanyak menggunakan flashdisk atau cd dan tidak tergantung dengan jaringan internet. 

 

Tabel 2. Data respon aspek isi 

Aspects of Content 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Fair 4 12.5 12.5 12.5 

Good 23 71.9 71.9 84.4 

Very Good 5 15.6 15.6 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

 
Tabel 2 ini menunjukkan bahwa para guru TK program aplikasi sudah sesuai dengan kurikulum 

yang mereka gunakan sebagai pegangan dalam pengajaran. Oleh karena itu sebagaian besar dari 

mereka yaitu 71.9% menganggap program aplikasi ini baik. Bahkan 12,5 % responden mengatakan 

sangat baik. Sementara hanya sebagian guru yaitu 15,6 % mengatakan aplikasi ini  kurang baik. Dari 

data ini bisa disimpulkan bahwa aplikasi ini bisa dikembangkan karena relevan dengan kebutuhan 

pelaporan yang lebih praktis. 

 

Tabel 3. Data respon aspek penampilan 

Disply Aspects  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Fair 3 9.4 9.4 9.4 

Good 26 81.2 81.2 90.6 

Very Good 3 9.4 9.4 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

 

Dari tabel 3 ini juga sangat jelas bahwa para guru TK merasa senang  program aplikasi tersebut 

karena penampilanya jelas, sederhana dan menarik. Mereka dengan mudah membaca menu dan 

tombol yang ada. Oleh karena itu sebagaian besar dari mereka yaitu 81,2% penampilan program 

aplikasi ini baik. Bahkah 9,4 % responden mengatakan penampilanya sangat baik. Walaupun masih 

ada sebagian yaitu 21,9 % mengatakan bahwa penampilan aplikasi ini  kurang baik. Dari data ini bisa 

disimpulkan bahwa aplikasi ini bisa digunakan karena tidak memerlukan memliki fitur yang jelas, urut, 

dan menarik. 
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4. Kesimpulan  

 Dari hasil temuan dan pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa sekolah TK menyambut 

baik dengan adanya upaya standarisasi bahasa dalam penulisan raport berbasis IT atau 

menggunakan program aplikasi. Kendala-kendala yang bersifat tradisional dan manual bisa 

diselesaikan dengan mudah menggunakan aplikasi digital yang dirancang. Sekolah senang karena 

rancangan itu bisa dibuat dengan menggunakan teknologi sederhana tanpa bergantung pada jaringan 

atau internet. Aplikasi rapot digital ini juga sederhana dan mudah dilakukan bagi semua guru TK baik 

yang di desa maupun di kota. Saran yang disampaikan oleh guru adalah bahwa bahasa yang 

digunakan untuk membuat kriteria laporan penilaian harus ditulis dengan kalimat sederhana dan 

mengacu kepada butir-butir kurikulum yang sedang berlaku.  
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ABSTRACT 

This descriptive qualitative research is aimed at: (1) to describe various Balinese contained in the tools and 
materials, the making process, the end result of works, and the aesthetics of Balinese art, (2) to describe Balinese 
meaning of visual vocabulary contained in tools and materials, making, the end result of works, and the aesthetics 
of Balinese art. The outline of this study is the book of  kosarupa Bali. This study used descriptive qualitative method. 
The results of this research are: (1) accumulated 253 Balinese entry entries on tools and materials, the making 
process, the end result of works, and the aesthetics of Balinese art; and (2) descriptions of Balinese meanings 
contained in the tools and materials, the making process, the final work, and the esthetics of Balinese art. 
 
Keywords: lexicon, visual vocabulary, Bali 

ABSTRAK 

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan beragam kosarupa Bali yang terdapat 
dalam alat dan bahan, proses pembuatan, hasil akhir karya, dan estetika seni rupa Bali; dan (2) untuk 
mendeskripsikan makna kosarupa Bali yang terdapat dalam alat dan bahan, proses pembuatan, hasil akhir karya, 
dan estetika seni rupa Bali. Luaran penelitian ini adalah dami buku kosarupa Bali. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) terhimpun 253 entri kosarupa Bali tentang alat dan bahan, 
proses pembuatan, hasil akhir karya, dan estetika seni rupa Bali; dan (2) deskripsi makna kosarupa Bali yang 
terdapat dalam alat dan bahan, proses pembuatan, hasil akhir karya, dan estetika seni rupa Bali. 

Kata Kunci: leksikon, kosarupa, Bali. 

1. Pendahuluan 

Bali dengan seni rupanya yang kaya dan beragam bukan hanya mendapat pengakuan dari 

berbagai kalangan seniman, juga mendapat pengukuhan dari sejarawan dan akademisi seni rupa dalam 

dan luar negeri. Wiyoso Yudoseputro seperti yang dikutip Hardiman (2015) menilai bahwa tidak ada 

daerah lain di Indonesia, kecuali Bali yang dapat menjelaskan bagaimana kedua unsur seni, asli dan 

baru, dapat hidup bersatu dan bersenyawa. Itulah sebabnya mengapa Bali dapat menjadi sumber 

pengetahuan yang penting untuk mengenal kelangsungan seni ini. Jika dibandingkan dengan daerah 

lain, tradisi seni rupa Bali merupakan warisan yang berharga dapat dicari dan ditentukan kembali arti 

dan hakekatnya dalam usaha memperkaya kebudayaan baru.  

Akademisi lain, seperti Joseph Fischer dan Thomas Cooper mencatat bahwa khasanah folk art 

di Bali terdiri dari wayang, lukisan tradisional, lukisan kaca, dan lain-lain. Pandangan Joseph Fischer 

dan Thomas Cooper bisa dilihat dari kekayaan seni rupa Bali yang bukan hanya menyangkut jenis atau 

genrenya saja. Tetapi, lebih dari itu setiap genre memiliki dialek visuanya sendiri yang bisa dibedakan 

berdasarkan daerah, periode waktu, mazhab, atau pencampuran ketiganya. Dalam dialek tentu saja 

memiliki idioleknya sendiri. Dalam satu dialek melahirkan beberapa idiolek yang khas sebagai bahasa 

visual perorangan (Hardiman, 2008).  

Kekayaan seni rupa Bali dapat dibentangkan berdasarkan keragaman gendre seni rupa dari dua 

dimensi hingga tiga dimensi, dari fungsional hingga nonfungsional, dari pernyataan kolektif  hingga 

pernyataan pribadi, dari material modern hingga material tradisional, dan dari dialek hingga idiolek 

(Hardiman, 2015). Semua keragaman ini sebagai pengetahuan kesenirupaan, sayangnya masih 

tercerai-berai dan tidak beraturan, bahkan sebagian besar diantaranya belum tercatat—apalagi tercatat 

dengan baik.  

Salah satu jenis pengetahuan  kesenirupaan yang khas Bali adalah kosarupa (tradisional) Bali 

(Hardiman, 2010). Pengetahuan ini hanya tersimpan dalam benak para pelaku seni rupa—pelukis, 

pematung, pekriya, dan praktisi lainnya. Sebagai pengetahuan penurunannya hanya disampaikan 

melalui cara-cara tradisional yaitu berupa pengetahuan yang pewarisannya disampaikan secara lisan. 

Cara ini tentu saja kurang efektif dan cenderung akan menjadi bias. Kini diperlukan suatu strategi 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0

mailto:hardiman_art@yahoo.com


SENARI 2017  497 

penyelamatan pengetahuan ini melalui tata cara yang tertib dan teratur sekaligus bisa 

dipertanggungjawabkan secar akademis. 

Penelitian ini diniatkan untuk mencatat segala sesuatu perihal kosarupa (tradisional) Bali. 

Pencatatan ini dalam bentuk penerbitan buku berupa leksikon kosarupa Bali. Sebagai buku, dengan 

demikian, bisa disebar-luaskan ke berbagai kalangan melalui tatacara distribusi buku yang umum. 

Dengan demikian penyebar-luasan buku ini berarti sebagai penyebar-luasan pengetahuan 

kesenirupaan Bali. Dengan demikian pula,  kekayaan kosarupa (tradisional) Bali ini bisa tersebar-

luaskan ke berbagai kalangan di dalam dan luar negeri yang akan turut memperkaya atau menambah 

pembendaharaan  kosarupa. Karena itulah, penelitian yang diberi tajuk “Penyusunan Leksikon 

Kosarupa Bali” ini menjadi penting dalam rangka memperkaya pembendaharaan kosarupa Indonesia 

yang datang dari Bali. Sebuah pertarungan wacana seni rupa. 

Penulisaan artikel ini diniatkan sebagai wahana penyebaran informasi tentang khasanah seni 

rupa Bali, khususnya tentang kosarupa Bali. Diharapkan, artikel ini sebagai pengetahuan dapat dipetik 

manfaatnya oleh akademisi seni, praktisi seni, dan pengamat seni.  

 

2. Metode 

Penelitian kualitatif ini disiapkan dengan menyusun sejumlah langkah penelitian yang meliputi 

rancangan penelitian, penentuan lokasi penelitian, penentuan jenis dan sumber data, penentuan 

instrumen penelitian, penentuan teknik pengumpulan data, penentuan teknik analisis data, dan 

kemungkinan penyajian hasil analisis data.  

Sebagaimana yang diatur dalam pedoman penelitian yang diterbitkan Undiksha, penelitian 

dengan skim Hibah Bersaing ini dirancang untuk dilaksanakan dalam dua tahun. Tahun pertama 

memfokuskan tujuannya pada pemerolehan hasil tentang kosarupa Bali. Tahun kedua ditargetkan 

menghasilkan dami buku leksikon kosarupa Bali. 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

Secara garis besar kosarupa Bali dapat disusun berdasarkan kategori gendre seni rupa yang 

berdasarkan urutan jenis (1) alat dan bahan, (2) proses pembuatan, (3) hasil akhir, dan (4) estetika.  

Alat dan bahan adalah segala sesuatu yang bersifat bendawi yang dipergunakan untuk membuat 

karya seni rupa Bali. Alat ini menyangkut alat primer yang digunakan sebagai alat utama guna 

mewujudkan karya seni rupa Bali. Alat lain yang juga digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa bali 

adalah alat sekunder yang posisinya bukan sebagai alat utama tetapi berperan dalam mewujudkan 

karya seni rupa Bali. Alat ini biasanya fungsinya bisa dipertukarkan dengan alat sejenis.  

Bahan dalam kategori penelitian ini dibagi menjadi bahan primer dan bahan sekunder. Bahan 

primer adalah bahan utama yang kedudukannya tidak bisa diganti dengan bahan lain. Bahkan bahan 

primer sering mengerucut ke dalam sebutan teknis, misalnya sebutan ‘patung batu’ artinya patung yang 

dibuat dengan bahan utama batu. Begitu halnya dengan patung kayu, lukisan cat minyak, lukisan cat 

akrilik, dan seterusnya.Bahan sekunder adalah bahan pendukung untuk mewujudkan karya seni rupa 

Bali. bahan ini serupa pasak, paku, lem, dan seterusnya.  

Alat dan bahan dalam istilah lain sering dikaitkan dengan sebutan medium. Medium adalah 

bentuk tunggal dari kata “media” yang berarti perantara atau penengah. Bias dipakai untuk menyebut 

beberapa hal yang berhubungan dengan bahan termasuk alat dan teknik ( Susanto, 2011:255). 

Berikut disajikan beberapa contoh entri alat dan bahan serta penjelasan dan ilustrasinya. 

 

Cacag :alat tenun tradisional menggunakan por (semacam busur).  

Coustik :bahan yang digunakan dalam proses mebatik yang berfungsi sebagai bahan 

untuk melebur pengawet (water glass). 

Janur :daun kelapa muda 

Kuas Dakron   :alat yang terbuat dari bambu dengan ujung digulung dengan busa, yang 

berfungsi sebagai kuas untuk mewarnai dalam proses membatik dan mewarnai 

motif yang ada pada kain. 
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Kuas Tiying     :alat yang terbuat dari bambu dengan ujungnya digosok hingga menyerupai bulu 

kuas, yang berfungsi sebagai alat untuk mewarnai dalam proses membatik 

berlangsung. 

Teropong  :terbuat dari kayu sepanjang 32 cm. Di salah satu sisinya terdapat lubang 

sebagai tempat besi pengait untuk meletakkan palet. ( Wijana, I Nyoman Sila, 

Luh Suartini, 2017) 

Sandal Lontar  :bahan yang digunakan adalah daun lontar siap pakai, lebar, dan sudah tua. 

(Wasudewa, Gede, Luh Suartini, Ketut Nala Hariwardana, 2014) 

 

Proses pembuatan dalam seni rupa Bali di samping mempunyai istilah yang umum sebagaimana 

yang sering digunakan oleh dunia seni rupa secara universal, juga mempunyai istilahnya sendiri yang 

khas Bali. berikut disampaikan beberapa istilah yang khas Bali. 

 

Catri :penambahan warna pada ragam hias dengan kuas bambu dalam menenun 

kain endek. 

Mipisin :memisahkan kapas atau benang sutra dengan biji-bijinya atau benang sutra 

dengan kepompongnya yang kemudian dilanjutkan dengan nyetet 

(menggemburkan) sehingga kapas yang sudah bersih dapat dijadikan 

benang. Benang tersebut digulung pada sebuah alat yang disebut cucuk.  

Molog-Mologin :istilah ini adalalah proses pembuatan sketsa dasar dari figur wayang dalam 

proses melukis wayang Kamasan. Istilah Molog – Mologin ini berasal dari kata 

Polog yang artinya bulat . Dalam Molog – Mologin ini sketsa tidak dibuat 

dengan detail melainkan berupa bentuk bentuk dasar atau bakalan dari 

bentuk wayang. 

Mulunin :tahap pemberian bulu, rambut, kumis, dan alis pada bagian bagian wayang 

yang dibuat. Jenis bulu maupun kumis akan berbeda beda sesuai karakter 

wayang. seperti wayang dengan karakter manis kumisnya akan cenderung 

tipis sedangkan wayang dengan karakter keras kumisnya akan cenderung 

tebal dan jering atau jabrik dalam bahsa Indonesia.  

Hasil akhir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah karya seni rupa yang secara visual dapat 

dinikmati. Karya seni rupa Bali ini secara kebentukan terdiri dari karya seni rupa dua dimensi dan karya 

seni rupa tiga dimensi. Dilihat dari aspek kegunaannya terdiri dari seni rupa murni dan seni rupa terapan. 

Contoh entri kosarupa kategori hasil akhir ini seperti dipaparkan di bawah ini. 

 

Gaya Kamasan :seni lukis tradisional Bali yang paling menonjol dan sangat diperhitungkan 

adalah seni lukis gaya kamasan. Oleh pengamat seni rupa Agus Dermawan 

T, seni lukis di wilayah ini dianggap pengawal signifikasi dari seni lukis 

tradisional Bali, maka sering dikategorikan sebagai seni lukis klasik. Gaya 

seni lukis yang tumbuh di Kamasan, Klungkung pada awal abad 20, dan 

dipopulerkan oleh Ida Bagus Gelgel—pada tahun 1937 memperoleh 

penghargaan dari Paris, meraih medali perak Diploma de Medaile d’Argent 

(Adnyana, 2010:54) dan Mangku Mura. Namun hampir 30 tahun sebelumnya 

embrio seni lukis Kamasan sudah tumbuh, dengan aktifnya Kumpi Rembug. 

Lukisan-lukisan Kamasan yang umumnya melukiskan epos Mahabarata dan 

Ramayana tervisualisasi seperti wayang beber. 
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Ider-ider :hiasan pada bagian atas pada aritektur Bali, dipergunakan mengelilingi tepi 

atap. 

Iga-iga  :kayu usuk dalam konteks arsitektur tradisional Bali disebut iga-iga. Pangkal 

iga-iga dirangkai dengan kolong atau dedalas yang merupakan bingkai tepi 

luar atap, ujung atasnya menyatu dengan puncak atap petaka untuk atap 

dengan satu titik pusat dan dedeleg untuk puncak memanjang (limasan), 

disebut langit-langit untuk atap dengan konstruksi kampiah. 

Wastra Bertuah :kain-kain yang dianggap sakral dan berhubungan erat dengan upacara-

upacara keagamaan. Berfungsi sebagai pelindung, penolak bala, penyembuh 

penyakit, dan lain sebagainya. Yang termasuk kain-kain sakral tersebut 

antara lain gringsing, cepuk, dan bebalih. Jenis-jenis kain bertuah ini dibuat 

dari benang kapas yang dihias dengan ragam hias serta warna-warna yang 

mempunyai makna tertentu (Kartiwa, 2007:81).  

 

Wastra Cepuk :kain cepuk adalah jenis kain yang diberi ragam hias dari teknik ikat pakan 

tertentu yang disebut endek. Ragam hias yang khas ini berwarna merah 

dengan motif-motif berwarna-warni yang diilhami oleh motif cindai pada kain 

patola India. Kain cepuk ini dianggap sakral, dan dipakai untuk menutupi peti 

jenazah dan juga merupakan pakaian yang khusus dipakai oleh penari rangda 

dari tenunan benang sutera pada benang lungsinya (benang yang vertikal). 

Biasanya wastra cepuk berukuran panjang 1,20 dan 240 cm dan lebar 70 dan 

80 cm. Wastra cepuk berasal dari Nusa Penida, namun dalam 

perkembangannya juga dibuat dibeberapa daerah lain di Bali. Meskipun 

demikian, ada kekhususan tenunan yang berasal dari Nusa Penida karena 

dibuat dari tenun benang kapas yang halus dan anggun (Kartiwa, 2007:83). 

Yang dimaksud dengan kategori estetika dalam entri kosarupa Bali ini adalah segala hal yang 

merupakan konsep atau batasan yang menyangkut realitas atau kualitas keindahan visual. Di Bali 

ikhwal hal ini mempunyai istilahnya sendiri yang khas Bali dalam bahasa Bali pula. Namun demikian 

Wastra Bertuah. 

Wastra Cepuk  
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ada juga sejumlah istilah “asing” bagi bahasa Bali. Istilah ini datang dari khasanah seni rupa nusantara 

dan seni rupa Dunia (Barat atau modern) yang diserap ke dalam peristilahan seni rupa (di) Bali. 

Gegulak :dimensi ukuran tradisional untuk konstruksi bangunan mempergunakan 

tubuh sebagai alat ukur. Dalam kosmologi Bali, tubuh dipandang sebagai 

alam kecil (mikrokosmos) yang masing-masing bagiannya memiliki urip 

(jumlah angka yang hidup). Dalam ilmu arsitektur tradisional Bali, gegulak 

memiliki beberapa unsur yaitu:  

a.  Nyari Kacing = jari kelingking 

b.  Nyari Lek = jari manis 

c.  Nyari Lenjong = jari tengah 

d.  Nyari Tujuh = jari telunjuk 

e.  Inan Lima = ibu jari 

Istilah ukuran dalam gegulak. 

1. Useran Tujuh : titik ukur seukuran ruas terluar jari telunjuk yang diambil 

dari pusat garis-garis sidik jari. 

2. Aguli madu: ukuran satu ruas kedua jari telunjuk 

3. Aguli : ukuran satu ruas terluar jari telunjuk 

4. Adnyana : tiga ruas penuh dari jari telunjuk 

5. Pitung gana : ukuran tiga ruas penuh jari telunjuk ditambah satu ruas di 

telapak tangan 

6. Catur agan kana : ukuran tiga ruas penuh jari telunjuk ditambah dua ruas 

garis telapak tangan 

7. Sigra premana : ukuran tiga ruas penuh jari telunjuk ditambah tiga ruas 

garis telapak tangan 

8. Panca brahma sandi : ukuran tiga ruas penuh jari telunjuk ditambah empat 

ruas garis telapak tangan 

9. Sangga : ukuran penuh jari telunjuk dan ibu jari yang dibentangkan. 

f. Astha : ukuran dari siku sampai ujung jari tengah 

g. Tampak ngandang : ukuran tapak kaki yang biasanya dipergunakan 

adalah kaki orang yang dianggap sebagai tetua dalam satu keluarga 

(penglingsir). Posisi kaki seolah melintang. Sedangkan ukuran atampak, 

posisi kaki mengarah ke samping. 

h. Amusti : ukuran tangan yang dikepalkan dengan ibu jari menengadah. 

i. Sedemek : ukuran tangan yang dikepalkan dengan erat 

j. Cengkang : ukuran ibu jari dengan telunjuk yang dibentangkan 

k. Lengkat : ukuran ibu jari dan ujung jari tengah yang dibentangkan. 

l. Depa alit : ukuran tubuh dengan kedua tangan terlentang ke samping dan 

jari-jari terbuka. 

m. Depa madya : ukuran tubuh ketika satu tangan direntangkan ke samping 

dan satu tangan ke atas, semua jari tangan terbuka dengan posisi tubuh 

berdiri. 

n. Depa agung : ukuran tubuh yang satu tangan berkacak pinggang dan satu 

tangan ke atas dengan jari terbuka, posisi satu kaki yang dijinjit. 

o. Gelang kana :atribut atau aksesoris yang dipergunakan pada 

pergelangan tangan oleh penari maupun tokoh wayang kulit, terdapat juga 

pada patung. 

p. gelungan :hiasan kepala, dalam bahasa Indonesia disebut mahkota. 
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Lelengisan :bentuk hiasan tanpa ukiran. Bentuk-bentuk hiasan bakalan (global) dengan 

memainkan teknik penonjolan atau penekanan pada bahan; lelengisan 

umumnya disatukan dengan hiasan pepalihan. 

Mas-masan :sebuah motif yang menyerupai bunga akan tetapi stilir dari kilauan cahaya 

emas. Penerapannya sering dibuat berjajar atau berulang. 

Mata Kupit :bentuk mata sipit dan mengecil di kedua ujungnya, menyimbulkan karakter 

yang teduh, feminim, dapat dijumpai pada tokoh punakawan seperti Tualen. 

Disebut juga mata guling. 

Mebulet Ginting :bentuk kamben atau kain penutup badan bagian bawah yang biasanya 

dipergunakan untuk bekerja. Sebelum masuknya celana di Bali, model ini 

sering dipergunakan untuk bekerja, bentuknya adalah ujung kain yang 

menjutai kebawah ditarik kebelakang dan diikat di atas pantat sehingga 

menutupi kemaluan maupun pantan. Fungsinya agar manusia bebas 

bergerak, pengguna model ini biasanya hanya sebatas lutut dan tokoh-

tokohnya adalah punakanwan, dan bima. 

Ragam Hias Binatang :tenun merupakan salah satu jenis seni kriya Nusantara (Trisnayana, 2016). 

Kain tenun memiliki beragam motif hias, antara lain motif hias binatang. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jnedral Kebudayaan, 

proyek pengembangan Permuseuman Bali mencatat bahwa (1991/1992) 

beberapa jenis binatang yang sering digambarkan pada kain tenunan antara 

lain lembu, singa, menjangan, anjing, gajah, burung merak, burung 

cendrawasih, burung merpati, burung murai, kalajengking, ular, kupu-kupu, 

capung, lebah, ikan, udang, dan sebagainya. Jenis ragam hias binatang di 

atas pada umumnya mempunyai latar belakang kepercayaan yang 

berhubungan dengan mitologi. Misalnya ragam hias lembu merupakan 

lambang wahana dewa Ciwa. Ragam hias menjangan lambang dari 

kebudayaan Majapahit yang menyebar ke Bali yang dikemangkan oleh 

Danghyang Nirartha, burung cendrawasih lambang dari pengantar roh masuk 

ke alam surga. Angsa sebagai wahana dari dewa Brahma pencipta alam 

semesta ini. 

 

Ragam Hias Manusia :pada umumnya ragam hias manusia berbentuk wayang, cili, muka kedok 

(topeng)manusia sederhana dan lain-lainnya. Simbul-simbul yang 

diungkapkan pada ragam hias berbentuk manusia, umumnya berhubungan 

dengan penghormatan kepada roh nenek moyang yang disucikan, ada 

kalanya juga merupakan simbul sebagai penolak bahaya, seperti ragam hias 

muka atau kedok, boma dan sebagainya.  

 

Ragam Hias Binatang. 

Kain Songket dengan 

ragam hias kupu-kupu. 
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Ragam Hias Prembon :ragam hias prembon ialah perpaduan atau kombinasi antara lain berjenis-

jenis ragam hias yang telah diuraikan di atas, yang dituangkan pada 

selembang kain tenunan. Namun demikian tidaklah seberarti bahwa penenun 

menjiplak ragam hias itu, tanpa memikirkan latar belakang keindahan tetapi 

mereka mengkombinasikan dengan penuh kreativitas serta raga 

keindahannya tetap pada kain tenunannya. Dengan segala kemampuannya 

mereka berusaha menampilkan seuat ragam hias yang benar-benar indah 

serasi serta seimbang tanpa memperlihatkan penonjolan diantara satu ragam 

hias dengan ragam lainnya. Beberapa jenis ragam hias lainnya distilir 

berdasarkan garis-garis benang lungsi, dan pakan yaitu pada teknik 

pembuatan endek dan pakan tambahan pada pembuatan kain songket. 

Berdasarkan perpaduan di atas pada selembar kain kita akan menemukan 

berbagai jenis ragam hias yang merupakan perpaduan diantara jenis-jenis 

ragam hias yang ada. 

 

4. Kesimpulan 

Kosarupa Bali sungguh memiliki kekhasan yang spesifik Bali, baik dari peristilahan untuk alat dan 

bahan, proses pembuatan, hasil akhir karya, maupun estetikanya. Kosarupa ini adalah kekayaan yang 

bukan hanya milik Bali, tapi milik Indonesia. Hasil penelitian tahun pertama ini berhasil mengumpulkan 

253 entri. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama dua tahun. Pada tahun kedua di samping 

akan membuat dami buku, juga masih mengumpulkan entri lainnya.   
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ABSTRAK 
 

 
1. Pendahuluan  

Berdasarkan buku Pedoman Studi Program Sarjana dan Diploma Fakultas Ekonomi (2016) 

capaian pembelajaran dari jurusan akuntansi program Diploma III  yang dirinci kedalam capaian 

pembelajaran ketrampilan khusus salah satunya  adalah memiliki kemampuan menyusun berbagai  

laporan keuangan entitas baik dalam laporan meraca, laba rugi, arus kas dan laporan ekuitas Laporan 

keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2002) dan (IAI, 2009) yang berlaku umum  terdiri 

dari 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 (Sulindawati, 

2016).  Menurut Baridwan (2000) proses 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. Produk akhir dari proses akuntansi  tersebut berupa Laporan 

keuangan yang terdiri dari laporan laba-rugi,  laporan  perubahan ekuitas dan laporan neraca.  

Kenyataan di lapangan selama proses pembelajaran terdapat berbagai permasalahan antara lain 

mahasiswa menemui kesulitan dalam hal penguasaan dan pemahaman  proses penyusunan laporan 

keuangan.  Pemahaman konsep dalam penyusunan laporan  keuangan  menuntut kemampuan lebih dari 

IMPLEMENTASI  MODEL PEMBELAJARAN DALAM  PENYUSUNAN  

FINANCIAL   STATEMENT MELALUI MEDIA MICROSOFT EXCEL  

To facilitate the understanding of students in the process of preparing financial statements 
should be assisted by the use of learning models, appropriate teaching materials and tools or computer 
media to prepare financial statements. The purpose of this study is to determine whether the 
implementation of this learning model can be used as media and learning resources to improve student 
understanding in preparing financial statements. This research uses the development model of Dick and 
Cerey learning tools. The stage of activity in this advanced research is the implementation of the learning 
model. The instruments used consist of: observation guides, interview guides, questionnaires and 
learning result tests. The results of research in this second year can be concluded that the development 
of this model can be utilized by students as a medium to better understand and master the process of 
preparing financial.  

Keywords:: model, learning, financial statement, microsoft excel 

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. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah implmentasi  model 

pembelajaran  ini dapat dijadikan media dan sumber belajar untuk  meningkatkan pemahaman 

mahasiswa dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 

perangkat pembelajaran Dick dan Cerey. Tahap kegiatan pada penelitian lanjutan ini adalah 

implementasi dari model pembelajaran. Instrumen yang digunakan terdiri atas: pedoman observasi, 

pedoman wawancara, kuesioner dan tes hasil belajar. Hasil penelitian pada tahun kedua ini  dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan  model ini  dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai media 

untuk lebih memahami  dan menguasai proses penyusunan laporan keuangan. 

 
Kata kunci: model, pembelajaran, financial statement, microsoft excel  
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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 (Sulindawati, 2016).  

Menurut Komaruddin (2000) (panduan guru.com) bahwa model belajar dapat diartikan sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Model dapat 

diartikan sebagai : (1) suatu tipe atau mode; (2) suatu deskripsi yang digunakan untuk 

memvisualisasikan  sesuatu yang sulit diamati secara langsung; (3) suatu sistem asumsi-asumsi, data-

data, dan inferensi-inferensi yang yang digunakan untuk mendeskripsikan secara matematis suatu 

obyek peristiwa; (4) suatu tipe yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, (5) suatu penggambaran 

dari suatu sistem yang imajiner; dan (6) penyajian yang diperkecil guna mendeskripsikan dan 

memperlihatkan sifat  dari bentuk aslinya. Model pembelajaran di dalamnya termasuk juga strategi yang 

digunakan dalam pembelajaran. 

Media yang dapat digunakan untuk memahami proses penyusunan laporan keuangan adalah 

program Microsoft excel.  Pada penelitian tahun pertama (Sulindawati, 2016)  telah diperoleh model 

pembelajaran  dalam penyusunan financial statement melalui media Microsoft Excel yang dikembangkan. 

Model ini  berisi langkah-langkah penyusunan  laporan keuangan  melalui program microsoft excel dengan 

cara penggunaannya  yang meliputi (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 penyesuaian, (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. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah impelmentasi  model pembelajaran  ini 

dapat dijadikan media dan sumber belajar untuk  meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam 

penyusunan laporan keuangan 

2. Metode  
Dalam penelitian  ini  digunakan metode perancangan pengajaran menurut sistem pendekatan 

model Dick dan Cerey, yang dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey (dalam Deamin: 2012)    

Penelitian ini  dilaksanakan selama dua tahun. Tahun pertama dihasilkannya produk  model 

pembelajaran dalam penyusunan  financial statement melalui media Microsoft excel yang diujicobakan 

pada penelitian tahun kedua. Hasil uji coba produk ini  diukur melalui pemberian prosentase  penilaian 

yang berkaitan penilaian proses yaitu sikap dan partisipasi, tugas, dan penilaian produk  yang dihasilkan. 

3. Hasil dan Pembahasan  
Pada awal perkuliahan dosen memberikan  informasi mengenai  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, dagang, koperasi maupun manufakture atau industri.  Dalam 

pertemuan awal perkuliahan  juga dilakukan diskusi dengan peserta didik  terkait kontrak perkuliahan  

dan membahas  capaian pembelajaran  mata kuliah  yang diharapkan yaitu  mampu menyusun laporan 

keuangan suatu entitas baik entitas yang bergerak dalam usaha jasa, dagang, koperasi maupun 

industri.  

Untuk memudahkan pemahaman mahasiswa dalam penyusunan laporan keuangan  melalui 

media program microsoft excel ini mahasiswa  dituntun  dalam  proses pembelajaran dengan 

memberikan langkah-langkah yang sistematis dalam penyusunan laporan keuangan dan petunjuk  

penggunaan program microsoft excel dari masing-masing langkah tersebut. 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.  
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Petunjuk  penggunaan program Microsoft excel antara lain (1) untuk membuat jurnal dalam program 

microsoft excel  dibuatkan kolom-kolom  Tanggal, Keterangan, Ref, Debet Kredit. Kolom tanggal diisi 

dengan tanggal terjadi  transaksi, kolom keterangan disi dengan nama akun atau perkiraan,  kolom ref disi 

setelah akun tersebut diposting ke buku besar, kolom debet  dan kolom kredit diisi dengan jumlah rupiah 

sesuai dengan aturan  debet dan kredit suatu  akun, (2) kolom-kolom yang ada di buku besar  terdiri dari 

kolom tanggal, keterangan,  Ref, Debet,  Kredit dan Saldo, apabila di buku jurnal ada akun kas maka jumlah  

rupiahnya akan dimasukkan atau diposting ke buku besar kas kolom debet kreditnya sesuai dengan  debet 

dan kredit yang ada di buku jurnal., dengan cara  menekan tombol “=” pada kolom buku besar bawa kursor 

ke buku jurnal kemudian tekan tanda enter, dan (3) setelah dibuat buku besar  saldo akhirnya  dirangkum 

dalam neraca saldo, dengan cara mengambil saldo akhir  akun-akun yang ada di buku besar dengan 

menekan  tanda “ =” bawa kursor ke  buku besar kemudian tekan enter. 

Pada saat perkuliahan berlangsung  dilakukan penilaian terhadap aktivitas belajar mahasiswa. 

Penilaian untuk aktivitas belajar mahasiswa  dikelompokkan berdasarkan langkah-langkah penyusunan 

laporan keuangan.   Penilaian yang dilakukan  dalam perkuliahan berkaitan penilaian proses yaitu 

sikap dan partisipasi, tugas, dan penilaian produk  yang dihasilkan. Hasil Belajar  tersebut  diilustrasikan  

sesuai dengan  tabel  1, 2, dan 3 berikut in

 

Tabel 1. Hasil Belajar dari Penilain Proses  Sikap dan Partisipasi 
NO Keterangan Prosentase Jumlah Mahasiswa dengan nilai 

0-40 41-65 66-75 76-80 81-85 86-90 91-
95 

96-
100 

1 Identifikasi bukti-bukti transaksi 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

5 % 53% 42% 

2 Membuat jurnal 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

16 % 42% 42% 

3 Posting jurnal ke buku besar 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

11 % 47% 42% 

4 Menyusun neraca saldo 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

5 % 53% 42% 

5 Membuat jurnal penyesuain 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0 % 47% 53% 

6 Membuat neraca lajur atau 
kertas kerja 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 47% 53% 

7 Menyusun laporan keuangan 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

11 % 42% 47% 

8 Jurnal Penutup 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

5 % 42% 53% 

9 Neraca Saldo Setelah 
Penutupan 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

11 % 42% 47% 

Rata-rata 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

7 % 46% 47% 

 Dari tabel 1 dapat diketahui  rata-rata skor  sikap dan partisipasi mahasiswa, yang diperoleh  

berada di kisaran 7% ( 86-90), 46% (91-95) dan 47% (96-100)  yang tergolong kategori sangat baik.  

 

Tabel 2. Hasil Belajar dari Penilain Proses   Tugas 

NO Keterangan Prosentase Jumlah Mahasiswa dengan nilai 

0-40 41-65 66-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

1 Identifikasi bukti-bukti transaksi 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

32 % 58% 10% 

2 Membuat jurnal 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

10 % 53% 37% 

3 Posting jurnal ke buku besar 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

5 % 58% 37% 

4 Menyusun neraca saldo 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0 % 53% 47% 

5 Membuat jurnal penyesuain 0% 0% 0% 0% 0% 0 % 47% 53% 
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6 Membuat neraca lajur atau 
kertas kerja 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0 % 47% 53% 

7 Menyusun laporan keuangan 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

16 % 37% 47% 

8 Jurnal Penutup 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

5 % 58% 37% 

9 Neraca Saldo Setelah 
Penutupan 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

5 % 58% 37% 

 Rata-rata 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

9 % 51% 40% 

Dari tabel 2 dapat diketahui  rata-rata skor  pinilain proses  dari tugas yang diberikan  mahasiswa, 
yang diperoleh  berada di kisaran 9% ( 86-90), 51% (91-95) dan 40% (96-100) yang tergolong kategori 
sangat baik.   

Tabel 3. Hasil Belajar dari Penilain Produk 

NO Keterangan Prosentase Jumlah Mahasiswa dengan nilai 

0-40 41-65 66-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

1 Identifikasi bukti-bukti 
transaksi 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

5 % 58% 37% 

2 Membuat jurnal 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

11 % 47% 42% 

3 Posting jurnal ke buku 
besar 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

11 % 47% 42% 

4 Menyusun neraca 
saldo 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 53% 47% 

5 Membuat jurnal 
penyesuain 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

11 % 47% 42% 

6 Membuat neraca lajur 
atau kertas kerja 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

5 % 42% 53% 

7 Menyusun laporan 
keuangan 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

11 % 47% 42% 

8 Jurnal Penutup 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

5 % 42% 53% 

9 Neraca Saldo Setelah 
Penutupan 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

5 % 58% 37% 

Rata-rata 0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

5 % 49% 46% 

 

Dari tabel 3 dapat diketahui  rata-rata skor  penilaian produk  mahasiswa, yang diperoleh  berada di 

kisaran 5% ( 86-90), 49% (91-95) dan 46% (96-100) yang tergolong kategori sangat baik . 

Dari hasil penilaian yang dilakukan  dalam perkuliahan berkaitan penilaian proses yaitu sikap dan 
partisipasi, tugas, dan penilaian produk  yang dihasilkan menunjukkan tingkat penguasaan  dan 
pemahaman mahasiswa sudah sangat baik. Senada dengan artikel yang dikemukakan oleh Widyawati 
(2013) yang menyimpulkan bahawa pentingnya penggunaan microsoft Excel dalam pembelajaran 
matematika terutama  fungsi linier guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada matematika. 
Semadiartha (2012) juga mengemukakan hal yang sama  dimana pengembangan media pemblajaran 
sangatlah penting guna meningkatkan prestasi dan motivasi belajar matematika pada siswa.  
Dari hasil penelitian  menunjukkan bahwa   produk peneliitan yaitu berupa model pembelajaran penyusunan 
financial statement  melalui media microsoft excel  dapat dipakai sebagai sumber belajar dan  dapat 
digunakan sebagai media   pembelajaran dalam perkuliahan untuk  memudahkan penguasaan mahasiswa 
dalam memahami dan mempraktekkan  penyusunan laporan keuangan/financial statement. 

4. Simpulan 
 

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 penelitian pada tahun kedua  
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dapat disimpulkan bahwa pengembangan  model ini  dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai 

media untuk lebih memahami  dan menguasai proses penyusunan Laporan Keuangan. 

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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ABSTRACT 
 

This research was intended to produce device learning berbantuan software mathematics with assessments 
autentik in lecture calculus integral valid and effective .The research is research development use the model 3d , 
modification model 4d of thiagarajan et al ( 1974 ).The results of the experts use test gregory shows that a device 
that developed valid .Device next tried out to students the first half the even years kademik 2016 / 2017 through 
Class Action Research.The results show that device learning based problems berbantuan software mathematics 
with assessments autentik expressed valid and effective. 
Keyword: authentic assessments , based problems, software mathematics 

ABSTRAK 

1. Pendahuluan 
Kalkulus Integral adalah salah satu mata kuliah dasar bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Matematika dengan bobot tiga sks. Mata kuliah ini muncul pada semester dua dengan topik inti dari 

mata kuliah ini adalah tentang integral, dan fungsi transenden. Mata kuliah ini merupakan dasar dari 

mata kuliah selanjutnya, seperti mata kuliah persamaan diferensial, kalkulus peubah banyak, MNSAB, 

analisis Real dan lainnya, maka penguasaan yang komprehensif terhadap mata kuliah ini merupakan 

syarat mutlak bagi kesuksesan mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah berikutnya. Dari hasil 

pencatatan dokumen di bagian Akademik FMIPA persentase mahasiswa yang  lulus dengan kualitas 

baik (A atau B) masih rendah.  Hasil ini belum optimal dan harusnya hasil tersebut lebih baik, sebab bila 

ditinjau dari tingkat kerumitan materinya  belum terlalu kompleks dan materinya  sebagian besar 

merupakan pengulangan dari Sekolah Lanjutan, karena merupakan mata kuliah dasar dan prasyarat 

bagi kuliah pada semester lebih tinggi. Berdasarkan refleksi diri peneliti selaku pengampu mata kuliah 

Kalkulus Integral dan hasil wawancara dengan pengampu lain pada tahun akademik 2014/2015 

disinyalir penyebab belum optimalnya prestasi belajar mahasiswa adalah: a)sebagai pengampu mata 

kuliah, peneliti telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendiskusikan kesulitan atau 

permasalahan belajar yang mereka temui baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan, namun 

kesempatan tersebut jarang sekali dimanfaatkan oleh mahasiswa;b) perkuliahan belum menggunakan 

buku ajar buatan sendiri dan mahasiswa hanya mengandalkan satu buku teks yang berbahasa 

Indonesia; hasil analisis terhadap hasil ujian akhir semester (UAS), diperoleh fakta bahwa banyak 

mahasiswa gagal dalam menyelesaikan soal yang menuntut kemampuan pemecahan masalah. 

Selanjutnya dari hasil cross chek yang dilakukan dengan interview klinis terhadap beberapa mahasiswa 

yang gagal dalam perkuliahan Kalkulus Integral, diketahui bahwa mereka mengalami kesulitan 

mengikuti perkuliahan, karena penguasaan konsep mereka pada mata kuliah yang menjadi prasyarat 

Kalkulus Integral masih lemah dan kemandirian belajar mereka juga kurang. Mereka juga menyatakan 

bahwa sulitnya mereka memahami materi Kalkulus Integral karena kurang didukung oleh sumber 

belajar yang bervariasi, dan dosen jarang menggunakan bahan ajar dan TIK khususnya bantuan 

software matematika, demikian juga dengan penilaian yang digunakan selama  hanya dari beberapa 

tugas, UTS dan UAS tanpa memperhitungkan penilaian proses. DBE (2007) dalam  prinsip  

pembelajaran aktif di perguruan tinggi dinyatakan bahwa belajar terbaik bagi mahasiswa adalah dengan 

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBANTUAN 
SOFTWARE MATEMATIKA DENGAN ASESMEN AUTENTIK  

Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA  UNDIKSHA   
Email:gustiayumahayukti@undiksha.ac.id 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran berbantuan software matematika 
dengan asesmen autentik dalam perkuliahan Kalkulus Integral yang valid dan efektif. Penelitian ini merupakan 
penelitian pengembangan  menggunakan model 3D, modifikasi model 4D dari Thiagarajan et al (1974). Hasil uji 
pakar menggunakan uji Gregory menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan valid. Perangkat selanjutnya 
diujicobakan  pada mahasiswa semester Genap tahun kademik 2016/2017 melalui PTK. Hasilnya  menunjukkan 
bahwa perangkat pembelajaran berbasis masalah berbantuan software matematika dengan asesmen autentik 
dinyatakan  valid dan efektif. 
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melakukan, dengan menggunakan semua indera, dan dengan mengeksplorasi lingkungannya yang 

terdiri atas orang hal, tempat dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan nyata. Warmada (2004) 

menyatakan salah satu kelemahan penerapan model pembelajaran selama ini di kelas adalah 

keterbatasan sarana dan fasilitas untuk mendukung visualisasi masalah yang dibahas dan melakukan 

penilaian terhadap pemecahan masalah yang sudah dibuat, dan hal ini dapat ditanggulangi dengan 

menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).  Peran TIK ini akan 

memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengeksplorasi sendiri konsep-konsep yang 

dipelajari, khususnya konsep-konsep dalam Kalkulus Integral. Topik-topik yang dibahas dalam Kalkulus 

Integral sangat abstrak dan hanya sebagaian kecil dengan contoh konkret dan mahasiswa selama ini 

sangat sulit untuk memahami suatu konsep, begitu juga jika mahasiswa diminta untuk mensketsa grafik 

suatu fungsi. Oleh karena itu penggunaan media khususnya TIK akan berdampak pada  pembelajaran 

yang lebih berorientasi pada mahasiswa (Sanjaya, 2010), karena dapat membantu mahasiswa 

memvisualisasikan konsep matematika yang abstrak dan juga mengecek hasil dari permasalahan yang 

sedang dikerjakan. Software matematika yang dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam 

pembelajaran Kalkulus Integral ini adalah GeoGebra. GeoGebra dikembangkan oleh Markus 

Hohenweater pada tahun 2001. GeoGebra adalah software untuk membelajarkan matematika,  

khususnya geometri dan aljabar (Hohenwarter & Lavicza, 2008). Demikian juga software matematika 

yang lain seperti Maple banyak manfaatnya dalam pembelajaran matematika. Dengan pembelajaran  

berbantuan software matematika, mahasiswa dapat mengeksplorasi suatu grafik, melihatnya dari 

berbagai sudut pandang, dan juga bisa digunakan untuk mengecek jawaban yang sudah dikerjakan 

atau dengan kata lain sebagai kunci jawaban. Menggambar grafik merupakan salah satu langkah yang 

dapat dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam Kalkulus Integral. Pembelajaran Kalkulus 

Integral berbantuan software matematika  bisa dilakukan di ruangan kelas  karena mahasiswa sudah 

siap dengan sarana komputer/laptop dengan softwerenya. Tentang pentingnya multi-represestasi, 

khususnya visualisasi dalam matematika, sudah lama disadari oleh para matematikawan, seperti yang 

diungkapkan oleh Kusumah (2003) bahwa inovasi pembelajaran dengan bantuan komputer sangat baik 

untuk diintegrasikan dalam pembelajaran konsep-konsep matematika terutama yang menyangkut 

transformasi geometri, Kalkulus, statistika dan grafik fungsi. Hal ini didukung oleh hasil beberapa 

penelitian yang memanfaatkan software matematika pada akhir-akhir ini sedang gencar dilakukan 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti penelitian yang dilakukan oleh Suweken & 

Mahayukti (2009),  Zulnaidi & Zakaria (2012), Suweken, dkk (2013), dan penelitian Bozic (2015) & 

Hussain (2014). Selain itu, kelas yang baik tidak cukup hanya didukung oleh perencanaan 

pembelajaran, penguasaan guru/dosen terhadap bahan ajar dan kemampuan dosen mengusai kelas 

tapi harus diimbangi dengan kemampuan untuk melakukan asesmen terhadap pencapaian kompetensi 

peserta didik yang sangat menentukan dalam konteks perencanaan berikutnya atau kebijakan 

perlakuan terhadap peserta didik. Tatang (2003) menyatakan bahwa asesmen dalam pembelajaran 

adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena asesmen memberikan deskripsi tentang kemajuan 

yang dicapai oleh peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. Asesmen memiliki manfaat bagi 

berbagai pihak antara lain, bagi peserta didik, pendidik, pembimbing atau konselor, sekolah, dan bagi 

orang tua peserta didik. Perubahan orientasi pembelajaran, dari subject oriented ke competency 

oriented, harus diikuti dengan perubahan cara dan ruang lingkup asesmen. Sistem penilaian yang 

dilakukan terhadap peserta didik dalam pendidikan berbasis kompetensi sangat menentukan dalam 

pencapaian hasil belajar peserta didik. Umumnya proses penilaian ini sering diabaikan dalam evaluasi 

akhir pembelajaran karena berbagai alasan. Tidak dapat disangkal bahwa penilaian selama ini berfokus 

pada prestasi akademik, tetapi dalam taraf tertentu, penilaian juga dapat dilakukan dengan memberikan 

tugas-tugas  jenis lain/asesmen autentik kepada peserta didik (Uno, 2011). Asesmen autentik 

menantang peserta didik untuk menerapkan informasi maupun keterampilan akademik baru pada suatu  

situasi riil untuk suatu maksud yang jelas. Menurut  O’Malley dan Pierce (1996), asesmen autentik 

memberikan kesatuan utuh kepada peserta didik  yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang 

dijumpai dalam aktivitas pembelajaran yang paling baik, seperti melakukan penelitian, menulis, 

merevisi, dan mendiskusikan masalah.  Asesmen   autentik  juga mengikuti apakah peserta didik dapat 

terampil memberikan jawaban perbuatan atau produk yang seksama dan yang dapat 
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dipertanggungjawabkan. Asesmen autentik  menjadi valid dan reliabel dengan cara menekankan dan 

membakukan kriteria produk yang sesuai. Implikasi penerapan pendidikan berbasis kompetensi 

berorientasi KKNI adalah perlunya pengembangan silabus dan sistem penilaian yang menjadikan 

peserta didik mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dengan mengintegrasikan life skill.Penanggulangan keterbatasan pembelajaran melalui 

penggunaan software matematika dengan asesmen autentik akan membawa beberapa keuntungan 

diantaranya mahasiswa akan lebih mudah melakukan representasi suatu model, lebih mudah 

membayangkan konsep abstrak (visualisasi)   dan dengan segera mendapatkan umpan balik jika 

mereka ragu dengan pemecahan masalah yang didapatkannya. Dengan demikian perangkat 

pembelajaran berbantuan software matematika dengan asesmen autentik dalam pembelajaran akan 

saling menguatkan keunggulan masing-masing, sehingga hal tersebut akan dapat meningkatkan 

kemandirian belajar mahasiswa sebab kemandirian belajar sebagai salah satu objek tak langsung, 

didefinisikan sebagai suatu proses perancangan dan pemantauan diri yang seksama terhadap proses 

kognitif dan afektif dalam menjalankan suatu tugas akademik (Hargis, 2000). Menurut Desmita, 

kemandirian atau otonomi adalah kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan 

dan tindakan sendiri secara bebas serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu 

dan keraguan (2009: 135).  Edmodson et al (2012:67-72) juga menyatakan bahwa kemandirian belajar 

adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Lowry (2000) 

mendifinisikan kemandirian belajar yang diterjemahkan dari self directed learning sebagai suatu proses 

dimana individu: 1) berinisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan orang lain; 2) mendiagnosis 

kebutuhan belajarnya sendiri, merumuskan tujuan belajar; 3) mengidentifikasi sumber belajar yang 

dapat digunakannya; dan 4) memilih dan menerapkan strategi belajar serta mengevaluasi hasil 

belajarnya. Berdasarkan sintesis dari kemandirian belajar di atas, maka dalam penelitian ini digunakan 

tiga dimensi kemandirian belajar yakni dimensi forethought (planning, actvation), kontrol kemauan 

(volitional) dan refleksi diri (self reflektion). Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi focus 

penelitian ini adalah belum adanya perangkat pembelajaran yang valid dan efektif untuk melaksanakan 

perkuliahan Kalkulus Integral dan meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa. Tujuan yang ingin 

dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berbantuan 

software matematika dengan asesmen autentik yang valid dan efektif untuk meningkatkan kemandirian 

belajar mahasiswa dan efektifitas perkuliahan Kalkulus Integral. 

2. Metode  

Penelitian ini merupakan merupakan Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development) menggunakan model 3D, modifikasi model 4D dari Thiagarajan et al (1974). Kegiatan 

penelitian yang dilakukan  adalah a) mengumpulkan berbagai informasi yang relevan need assesment) 

melalui studi pustaka dan studi lapangan sebagai bahan untuk menyusun draft perangkat pembelajaran  

berbantuan software matematika dengan asesmen autentik dan instrumen kemandirian belajar, b) 

mengumpulkan informasi tentang hambatan yang dihadapi oleh dosen dalam perkuliahan Kalkulus  

Integral, mengumpulkan informasi tentang faktor-faktor pendukung pembelajaran Kalkulus Integral, 

selanjutnya c) menyusun draft perangkat pembelajaran berbantuan software matematika dengan 

asesmen autentik, d) mengumpilkan data kemandirian belajar mahasiswa setelah mengikuti 

perkuliahan Kalkulus Integral dengan menggunakan perangkat yang dikembangkan. Instrumen yang 

digunakan penelitian  adalah dokumen, angket, wawancara dan observasi.Kuesioner terdiri dari 37 item 

pernyataan dengan pilihan jawaban untuk masing-masing pernyataan pada angket ada sebanyak 5 

buah yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan skor 

masing-masing 5, 4, 3, 2 dan 1 untuk pernyataan positif dan 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk pernyataan negatif.  

Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Skor kemandirian belajar mahasiswa 

selanjutnya dikategorikan dengan pedoman konversi berikut. 

 

3. Tabel 1. Kriteria Konversi Skor Kemandirian Belajar Mahasiswa 

Rentangan Skor Kategori 
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iiP SDMX 5,1
 

Sangat Tinggi 

iiPii SDMXSDM 5,05,1 
 

Tinggi 

iiPii SDMXSDM 5,05,0 
 

Sedang 

iiPii SDMXSDM 5,15,0 
 

Rendah 

Pii XSDM  5,1
 

Sangat Rendah 

Keterangan : 

sec

1
( )

2

1
( )

6

P

i

i

X Rata rata skor mahasiswa kemandirian belajar ara klasikal

M Skor tertinggi ideal skor terendahideal

SD Skor tertinggi ideal skor terendahideal

 

 

 
 

Data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif berupa hambatan pembelajaran kalkulus integral yang dialami oleh dosen, profil softwere, profil 

buku-buku Kalkulus Integral yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa, masukan-masukan dari pakar, 

hambatan pelaksanaan perangkat pembelajaran yang dikembangkan, hasil kajian terhadap perangkat 

pembelajaran, tanggapan dosen dan mahasiswa terhadap perangkat pembelajaran. Data ini dianalisis 

secara deskriptif naratif. Perangkat pembelajaran dikatakan memiliki kualitas baik, jika memenuhi aspek 

validitas dan efektivitas yang mengacu pada kriteria yang ditetapkan.  

4. Hasil dan Pembahasan  

Pada tahap ini dilakukan empat hal yang dilakukan yaitu analisis ujung depan, analisis konsep 

materi perkuliahan, analisis mahasiswa, serta penetapan kompetensi. Analisis ujung depan dilakukan 

untuk menganalisis masalah-masalah yang sering dihadapi dalam perkuliahan Kalkulus Integral  seperti 

rendahnya tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dan rendahnya kemandirian belajar dalam 

menyelesaikankan tugas-tugas yang diberikan, termasuk analisis buku-buku teks Kalkulus Integral, 

software matematika, dan bentuk asesmen yang digunakan selama ini. Hasil analisis ujung depan 

diperoleh bahwa tingkat keabstrakan materi perkuliahan Kalkulus Integral tinggi sehingga mahasiswa 

agak sulit untu memahaminya, meskipun sebagain materinya sudah pernah dibahas di SMA. Bahan 

ajar yang ada  dimulai dari definisi/teorema diikuti contoh dan diakhiri dengan latihan soal dan jarang 

dilengkapi masalah, bahan diskusi maupun software matematika. Meskipun pola pikir yang ada dalam 

bahan ajar yang digunakan selama ini sangat penting, tetapi bantuan software  matematika  dan contoh 

permasalahan akan membantu mahasisswa untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak dan sulit 

dipahami mahasiswa.  

        Analisis konsep materi pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep materi 

berdasarkan silabus mata kuliah. Hasil analisis konsep teridentifikasi bahwa materi Kalkulus Integral  

merupakan kelanjutan dari Kalkulus Deferensial yang membahas tentang anti derivative/integral tak 

tentu, pendahuluan luas, integral tentu, fungsi transenden, berbagai teknik integrasi, penggunaan 

integral tentu dan integral tak wajar. Kompetensi dasar yang dicapai pada bahan ajar  meliputi: (1) 

memahami anti derivative/integral tak tentu, sifat-sifat integral tak tentu, notasi sigma, pendahuluan luas 

dan penggunaannya dalam menyelesaikan permasalahan, (2) memahami integral tentu, sifat-sifat 

integral tentu dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan, (3) mengkonstruksi suatu 

daerah yang dibatasi oleh beberapa fungsi/ kurva dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

denagn menggunakan konsep integral tentu, mengevaluasi beberapa integral yang bukan merupakan 

integral wajar dan menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Analisis mahasiswa juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa, melakukan 

analisis terhadap model pembelajaran yang sesuai dan pemilihan software yang dapat mendukung 

pembelajaran serta bentuk asesmen yang sesuai dengan perkembanagn berpikir mahasiswa. Untuk 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  513 

data awal mengenai hasil belajar Kalkulus Integral, mahasiswa semester II (genap) tahun akademik 

2015/2016 kelas A, B, C dan kelas D dari tes akhir Kalkulus Integral yang diberikan berbentuk tes uraian 

yang terdiri dari 10 buah untuk semua materi Kalkulus Integral. Data skor tes mahasiswa (Lampiran 2) 

menunjukkan bahwa rata-rata skor hasil belajar Kalkulus Integral mahasiswa untuk kelas A adalah 

51,58 , kelas B adalah 63,17, kelas C adalah 58,02 dan kelas D adalah 45,38 sedangkan skor rata-rata  

untuk ke empat kelas sebesar 54,11. Jika dikonversi berdasarkan pedoman penilaian kualitatif yang 

tertera pada Buku Pedoman Studi Undiksha maka skor rata-rata ini berada pada kategori kurang (D).  

Dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang memperoleh hasil belajar kurang diperoleh 

informasi bahwa mereka kebanyakan kurang menguasai konsep-konsep materi Kalkulus Deferensial, 

padahal konsep-konsep tersebut sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan  dalam  

Kalkulus Integral, seperti untuk menentukan integral suatu fungsi mahasiswa harusnya ingat suatu 

fungsi yang turunannya sama dengan integran yang diintegralkan. 

   Selanjutnya  dilakukan observasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran Kalkulus 

Integral. Berdasarkan kegiatan observasi diketahui bahwa: (1) dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan (baik tugas di kelas maupun tugas rumah), mahasiswa cenderung mengcopy pekerjaan 

temannya, sehingga pola jawaban mereka cenderung sama, dan mahasiswa kurang berupaya 

memikirkan dan mencari alternatif lain dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Hal ini 

mencerminkan bahwa kemandirian belajar mahasiswa masih rendah, kecuali jika diberikan tugas open, 

akan nampak mahasiswa yang kurang mandiri pekerjaannya amburadul dalam artian tidak 

menggunakan teorema atau sifat-sifat Kalkulus Integral yang berlaku, (2) ketika dosen mengarahkan 

mahasiswa untuk bekerjasama dalam kelompok belajar untuk memahami suatu konsep maupun dalam 

menyelesaikan masalah, mahasiswa cenderung hanya mengandalkan mahasiswa yang lebih mampu 

dalam menyelesaikan masalah. Hal ini juga terjadi ketika mahasiswa diminta memahami konsep 

maupun menyelesaikan masalah secara individu, ketika menemukan kendala, mahasiswa cenderung 

asal membuat dan memilih untuk meniru pola pekerjaan temannya, sehingga  jawaban mereak 

cendrung salah. Apa yang terlihat mencerminkan kemandirian belajar mahasiswa masih rendah yang 

terungkap dari tanggung jawabnya masih kurang, tingkat kreativitas mahasiswa yang rendah, sikap 

rasa ingin tahunya yang rendah, dan kurangnya aspek kejujuran dalam mengungkapkan kendala 

belajarnya, dan (3) dalam pembelajaran, untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep-

konsep Kalkulus Integral, dosen memberikan tugas-tugas baik dikerjakan secara individu maupun 

kelompok sehingga hal ini dapat mengatasi mahasiswa yang kemampuannya kurang dan tidak memiliki 

kesempatan di kelas untuk mengejar ketinggalannya.  

Setelah melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung, selanjutnya 

dilakukan wawancara dengan salah satu tim pengampu mata kuliah Kalkulus Integral, diperoleh fakta 

bahwa kurang berhasilnya mahasiswa dalam pembelajaran Kalkulus Integral salah satunya disebabkan 

oleh rendahnya kemandirian belajar mahasiswa, yang dicirikan tanggung jawab mereka terhadap tugas-

tugas yang diberikan masih rendah, dan hasil kuis, UTS yang masih rendah meskipun soal-soal yang 

diberikan mirip dengan tugas-tugas yang mereka kerjakan. Selain itu, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan beberapa mahasiswa agar mendapat beberapa data dari mahasiswa tentang 

pembelajaran Kalkulus Integral, pendapat mahasiswa dapat disimpulkan bahwa mahasiswa susah 

dalam menemukan konsep Kalkulus Integral yang memerlukan konsentrasi dan pengalaman belajar 

yang tinggi dan juga menurut mereka disebabkan oleh kurang tersedianya bahan ajar berbantuan 

software matematika yang dapat memfasilitasi mereka mengeksplorasi dengan maksimal segala 

pengetahuannya untuk sampai pada konsep yang mereka pelajari, terlalu banyaknya tugas-tugas yang 

diberikan oleh dosen yang kadang-kadang tugas tersebut tidak dibahas kembali atau tidak dikembalikan 

sehingga mereka tidak mengetahui kesalahan yang mereka buat ataukah pekerjaannya sudah benar 

atau tidak. 

 Pada tahap ini dilakukan upaya mendesain suatu kemungkinan solusi terhadap masalah yang 

telah didefinisikan pada tahap investigasi awal. Rendahnya hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Kalkulus Integral mungkin disebabkan mahasiswa jarang  dimulai dengan masalah. Salah satu 

pembelajaran yang dapat memaksimalkan peran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan adalah 

pembelajaran berbasis masalah.  
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         Selain masalah tersebut, kurangnya kemandirian belajar mahasiswa turut mempengaruhi 

keberhasilan belajarnya, untuk itu sebagai upaya mengoptimalkan tercapainya tujuan pembelajaran 

maka pembelajaran yang digunakan berbantuan software matematika dengan asesmen autentik. 

Berikut disajikan hasil pengembangan  Silabus sebagai berikut.  

SILABUS 

Jurusan: Pendidikan Matematika 

Mata Kuliah: Kalkulus Integral 

Kode: MAT 1212 

SKS/JS/: 3/4 

Semester: 2 

Prasyarat: Kalkulus Deferensial, Aljabar 

Standar Kompetensi: memahami dan mengaplikasikan konsep integral dalam memecahkan 

masalah yang berkaitan. 

No. Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 

1. Memahami konsep anti 
derivative dan sifat-
sifatnya serta 
menggunakannnya 
untuk menyelesaikan 
permasalahan dengan 
anti derivatif. 

1.Menggunakan berbagai sifat integral 
tak tentu untuk menyelesaikan 
masalah 

2.Menghitung integral tak tentu dengan 
metode substitusi 

3.Menentukan jumlah yang ditunjukkan 
dalam penulisan sigma. 

 Konsep Anti Turunan/Integral 
Tak Tentu 

 Aturan-aturan Integral Tak 
Tentu 

 Penulisan Jumlah dan Sigma 

2. Memahami dan 
mengaplikasikan  
Hampiran Integral 
Tertentu 

1.Menentukan hampiran integral tentu 
dengan metode persegi panjang atau 
metode titik tengah.  

2.Menetukan integral tentu dengan 
definisi jumlah Riemann 

 Pendahuluan Luas 

 Metode Persegi Panjang 

 Metode Titik Tengah 

 Definis Jumlah Rieman 

3. Memahami dan 
Menggunakan Teorema 
Dasar Kalkulus 

1.Menggunakan TDK I untuk menghitung 
suatu integral tentu. 

2.Menggunakan sifat-sifat integral tentu 
untuk menyelesaikan permasalahan 

3.Menentukan turunan dari suatu integral 
tentu dengan TDK II 

 Teorema Dasar Kalkulus 
(TDK) pertama dan kedua 

 Sifat-Sifat Integral Tentu 

4. Memahami dan 
menggunakan Fungsi 
Transenden untuk 
menyelsaikan 
permasalahan nyata 

1.Menentukan turunan fungsi logaritma 
asli dan menggambarkan grafiknya 

2.Menentukan turunan fungsi eksponen 
dan menggambarkan grafiknya 

3.Menentukan turunan fungsi logaritma 
dan eksponen dengan bilangan dasar 
umum 

4.Menentukan balikan fungsi trigonometri 
dan turunan dari fungsi balikannya 

5.Menghitung integral suatu fungsi 
transenden 

 Fungsi logaritma asli 

 Fungsi eksponen 

  Fungsi logaritma dan 
eksponen dengan bilangan 
dasar umum 

 Balikan fungsi trigonometri 

 Fungsi hiperbolik dan 
turunannya 

 Integral Fungsi 
Transenden:fs eksponen;fs 
logaritma asli;fs trigonometri 
dan fs invers trigonometri 

5. Menggunakan Berbagai 
Teknik Integrasi yang 
sesuai untuk 
menyelesaikan 
permasalahan yang ada 

1.Menghitung integral  dengan teknik 
integrasi yang bersesuaian 

2.Melakukan berbagai teknik manipulasi 
aljabar untuk menghitung integral 

3.Menggunakan sifat-sifat integral fungsi 
transenden untuk menghitung integral 

4.Menghitung integral fungsi rasional 

 Tinjau ulang Rumus-rumus 
pengintegralan 

 Integral dengan 
Penggantian Fungsi 
Transenden 

 Integral dengan 
Penggantian Fungsi 
Trigonometri 

 Integral dengan 
Penggantian Balikan Fungsi 
Trigonometri 

 Integral Fungsi Rasional 

6. Menggunakan konsep  
Integral tentu untuk 

1.Mengkontruksi suatu daerah yang 
dibatasi oleh beberapa fungsi 

 Luas Daerah Bidang Datar 

 Volume Benda Putar 
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No. Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 

menyelesaikan masalah 
yang berkaitan 

selanjutnya menghitung luas daerah 
yang dikonstruksi 

2.Menentukan volume benda putar  
dengan metode yang bersesuaian 

3.Mennetukan panjang kurva pada 
bidang 

 Panjang Kurva 

7. Menganalisis Konsep 
Integral Tak wajar, 
kekonvergenan integral 
tak wajar dan 
penggunaannya 

1.Menghitung limit fungsi berbentuk tak 
tentu 

2.Mampu menganalisis ketakwajaran 
dari suatu bentuk integral tertentu 

3.Mampu menyatakan integral tak wajar 
sebagai limit dari integral wajar 

4.Mampu menghitung integral tak wajar 
jenis pertama, kedua dan ketiga serta 
menentukan kekonvergenannya 

 

 Bentuk tak tentu 

 Intergral Tak Wajar: Batas 
Tak Hingga 

 Intergral Tak Wajar: Integran 
Tak Terhingga 
 

Sumber Referensi: 

Wajib: Kalkulus dan Geometri Analitik oleh Purcell Vanberg terjemahan I Nyoman Susila, Kartasasmita 

dan Rawuh. 

Anjuran: 1.Kalkulus Integral oleh JICA & UPI Bandung 

 2. Kalkulus oleh Koko Martono, penerbit: Erlangga 

 

Pengembangan bahan ajar perkuliaan Kalkulus Integral berbasis masalah berbantuan software 

matematika dengan asesmen autentik yang valid telah dilakukan mulai dari tahap pendefinisian, tahap 

perancangan hingga tahap pengembanagn (uji validitas kelayakan isi dan penyajian oleh ahli) hingga 

menghasilkan sebuah prototype perangkat  perkuliahan dengan kualitas baik. Pada tahap 

pendefinisian, teridentifikasi permasalahan pada perkuliahan Kalkulus integral dengan tingkat kesulitan 

yang tidak terlalu tinggi walaupun keabstrakannya cukup tinggi, hal ini disebabkan lemahnya 

penguasaan mahasiswa  dengan materi prasyarat dan tidak tersedianya bahan ajar sesuai silabus yang 

ada, meskipun ada tetapi mahasiswa harus memilah-milah lagi sesuai urutan dalam silabus, serta 

bahan ajar tersebut belum dilengkapi penggunaan software matematika. Sehingga mahasiswa sering 

kesulitan karena tidak bisa membayangkan apa yang harus dicari ataupun  dalam mengkonsruksi 

sendiri konsepnya, apalagi jika masalah harus menggambar grafik untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Untuk itu dibutuhkan suatu media sehingga mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam memahami 

suatu konsep atau menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini  telah direkomendasikan oleh Bozic 

(2015), Chrysanthou (2008), Suweken & Mahayukti (2009), serta Wisna Ariawan (2014).    

Pada tahap perancangan perangkat pembelajaran dilakukan dengan melakukan diskusi dengan 

tim pengajar dan sebagian besar materi disajikan menggunakan pendekatan deduktif yang 

dikembangkan dari beberapa buku yang disusun oleh Susila Nyoman terjemahan dari buku Purchel dan 

buku Kalkulus Oleh Koko Martono dosen  ITB penerbit Erlangga. Hasil validasi pakar dengan Gregory 

diperoleh perangkat tersebut Valid dengan revisi. Bahan ajar tertiri dari 4 bab, yakni bab I membahas 

Integral, bab II Penerapan integral, bab III Fungsi transenden, bab IV Teknik integrasi. Pada bahan ajar 

masing-masing bab dilengkapi dengan SK, KD, indikator dan bahan diskusi/masalah, dan beberapa 

materi disajikan dengan software matematika seperti Maple, dan Geogebra.  

 Adapun fokus ujicobanya pada bagaimana perkembangan kemandirian belajar mahasiswa 

dalam perkuliahan Kalkulus Integral. Distribusi frekuensi skor kemandirian belajar mahasiswa disajikan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1:  Distribusi Frekuensi relatif Skor Kemandirian Belajar Mahasiswa  

Rentang Skor Kategori Siklus I Siklus II 

5,166Skor  Sangat tinggi 0 0 

5,1665,129  Skor  Tinggi 72,50 80,84 

5,1295,92  Skor  Cukup 25,65 20,55 

5,925,55  Skor  Rendah 0 0 
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Rerata  133,75 145,90 

 

5. Simpulan  

Simpulan dari penelitian ini adalah perangkat pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

software matematika dengan asesmen autentik dikembangkan menggunakan model 3-D dan  

perangkat pembelajaran yang dikembangkan  melalui  uji pakar dinyatakan valid dan melaui ujicoba 

terbatas dengan PTK perangkat pembelajaran yang dikembangkan efektif meningkatkan kemandirian 

belajar mahasiswa.   

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disarankan agar kepada 

peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis pada mata kuliah lainnya sebagai upaya memperbaiki 

perangkat pembelajaran yang biasa digunakan, dan bagi yang berminat mengembangkan suatu 

perangkat pembelajaran yang inovatif dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai pedoman baik dari 

segi prosedur pengembangan maupun proses untuk melihat kualitas perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan. 
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ABSTRACT 

The objectives of the study in this first year: (a) searching the literature, and exploring the research team's 
experience with traditional Balinese dishes; (b) conducting tests of recipes from both literary and verbal prescriptions 
(inherited ancestors) in the Undiksha Culinary Production laboratory to obtain standard recipes; (c) create a Website 
about traditional Balinese dishes followed by uploading all recipes. The type of this research is survey research followed 
by experiment with data collection method through observation and panelist test to evaluate product quality. The results 
showed that: (1). The quality of staple food is typical of Bali, with good category which include: white rice, red rice, 
yellow rice Bali, rice sele bun moran, moran keladi, moran sele sawi, moran biu, moreng,  ketupat Nasi, Belayag, Entil 
and pepper; (2) The quality of traditional Balinese side dishes with good category which include:  Lawar red, white lawar, 
chicken tum, sausage, gerangasem, chicken betutu,   satay, (3) The quality of traditional Balinese side dishes with good 
category which include: Jukut ares, jukut nangka, plecing gonda, plecing kangkung,  urab kacang panjang, serombotan; 
(4) Balinese cake quality shows good categorized results which include: jaja bantal, jaja sumping waluh, klepon, (5). 
The quality of typical Balinese drink shows the results with good categories that include: es rujak kuud, es daluman, 
rujak uyah sera tabya,  rujak manis. Furthermore all the recipes that have been produced through this research are 
uploaded to the website with the account: http://cokistrirakamarisiti.com. The researchers hope through the website 
socialization about traditional Balinese dishes. 

Keywords: development, culinary arts Bali, Strategy 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian pada tahun pertama ini: (a) melakukan penelusuran literature, dan menggali pengalaman 
tim peneliti terkait  jenis-jenis hidangan tradisional khas Bali; (b) melakukan uji coba resep-resep sehingga diperoleh 
resep-resep baku. (c) membuat situs Website tentang hidangan tradisional khas Bali dilanjutkan dengan 
mengunggah semua resep.  Penelitian ini penelitian survey dilanjutkan dengan eksperimen dengan metode 
pengumpulan data melalui observasi dan uji panelis untuk menilai kualitas produk.,sesuai klasifikasinya yaitu makanan 
pokok, lauk pauk, sayuran, jajanan, dan minuman. Responden dalam penelitian ini adalah  dosen Jurusan PKK. Hasil 
Penelitian menunjukkan : kajian terhadap resep-resep yang telah teridentifikasi pada penelitian, maka  dihasilkan 
resep-resep baku hidangan tradisional Bali. Selanjutnya  hasil uji panelis   sebagai berikut: (1). Kualitas makanan 
pokok khas Bali, dengan kategori baik yang meliputi: Nasi tulen putih, Nasi tulen merah, nasi kuning Bali, Nasi moran 
sele bun, moran keladi, moran sele sawi, moran biu, Bubuh moreng, Mengguh, Ketupat Nasi, Belayag, Entil dan pesor; 
(2) Kualitas lauk pauk  dengan kategori baik yang meliputi: Urutan Be Celeng, Lawar merah, lawar putih, tum ayam, 
pesan cakep, gerangasem, ayam betutu, tum be celeng, sate empol;(3) Kualitas hidangan sayuran    dengan kategori 
baik yang meliputi: Jukut ares, jukut balung nangka, jukut plecing gonda, plecing kangkung, kalas kacang panjang,urab 
paku, serombotan; (4) Kualitas Jajanan khas Bali l dengan kategori baik yang meliputi: jaja bantal, jaja sumping waluh, 
klepon, (5). Kualitas minuman  khas Bali l dengan kategori baik yang meliputi: es rujak kuud, es daluman, rujak uyah 
sera tabya, rujak manis. Selanjutnya semua resep yang telah dihasilkan ini diunggah ke website dengan akun: 
http://cokistrirakamarisiti.com. 

 
Kata kunci: pengembangan, seni kuliner Bali, strategi 
 

1. Pendahuluan 

Salah satu makanan tradisional Indonesia yang memiliki keunikan dari segi cita rasa dan 

penggunaan bumbu adalah makanan tradisional Bali. Makanan tradisional/khas Bali yang secara harafiah 
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sudah berkembang sejak masuknya Agama Hindu di Bali, telah menjadi makanan asli Bali, bukan saja 

untuk masyarakatnya, tetapi juga secara religius diperuntukkan  bagi  para  Dewa-Dewi  sesuai  

kepercayaan  mereka.  Makanan  khas semacam ini digolongkan dalam lontar “Indik Maligia”, yang sangat 

berbeda dengan makanan yang diperuntukkan bagi manusia Bali, yang dikelompokkan dalam lontar 

“Dharma Caruban” (Suandra,1972). 

Dengan semakin berkembangnya wisata minat khusus (wisata kuliner) dan kemajuan     dewasa  

ini,  teristimewa  dalam  khasanah  Bali  yang  sering  dikunjungi wisatawan manca negara dan Nusantara 

untuk menambah dan memperkaya khasanah Budaya Bali, sudah patut disuguhkan menu makanan 

tradisional Bali. Mereka akan menikmati suguhan dengan jenis olahan, jenis makanan, jenis penghidangan 

dan jenis bumbu (basa) dan rasa yang sangat unik, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap rasa 

dan kebutuhan gastronomi mereka dan menjadi kenangan sehingga tujuan mereka ke Bali bukan saja 

karena keindahan alam, namun juga karena kulinari yang mempesona dan beragam. Namun demikian 

kenyataan yang ada sekarang ini justru makanan tradisional Bali tidak begitu banyak disajikan di industri 

hotel dan restoran. 

Belum banyak  restoran tradisional yang khusus menyajikan masakan- masakan khas tradisional di 

Bali, hal ini disinyalir kurangnya informasi mengenai khasanah masakan bali, terbatasnya buku-buku resep 

masakan khusus masakan khas Bali, sehingga tidak setiap orang mampu menyajikan menu masakan khas 

Bali. Masakan atau makanan khas Bali memiliki kekhasan tersendiri, seperti perpaduan bumbu yang tanpa 

takaran mampu menghasilkan komposisi bumbu yang kaya rasa,yang umumnya dikerjakan oleh laki-laki 

sebagai juru patus/tukang lawar (Suandra, 1972). 

Selain itu masakan tradisional khas Bali kurang diminati oleh kalangan anak-anak maupun remaja. 

Hal ini disebabkan oleh semakin menjamurnya resto-resto cepat saji, kedai-kedai yang menjual makanan 

fusion atau modifikasi, yang lebih disukai oleh kalangan muda. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dapat 

berakibat pada punahnya hidangan tradisional Bali, yang merupakan warisan leluhur secara turun 

temurun, yang merupakan salah satu asset budaya yang perlu dilestarikan. 

Terbatasnya sumber pengetahuan tentang resep makanan khas Bali berupa buku-buku resep, 

penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian, dengan mengadopsi 

perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini. Penelitian ini merupakan sebuah 

strategi pengembangan makanan khas Bali berbasis teknologi informasi, maksudnya adalah resep-resep 

yang diajarkan secara turun temurun , akan peneliti kumpulkan, dilakukan identifikasi resep-resep, uji coba 

resep. Selanjutnya berdasarkan resep baku, peneliti  menyusun ke dalam buku, dan juga media berupa  

web site khusus resep makanan khas Bali.  

Upaya pelestarian seni kuliner tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan berbagai festival 

makanan saja yang hanya berlangsung beberapa hari. Namun, bagaimana strategi memasyarakatkan 

kuliner sebagai sebuah kewajiban bagi masyarakat Bali hampir belum tampak pelaksanaannya. Dengan 

kemajuan IPTEK seperti saat ini, dimana kaum muda Bali mulai anak-anak sampai remaja, sangat jarang 

menyukai makanan maupun minuman tradisonal khas Bali. Mereka cenderung menyukai makanan 

maupun minuman cepat saji semacam frenchcise, disamping menawarkan cepat saji, enak, dan 

tentunya meningkatkan status. Jika kondisi ini terjadi secara terus menerus, niscaya makanan tradisional 

khas Bali yang merupakan warisan leluhur akan punah, dan Bali akan kehilangan identitas terutama 

keunikan kuliner yang tidak bisa lepas dari budayanya (Marsiti, 2005). 

Dengan demikian, sebagai generasi penerus dari warisan leluhur Bali, peneliti memiliki kewajiban 

untuk mensosialisasikan hidangan-hidangan tradisional khas Bali mulai makanan pokok, lauk pauk, 

sayur/sayuran, jajanan maupun minuman, dengan mensinergikan melalui pemanfaatan teknologi 

informasi yakni  resep-resep makanan tradisional Bali berbasis website . Harapannya masyarakat Bali 

khususnya anak-anak dan remaja sebagai bagian yang peka terhadap teknologi mampu mengakses 

berbagai resep makanan tradisional khas Bali selanjutnya dicoba, dinikmati, dan disukai. Dengan 

demikian, seni kuliner Bali akan berkembang, ajeg, dan lestari sebagai bagian dari budaya Bali.Hal ini 
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sejalan dengan pendapat  (Okech.Roselyne, 2014) bahwa Salah satu komponen kunci dari hubungan 

antara makanan dan pariwisata adalah bahwa promosi makanan tradisional. 

Strategi pengembangan makanan tradisional khas Bali berfungsi untuk mengembalikan atau 

memperkenalkan kembali tentang jenis-jenis makanan Tradisional Bali yang merupakan warisan leluhur 

secara turun menurun. Pendaftaran  atau pengelompokkan  kembali beragam  jenis  makanan  tradisional 

Bali yang disosialisasikan melalui media internet  dimaksudkan agar makanan tradisional Bali  tersebut 

ajeg, tidak tergerus arus modernisasi, dan dapat diwarisi oleh generasi berikutnya.   

Dalam proses pengolahan makanan mulai dari persiapan (pembersihan atau pencucian)  sampai  

penataan  hidangan  hendaknya  harus  memperhatikan kebersihan atau higiene dan sanitasi serta nilai 

gizi yang terkandung. Begitu juga pada waktu memasak agar memperhatikan temperatur yang tepat dan 

sesuai agar tidak gosong dan tidak banyak kehilangan vitamin. Selain itu dalam penyimpanan makanan 

juga harus diperhatikan temperaturnya.  Bila tidak sesuai maka makanan akan cepat basi atau 

mengandung bakteri yang membahayakaan kesehatan manusia. Dengan demikian, dalam mengolah 

makanan banyak melibatkan ilmu pengetahuan, antara lain  ilmu gizi, fisika, higiene dan sanitasi serta yang 

lainya. 

Menurut  Candrawati  (dalam  Sujatha, 2001) makanan  tradisional  Bali termasuk minumannya agar 

selalu   bersih atau tidak mengandung penyakit atau sukla. Tubuh sangat memerlukan  karbohidrat, 

protein, lemak, vitamin dan mineral untuk menunjang kesehatan. Namun  bila  cara  pengolahannya  tidak 

bersih  atau orang yang mengolahnya mempunyai pikiran keliru tentang zat-zat tersebut maka makanan 

akan menjadi bumerang bagi kesehatan tubuh manusia. Suci mengemukakan batasan mengenai makanan 

khas suatu daerah termasuk Bali adalah makanan yang dijumpai dan diolah, dihidangkan dan dimakan 

secara berkelanjutan dari generasi ke generasi dan berbeda dari makanan daerah lainnya (Marsiti, 2005). 

 

2. Metode 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dilanjutkan dengan eksperimen  yaitu penelitian yang 

mendalam tentang seni kuliner Bali dengan sengaja menimbulkan variabel Dalam pelaksanaan penelitian 

ini dapat ditinjau dari tujuannya yaitu menggali dan memahami secara luas hidangan  Tradisional khas 

Bali. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian  survei  berlaku secara terbatas  hanya pada objek  yang 

diteliti yaitu hidangan khas Bali. Penelitian ini  dilaksanakan di  Laboratorium Jurusan PKK, dan studi 

literatur  dengan menggunakan teknik purposive. Lokasi ini dipilih   atas dasar pertimbangan (1) Jurusan 

PKK (Tata Boga) memiliki lab. Produksi yang representative untuk melakukan uji coba resep, (2) ekspert 

atau ahli yang digunakan dalam menilai makanan standar terdiri dari para dosen PKK (bidang Boga) . 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti   model   

penelitian   grounded.   Dengan   model   ini   analisis   dilakukan sepanjang kurun waktu berlangsungnya 

proses penelitian dari awal secara terus menerus sampai akhir penelitian 

Selama kurun waktu penelitian, selain melakukan penggalian data secara intensif maka langkah-

langkah yang ditempuh dalam melakukan analisis meliputi identifikasi, klasifikasi, dan sekaligus 

mengadakan analisis terhadap berbagai informasi yang diperoleh di lapangan dengan mengacu pada   

kajian teori yang digunakan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Melalui uji panelis diperoleh hasil uji kualitas secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut: (1) 

kualitas makanan pokok yang telah diuji melalui organoleptic  diperoleh hasil dalam kategori baik sesuai 

kreteria yaitu rasa, tekstur, maupun penampilan; (2) kualitas lauk-pauk secara umum dalam kategori baik, 

hanya disarankan untuk penggunaan bumbu yang lebih tajam (sepek). Sehingga benar-benar mencirikan 

makanan khas Bali; (3) kualitas Sayur maupun sayuran juga dalam kategori baik, denganbeberapa saran 

seperti jukut nangka kelebihan menggunakan kunyit, namun dari aspek rasa bumbu sudah baik.; (4) kualitas 

jajanan dalam kategori baik, tetapi dari segi bentuk lebih ditingkatkan terutama pada jaja bantal yang 
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kebesaran untuk porsi satu orang; (4 )Kualitas minuman dalam kategori baik, mencirikan kekhasan 

minuman tradisional Bali termasuk rujak buah. 

Selanjutnya resep-resep yang telah diuji coba dan dinilai oleh panelis, selanjutnya di buat Website 

untuk mengunggah resep-resep hidangan tradisional Bali mulai dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, 

jajanan, dan minuman. Website yang dibuat nantinya bisa diakses oleh masyarakat secara luas, dengan 

nama akun: http://cokistrirakamarsiti.com. Harapan peneliti melalui website hidangan Bali akan dikenal luas 

oleh masyarakat dan secara tidak langsung bisa dipraktikkan dan menjadi menu dalam lingkungan 

keluarga. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ariani, 2017) bahwa seni kuliner Bali merupakan salah satu seni 

yang harus dilestarikan, karena pada kenyataannya sudah semakin jarang dibuat oleh ibu rumah tangga 

yang bertanggungjawab menyajikan hidangan-hidangan utnuk menu sehari-hari. Hal ini disebabkan 

berbagai factor seperti saat ini peran ibu rumah tangga dituntut berperan ganda sebagai pengelola rumah 

tangga dan juga sebagai pekerja. Disamping itu ada  beberapa alasan ibu rumah tangga jarang memilih 

kuliner tradisional untuk disajikan yaitu: merepotkan karena banyak bumbunya, pengolahannya lama, dan 

anak-anak kurang menyukai. Hal ini sebagai akibat atau dampak dari modernisasi dan globalisasi, 

kepraktisan membeli makanan cepat saji, sehingga kondisi ini jelas sangat mengkhawatirkan dimana 

generasi muda dari waktu ke waktu akan melupakan hidangan tradisional.Hasil penelitian (Sukerti, Marsiti, 

& Suriani, 2016) tentang pengelompokan makanan khas Buleleng diperoleh beraneka ragam makanan 

khas tiap kecamatan yang bisa diangkat menjadi suatu hidangan yang layak dijual, dimana makanan khas 

tersebut menggunakan bahan-bahan alami setempat yang jarang ditemui didaerah lain.  

(Margi, I.K, Ariani, R, P, Widiastini, N.M.A, Suriani, 2013) menyatakan bahwa terbentuknya cara 

pandang masyarakat modern tentang cara pengolahan hidangan tradisional dianggap kurang efisien dan 

menghabiskan waktu lama,sehingga resep-resep tradisional yang diajarkan secara turun temurun dari 

nenek moyang sudah banyak mengalami perubahan, bahkan sebagian hidangan tradisioanal sudah tidak 

dikenal oleh generasi muda saat ini. Kenyataan menunjukkan walaupun masakan khas Bali sudah dijual di 

resto-resto yang ada di daerah Bali, namun belum mampu menjadi salah satu Ikon Pariwisata Bali, hal ini 

disinyalir disebabkan oleh penggunaan bumbu segar yang tajam, (bahasa Bali ;Sepek), belum mampu 

diadaptasi oleh masyarakat luar daerah Bali maupun mancanegara. Hal ini menjadi tantangan bagi 

masyarakat yang respek terhadap perkembangan hidangan tradisional khas Bali, untuk melakukan inovasi, 

modifikasi, diversifikasi hidangan Bali tanpa menghilangkan kekhasan daerah Bali.(Sirtha, 1998). 

Pada konteks kuliner ini, Bali memiliki keunikan dari cara pengolahan hingga penyajiannya yang bisa 

memiliki nilai jual tinggi. Bumbu yang ramah lingkungan yakni bumbu-bumbu yang digunakan berasal dari 

hasil produksi pertanian masyarakat Bali tanpa pengawet makanan dan tanpa bahan tambahan dari bahan 

jadi yang sudah ada di pasar, pada akhirnya mampu menghasilkan citarasa yang lezat, gurih dan khas. 

Selain itu cara pembuatannya yang menggunakan peralatan yang masih tradisional juga mampu 

menghasilkan aroma masakan yang sedap, sehingga beberapa tempat makan ada yang sengaja 

menggunakan peralatan masak tradisional sebagai daya tarik bagi wisatawan. (Widiastini, Ariani, & Andiani, 

2014). Hal ini sejalan dengan  (Everett & Aitchison, 2008)  : peran pariwisata makanan dalam meningkatkan 

pengeluaran wisatawan, peran potensi pariwisata makanan dalam memperluas musim turis, dan 

pemeriksaan ulang tipologi wisata makanan dalam kerangka keberlanjutan selain itu hasil 

penelitian(Pieniak Z, 2009) bahwa.Model yang diusulkan berkontribusi pada pemahaman faktor-faktor yang 

membentuk citra dan mempengaruhi konsumsi makanan tradisional di Eropa secara lebih baik. Sikap umum 

terhadap makanan tradisional, keakraban, dan pentingnya kealamian makanan muncul sebagai penggerak 

konsumsi makanan tradisional. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: (1).Resep-resep makanan pokok khas Bali  yang telah diuji coba dan diuji oleh ekspert, 

menunjukkan hasil dengan kategori baik yang meliputi: Nasi tulen, Nasi tulen merah, nasi kuning Bali, Nai 
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moran sele bun, moran keladi, moran sele sawi, moran biu, Bubuh mareng, Mengguh, Ketupat Nasi, 

Belayag, Entil dan pesor; (2) Hidangan Lauk-pauk  khas Bali , menunjukkan hasil dengan kategori baik yang 

meliputi: Urutan Be Celeng, Lawar merah, lawar putih, tum ayam, pesan cakep, gerangasem, ayam betutu, 

tum be celeng, sate empol;(3) Hidangan sayuran  khas Bali  menunjukkan hasil dengan kategori baik yang 

meliputi: Jukut Ares, jukut balung nangka, jukut plecing gonda, plecing kangkung, kalas kacang 

panjang,urab paku, serombotan;(4) Hidangan Jajanan khas Bali  menunjukkan hasil dengan kategori baik 

yang meliputi: jaja bantal, jaja sumping waluh, klepon; (5). Resep-resep minuman  khas Bali , menunjukkan 

hasil dengan kategori baik yang meliputi: es rujak kuud, es daluman, rujak uyah sera tabya, rujak kuah 

pindang 

Penelitian ini terbatas pada klasifikasi hidangan tradisional Bali dari makanan pokok, lauk-pauk, 

sayuran, jajanan, dan minuman. Sedangkan makanan pendamping maupun pelengkap, dan juga makanan 

pada kesempatan khusus belum diteliti. Oleh karena itu disarankan kepada peneliti lain untuk melanjutkan 

penelitian ini sesuai jenis hidangan dimaksud. 

 

Daftar Rujukan 

 

Ariani, R. P. (2017). Mengenal kuliner bali (1st ed.). PT.RAJAGRAFINDO PERSADA. 
Everett, S., & Aitchison, C. (2008). The Role of Food Tourism in Sustaining Regional Identity: A Case Study 

of Cornwall, South West England. Journal of Sustainable Tourism. https://doi.org/10.2167/jost696.0 
Margi, I.K, Ariani, R, P, Widiastini, N.M.A, Suriani, N. M. (2013). Identifikasi potensi wisata kuliner berbasis 

bahan baku lokal di Bali. Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2). 
Marsiti, C. I. R. (2005). Hidangan Bali (p. 15). singaraja. 
Okech.Roselyne, N. (2014). Developing Culinary Tourism: The Role of Food as a Cultural Heritage in 

Kenya. Confrence of Global Busness. https://doi.org/978-1-941505-14-4 
Pieniak Z. (2009). Association between traditional food consumption and motives for food choice in six 

European countries. Elsevier. https://doi.org/doi:10.1016/j.appet.2009.05.019 
Sirtha, I. . (1998). Aspek Budaya Makanan Tradisional Bali Dalam Menunjang Program Pariwisata. 

Dinamika Kebudayaan, 1. 
Suandra. (1972). Dharma Caruban (Tuntutan Ngebat). Denpasar : CV Kayumas Agung. Suci, dkk. 1986 

Pengolahan Makanan. denpasar: CV Kayu Mas. 
Sukerti, ni wayan, Marsiti, C. I. R., & Suriani, ni made. (2016). KAJIAN TENTANG MAKANAN 

TRADISIONAL BULELENG SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN SENI KULINER BALI. Prosiding 
senari4. 

Widiastini, A. N. ., Ariani, R. ., & Andiani, D. . (2014). Pengemasan Makanan Lokal Sebagai Produk Wisata 
Kuliner Di Bali. Jurnal STP Trisakti. 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  522 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) 
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS 

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS  
 

I Made Sutama1, I Dewa Gede Budi Utama2 

1,2Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNDIKSHA 
Email: imadesutamaubd@gmail.com 

 

ABSTRACT 

This study aims to describe (1) ICT utilization needs, (2) utilization of ICT, and (3) obstacles faced in utilizing ICT by 
teachers in learning writing. To achieve that goal a quantitative descriptive design is used. The subjects of this study 
were 37 Indonesian language teachers spread across nine SMANs in Buleleng, with locations inside, side, and 
outside the city. Data were collected by questionnaire and analyzed quantitatively. It was found that out of the fifteen 
potential ICTs offered, there were nine needed by most (more than 90%) teachers. Of the nine potentials required, 
only six potentials are used by most teachers, namely: (1) looking for writing learning materials, (2) looking for text 
models, (4) asking students to find material on writing, (5) asking students to find models text, (5) asking students to 
find material to write, (6) scoring the student's writing. There are five obstacles faced by the teacher. The most 
dominant is the limited facilities and infrastructure. 
 
Keywords: learning, writing, utilization, ICT 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) kebutuhan pemanfaatan TIK, (2) pemanfaatan TIK, dan (3) 
kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan TIK oleh guru dalam pembelajaran menulis. Untuk mencapai tujuan itu 
rancangan deskriptif kuantitaif digunakan. Subjek penelitian ini adalah 37 guru bahasa Indonesia yang tersebar di 
sembilan SMAN di Buleleng, dengan lokasi dalam, pinggir, dan luar kota. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan 
diolah secara kuantitatif. Ditemukan bahwa dari lima belas potensi TIK yang ditawarkan, ada sembilan yang 
dibutuhkan oleh sebagian besar (lebih dari 90%) guru.  Dari sembilan potensi yang  dibutuhkan, hanya enam potensi 
yang dimanfaatkan oleh sebagian besar guru, yaitu: (1) mencari materi pembelajaran menulis, (2) mencari model 
teks,(4) meminta siswa menemukan materi tentang tulisan, (5) meminta siswa menemukan model teks, (5) meminta 
siswa menemukan materi untuk menulis, (6) melakukan penskoran terhadap tulisan siswa. Ada lima kendala yang 
dihadapi guru. Yang paling dominan adalah keterbatasan sarana dan prasarana.  

Kata kunci: pembelajaran, menulis, pemanfaatan, TIK 

1. Pendahuluan 

Sampai saat ini, TIK telah berkembang demikian pesat. Kepesatan perkembangannya ditandai oleh 

telah lahirnya berbagai produk TIK, baik yang berupa perangkat keras maupun yang berupa perangkat 

lunak. Produk-produk itu pun telah dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pihak dalam banyak 

bidang. Kita, misalnya, tentu tidak asing lagi dengan bagaimana TIK digunakan untuk menopang 

administrasi negara atau pemerintahan.  Pengurusan berbagai izin tertentu di sejumlah instansi sudah 

dilakukan secara daring (on line). Begitu juga dengan penyampaian data yang berkaitan dengan pajak. 

TIK juga telah dimanfaatkan dalam bidang-bidang yang lain, seperti pertahanan dan keamanan, ekonomi, 

dan budaya. 

Lalu, bagaimana dengan dunia pendidikan? Pemanfaatan TIK yang paling merata dan menonjol di 

semua institusi pendidikan berkaitan dengan sistem administrasi, baik itu administrasi akademik, 

keuangan, maupun sumber daya manusia. Padahal, urusan pendidikan bukan hanya berkenaan dengan 

administrasi. Administrasi hanya penopong.Yang jauh lebih penting dan merupakan inti dari urusan dunia 

pendidikan adalah pembelajaran. 

Pembelajaran juga sangat memerlukan pemanfaatan TIK. TIK dalam pembelajaran tidak saja dapat 

dimanfaatkan dalam kaitan dengan pengembangan dan/atau penyediaan media pembelajaran, tetapi juga 
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sebagai sarana dan sumber belajar untuk berbagai mata pelajaran, termasuk Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia, khususnya dalam mengembangkan keterampilan menulis. Menurut Dudeney dan Hockly 

(2007: 7), sejak tahun 1980-an, dalam dunia pengajaran bahasa, telah dikenal apa yang disebut dengan 

Computer Assisted Language Learning (CALL). Model awal dari program CALL menuntut siswa 

merespon stimulus pada layar computer dan melaksanakan tugas, seperti mengisi teks rumpang atau 

melakukan aktivitas pilihan ganda. Ketika akses ke TIK semakin luas, CALL tidak lagi sekadar 

menggunakan computer, tetapi juga telah menggunakan internet dan perangkat berbasis web. 

Penggunaan TIK dalam pembelajaran menulis telah membawa banyak manfaat. “Internet 

resources can enhance and expand the writing process by focusing on defferent writing forms or genres, 

using video clips of authors to serve as writing mentors, explaining and facilitating the editing and revising 

processes, and providing publishing opportunities for student writers.” (Sweeny, 2010). Penelitian Arslan 

dan Sahin-Kizil (2010)  membuktikan bahwa penggunaan blog telah memberikan guru alat yang sangat 

membantu pembelajaran menulis untuk pebelajar bahasa Inggris tingkat madya di Universitas Turki. Hasil 

analisis data menunjukkan pembelajaran menulis yang terintegrasi dengan blog menghasilkan 

peningkatan yang lebih besar dalam performansi menulis siswa. Temuan ini sejalan dengan temuan 

Vurdien (2013) di Spanyol. Di situ, terbukti bahwa blog dapat memotivasi siswa mengembangkan 

keterampilan menulis mereka melalui refleksi diri dan balikan sejawat. Intinya adalah TIK dengan 

berbagai aspeknya telah memainkan peran signifikan dalam pengajaran bahasa kedua maupun asing 

(Shang, 2007; Foroutan & Nooreen, 2012). 

Sementara TIK terbukti memberi banyak manfaat pada pembelajaran menulis, di kalangan siswa 

ada fenomena menggembirakan. Hampir tidak ada siswa SMA yang tidak memiliki gawai (gadget) apapun 

jenisnya, mulai dari laptop sampai dengan telepon genggam.  Siswa telah tumbuh dengan teknologi, dan 

teknologi telah secara alamiah menjadi bagian hidupnya (Dudeney dan Hockly, 2007: 7). Akses ke 

jaringan internet sangat luas dan semakin mudah karena mereka dapat melakukan dari telepon 

genggamnya masing-masing dengan memasang kartu internet yang disediakan oleh berbagai 

perusahaan dengan harga yang semakin terjangkau. 

Persoalannya adalah untuk apa saja TIK dibutuhkan, seberapa jauh TIK telah dimanfaatkan oleh 

guru dalam pembelajaran menulis, dan apa kendalanya? Pertanyaan ini semakin menarik untuk 

dikemukakan di tengah adanya kesan sebagian guru bahasa Indonesia gagap teknologi sementara 

keprofesionalnnya menuntut penguasaan TIK untuk menopang keberhasilan pembelajaran, khususnya 

pembelajaran menulis. 

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. kebutuhan akan TIK  oleh guru bahasa Indonesia dalam mengelola pembelajaran menulis, 

2. pemanfaatan TIK yang sejauh ini telah dilakukan oleh guru bahasa Indonesia dalam mengelola 

pembelajaran menulis, dan 

3. kendala yang dihadapi oleh guru bahasa Indonesia dalam memanfaatkan TIK sebagai penunjang 

pelaksanaan pembelajaran menulis. 

 Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, teori berikut ini dijadikan landasan. 

TIK dan Pembelajaran Menulis 

 TIK adalah seperangkat alat dan sumber daya teknologi yang digunakan untuk 

mengomunikasikan, menciptakan, mendiseminasikan, menyimpan, dan mengelola informasi (Wiki Media 

Project, dalam Sharndama, 2013). Dunia pengajaran memerlukan dukungan TIK dan, oleh karena itu, 

perkembangan TIK perlu direspon dengan baik, terutama oleh kalangan guru, termasuk guru di bidang 

bahasa. Ljungdahl dan March (2006: 316) menyatakan, ”As educators in the 21st century, we need to 

accomodate the new information and communication technology in the context of literacy education.  ICT 

can be harnessed to exploit pedagogical potential in the classroom.” ”Cognizant educators living in this 

digital era cannot simply ignore the myriad modern technology available for exploration, experimentation, 
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and integration into their traditional classroom pedagogies (Mabuan & Ebron Jr, 2017: 98-99).”  Oleh 

karena itu, menurut Hyland (2003: 144), dalam dunia yang semakin didominasi oleh Teknologi Informasi 

dan Komunikasi elektronik, guru menulis sering dihadapkan pada tuntutan untuk mengintegrasikan 

teknologi itu ke dalam kelas.  

Teknologi baru itu telah memiliki dampak besar cara kita menulis, jenis tulisan yang kita buat, 

bentuk produk akhir yang kita ambil, dan cara kita menarik pembaca. Teknologi baru itu berimplikasi 

bukan hanya pada apa yang kita ajarkan, tetapi telah memengaruhi juga cara kita mengajar (Hyland, 

2003: 145). Berbagai kemungkinan komunikasi jarak jauh dengan teknologi juga telah membuka peluang 

untuk guru menghubungkan siswanya dengan banyak informasi, saran, dan orang, sesuatu yang 

sebelumnya tidak dimungkinkan (Hyland, 2003: 145). Internet telah menjadikan siswa mudah untuk 

memeroleh dan memublikasikan teks secara daring dan memperluas pengalaman mereka dalam 

berkomunikasi melampaui ruang kelas, sementara jaringan dalam kelas meningkatkan interaksi 

antarsiswa dalam melakukan ramu pendapat dan pemberian respon sejawat. Jadi, ada banyak manfaat 

yang bisa dipetik dari pemanfaatan TIK dalam pembelajaran menulis sebagaimana disampaikan oleh 

Ljungdahl dan March ( 2006: 317). 

 

Internet dalam Pembelajaran Menulis 

Internet adalah basis data daring yang masif yang dapat memberi penggunanya akses  ke ratusan 

juta dokumen multimedia (Hyland, 2003: 158). Barangkali peran paling luas yang dimainkan oleh internet 

adalah sebagai sumber penelitian yang memberikan kepada siswa data yang dapat mereka gunakan 

dalam tugas-tugas menulis. tanpa merujuknya dan bahkan membuka kesempatan untuk mengunduh teks 

secara lengkap Cara lain untuk mengeksploitasi banyaknya materi teks di internet adalah dengan 

mengumpulkan dan menganalisis pola bahasa yang terkandung di dalam teks-teks itu, menggambarkan  

teks dalam berbagai topik sebagai korpora bahasa yang dapat memberikan wawasan tentang berbagai 

jenis teks tulis. Ada alasan kuat untuk mengkaji data real. Basis data yang berkenaan dengan tulisan 

otentik dapat membantu kita memahami ciri bahasa tulis dan menjadikannya jelas bagi siswa. Di samping 

sebagai sumber informasi dan mengompilasi korpora, internet juga merupakan sumber yang kaya akan 

materi belajar bahasa dan saran-saran yang berkenaan dengan menulis. Yang terakhir, internet 

memberikan ruang alternatif kepada siswa untuk memublikasikan tulisannya. Guru dapat merancang 

halaman web untuk kelas atau mendorong siswa untuk membuat situs sendiri untuk memuat karya-karya 

mereka.  

 

Persoalan Penerapan TIK dalam Pembelajaran 

Namun perlu disadari bahwa teknologi, apa pun wujudnya, pada umumnya seperti pisau bermata 

dua: memberi manfaat di satu sisi, sementara di sisi lain membawa mudarat. Di balik manfaat TIK bagi 

pembelajaran, ada juga dampak buruk yang perlu diwaspadai (Amstrong dan Casement dalam Ljungdahl 

dan March, 2006: 317). Sebagaimana diketahui, plagiarisme adalah salah satu masalah yang semakin 

menjadi-jadi pada abad elektronik sekarang ini dibandingkan dengan pada masa sebelumnya (Flowerdew 

dan Li, 2007).  

Persoalan yang ada bukan hanya terkait dengan adanya dampak buruk TIK, tetapi juga kesiapan 

guru memanfaatkan kemajuan teknologi. Knezek dan Christansen (dalam Gajek, 2015) menyatakan ada 

enam tahap model adaptasi teknologi oleh guru. Tahap 1 adalah sadar: mereka tahu akan adanya 

teknologi tetapi tidak menggunakannya. Tahap 2 adalah mempelajari proses: mereka mencoba 

mengatasi rasa frustasi dari upaya pertama menggunakan teknologi. Tahap 3 adalah memahami dan 

menerapkan proses: mereka mengidentifikasi tugas-tugas berbasis TIK yang bermanfaat dalam konteks 

pembelajarannya. Tahap 4 adalah akrab dan percaya diri: mereka percaya diri dalam menggunakan 

teknologi. Tahap 5 adalah adaptasi untuk konteks lain: mereka memandang komputer sebagai alat dan 

lebih terfokus pada fungsionalitasnya  daripada pada teknologinya. Tahap 6 adalah aplikasi kreatif untuk 

konteks baru: mereka mampu mengintegrasikan teknologi ke kurikulum dan menerapkannya secara 
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kreatif di dalam kelas. Agar sukses dalam memanfaatkan teknologi di dalam kelas, menurut Ljungdahl 

dan March (2006: 320-321), beberapa hal perlu dimiliki oleh guru, seperti: sikap positif terhadap TIK, 

pengetahuan yang memadai tentang TIK, dan keterampilan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. 

 

2. Metode  

Penelitian ini  dilaksanakan dengan rancangan kuantitatif. Rancangan ini dipilih terkait dengan sifat 

masalah penelitian dan data yang diperlukan untuk menjawabnya. Subjek penelitian ini adalah siswa SMA 

Negeri di Kabupaten Buleleng beserta seluruh guru bahasa Indonesi di sekolah tersebut. Karena 

banyaknya jumlah subjek penelitian,  dilakukan penyampelan. Penyampelan  dilakukan secara klaster 

dengan satuan sekolah. Diambil 50% (sembilan dari delapan belas) SMA Negeri di Kabupaten Buleleng 

yang dianggap tersebar di dalam kota, pinggir kota, dan luar kota.  Kesembilan SMA negeri itu adalah (1) 

SMAN 1 Singaraja, (2) SMAN 3 Singaraja, (3) SMAN 1 Sukasada, (4) SMAN 1 Sawan, (5) SMAN 1 

Kubutambahan, (6) SMAN 1 Tejakula, (7) SMAN 1 Banjar, (8) SMAN 1 Busungbiu, dan (9) SMAN 1 

Gerokgak. Dari kesembilan sekolah itu, ada 37 guru bahasa Indonesia yang dilibatkan sebagai sampel. 

Data  dikumpulkan dengan metode kuesioner. Selanjutnya, data yang terkumpul  dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Sesuai dengan rumusan masalah, pada bagian ini, secara berturut-turut, akan disampaikan hasil 

penelitian berkenaan dengan (1) untuk apa sajakah TIK dibutuhkan oleh guru bahasa Indonesia dalam 

mengelola pembelajaran menulis, (2) untuk apa sajakah sejauh ini TIK dimanfaatkan oleh guru bahasa 

Indonesia dalam mengelola pembelajaran menulis, (3) apa saja kendala yang dihadapi oleh guru bahasa 

Indonesia dalam memanfaatkan TIK sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran menulis. 

3.1 Hasil Penelitian  

3.1.1 Kebutuhan TIK bagi Guru dalam Pembelajaran Menulis 

Melaui tabel berikut ini, disampaikan untuk apa saja TIK dibutuhkan oleh guru bahasa Indonesia 

dalam mengelola pembelajaran menulis di SMA Negeri di Kabupaten Buleleng. 

 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Kebutuhan  TIK dalam Pembelajaran Menulis oleh Guru SMA Negeri  

               di Kabupaten Buleleng 

NO. POTENSI TIK DIBUTUHHKAN 

YA TIDAK 

1 Mencari/menelusuri materi pembelajaran menulis 37 (100%)  - 

2 Mencari model/contoh tulisan dalam berbagai jenis teks 37 (100%)  - 

 3 Menggunakan/memanfaatkannya ketika mengajarkan menulis di 
kelas, seperti untuk menayangkan materi pembelajaran menulis 

34 (92%)  3 (8%) 

4 Meminta siswa menemukan materi tentang tulisan 36 (97%)  1(3%) 

5 Meminta siswa menemukan model/contoh tulisan 36 (97%)  1 (3%) 

6 Meminta siswa menemukan materi/bahan untuk menulis 35 (95%)  2 (5%) 

7 Meminta siswa menulis dengan menggunakan laptop,  
komputer, atau ponsel pintar 

30 (81%)  7 (19%) 

8 Memberikan tugas menulis melalui email atau website/sistem e-
learning  sekolah 

7 (9%)  30 (81%) 

9 Mengumpulkan/menerima tugas menulis dari siswa 35 (95%)  2 (5%) 

10 Memberikan koreksi pada tulisan siswa melalui email atau 
sistem  e-learning  sekolah 

11 (30)%)  26 (70%) 

11 Saling memberi  koreksi terhadap tulisan sesama siswa 29 (78%)  8 (22%) 

12 Memublikasikan tulisan siswa melalui blog 19 (51%)  18 (49%) 

13 Melakukan penskoran terhadap tulisan siswa 35 (95%)  2 (5%) 

14 Mengumumkan skor tulisan siswa 34 (92%)  3 (8%) 

15 Melakukan diskusi (chatting) dengan siswa terkait masalah yang 
dialami siswa dalam pembelajaran menulis 

30 (81%)  7 (19%) 
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Dari lima belas potensi TIK yang ditawarkan kepada guru bahasa Indonesia  di SMA Negeri di 

Kabupaten Buleleng, ada sembilan yang dibutuhkan oleh sebagian besar dari mereka (lebih dari 90%), 

yaitu:  potensi (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9), (13), dan (14).  Sementara itu, ada dua potensi yang 

dinyatakan tidak dibutuhkan oleh banyak guru, yaitu: potensi (8) dan (10) yang berkenaan dengan e-mail 

dan e-learning sekolah. 

3.1.2 Pemanfaatan TIK oleh Guru dalam Pembelajaran Menulis 

Melalui tabel berikut ini, disampaikan data untuk apa saja TIK dimanfaatkan oleh guru bahasa 

Indonesia dalam mengelola pembelajaran menulis di SMA Negeri di Kabupaten Buleleng.  

 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Pemanfaatan  TIK dalam Pembelajaran Menulis oleh Guru SMA Negeri 

                di Kabupaten Buleleng 

NO. POTENSI TIK DIMANFAATKAN 

YA TIDAK 

1 Mencari/menelusuri materi pembelajaran menulis 36 (97%) 1 (3%) 

2 Mencari model/contoh tulisan dalam berbagai jenis teks 34 (92%) 3 (8%) 

3 Menggunakan/memanfaatkannya ketika mengajarkan menulis di 
kelas, seperti untuk menayangkan materi pembelajaran menulis 

28 (76%) 9 (24%) 

4 Meminta siswa menemukan materi tentang tulisan 35 (95%) 2 (5%) 

5 Meminta siswa menemukan model/contoh tulisan 35 (95%) 2 (5%) 

6 Meminta siswa menemukan materi/bahan untuk menulis 32 (86%) 5 (14%) 

7 Meminta siswa menulis dengan menggunakan laptop,  
komputer, atau ponsel pintar 

28 (76%) 9 (24%) 

8 Memberikan tugas menulis melalui email atau website/sistem e-
learning  sekolah 

7 (19%) 30 (81%) 

9 Mengumpulkan/menerima tugas menulis dari siswa 28 (76%) 
 

9 (24%) 

10 Memberikan koreksi pada tulisan siswa melalui email atau 
sistem  e-learning  sekolah 

7 (19%) 30 (81%) 

11 Saling memberi  koreksi terhadap tulisan sesama siswa 23 (62%) 14 (38%) 

12 Memublikasikan tulisan siswa melalui blog 8 (22%) 29 (78%) 

13 Melakukan penskoran terhadap tulisan siswa 32 (86%) 5 (14%) 

14 Mengumumkan skor tulisan siswa 29 (78%) 8 (22%) 

15 Melakukan diskusi (chatting) dengan siswa terkait masalah yang 
dialami siswa dalam pembelajaran menulis 

22 (59%) 15 (41%) 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dari sembilan potensi yang dinyatakan dibutuhkan oleh sebagian 

besar guru, hanya enam potensi yang dinyatakan dimanfaatkan oleh sebagian besar guru bahasa 

Indonesia SMA Negeri di Kabupaten Buleleng. Keenam potensi itu adalah potensi (1), (2), (4), (5), (6), 

dan (13). Sementara itu, potensi (3), (9), dan (14), kemudian, dinyatakan dimanfaatkan oleh kurang dari 

30 orang (di baah 80%). 

 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi oleh Guru dalam Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran Menulis 

Berikut ini disampaikan data yang berkenaan dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh guru 

bahasa Indonesia dalam pemanfaatan TIK untuk menunjang pembelajaran menulis di SMA Negeri di 

Kabupaten Buleleng. 

 

Tabel 4.3 Kendala yang Dihadapi oleh Guru dalam Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran   

                Menulis 

No. Jenis Kendala Yang Mengalami 

1 Siswa belum mampu menemukan materi melalui komputer atau 
ponsel/memanfaatkan TIK. 

9 

2 TIK sedikit dimanfaatkan untuk belajar atau mencari inspirasi menulis.   

3 Tidak semua siswa dapat memanfaatkan TIK/memiliki komputer/laptop karena 11 
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keterbatasan biaya. 

4 Ketersediaan wifi/jaringan internet di sekolah terbatas/tidak mendukung. 10 

5 Ketersediaan perangkat keras/sarana dan prasarana (laptop, computer, atau ponsel 
pintar, termasuk LCD projector) terbatas. 

14 

6 Kemampuan guru memanfaatkan TIK terbatas. 8 

7 Kesempatan untuk belajar memanfaatkan TIK kurang.  

8 Siswa dilarang membawa telepon selular ke sekolah. 4 

9 Materi dari sumber terpercaya kurang (materi dari blog kurang relevan). 2 

Berdasarkan tabel di atas, ada sembilan kendala yang dikemukakan oleh guru bahasa Indonesia 

SMA Negeri di Kabupaten Buleleng sebagai penghambat pemnfaatan TIK dalam Pembelajaran menulis. 

Di antara kesembilan kendala itu, ada lima yang dominan. Secara berurutan, yang paling dominan adalah 

keterbatasan sarana dan prasarana, disusul dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh sisa, jaringan 

internet yang terbatas, kelemahan kemampuan siswa dalam memanfaatkan TIK, dan keterbatasan 

kemampuan guru dalam memanfaatkan TIK. 

3.2 Pembahasan 

Ada beberapa temuan menonjol yang menarik untuk dibahas pada bagian ini. Yang pertama 

berkenaan dengan kebutuhan pemanfaatan TIK oleh guru. Sebagian besar guru menyatakan bahwa 

pemanfaatan TIK dibutuhkan dalam hal (1) mencari materi tentang menulis, (2) mencari contoh teks, (3) 

menunjang pembelajaran di kelas, (4) meminta siswa mencari materi tentang menulis, (5) meminta siswa 

mencari model teks, (6) meminta siswa mencari materi untuk menulis, (7) menyetor tugas menulis, (8) 

memberi skor terhadap tulisan siswa, dan (9) mengumumkan skor tulisan siswa. Sementara itu, yang 

dinyatakan tidak dibutuhkan oleh sebagaian besar guru adalah (1) memberikan tugas menulis melalui 

email atau fasilitas e-learning sekolah dan (2) memberikan koreksi terhadap tulisan siswa melalui email 

atau fasilitas e-learning sekolah. Ada beberapa kemungkinan penyebab dari pernyataan akan kebutuhan 

TIK seperti di atas. Materi cetak yang membahas tentang teori tulisan dan contoh teks dalam bahasa 

Indonesia sangat terbatas. Di samping itu, buku teks yang diterbitkan sebagai buku penunjang 

pembelajaran di sekolah juga tidak secara rinci membahas hal itu. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan 

materi untuk menulis. Kebanyakan siswa bukan pembaca yang tekun. Itu menyebabkan mereka miskin 

wawasan pengetahuan untuk ditulis. Oleh karena itu, bergantung pada sumber-sumber daring (online) 

merupakan pilihan yang tak terelakkan. Hayland (2003: 158) menyatakan bahwa fasilitas internet tidak 

hanya memfasilitasi jenis komunikasi bermedia komputer, tetapi juga memungkinkan guru dan siswa  

untuk menemukan dan membaca secara mudah teks daring yang dapat memberikan (a) data untuk 

projek, (2) informasi, tugas-tugas, dan materi untuk pembelajaran, (c) bahasa yang otentik untuk 

dianalisis, dan (d) tempat bagi siswa untuk memublikasikan karya mereka. Di samping sebagai sumber 

informasi dan mengompilasi korpora, internet juga merupakan sumber yang kaya akan materi belajar 

bahasa dan saran-saran yang berkenaan dengan menulis. Jika kemudian email dan elearning dinyatakan 

tidak dibutuhkan oleh kebanyakan guru, penyebabnya juga ada. Pemanfaatan keduanya menuntut 

penyediaan waktu yang lebih banyak dan ketrampilan TIK yang lebih tinggi. Tidak banyak guru yang mau 

memenuhi tuntutan itu. Padahal, menurut Ljungdahl dan March (2006: 320-321), beberapa hal perlu 

dimiliki oleh guru, seperti: sikap positif terhadap TIK, pengetahuan yang memadai tentang TIK, dan 

keterampilan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Kondisi itu sejalan dengan temuan sebuah 

penelitian di Amerika Serikat. Pada tahun 2011, di Amerika Serikat, dilakukan penelitian dengan topic 

“Persepsi Guru terhadap Pengintegrasian TIK ke dalam Pembelajaran Membaca-Menulis. Ditemukan 

bahwa integrasi TIK ke dalam kurikulum rendah, ada persepsi bahwa ada kendala untuk 

mengintegrasikannya dari sisi teknologi, bukan dari sisi kurikulumnya. 

Temuan menonjol kedua adalah dari sembilan potensi TIK yang dinyatakan dibutuhkan oleh guru, 

hanya enam yang betul-betul dimanfaatkan oleh guru dalam menunjang pembelajaran menulis di kelas, 

yaitu: (1) mencari materi pembelajaran menulis, (2) mencari model teks, (4) meminta siswa menemukan 

materi tentang tulisan, (5) meminta siswa menemukan model teks, (5) meminta siswa menemukan materi 
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untuk menulis, (6) melakukan penskoran terhadap tulisan siswa. Tiga lainnya tidak dimanfaatkan, yaitu: 

menunjang pembelajaran di kelas, menyetor tulisan siswa, dan mengumumkan skor tulisan siswa. 

Mengapa kemudian TIK tidak dimanfaatkan dalam pembelajaran menulis di kelas tampaknya ada 

kaitannya dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua siswa memiliki laptop atau computer. 

Apalagi yang di luar kota. Kebanyakan dari mereka tidak memilikinya. Siswa tidak boleh membawa 

telepon genggam ke sekolah. Lebih-lebih lagi, tidak semua sekolah terjangkau oleh jaringan internet, 

termasuk yang di pinggir kota. Padahal, menurut Hyland (2003: 145), TIK tidak bisa dilepaskan dari 

komputer karena dengan komputer penerapan TIK difasilitasi. Ini berarti bahwa komputer atau perangkat 

sejenis lainnya memegang peranan penting dalam pemanfaatan TIK. 

Temuan menonjol ketiga adalah ada lima kendala  yang dominan yang dihadapi oleh guru dalam 

pemanfaatan TIK untuk menunjang pembelajaran menulis. Secara berurutan, yang paling dominan 

adalah keterbatasan sarana dan prasarana, disusul dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh siswa, 

jaringan internet yang terbatas, kelemahan kemampuan siswa dalam memanfaatkan TIK, dan 

keterbatasan kemampuan guru dalam memanfaatkan TIK. Jika kelimanya kita ringkas menjadi dua, maka 

akan ada kendala sarana dan prasarana akibat keterbatasan dana dan kekurangmampuan  guru dan 

siswa dalam memanfaatkan TIK. Kondisi itu tampaknya berhubungan dengan bentangan lokasi 

penelitian, dari kota sampai ke pinggir kota, dengan porsi lebih besar di pinggir dan luar kota. Seperti 

diketahui, sekolah di kota biasanya diisi oleh siswa-siswa yang secara financial orang tuanya lebih 

mampu. Begitu juga sebaliknya. Itu berdampak pada kepemilikan sarana dan prasarana penunjang 

pembelajaran, termasuk computer, laptop, atau telepon pintar. Dengan demikian menjadi wajar kalau 

sarana dan prsarana menjadi kendala utama. Kondisi itu akan berdampak pada keterampilan 

menggunakannya. Jika sarana dan prasarana saja tidak dimiliki, mana mungkin mereka terampil 

menggunakannya. 

 

4. Simpulan  

Berdasarkan paparan pada bagian hasil penelitian di atas, disimpulkan bahwa belum semua 

potensi TIK dimanfaatkan secara optimal oleh semua guru bahasa Indonesia SMA Negeri di Kabupaten 

Buleleng dalam pembelajaran menulis.  Penyebab yang paling dominan adalah keterbatasan sarana dan 

prasarana pendukung dan kemampuan memanfaatkannya.  
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ABSTRACT 
 

 This study aims to determine the validity of the instrument of measuring the quality of modification of motifs 
and fabric materials. Quality measurement instruments are based on theoretical elements of design and design 
principles, tailored to the quality of original mastuli fabrics. The number of grains of measurement instruments was 
developed as many as 18 items. Judges who assess the contents of the instrument as much as 2 people and 
subject limited to 10 people mastuli fabric craftsman in the Village Kalianget. Quality test analysis is done as 
follows. (1) content validation is analyzed by the Gregory formula in order to examine the provisions of the 
instrument items in terms of the accuracy of the instrument contents to measure the quality of the modified 
mastuli fabric; (2) empirical validation is calculated by product moment correlation, and reliability is calculated by 
Alpha- Cronbach The results obtained as follows. Based on the results of content validity analysis of 1, very high 
category. Empirical test results all items in the category valid with reliability of 0.81 which means the level of 
keajaegan instrument is very high. 
 
Keywords: mastuli woven fabric, motive modification, material modification, instrument validation,  
                 quality measurement 

 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil  validitas instrumen pengukuran kualitas modifikasi motif 
dan bahan kain tenun. Instrumen pengukuran kualitas disusun berdasarkan teori unsur desain dan peinsip 
desain, disesuaikan dengan kualitas kain mastuli asli. Jumlah butir instrumen pengukuran ini dikembangkan 
sebanyak 18 butir. Judges yang menilai isi instrumen sebanyak 2 orang dan subjek terbatas sebanyak 10 orang 
pengerajin kain mastuli di Desa Kalianget. Analisis uji kualitas dilakukan sebagai berikut. (1) validasi isi dianalisis 
dengan rumus Gregory dengan tujuan untuk menelaah ketetapan butir-butir instrument ditinjau dari ketepatan isi 
instrumen untuk mengukur kualitas kain mastuli yang sudah dimodifikasi, (2) validasi empirik dihitung dengan 
menggunakan korelasi product moment, dan reliabilitas dihitung dengan Alpha-Cronbach Hasil penelitian 
diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis validitas isi sebesar 1, kategori sangat tinggi. Hasil uji 
empirik semua butir pada kategori valid dengan reliabilitas sebesar 0,81 yang berarti tingkat keajaegan 
instrument sangat tinggi. 

 
Kata  kunci: kain tenun mastuli, modifikasi motif, modifikasi bahan, validasi instrumen, pengukuran kualitas 

 

1. Pendahuluan 

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali Utara. Kain tenun 

tradisional yang dimiliki di Kabupaten Buleleng sangat bervariasi di sepanjang wilayah Bali Utara dari 

Tejakula, Pacung, Kubutambahan, Singaraja, Banjar, sampai Busung Biu. Beberapa jenis kain tenun 

tesebut hanya ada di Buleleng dan sulit ditemui di daerah lain di Bali. Misalnya Kain Bebali yang ada 

di daerah pacung, Mastuli yang ada di daerah Banjar (Kalianget), Songket yang ada di daerah 

Beratan dan Jinengdalem. 

Buleleng sendiri memiliki banyak kain tenun yang belum cukup populer di mata masyarakat. 

Salah satu contohnya adalah kain Mastuli. Sebagai salah satu jenis kain tradisional yang dihasilkan 

oleh masyarakat kawasan Bali Utara, kain ini tampaknya memiliki popularitas yang lebih rendah 

dibandingkan Kain Endek, Gringsing, dan Songket (Balipost, 2012: 3). Hal ini dilihat dari 

peredarannya di pasaran serta pemakaiannya di masyarakat. Sebagai warisan budaya leluhur, kain 

Mastuli memiliki kedudukan yang sama dengan kain yang lain untuk dilestarikan dan dikembangkan. 

Pelestarian dan pengembangan itu mendapat tantangan yang lebih besar, mengingat popularitasnya 

di masyarakat masih rendah. Untuk itu diperlukan berbagai upaya guna mempopulerkan kain tersebut 

di tengah masyarakat. 

Kain tenun Mastuli, salah satu yang dihasilkan masyarakat yang berada di Desa Kalianget yang 

merupakan kain tenun tradisonal masyarakat Desa Kalianget.  Motif khas kain ini adalah garis-garis 
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dan geometris. Menurut Ariyasa (Balipost, 2005: 3-4) menyataan bahwa kain tradisional dari sekian 

kain gedogan yang ditemukan ternyata kain khas Buleleng seperti kain Mastuli misalnya yang 

mempunyai sisi yang tidak simetris antara sisi kiri dan sisi kanan. Tidak simetrisnya kain gedogan ini 

karena diisi pengurip sehingga terbagi menjadi dua bagian yang tidak simetris. Ini merupakan salah 

satu bentuk ekspresi rwa bhineda pada kain Mastuli. Rwa bhineda sendiri merupakan pandangan 

yang berdasarkan pada sistem klasifikasi yang bersifat dualistis, apakah itu baik- buruk, widya -

awidya, kanan-kiri, purusa-predana dan yang lainnya. Dalam pemaknaan Ajeg Bali, pengakuan inilah 

merupakan salah satu inner power yang setiap saat mesti digelorakan pada tataran individu manusia 

Bali.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kain khas Buleleng merupakan kain yang 

memiliki keunikan atau karakteristik tersendiri karena dipengaruhi oleh pengetahuan budaya, 

kepercayaan, organisasi sosial masyarakat, religi serta simbol status dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal itu selaras dengan pendapat  Prayitno (2010: 32) bahwa kain, khususnya tenunan 

mencerminkan pengetahuan budaya, kepercayaan, organisasi sosial masyarakat, religi serta simbol 

status dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat tenunan mencerminkan aspek-aspek sosial 

budaya dalam masyarakat, keberadaannya harus dijaga atau dilestarikan serta dikembangkan, 

sehingga aspek-aspek sosial budaya yang terkandung di dalamnya tidak mengalami kepunahan.  

Dengan keanekaragaman kain tenun tradisional yang menjadi ciri khas kabupaten Buleleng, 

Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan segenap jajarannya telah menggelar perhelatan seni ini 

sebagai upaya untuk menghormati kearifan lokal, heritage, dan kekhasan Buleleng. Buleleng Festival 

yang disingkat Bulfest adalah event budaya yang menyajikan kombinasi antara seni, budaya, 

pendidikan dan lingkungan sosial yang akan mengarahkan Buleleng pada terintegrasinya pelestarian, 

kreativitas, inovasi, promosi dan branding Buleleng. Bentuk penghadirannya meliputi budaya lokal, 

seni kontemporer, industri rumah tangga, kuliner, sastra, dan musik. Kegiatan ini dilakukan setiap 

bulan Agustus. 

Upaya pelestarian seni tenun tidak hanya terbatas pada penyelenggaran Buleleng festival saja 

yang hanya berlangsung beberapa hari. Namun, bagaiamana strategi memasyarakatkan kain tenunan 

sebagai sebuah kewajiban bagi masyarakat Buleleng hampir belum tampak pelaksanaannya. Kondisi 

seperti  ini dapat kita lihat perkembangannya misalnya, masih sulit mencari sumber daya manusia 

(SDM) yang mau membuka usaha penjualan kain tenunan, seperti kain tenun Mastuli. Kurangnya 

popularitas dan makin hilangnya beberap jenis kain tenun khas Buleleng disebabkan oleh banyak hal. 

Mulai dari kurangnya kemampauan promosi, kurangnya kemampuan berkreasi hingga hilangnya daya 

tarik generasi muda terhadap seni tenun. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Kalianget, minat 

warga setempat terutama generasi muda untuk tetap melestarikan budaya menenun sangat rendah 

terbukti dari kondisi penenun yang masih aktif dominan berada pada usia lanjut.  

Motif tenun mastuli yang beredar dipasaran masih banyak dan monoton motif dobol (motif asli 

kain Mastuli) yang berbentuk garis dan bentuk motif geometris, hal ini yang menyebabkan kain mastuli 

kurang diminati. Disisi lain kualitas bahan dari tenun mastuli dari bahan sutra yang menjadikan tenun 

mastuli sangat mahal. Proses pembuatan kain mastuli pun relatif cukup lama sekitar 2 – 3 hari. Tradisi 

menyame braya yang masih kental di desa Kalianget menjadikan salah satu penyebab pengerajin 

tenun menyelesaikan satu lembar kain mastuli relatif agak lama. Berdasarkan pemaparan ini, peneliti 

sudah mencoba melakukan penelitian eksperimen tentang modifikasi motif dan bahan pada kain 

mastuli. Modifikasi motif yang dilakukan adalah memodifikasi motif dobol dengan flora, hal ini 

dilakukan untuk memperkaya motif kain mastuli dan dapat bersaing di pasaran. Modifikasi bahan yang 

dilakukan dalam penelitian terdahulu adalah menggantikan benang sutra pada  lungsi dengan benang 

katun, ini dilakukan untuk dapat menekan harga, sehingga dipasaran harga kain mastuli lebih dapat 

terjangkau.  

Kain Mastuli dengan modifikasi ini sudah berhasil dibuat dari segi penggantian benang lungsi 

sutra menjadi benang lungsi katun. Disamping itu modifikasi motif yang sudah dilakukan adalah 

modifikasi motif dobol dengan motif flora. Dari hasil modifikasi, harga kain tenun mastuli dapat ditekan 

sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Modifikasi yang belum dikakuan adalah penggantian 

bahan pakan dengan bahan katun dan modifikasi motif dobol dengan fauna. Sehingga penelelitian ini 
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lebih diluaskan kembali dengan pembuatan kain mastuli yang lebih variatif. Mulai dari motif yang 

sangat bervariasi tanpa menghilangkan motif asli dobol, dan penggantian benang pakan dan lungsi 

secara bergantian dengan bahan benang katun. Hasil akhir, kain ini diuji kualitasnya baik dari segi 

motif dan bahan, sehingga kain mastuli yang sudah dimodifikasi dapat diterima dimasyarakat. 

Instrumen untuk menguji kualitas kain mastuli yang dimodifikasi, disusun oleh peneliti berdasarkan 

teori unsur desain dan prinsip desain yang disesuaikan dengan karakteristik dari kain mastuli yang 

asli. Untuk itu peneliti mengangkat judul “Validasi Instrumen Pengukuran Kualitas Modifikasi Motif dan 

Bahan pada Kain Mastuli”. Dengan dilakukannya uji kualitas ini, kain mastuli yang sudah dimodifikasi 

memiliki kualitas yang hampir sama dengan kualitas mastuli asli, sehingga harga lebih terjangkau, 

motif lebih bervariasi dan dapat melestarikan salah satu seni tenun Buleleng. 

 

2. Metode  

Jenis penelitian ini adalah pengembangan instrumen pengukuran modifikasi motif dan bahan 

pada kain mastuli. Pelaksanaan penelitian ini dapat ditinjau dari tujuannya yaitu mengembangkan 

instrument yang dilakukan untuk mendapatkan instrument penilaian tentang kualitas produk kain 

tenun mastuli.  Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kalianget, Kabupaten Buleleng. Populasi 

penelitian ini adalah semua warga pengerajin tenun mastuli di Desa Kalianget. Sedangkan untuk 

penentuan sampelnya dilakukan dengan teknik  random sampling sebagai sampel terbatas. Uji ahli 

untuk instrument yang akan digunakan untuk menilai kain mastuli yang sudah dimodifikasi dari motif 

dan bahan, ditentukan sebanyak 2 orang ahli yang memiliki pengetahuan di bidang kain tenun.  

Intrumen kualitas pengukuran yang sudah disusun terlebih dahulu dilakukan validasi dalam 

rangka pembakuan instrument dan instrument ini digunakan untuk menilai kualitas hasil produk tenun 

mastuli yang sudah dimodifikasi. Proses Pengujian validitas isi mencakup kesesuaian isi dan format 

instrument. Dalam uji validitas isi peneliti menggunakan penilaian pakar. Sebanyak dua orang pakar 

yang dianggap menguasai tentang kain  tenun menilai sebanyak 18 butir pernyataan instrumen yang 

sudah dikembangkan. Para pakar menilai kesesuaian butir tes dengan materi atau indikator yang 

diukur, serta menilai susunan kalimat dalam butir instrumen.selanjutnya hasil penilaian kedua pakar 

dianalisis secara kuantitatif menggunakan rumus Gregory. 

Validasi empirik terbatas, diberikan pada 10 pengerajin terlatih yang ada di Desa Kalianget. 

Cara menghitung validitas empiris (Validitas butir tes) dengan data yang berbentuk polytomi, 

sebaiknya menggunakan Korelasi Product Moment  dengan rumus berikut. Setelah diperoleh 

instrument yang valid, kemudian dilakukan perhitungan koefisien reliabilitas instrument. Koefisien 

reliabilitas instrument dianalisis dengan menggunakan Alpha-Cronbach, sebagai    berikut. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Instrumen Pengukuran Kualitas Modifikasi Motif dan Bahan  Tenun Mastuli 

 

Langkah-langkah penyusunan instrument pengukuran kualitas modifikasi motif dan bahan tenun 

mastuli adalah sebagai berikut. 

 

a. Penyusunan Kisi-kisi Instrumen 

 

No Variabel Indikator Butir Pengukuran Kualitas 

1 Modifikasi Motif 
dan Bahan Kain 
Tenun 

a. Teknik 
Pembuatan Motif 

(a) benang sutra yang digunakan sebagai 
pakan diikat dengan menggunakan tali 
plastik untuk membentuk motif 

(b)  benang katun yang digunakan sebagai 
pakan diikat dengan menggunakan tali 
plastik untuk membentuk motif 

  b. Motif (a) motif terlihat jelas antara motif asli dan 
motif  yang dimodifikasi 

(b) motif asli masih tampak 
(c)  motif hias terlihat tepat dan seimbang 
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No Variabel Indikator Butir Pengukuran Kualitas 

saat dipadukan 
(d) perpaduan motif hias asli dan motir 

hias yang sudah dimodifikasi tidak 
tumpang tindih dan saling melengkapi 

(e) modifikasi motif menggunakan motif 
flora dan fauna 

  c. Perpaduan Warna (a) keserasian warna pada motif asli dan 
motif yang dimodifikasi 

(b)  warna lebih bervariasi terdiri dari 3 
(tiga) warna sampai 4 (empat) warna 
dalam satu lemabar kain 

(c) perpaduan warna cerah 

  d. Penyerapan 
Warna 

(a) warna basa dapat terserap dengan 
baik dan rata oleh kain sutra 

(b) warna asam dapat terserap dengan 
baik dan rata pada bahan katun 

  e. Tekstur (a) pada permukaan kain rata dan halus 

  f. Hasil Jadi 
Keseluruhan 

(a) kain tenun memiliki modifikasi motif 
sesuai dengan desain 

(b) warna yang lebih bervariasi 
(c) modifikasi bahan pakan dan lungsi 

 

 

 

b. Penyusunan Instrumen  

No. Pernyataan 5 4 3 2 1 

1. benang sutra yang digunakan sebagai pakan diikat 
dengan menggunakan tali plastik untuk membentuk motif 

     

2. benang katun yang digunakan sebagai pakan diikat 
dengan menggunakan tali plastik untuk membentuk motif 

     

3. motif terlihat jelas antara motif asli dan motif  yang 
dimodifikasi 

     

4. motif asli masih tampak      

5. motif hias terlihat tepat dan seimbang saat dipadukan      

6. perpaduan motif hias asli dan motir hias yang sudah 
dimodifikasi tidak tumpang tindih 

     

7. perpaduan motif hias asli dan motir hias yang sudah 
dimodifikasi saling melengkapi 

     

8. modifikasi motif menggunakan motif fauna      

9. modifikasi motif menggunakan motif flora      

10. keserasian warna pada motif asli dan motif yang 
dimodifikasi 

     

11. warna lebih bervariasi terdiri dari 3 (tiga) warna sampai 4 
(empat) warna dalam satu lembar kain 

     

12. perpaduan warna cerah      

13. warna basa dapat terserap dengan baik dan rata oleh kain 
sutra 

     

14. warna asam dapat terserap dengan baik dan rata pada 
bahan katun 

     

15. permukaan kain rata       

16. permukaan kain halus      

17. kain tenun memiliki modifikasi motif sesuai dengan desain      

18. modifikasi bahan pakan dan lungsi tidak terlihat       

 

c. Validasi Isi 

Adapun tahapan uji validitas isi instrumen kualitas modifikasi motif dan bahan pada kain tenun 

dengan rumus Gregory sebagai berikut. 

a) Hasil penilaian pakar ditabulasi dalam bentuk matriks sebagai berikut. 

 

Tabel Hasil Penilaian Pakar 
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Penilai 1 Penilai 2 

Kurang Relevan 
Skor (1-2) 

- 

Sangat Relevan (Skor 
3-4) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

Kurang Relevan 
Skor (1-2) 

- 

Sangat Relevan (Skor 
3-4) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

b) Dibuat tabulasi silang dua penilai sebagai berikut. 

 
Tabel Tabulasi Silang untuk Dua Penilai 

  Penilai 1 

  Kurang Relevan 
(Skor 1 - 2) 

Sangat Relevan 
(Skor 3 - 4) 

Penilai 2 

Kurang Relevan 
(Skor 1-2) 

(A) 
0 

(B) 
0 

Sangat Relevan  
(Skor 3-4) 

(C) 
0 

(D) 
18 

 

c) Dilakukan perhitungan validitas isi menggunakan rumus Gregory sebagai berikut: 

validitas isi = 1
18000

18


  

Jadi koefisien validitas isi instrumen kualitas modifikasi motif dan bahan pada kain tenun adalah 

1, bila dikonversikan ke dalam tabel Guilford validitas isi instrumen kualitas modifikasi motif dan bahan 

pada kain tenun terkategori Sangat Tinggi. 

 

d. Validasi Empirik (Sampel Terbatas) 

Validasi empirik terbatas, diberikan pada 10 pengerajin terlatih yang ada di Desa Kalianget. 

Cara menghitung validitas empiris (Validitas butir tes) dengan data yang berbentuk polytomi, dengan 

menggunakan rumus Korelasi Product Moment , diperoleh hasil bahwa semua butir instrumen valid. 

 Setelah diperoleh instrument yang valid, kemudian dilakukan perhitungan koefisien reliabilitas 

instrumen dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach, dengan hasil 0,81. Hal ini berarti Instrumen 

pengukuran kualitas modifikasi motif dan bahan kain tenun mastuli memiliki reliabilitas yang sangat 

tinggi, sehingga instrumen ini dapat digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian. 

 

4. Simpulan 

Pengembangan instrumen pengukuran kualitas modifikasi motif dan bahan kain mastuli 

dilakukan beberapa tahapan atau langkah dalam penyusunan instrumen, yaitu: 1) tahap penyusunan 

kisi-kisi, 2) pengembangan instrumen, 3) uji validitas isi, dan 4) uji empirik dengan sampel terbatas.  
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ABSTRACT  

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan  

Berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bahwa usaha mikro kecil mempunyai peran dan 

kontribusi yang besar terhadap perekonomian suatu Negara (termasuk AS) karena ± 90 persen sektor 

usaha didominasi oleh skala mikro dan kecil, mampu menghadapi krisis keuangan dan krisis ekonomi  

karena mengandalkan bahan baku lokal dibandingkandengan usaha menengah dan besar, dan 

mampu menyerap tenaga kerja. Menurut Sucuahi (2013:44-51)   usaha mikro berkontribusi secara 

signifikan dalam pem-bangunan ekonomi karena tipe usaha ini menciptakan sebuah jembatan antara 

suatu kemampuan daya beli marginal dari sejumlah besar penduduk dan kemampuan mengelola 

pembuatan produk sehingga tersedia untuk konsumsi publik. Frempong (2009: 79-94) juga 

menegaskan bahwa peran penting dari usaha mikro adalah sebagai penyedian barang dan yang yang 

bermutu bagi masyarakat dan pada saat yang sama menciptakan sejumlah besar proporsi pekerjaan. 

Khusus untuk UMK ekonomi kreatif secara nasional terdapat 5.398.162 unit usaha yang tumbuh 4,38 

persen dengan serapan tenaga kerja sebanyak 15.959.590 orang pada tahun 2015 dan rerata 

Pengetahuan  Manajemen Bisnis, Literasi Keuangan  Dan Kinerja 
UMK  Ekonomi Kreatif di Kabupaten  Flores Timur 

Jurusan Manajemen Fakultas EKonomi dan Bisnis  Universitas Nusa  Cendana  Kupang 

The research problem is: is there any influence of business management knowledge on the performance 
of SME ?, is there any influence and how is the influence of demography aspect to financial literacy of SME 
creative economy ?, and is there influence of financial literacy to financial performance of SME creative economy 
in East Flores. The purpose of this research is to analyze the influence of business management knowledge 
factor on the performance of  SME, demography aspect to financial literacy, and to analyze the influence of 
financial literacy on micro business performance of creative economy in East Flores. Proportional random sample 
determination of 120 units from 600 SME. Primary data were obtained from respondents by using questionnaires 
and direct interviews, while secondary data were obtained from related institutions and BPS. The results showed 
that knowledge and business management applications affect business performance, demographic factors affect 
the financial literacy of creative economy SME, and financial literacy proved to affect business performance of 
creative economy SME although its influence is not strong. This means that financial performance is not only 
determined by financial literacy but by other factors that still need to be studied further. 

Keywords: business management, fianncial literacy, performance, creative economy  

Permasalahan penelitian adalah: apakah ada pengaruh pengetahuan manajemen bisnis 
terhadap kinerja UMK?, adakah pengaruh dan bagaimana pengaruh aspek demografi terhadap literasi 
keuangan UMK ekonomi kreatif?, dan adakah pengaruh literasi keuangan  terhadap kinerja keuangan 
UMK ekonomi kreatif di Flores Timur. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh faktor 
pengetahuan manajemen bisnis terhadap kinerja UMK, aspek demografi terhadap literasi keuangan, 
dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro kecil ekonomi kreatif di 
Flores Timur.   Penentuan  sampel secara acak proporsional sebanyak 120 unit dari 600 UMK. Data 
primer diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner dan wawancara langsung,  
sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengetahuan dan aplikasi manajemen bisnis  mempengaruhi kinerja bisnis, faktor demografi 
memengaruhi literasi keuangan UMK ekonomi kreatif, dan literasi keuangan terbukti mempengaruhi 
kinerja bisnis UMK ekonomi kreatif meskipun pengaruhnya tidak kuat. Artinya bahwa kinerja 
keuangan tidak hanya ditentukan oleh literasi keuangan tetapi   oleh faktor lain yang masih harus 
dikaji lebih lanjut.  
 
Kata kunci: Manajemen bisnis, literasi keuangan,kinerja, ekonomi kreatif 
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kontribusinya sebesar 7,38 persen terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi menurut 

subsektor tertinggi adalah kuliner (41,69 persen, fashion sebesar 18,15 persen dan kriya (kerajinan) 

sebesar 15,70 persen; dan tenaga kerja yang terlibat sebanyak 15.167.573 orang ( Badan Ekokraft 

dan BPS, 2017).  MSE produce creative product in East Flores Regency; there are ± 3.389 units. 

Effort creative economy by the year 2014 there were 3.389 most of which (2.539 units) is a type of 

craft industries houshold (IKRT) spread in all district, and the dominant folk weawing (woven), coconut 

oil industry, corn chips ( Jagung Titi) and wooden furniture (Jati, Fernandez, Astuti, 2017, 27-43). 

Tenaga kerja yang terserap dalam usaha ekonomi kreatif sebanyak 8.448 orang dan khusus penerima 

manfaat program Gerbang Emas (2013-2014) mencapai 759 orang dengan serapan tertinggi adalah 

usah tenun ikat (18 persen) dan kuliner mencapai 17 persen ( Jati, Tae, dan Astuti, 2015) 

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Flores Timur menyelenggarakan program dan kegiatan  

pemberdayaan mikro kecil, melalui Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat     ( Gerbang Emas)  

yang bertujuan untuk mengatasi sejumlah kendala dialami dan meningkatkan daya saing UMK. 

Walaupun demikian, Hasil penelitian Jati, Fernandez dan Astuti (2017,13-26) menunjukkan bahwa 

kendala yang masih dialami dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif diurutkan menurut 

rangking: pendanaan usaha, manajemen keuangan, sumberdaya manusia, kelembagaan, manajemen 

bisnis, kemitraan, bahan baku, pemasaran, teknologi, dan lokasi bisnis sehingga kelangsungan bisnis 

mikro kecil kurang terjamin, kewajiban keuangan kepada pihak lain kurang lancar bahkan macet.   

Permasalahannya adalah keterbatasan pengetahuan dan aplikasi manajemen bisnis dan 

literasi keuangan sehingga membatasi pencapaian kinerja usaha (laba) dan peningkatan daya saing 

bisnis. Salah satu aspek penentu keberhasilan bisnis mikro kecil adalah manajemen bisnis yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian (Daft, 2010,1-30). 

Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh pelaku usaha mikro 

kecil yang mencakup penetapan tujuan dan menentukan satu tindakan atau strategi tertentu untuk 

mencapai tujuan tersebut. Perencanaan diperlukan sehingga pelaku usaha mikro kecil  menilai 

`kondisi lingkungan yang dihadapi organisasinya   dan meramalkan kondisi masa depan, dan juga   

manajer menjadi pembuat keputusan yang baik demi pencapaian tujuan organisasi.  

Usaha Mikro Kecil ekonomi kreatif seharusnya menerapkan fungsi pengorganisasi guna 

mencapai tujuan yang diinginkan melalui kerjasama dengan orang lain.  Organizing is the function of 

management that involves developing an organizational structure and allocating human resources to 

ensure the accomplishment of objectives. The structure of the organization is the framework within 

which effort is coordinated. The structure is usually represented by an organization chart, which 

provides a graphic representation of the chain of command within an organization. Decisions made 

about the structure of an organization are generally referred to as organizational design decisions. 

Organizing also involves the design of individual jobs within the organization ( Carpenter, Bauer, and 

Erdogan,2015:1-17). Pengorganisasian  adalah suatu tindakan menetapkan, mengelompokkan 

aktivitas dan mengalokasikan sejumlah tugas dan tangggungjawab yang harus dilakukan, 

menetapkan hubungan antar unit dan individu, dan mengalokasikan sumberdaya yang diperlukan 

untuk menjalan-kan sejumlah aktivitas untuk mencapai tujuan pada waktu dan tempat tertentu yang 

sudah ditetapkan.  

Semua organisasi bisnis apapun pada berbagai skala usaha, disatukan dan dipertahankan 

kesatuannya oleh sekelompok orang yang menilai bahwa ada manfaat untuk bekerjasama ke arah 

tujuan yang sama, sehingga unsur utama dalam organisasi adalah” tujuan” yang ingin dicapai. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, organisasi bisnis harus memiliki seseorang dengan bantuan orangain, 

untuk menempati posisi sebagai pemimpin  yang bertanggungjawab atas keberhasilan dan kegagalan 

bisnis. Pemimpin inilah yang menjalankan fungsi kepemimpinan yaitu upaya mengarahkan dan 

memengaruhi sikap dan perilaku karyawan untuk melakukan tindakan yang mengarah pada 

pencapaian tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi orang yang mengarah kepada 

pencapaian tujuan organisasi (Daft, 2010,1-30).  Leadership  should be defined as the social and 

informal sources of influence that you use to inspire action taken by others. It means mobilizing others 

to want to struggle toward a common goal. Great leaders help build an organization’s human capital, 

then motivate individuals to take concerted action. Leadership also includes an understanding of 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  538 

when, where, and how to use more formal sources of authority and power, such as position or 

ownership (Carpenter, Bauer, and Erdogan, 2015:1-17). Kepemimpinan adalah upaya pemimpin 

mengarahkan, memengaruhi dan memotivasi semua anggota organisasi ke arah pencapaian tujuan 

organisasi bisnis.     

Pengendalian bisnis menjadi penting  karena merupakan salah satu cara manajer untuk 

mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi itu tercapai atau tidak dan mengapa tercapai atau tidak 

tercapai. Dari berbagai pandangan, apek pengendalian makin lama makin penting, karena perubahan 

lingkungan yang paling menekan adalah perubahan sifat persaingan, kebutuhan untuk mempercepat 

siklus pesanan sampai penyerahan, pentingnya “ nilai tambah”  pada produk dan jasa sebagai cara 

menciptakan permintaan pelanggan, perubahan dalam budaya karyawan dan organisasi, dan 

kebutuhan yang semakin besar untuk melakukan delegasi dan kerja tim dalam organisasi. 

kesenjangan waktu antara perencanaan dan pelaksanaan itulah maka diperlukan pengendalian. 

Pengendalian merupakan serangkaian aktivitas dan proses untuk memastikan bahwa aktivitas 

anggota organisasi dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaranyang ditetapkan. 

Controlling involves ensuring that performance does not deviate from standards. Controlling consists 

of three steps, which include (1) establishing performance standards, (2) comparing actual 

performance against standards, and (3) taking corrective action when necessary. Performance 

standards are often stated in monetary terms such as revenue, costs, or profits but may also be stated 

in other terms, such as units produced, number of defective products, or levels of quality or customer 

service (Carpenter, Bauer, and Erdogan,2015:1-17). Pengukuran kinerja organisasi bisnis dapat 

dilakukan dalam beberapa cara, termasuk laporan keuangan, laporan penjualan, produksi yang 

tercapai (terealisasi), kepuasan konsumen, dan penilaian kinerja secara formal  dengan 

menggunakan instrumen yang terstandardisasi.  Manajer pada semua jenjang harus menjalankan 

pengendalian manajerial.  

Pengendalian yang efektif membutuhkan  eksistensi dari rencana, sejak pembuatan 

perencanaan perlu standar kinerja sebagai dasar pembandingan dengan realisasi atau kinerja yang 

tercapai. Selain itu, pengendalian juga membutuhkan suatu pemahaman yang jelas dimana 

tanggungjawab terhadap penyimpangan dari standar atau target.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pelaksanaan pengendalian manajerial membutuhkan atau menggunakan teknik tertentu, dan 

dua teknik tradisional yang selalu digunakan adalah anggaran dan audit kenerja   ( Daft, 2010). Audit 

manajemen mencakup pengujian dan verifikasi laporan dan dokumen pendukung. Sebuah audit 

anggaran merupakan penyediaan informasi tentang dimana organisasi dengan respek terhadap apa 

yang sudah direncanakan atau dianggarkan untuk, sedangkan sebuah audit kenerja umumnya 

mencoba untuk menentukan apakah sejumlah laporan yang tersaji menggambarkan suatu kinerja 

aktual. Walaupun pengendalian sering dilakukan dengan dan melalui kriteria dan ukuran keuangan, 

tetapi manajer juga harus melakukan pengendalian terhadap proses produksi dan operasi, prosedur 

pemenuhan pengiriman barang dan jasa yang sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan aktivitas 

lainnya dalam organisasi bisnis. Intinya, adalah semua aktivitas yang direncanakan dapat 

dilaksanakan secara terkontrol   tujuan tercapai secara efisien dan efektif.  

Keberhasilan usaha mikro dan kecil disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk pengetahuan 

pelaku usaha tentang manajemen dan  implementasi    dalam bisnis. Suatu usaha yang sukses pada 

dasarnya harus direncankan, diorganisir, dipimpin dan dikendalikan secara baik dan benar dengan 

pengetahuan , keteramilan dan kemampuan yang dimiliki pelaku usaha mikro kecil.  Dua studi yang 

dilakukan oleh Ibrahim (1986:41-50), memberikan bukti bahwa keterampilan manajemen adalah faktor 

penting baik kegagalan maupun kesuksesan bisnis ( Lichtenstein dan Brush, 2001: 35-58). Para 

peneliti menggambarkan bahwa akuntansi, arus kas, dan pemasaran memerlukan keterampilan 

manajemen dan kekurangannya merupakan penyebab utama kegagalan.  

Aspek lain yang turut memengaruhi keberhasilan dan kelangsungan bisnis adalah pengetahuan 

yang baik tentang keuangan atau dikena dengan “ Literasi Keuangan”. Literasi keuangan merupakan 

salah satu kompetensi manajerial yang kritis dalam usaha mikro-kecil dan pengembangannya, karena 

jika manajemen tidak memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan, mengalokasi-kan dan 

mengelola sumberdaaya keuangan secara efektif dan efisien maka bisnis akan bangkrut. Literasi 
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keuangan merupakan kecakapan memanfaatkan sumberdaya keuangan yang ada dan yang akan 

diperoleh untuk mencapai tujuan tertentu.  

Lebih lanjut pandangan tentang literasi keuangan yang dikutip dari ANZ ( 2008) sebagai berikut: 

Financial literacy is a basic knowledge that people need order to survive in modern society (Kim 2001) 

; Financial literacy is the ability to use knowledge and skills to manage financial resources effectively 

for lifetime financial security (Jumpstar Coalition, 2007); dan Financial literacy is the ability to use 

knowledge and skills to manage financial resources efffectively for lifetime of financial well-being 

(U.S.Financial Literacy and Education Commision 2007). Literasi  keuangan terdiri dari sejumlah 

kemampuan dan pengetahuan mengenai keuangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu 

mengelola atau menggunakan sejumlah uang untuk meningkatkan taraf hidupnya.   (Lusardi 2012). 

Literasi keuangan meliputi pengetahuan tentang konsep keuangan, kemampuan dan kecakapan 

terkait dengan konsep keuangan, kecakapam dalam pengelolaan usaha, kemampuan men gambil 

keputusan bisnis secara strategis, realtif tepat dan cepat dalam situasi tertentu (Osefuah, 2010; 

Fatoki, 2014; Aribawa; 2016; Puspitaningtyas, 2017).  

Dengan demikian, literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

seseorang (termasuk pelaku usaha mikro kecil ekonomi kreatif) mencatat, menganggarkan, 

menggunakan, menyimpan dan mendapatkan uang yang digunakan untuk kepentingan bisnis demi 

kemajuan bisnis dan kehidupan yang lebih baik hari ini maupun di masa datang. Puspitaningtyas 

(2017) menyimpulkan bahwa literasi keuagan bermanfaat bagi kelangsungan bisnis, pelaku usah 

ayang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik diharapkan akan memiliki kemampuan untuk 

mengelola keuangan usahanya secara efektif karena dinilai lebih memahami konsep pengelolaa  

keuangan, mengenal produk keuangan yang ditawarkan, dan mampu merencanakan keuangan 

usaha. 

Literasi keuangan usaha mikro kecil ekonomi kreatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengukur literasi keuangan adalah laporan pembukuan, tabungan yang merupakan bagian dari 

antisipasi terhadap risiko keuangan dan kemudahan bertransaksi dengan  pemasok dan pelanggan, 

keterampilan anggaran dan pendanaan usaha. Pengetahuan, keterampilan dan kemampuan literasi 

keuangan ditentukan oleh jenis kelamin, usia, pendidikan ( Sucuahi, 2013: 44-51) dan pengalaman 

usaha ( usia bisnis). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pendidikan adalah satu fakor yang 

dapat meningkatkan suporioritas keuangan dari kwirusahaan tetapi tidak dengan gender. Penelitian ini 

menggunakan variabel gender, pendidikan, usia dan lama usaha.  

Kinerja Usaha mikro kecil merupakan salah satu sasaran yang paling penting dari manajemen 

keuangan satu tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalisasi kemakmuran pemilik 

selain memaksimumkan nilai perusahaan ( Husnan dan Pudjiastuti, 2015). Kinerja bisnis amat penting 

dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan dari sebuah bisnis. Umumnya pada tahap 

pembentukan atau pendirian, sebuah bisnis sangat mungkin tidak menguntungkan karena investasi 

dan biaya untuk mendirikan atau memulai bisnis. Namun ketika bisnis mulai berkembang menjadi 

dewasa, keuntungan sudah harus dihasilkan. Wawerau dan Ngugi (2014, 1-20) menyarankan bahwa 

perusahaan kecil butuh konsentrasi pada kinerja, responden setuju bahwa dengan laporan laba 

tersebut sangat penting karena itu dibutuhkan untuk kelangsungan bisnis karena itu mempengaruhi 

kinerja usaha mikro kecil. Hal senada dikemukakan oleh Thomas dan Evanson (2007) bahwa tujuan 

dari sebuah bisnis tidak hanya menghasilkan penjualan, tetapi juga menghasilkan keuntungan. 

Keuntungan secara khusus penting karena itu diperlukan untuk kelangsungan hidup sebuah bisnis ( 

Waweru dan Ngugi, 2014-1-20).  Kinerja keuangan dengan menggunakan tolok ukur laba sangat 

penting karena dipahami bahwa laba merupakan daya tarik bagi investor/pemodal untuk 

menanamkan modalnya dalam perusahaan atau bisnis, laba merupakan salah satu ukuran 

keberhasilan pengelola atau pemilik dalam mengelola sumberdaya yang terbatas untuk memperoleh 

hasil tertentu. Laba juga merupakan faktor penentu kelangsungan hidup bisnis, dan dapat menjadi 

motivator bagi pemilik dan pengelola guna meningkatkan kinerja usaha di masa datang    

Perolehan laba merupakan salah satu perumusan tujuan yang sering digunakan dalam bisnis, 

karena diyakini bahwa laba merupakan sumber informasi penentu pengambilan keputusan. Laba atau 

keuntungan merupakan salah satu ukuran kinerja bisnis yang diperoleh melalui serangkaian proses 
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menghasilkan atau menyediakan sejumlah barang dan jasa bagi konsumen dengan mengorbankan 

sejumah sumberdaya perusahaan yang terbatas sifatnya.  

Kinerja perusahaan mikro kecil ekonomi kreatif dalam bentuk laba, omzet, penyerapan tenaga 

kerja dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar tidak hanya ditentukan oleh 

faktor lingkungan eksternal tetapi sangat ditentukan oleh faktor internal yang merupakan sumberdaya 

yang dapat dikendalikan oleh pelaku usaha mikro kecil.   Pengembangan  usaha mikro kecil ekonomi 

kreatif di Flores Timur masih mengalami hambatan termasuk pendanaan, manajemen keuangan, dan 

manajemen bisnis tetapi belum dikaji secara mendalam pengaruh dari faktor tersebut terhadap kinerja 

usaha mikro kecil. Selain itu, dari penelusuran berbagai hasil penelitian ( terutama dalam negeri)  

masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik mencermati tingkat literasi keuangan bisnis dari 

sudut pandang pelaku atau pengelola usaha mikro kecil ekonomi kreatif. Penelitian Aribawa (2016; 1-

13) di Jawa Tengah menggunakan hanya 33 responden di empat wilayah yaitu Semarang, 

Yogyakarta, Solo dan Magelang. Di Flores Timur khususnya dan Nusa Tenggara Timur umumnya 

jarangbahan belum ada penelitian terkait literasi keuangan UMK ekonomi kreatif. Kesenjangan 

penelitian ini menjadi penarik untuk peneliti melakukan penelitian ini.  

Penelitian ini fokus pada usaha ekonomi kreatif penerima dana pemberdayaan Gerbang Emas 

periode 2014-2015 yang terkategori dalam subsektor: kerajinan, fotografi, penerbitan dan percetakan, 

fashion, kuliner, galeri seni/kerajinan, sablon dan permainan interaktif/komputer. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pengetahuan manajemen 

bisnis terhadap kinerja UMK?, adakah pengaruh dan bagaimana pengaruh aspek demografi terhadap 

literasi keuangan usaha mikro kecil ekonomi kreatif?, dan adakah pengaruh literasi keuangan 

terhadap kinerja keuangan usaha mikro kecil ekonomi kreatif di Flores Timur?.  Penelitian bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh faktor pengetahuan manajemen bisnis terhadap kinerja UMK, demografi 

terhadap literasi keuangan usaha mikro kecil ekonomi kreatif di Flores Timur dan menganalisis 

pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro kecil ekonomi kreatif di Flores Timur.   

 

2. Metode  

Desain penelitian ini menggunakan “cross section study”untuk menganalisis inout dari 

penelitian ini  dalam rentang waktu pengambil data sampel. Obyek penelitian ini adalah pemilik 

sekaligus pengelola usaha mikro kecil ekonomi kreatif di salah satu subsektor yang berlokasi di Flores 

Timur dipilih karena terdapat 3.697 unit usaha kreatif (Data BPS Floes Timur, 2014 dan Dinas 

Perindag dan Koperasi UMKM FloresTimur tahun 2015). 

Populasi UMK ekonomi kreatif peserta program Gerbang Emas 600 unit yang terketegori dalam 

tujuh subsektor ekonomi kreatif seperti tersebut di atas dan sampel dalam penelitian ini ditentukan 

secara proporsional sebanyak 120 unit UMK penerima manfaat program Gerbang Emas, yang 

pemilihannya secara sengaja, dengan kriteria: (1) penerian manfaat program Gerbang Emas; (2) 

menghasilkan produk ekonomi kreatif; dan (3) usahanya masih berlangsung saat penelitian.  Sampel  

dimaksud adalah: aneka souvenir  4% dari 25 unit; Jagung Titi 9% dari 52 unit; Tenun Ikat sebanyak 

30% dari 179 unit; Usah aMenjahit sebanyak 8% dari 46 unit; Pedagang Pakaian sebanyak 9% dari 

55 unit; Fotokopi sebanyak 3% dari 17 unit; Kacang Mete sebanyak 7% dari 39 unit; Rental Komputer 

sebanyak 2% dari 10 unit; usaha Sablon sebanyak 2% dari lima unit; Usaha Kuliner sebanyak 15 % 

dari 87 unit usaha; penerbitan dan percetakan sebanyak satu persen dari 5 unit; dan Kerajinan Kayu 

sebanyak 13%  dari 80 unit usaha kreatif.  

Respondennya adalah pemilik dan pengelola UMK ekonomi kreatif yang ditemui di ibu kota 

Kabuaten, kecamatan, desa atau kelurahan yang bersedia diwawancarai dan memberikan informasi 

yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan 

kuesioner dan wawancara tatap muka secara langsung sesuai dengan instrumen yang disediakan.  

Kuesioner terdiri dari pertanyaan demografis, pengetahuan manajemen bisnis (instrumen pertanyaan 

dua opsi, ya dan tidak) dan pertanyaan terstruktur yang mengukur literasi keuangan dan kinerja 

berdasarkan persepsi dengan menggunakan skala likert (pengukuran 5) (1 tidak pernah, 2, jarang, 3 

kadang-kadang, 4 sering dan 5 selalu). Kinerja UMK ekonomi kreatif diukur dengan   prosesntase 

kenaikan laba selama dua tahun terakhir. Pengukuran literasi keuangan yang digunakan adalah 
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laporan pembukuan, perencanaan keuangan, tabungan, anggaran, kontrol keuangan, dan 

pendanaan. Selain pertanyaan yang berkaitan dengan istilah bisnis dan keuangan.   

Data terkumpul dianalisis secara desktiptif untuk interpretasi data responden, sedangkan untuk 

pembuktian ada tidaknya hubungan dan pengaruh varaibel literasi keuangan dan kinerja digunakan 

analisis regresi sederhana, dengan  uji F dan t.  

 

3. Hasil Dan Pembahasan  

Indentitas Responden     

UMK ekonomi kreatif  contoh terdiri atas 106 unit usaha mikro dan 12 unit usaha kecil yang 

didominasi oleh kuliner ( khas daerah, Jagung Titi dan Kacang Mete), aneka kerajinan ( tenun ikat, 

kerajina kayu, souvenir) yang mencapi 60 persen unit usaha dan sisanya percetakan dan penerbitan, 

fotografi, fashion, sablon, dan permainan game komputer. Dari segi gender, sebanyak 73 pelaku UMK 

ekokraf perempuan dan 47 orang laki-laki.  Dari segi usia dapat dikemukakan bahwa usia 30-38 tahun 

sebanyak 22 orang; 39-49 sebanyak 43 orang; 50-60 sebanyak 48 0rang dan 61-70 sebanyak 7 

orang.  

Usia bisnis ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh pelaku UMK adalah: bisnis yang kurang 

dari lima tahun sebanyak 15 unit, lima-10 tahun sebanyak 42 unit, 11-20 tahun sebanyak 35 unit 

usaha dan lebih dari 20 tahun sebanyak 28 unit usaha. Sementara itu, pendidikan responden UMK 

ekonomi kreatif sebanyak 54,15 % adalah pendididan dasar; Sekola Lanjutan Tingkat Atas atau 

sederajat sebanyak 40,85 % sedangkan yang berpendidikan Perguruan Tinggi, baik diploma mapun 

Sarjana hanya sebanyak 5 persen.   

 

Aplikasi Manajemen Bisnis – Kenerja UMK 

Pelaku UMK ekonomi kreatif cukup memiliki pengetahuan tentang manajemen bisnis namun 

tidak dapat mengaplikasi perencanaan bisnis secara tertulis termasuk visi, misi, tujuan, cara mencapai 

tujuan dan tidak memiliki rencana bisnis. Sebanyak 26,67 persen tidak paham dan melaksanakan 

perencana-an bisnis, hanya 25,97 % yang paham dan aplikasikan dalam bentuk rencana tertulis. 

Rata-rata skor jawaban 3,01 menunjukkan bahwa UMK kadang-kadang menyusun rencana tertulis. 

Sedangkan dalam aspek pengorganisasian secara umum UMK sering  menetapkan kegiatan, 

menetapkan cara kerja, menetapkan pembagian kerja dan mengalokasikan pekerjaan kepada  setiap 

karyawan termasuk anggota keluarga yang membantu. Pelaku UMK selalu melaksanakan fungsi 

kepemimpinan melalui aktivitas-aktiva mengarahkan, memotivasi dan memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam pelaksanaan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan besaran skor jawaban 4,57 pada 

kategori selalu mekakukan walaupun secara prosentase masih terdapat 16,67 persen yang jarang 

melakukannya, terutama keluarga.  Aspek  pengendalian diketahui hanya dilakukan secara baik oleh 

25% UMK contoh, 27% sering dan sebanyak 12,5% yang jarang melakukannya karena tidak memiliki 

dasar untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan target akibat dari tidak memiliki rencana 

tertulis sebagai acuan. Secara umum, fungsi ini kadang-kadang baru dilakukan sehingga 

mempengaruhi kinerja terutama pengembangan usaha dan kelang-sungan usaha. Hasil studi empiris 

yang dilakukan oleh Newton (2001) terhadap usaha kecil memperlihatkan bahwa kegagalan dan 

bangkrutnya perusahaan adalah lebih banyak disebabkan oleh masalah dalam perusahaan dari pada 

yang masalah yang disebabkan dari luar. Artinya pengetahuan manajemen, ke-terampilan dan 

pengalaman usaha sangat dibutuhkan untuk mengembangkan UMK ekonomi kreatif. 

Hasil analisis regresi mengindikasi-kan bahwa pengetahuan dan praktek manajemen bisnis 

(perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan peng-endalian) memiliki hubungan dan 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMK ekonomi kreatif di Flores Timur.  

Pengujian hipotesis: H1: Pengetahuan dan aplikasi manajemen bisnis memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja UMK ekonomi kreatif.  

Variabel bebasnya dalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian 

dengan variabel terikat kinerja UMK dengan nilai stat.deskriptif seperti tabel 3. Berdasarkan hasil 

analisis regresi didapatkan  nilai R 0,598 dengan R2 0,357 yang berarti variasi perubahan kinerja UMK 

ekonomi kreatif ditentukan oleh faktor pengetahuan dan aplikasi fungsi manajemen (P,P,K,P) sebesar 
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35,70 persen sedangkan sisanya (64,30 persen) ditentukan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam 

model. Nilai Fhit 15.97 > nilii Ftabel 3,47 dengan nilai P 0,00 menunjuk-kan pengaruh yang sifnifikan 

antara variabel bebas dan variabel terikat.faktor yang dominan pengaruhnya adalah pengorganisasian 

dan kepemipinan  ( nilai t hitung < t tabel pada alfa 1% dan 5%).   

Hasil ini memperjelas bahwa kinerja UMK ekonomi kreatif tidak hanya ditentukan oleh faktor 

manajemen bisnis tetapi oleh sejumlah faktor lainnya, seperti yang ditemukan oleh  Mutandwa dan 

Taremwa (2015) bahwa ada tiga faktor yang menentukan kinerja usaha kecil dan menengah adalah 

pemasaran dan keterampilan kewirausahaan, lingkungan kerja dan bahan, dan ketersediaan 

infrastruktur. Temuan lainnya diketahui pula bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja usaha mikro, 

kecil dan menengah adalah: peran manajemen/ tanggungjawab, keterampilan interpersonal, 

keterampilan sumberdaya manusia, faktor manajemen strategis, faktor keuangan, faktor pemasaran, 

faktor manajemen kewirausahaan, faktor teknologi, faktor lingkungan makro, regulasi dan kebijakan, 

dan kebijakan institusional. Semua faktor ini secara bersama-sama memengaruhi kinerja usaha 

UMKM. Khusus untuk usaha mikro faktor yang pengaruhnya signifikan terhadap kinerja adalah faktor 

keuangan dan faktor manajemen pemasaran, sedangkan faktor lainnya pengaruhnya tidak sigifikan. 

Sementara itu untuk usaha kecil, faktor yang pengaruhnya signifikan terhadap kinerja bisnis adalah 

faktor lngkungan ekonomi makro (Njanja, 2009).  Populova’ dan Mokros’ (2007) menyimpulkan bahwa 

dari berbagai penelitian mengenai perusahaan kecil mengungkapkan bahwa, keterampilan managerial 

dan pengetahuan adalah dibutuhkan untuk keberhasilan usaha kecil. Sementara itu, Kamunge, et al 

(2014:1-20) menemukan pula bahwa ketersediaan keterampilan manajerial dan pengalaman 

mempenagruhi bisnis.   Dari semua temuan  ini  jelas bahwa pengetahuan dan aplikasi fungsi 

manajerial dalam UMK ekonomo kreatif merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi 

kinerja perusahaan sehingga perlu diperhatikan oleh pelaku UMK.  

 

Demografi-Literasi Keuangan 

Faktor demografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah gender, pendidikan UMK dan 

pengalaman usaha atau usia bisnis, berbeda dengan penelitian Sucuahi (2013: 44-51) yang 

menggunakan variabel jenis kelamin dan pendidikan pelaku usaha mikro. Sementara itu konstruk dari 

literasi keuangan yang digunakan peneliti meliputi  pembukuan, tabungan, pendanaan, anggaran, dan 

kontrol keungan. Statistik deskritifnya adalah: 

Aspek gender, pendidikan dan usia bisnis terbukti memengaruhi literasi keuangan UMK 

ekonomi kreatif secara signifikan yang ditunjukan oleh besar R  (0,21) dan R2 (0,386) artinya variasi 

literasi keuangan UMK dijelaskan oleh gender, pendidikan dan usia bisnis sebesar 38,60 persen 

sedangkan sisanya ditentukan oleh fakto lain, dengan F hitung 24,330 > F tabel 3,47, nilai P 0,00  

pada α 1 %.  Aspek yang dominan menjelaskan literasi keuang-an adalah pengalaman bisnis atau 

usia bisnis. Penelitian ini mendukung temuan Sucuahi (2013) bahwa gender tidak memengaruhi 

literasi keuangan usaha mikro, tetapi berbeda dengan  dalam aspek pendidikan dimana hasil 

terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan mempengaruhi literasi keuangan sedangkan penelitian ini 

membuktikan bahwa pen-didikan tidak memengaruhi, dan yang berpengaruh justru pengalaman 

usaha/usia bisnis dengan nilai t hitung 5,74> t  tabel 2,62, dengan nilai P=0,00. Artinya pelaku UMK 

berpengalaman dalam bisnis maka pengetahuan, praktek dan kemampuan literasi keuangannya akan 

lebih baik dibandingkan dengan UMK yang ber-pendidikan tetapi tidak memiliki kemampuan dan 

keterampilan keuangan. Dengan demikian, hipotesis bahwa  ada pengaruh aspek demografi terhadap 

literasi keuangan usaha mikro kecil ekonomi kreatif terbukti secara signifikan. 

 

Literasi Keuangan- Kinerja UMK  

Literasi keuangan UMK ekonomi kreatif yang diindikasikan oleh catatan keuangan atau buku 

keuangan, tabungan, pendanaan, anggaran dan kontrol terhadap keuangan memiliki hubungan dan 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMK yang diukur dengan laba. Hasil analisis korelasi –

regresi menunjukkan bahwa adanya korelasi yang lemah antara literasi keuangan dan kinerja 

UMK(0,327) dengan r2sebesar 0,1070 artinya literasi keuangan hanya mampu menjelaskan kinerja 

UMK sebesar 10,70 persen sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Secara parsial literasi 
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keuangan secara signifikan menjelaskan perubahan kinerja karena t hitung 3.758 lebih besar dai t 

tabel 2,33 pada alfa 1 % dengan nilai P=0,00. 

Walaupun demikian, penelitian ini mendukung penelitian Dahmen dan Rodrigues (2014), Fatoki 

(2014), dan Adomako, et al (2016) serta Aribawa (2016) yang  menyetakan bahwa bila pengusaha 

disektor UMKM memiliki kemampuan literasi keuangan yang memadai, maka keputusan bisnis dan 

keuangan yang diciptakan akan menuju ke arah pengembangan yang membaik dari waktu ke waktu, 

meningkatkan kemampuan usaha untuk bertahan, dan akan membuat bisnis tersebut memiliki 

keberlanjutan jangka panjang; dan terdapat penagruh literasi keuangan terhadap kinerja dan 

keberlanjutan usaha pada UMKM kreatif. Njorogoe (2013) juga menyimpulkan bahwa terdapat 

korelasi yang positif antara keberhasilan wirausaha dengan literasi keuangan.  Pengetahaun dan 

kemampuan literasi keuangan sangat diperlukan oleh semua pelaku usaha mikro ekonomi kreatif agar 

dapat membuat keputusan bisnis yang baik, cepat dan tepat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian 

Fatoki (2014) yang menyimpulkan pula bahwa literasi keuangan mempunyai dampak positif terhadap 

kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan keberlanjutan bisnis. Artinya kinerja 

dan keberlanjutan UMK ekonomi kreatif ditentukan pula oleh literasi keuangan yang menjadi problem 

semua UMK ekonomi kreatif baik pada saat memulai maupun pada pengembangan dan keberlanjutan 

usaha.  

 

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil olahan data penelitian, hasil analisis korelasi-regresi dan pembahan di atas 

dapat simpulkan bahwa pengetahuan dan aplikasi manajemen bisnis terbukti mempengaruhi kinerja 

UMK ekonomi kreatif di kabupaten Flores Timur. 

Faktor demografi, yakni  jenis kelamin, pendidikan dan usia bisnis mem-pengaruhi literasi 

keuangan, dan aspek demografi yang dominan pengaruhnya adalah pengalaman bisnis, bukan 

pendidikan sebagaimana hasil penelitian sebelumnya.   Literasi keuangan memiliki hubungan dan 

pengaruh terhadap kinerja keuangan UMK ekonomi kreatif di Flores Timur, meskipun hubungan dan 

pengaruh tersebut dinilai tidak kuat tetapi signifikan.  

Penelitian ini mendukung sejumlah penelitian lain sebelumnya dan juga menjadi tantangan 

untuk melakukan penelitian lanjutan untuk menguji dan membuktikan kembali secara akurat dengan 

alat analisis yang lain pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMK ekonomi kreatif.  
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I Made Agus Wirawan1, I Wayan Suwendra2, I Gede Putra Nugraha3 

ABSTRACT 

The development of information technology has an important role in the management and 
promotion of tourism. Yet another case in Bangli-Bali District, where data collection of tourists as the initial 
data in the analysis and promotion of tourism is still done manually by the Department of Tourism. For that 
research is considered important to be done so that the management and promotion of tourist attractions 
can be done in an integrated manner. This research produced a responsive web system for the 
management and promotion of integrated tourism object in Bangli Regency. The result of this research is a 
responsive web-based tourism management system, which consists of Admin and Operator entity. Admin 
in charge of managing tourist data, data visits, user data and display statistics of tourist visits in every 
tourist attraction. While the operator’s entity in charge of registering tourists who visit each - each tourist 
attraction. This system has done two stages of testing: 1) White Box Testing and 2) Black Box Testing. 
Based on the test results, the system is declared feasible and in accordance with the needs of users 

. 
Keywords: web responsive, interated system, tourism site, Bangli District-Bali, Google Map, Traveler 

ABSTRAK 

 

 

1. Pendahuluan 

Bali merupakan primadona pariwisata di Indonesia yang sudah terkenal hampir di seluruh dunia 

dan mempunyai banyak daya tarik di bidang pariwisata. Selain terkenal di seluruh dunia. Pada tahun 

2015 majalah Travel and Leisure mengatakan bahwa Bali menempati posisi ke dua di dunia sebagai 

World’s Best Islands (Travel and Leisure, 2015). Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke 

Bali tahun 2003-2015 secara umum mengalami pertumbuhan yang sangat pesat (BPS Bali, 2015). 

Namun pertumbuhan pariwisata di Bali belum merata diseluruh kabupaten di Bali, salah satunya di 

Kabupaten Bangli. Berdasarkan data kunjungan wisatawan di Kabupten Bangli dari tahun 2011 

sampai 2015 jumlah kunjungan di beberapa objek wisata di Bangli masih belum mengalami 

peningkatan secara signifikan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Bangli, jumlah objek wisata atau daya tarik wisata di Kabupaten Bangli yang 

terdata sebanyak 42 objek wisata, namun masih sangat sedikit dikunjungi oleh wisatawan, hal ini 

Pengembangan Sistem Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten 
Bangli Berbasis Web Responsive 

1Jurusan Pendidikan Teknik Informatika FTK UNDIKSHA 
2Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNDIKSHA 

3Jurusan Perhotelan FE UNDIKSHA 
Email: imade.aguswirawan@undiksha.ac.id 

Perkembangan teknologi informasi memiliki peran penting dalam pengelolaan dan promosi pariwisata. 
Namun lain halnya di Kabupaten Bangli-Bali, dimana pendataan kunjungan wisatawan sebagai data awal dalam 
analisa dan promosi wisata masih dilakukan secara manual oleh Dinas Pariwisata. Untuk itu penelitian ini 
dipandang penting untuk dilakukan sehingga pengelolaan dan promosi objek wisata dapat dilakukan secara 
terintegrasi. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem web responsive untuk pengelolaan dan promosi objek 
wisata secara terintegrasi di Kabupaten Bangli. Hasil dari penelitian ini berupa sistem pengelolaan objek wisata 
berbasis web responsive, dimana terdiri dari entitas Admin, Operator lapangan. Admin bertugas mengelola data 
objek wisata, data kunjungan, data pengguna serta menampilkan statistik kunjungan wisatawan disetiap objek 
wisata. Sedangkan operator lapangan bertugas mendata wisatawan yang berkunjung ke masing – masing objek 
wisata. Sistem ini telah dilakukan dua tahap pengujian: 1) White Box Testing dan 2) Black Box Testing. 
Berdasarkan hasil pengujian, sistem ini dinyatakan layak dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Kata kunci: web responsive, sistem terintegrasi, objek wisata, Kabupaten Bangli-Bali, google map, wisatawan 
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disebabkan minimnya pengetahuan wisatawan tentang objek wisata yang ada di Bangli (Disbudpar 

Bangli, 2015) Disampng itu permasalahan pendataan statistik kunjungan di setiap objek wisata 

digunakan oleh pihak Disbudpar untuk menganalisis statistik kunjungan wisatawan di setiap objek 

wisata. Saat ini pendataan kunjungan wisatawan masih dilakukan secara konvensional dengan 

observasi langsung ke lokasi objek wisata. Pendataan dengan observasi langsung memerlukan waktu 

yang cukup lama, karena terkendala waktu, jarak, maupun cuaca. Seiring dengan perkembangan 

internet dan perangkat mobile, peran teknologi informasi dalam bidang pariwisata menjadi faktor 

utama dalam promosi maupun dalam pengelolaan objek wisata (Buhalis & Law, 2008), (Park & 

Gretzel, 2007). Kemudahan akses internet melalui berbagai device seperti komputer, laptop, 

smartphone, tablet, dan sebagainya berdampak pada bagi pengembang untuk mengembangkan 

sistem yang dapat berjalan di berbagai device dan platform. Hal ini bisa diatasi dengan adanya web 

responsif (Lestari dkk, 2014); (Glassman & Shen, 2014).  

Berdasarkan uraian permasalahan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dipandang perlu untuk dikembangkannya sebuah sistem berbasis web responsive untuk pengelolaan 

dan promosi objek wisata di Kabupaten Bangli. 

2. Metode  

Pada tahun pertama penelitian ini akan menghasilkan sebuah sistem terintergasi pengelolaan 

objek wisata di Kabupaten Bangli. Pengelolaan objek wisata melibatkan Operator Disbudpar, Operator 

Desa dan wisatawan itu sendiri. Sistem ini telah melalui beberapa tahap pengujian sistem. Metode 

pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode SDLC (System Development Life Cycle) 

dengan model waterfall. Pada tahun pertama penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem 

pengelolaan objek wisata. Adapun detail dari setiap tahapan pada penelitian ini adalah: 

1. Analysis.  

Pada tahapan analisis dilakukan beberapa kegiatan diantaranya: 

 Studi literatur  

Kegiatan ini dilakukan studi teori dan jurnal terkait penelitian yang akan dilakukan. 

Kegiatan ini telah dilakukan pada Bab Kajian Teori 

 Analisa karakteristik wisatawan  

Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan karakteristik wisatawan yang akan digunakan 

sebagai kriteria pada pendataan kunjungan wisatawan di setiap objek wisata. 

2. Design.  

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan diantaranya: 

a) Merancang prosedur pengelolaan objek wisata  

Hasil dari analisa alur prosedur pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bangli secara 

terintegrasi, langkah selanjutnya adalah mendesain bagan alur prosedur pengelolaan 

pengelolaan objek wisata  

b) Merancang arsitektur sistem  

Hasil dari analisa alur prosedur pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bangli, selanjutnya 

digunakan untuk mendesain arsitektur sistem. Berikut arsitektur Sistem pengelolaan Objek 

Wisata di Kabupaten Bangli dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Arsitektur sistem  

 

c) Merancang antar muka sistem 

Pada kegiatan ini dilakukan perancangan dari antar muka sistem, sesuai dengan kebutuhan 

dari masing – masing entitas (Wisatawan, Operator Disbudpar, dan Operator Desa) 

d) Merancang ERD 

Pada kegiatan ini dilakukan perancangan tabel dan relasi tabel sesuai dengan kebutuhan 

fungsionalitas sistem. 

3. Implementation.  

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari tahap design, diantaranya: 1) Implementasi database 

menggunakan aplikasi MySQL. 2) Implementasi antar muka sistem menggunakan aplikasi adobe 

photoshop, dreamweaver dan notepad ++. Program yang digunakan adalah bahasa 

pemorgraman PHP. 4) Implementasi masing – masing class dan modul kedalam satu sistem 

sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem. 5) Implementasi ke web server. Tahap ini sistem 

yang telah diintegrasikan selanjutnya di upload ke hosting dan domain name, dan sistem siap 

untuk digunakan. 

4. Testing 

Pengujian sistem dilakukan beberapa tahapan, diantaranya:  

a) Unit testing 

Yaitu menguji secara White Box algoritma dan prosedur dari masing – masing unit/modul  

b) Integration testing 

Yaitu menguji secara White Box algoritma dan prosedur dari masing – masing unit/modul 

yang telah terintegrasi 

c) System testing 

Yaitu menguji secara White Box algoritma dan prosedur dari satu kesatuan sistem 

d) User aceptance testing 

Yaitu menguji secara Black Box fungsionalitas dari satu kesatuan sistem, sehingga sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

Penelitian ini akan dilakukan di Lab Cerdas Jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan di 

wilayah Kabupaten Bangli khususnya di objek wisata Kabupaten Bangli dan di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Bangli. Indikator capaian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 

1. Tersedianya sistem pengelolaan objek wisata di Kabupanten Bangli  

2. Sistem telah teruji secara white box dan black box. 

3. Sistem sudah dapat diakses di internet. 
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3. Hasil dan Pembahasan  

Sesuai dengan perancangan arsitektur perangkat lunak yang telah dirancang sebelumnya, 

dapat diimplementasikan Pengembangan Sistem Pengelolaan Objek Wisata di Bangli berbasis web 

responsive. Berikut ini implementasi tampilan antarmuka perangkat lunak Sistem Pengelolaan Objek 

Wisata di Bangli berbasis web responsive.  

a. Laman Utama 

Laman pada Gambar 2 adalah laman utama ketika pertama kali mengakses sistem. Laman ini 

menampilkan foto dari objek wisata yang ada di Kabupaten Bangli. Berikut tampilan web 

responsive laman utama 

 

Gambar 2. Laman utama 

b. Laman Login 

Laman login digunakan untuk masuk kedalam sistem baik sebagai Petugas Dinas Pariwisata 

maupun Administrator. Petugas Dinas Pariwisata memiliki hak akses untukmengelola data 

kunjungan wisatawan dan mengelola data objek wisata. Administrator memiliki hak akses untuk 

mengelola data user, mengelola data objek wisata, mengelola data wisatawan, dan mengelola 

data statistik kunjungan wisatawan. 

 

 
Gambar 3. Laman Login 
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c. Laman Register 

Laman register digunakan untuk melakukan proses pendaftaran baik sebagai Operator Dinas 

Pariwisata maupun Administrator.  

  
Gambar 4. Laman register 

d. Laman utama Administrator 

Gambar 5 merupakan laman utama administrator setelah berhasil login. Pada laman ini 

administrator dapat mengelola data user, mengelola data objek wisata, mengelola data 

wisatawan, dan mengelola data statistik kunjungan wisatawan. 

 
Gambar 5. Laman utama administrator 

e. Laman Statistik Kunjungan Wisatawan untuk Administrator 

Laman ini diperuntukan bagi administrator (khususnya analisa pasar) Dinas Pariwisata untuk 

melihat statistik kunjungan wisatawan di setiap objek wisata di Kabupaten Bangli. Pada laman ini 

administrator juga dapat mendownload data kunjungan wisatawan 
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Gambar 6. Tampilan data 

statistik kunjungan wisatawan 

(angka) 

 
Gambar 7. Tampilan data 

statistik kunjungan wisatawan 

(chart) 

 
Gambar 8. Laman download 

data kunjungan wisatawan 

ke dalam file excel 

f. Laman Pengelolaan Objek Wisata untuk Administrator dan Petugas Dinas Pariwisata 

Gambar 9 merupakan tamppilan laman untuk mengelola data objek wisata. Pengelolaan data 

objek wisata meliputi menambah, mengubah dan menghapus data objek wisata. Pengelolaan ini 

dapat dilakukan oleh entitas administrator dan petugas Dinas Pariwisata. 

 
Gambar 9. Laman pengelolaan data objek wisata 

g. Laman Pengelolaan Data Wisatawan untuk Administrator 

Gambar 10 merupakan tamppilan laman untuk mengelola data objek wisata. Pengelolaan data 

objek wisata meliputi menambah, mengubah dan menghapus data objek wisata.  
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Gambar 10. Laman pengelolaan data wisatawan 

h. Laman Pengelolaan Data User untuk Administrator 

Laman ini digunakan oleh administrator untuk mengelola data user (operator dinas) yang 

bertugas dalam pendataan kunjungan wisatawan. 

 
Gambar 11. Laman pengelolaan data user 

i. Laman Petugas Dinas Pariwisata 

Pada laman ini petugas dinas pariwisata memiliki hak akses untuk mengelola data kunjungan 

wisatawan dan mengelola data objek wisata. Berikut tampilan laman beranda petugas Dinas 

Pariwisata. 
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Gambar 12. Laman beranda petugas Dinas Pariwisata 

j. Laman Pengelolaan Data Kunjungan Wisatawan 

Pada laman ini petugas dinas pariwisata memiliki hak akses untuk menambahkan/mendata 

kunjungan wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Kabupaten Bangli. Pendataan ini 

merupakan solusi dari proses pendataan yang secara manual (lembar angket) yang disebar ke 

wisatawan. Pendataan dengan web responsive ini akan memudahkan petugas dalam mendata 

wisatawan yang berkunjung ke beberapa objek wisata di Kabupaten Bangli. 

 

  
Gamabr 13. Laman untuk menambahkan identitas 

wisatawan yang berkunjung  

 
Gambar 14. Laman untuk menambahkan objek 

wisata yang dikunjungi oleh wisatawan  

Berdasarkan pengembangan perangkat lunak pengembangan sistem pengelolaan objek wisata 

di kabupaten Bangli, pengujian dilakukan langsung oleh penulis, wisatawan, administrator, dan 

petugas objek wisata. Berikut ini penjabaran pengujiannya.  

1. PELAKSANAAN UJI WHITE BOX 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses logika atau algoritma yang telah 

diimplementasikan ke dalam sistem. Pengujian kotak putih dilakukan selama pengembangan 

perangkat lunak. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, menyatakan bahwa semua proses dan 
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algoritma yang diujikan sudah berjalan dengan baik dan sesuai. Adapun hasil pelaksanaan pengujian 

kotak putih (white box). 

2. PELAKSANAAN UJI BLACK BOX 

Pengujian kotak hitam dilakukan pada hari Selasa, 14 Agustus 2017 sampai hari Kamis, 15 

Agustus 2017 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangli, DTW Abang Erawang, 

dan DTW Penelokan. Pengujian dilakukan oleh masing-masing pengguna sistem ini yaitu operator 

disbudpar, operator desa, dan wisatawan yang masing – masing 2 orang. Dan berikut ini adalah 

rekapitulasi hasil pengujian kotak hitam yang telah dilakukan.  

a. Operator Disbudpar  

Untuk administrator dilakukan pengujian oleh dua orang Operator Disbudpar yang menggunakan 

sistem tersebut di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangli. Berikut ini kalkulasi persentase 

masing-masing penguji.  

1) Operator Disbudpar 1 

Persentase keberhasilan = 
13

13
 ×  100 = 100% 

2) Operator Disbudpar 2 

Persentase keberhasilan = 
13

13
 ×  100 = 100% 

Jadi dapat diambil rata-rata persentase pengujian kotak hitam untuk administrator adalah 

sebagai berikut.  

Rata-rata persentase keberhasilan = 
100% + 100%

2
 = 100% 

b. Operator Desa 

1) Operator Desa 1 

Persentase keberhasilan = 
11

11
 ×  100 = 100% 

2) Operator Desa 2 

Persentase keberhasilan = 
11

11
 ×  100 = 100% 

Jadi dapat diambil rata-rata persentase pengujian kotak hitam untuk petugas adalah sebagai 

berikut. 

Rata-rata persentase keberhasilan = 
100% + 100%

2
 = 100% 

c. Wisatawan 

1) Wisatawan 1 

Persentase keberhasilan = 
11

11
 ×  100 = 100% 

2) Wisatawan 2 

Persentase keberhasilan = 
11

11
 ×  100 = 100% 

Jadi dapat diambil rata-rata persentase pengujian kotak hitam untuk wisatawan adalah sebagai 

berikut.  

Rata-rata persentase keberhasilan = 
100% + 100%

2
 = 100% 

Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem web responsive untuk pengelolaan dan promosi 

objek wisata secara terintegrasi di Kabupaten Bangli. Hasil dari penelitian ini berupa sistem 

pengelolaan objek wisata berbasis web responsive, dimana terdiri dari entitas Admin, Operator 

lapangan. Admin bertugas mengelola data objek wisata, data kunjungan, data pengguna serta 

menampilkan statistik kunjungan wisatawan disetiap objek wisata. Sedangkan operator lapangan 

bertugas mendata wisatawan yang berkunjung ke masing – masing objek wisata. Sistem ini telah 

dilakukan dua tahap pengujian: 1) White Box Testing dan 2) Black Box Testing. Berdasarkan hasil 

pengujian, sistem ini dinyatakan layak dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

4. Simpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Sistem pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bangli berhasil dikembangkan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan database MySQL 

2. Sistem pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bangli dapat diakses oleh 3 entitas, yaitu: 

Operator Disbudpar, Operator Desa dan Wisatawan. 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Diharapkan penerapan sistem ke dalam hosting dan domain name dan proses pengujian 

sistem dapat berjalan dengan baik 

2. Diharapkan setelah selesai pengembangan sistem pengelolaan objek wisata di Kabupaten 

Bangli pada tahun pertama dapat dilanjutkan di tahun kedua untuk menambahkan fitur 

rekomendasi objek wisata dengan menggunakan metode naïve bayes dan demspter shafer. 
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ABSTRAK 

 

 

1. Pendahuluan 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tertentu. Melalui penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kurikulum itu merupakan 

jantungnya pendidikan dikarenakan kurikulum itu sendiri digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. 

Dengan berkembangnya zaman, maka pendidikan pun akan semakin berkembang. Oleh 

karena itu, pembaharuan terhadap kurikulum pun menjadi sangat penting adanya. Pembaharuan 

kurikulum dibutuhkan karena kurikulum sendiri merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan sudah seharusnya beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi untuk dapat 

memfasilitasi terjadinya perubahan-perubahan tersebut. 

Kurikulum di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan kurikulum sejak 

kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tahun 1945. Adapun kurikulum tersebut adalah 

Kurikulum Sederhana (1947-1964), Pembaharuan Kurikulum (1968-1975), Kurikulum Berbasis 

Analisis Implementasi Asesmen Autentik pada Pembelajaran 
Bahasa Inggris dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA di Bali 

1Jurusan Pendidikan Dasar, Pascasarjana, UNDIKSHA 
2Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, FBS, UNDIKSHA 

Email: ngurahmarhaeni2603@gmail.com 

This study aims at analyzing how far the discrepancy happened between the ideal implementation of 
authentic assessment based on Curriculum 2013 and the real implementation at SMA in Bali. This study used 
mix-methods approach. The subjects in this study were English teachers of SMA in Bali while the objects were 
the discrepancy of authentic assessments’ implementation in Curriculum 2013. The data in this study was 
collected by implementing some methods such as observation and administering questionnaires by using 
instruments such as observation sheet and questionnaires. Then, the data was analyzed quantitatively and 
qualitatively. The results show that in general, the discrepancy happened at moderate and high category at the 
implementation of self assessments, performance assessments, project assessments, and portfolio assessments 
in class X, XI, and XII at English subject matter. It can be concluded that discrepancy of authentic assessments’ 
implementation happened during English subject matter in the implementation of K-13.   

Keywords: Discrepancy Study, Authentic Assessments, Curriculum 2013 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesenjangan yang terjadi antara implementasi 
asesmen autentik yang ideal berdasarkan Kurikulum 2013 dengan implementasi secara nyata di SMA di Bali. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang merupakan merupakan gabungan antara 
kuantitatif dan kualitatif. Subyek pada penelitian ini adalah guru-guru bahasa Inggris dan Obyek pada penelitian 
ini adalah kesenjangan implementasi asesmen autentik dalam K-13. Data pada penellitian ini dikumpulkan 
dengan menggunakan metode observasi dan pemberian kuesioner dengan instrument berupa lembar observasi 
dan kuesioner. Data kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
secara umum kesenjangan terjadi pada kategori moderat dan tinggi di dalam implementasi asesmen diri, 
asesmen kinerja, asesmen proyek, dan asesmen portofolio di pelajaran bahasa Inggris di kelas X, XI, dan XII. 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesenjangan implementasi asesmen autentik di pelajaran 
bahasa Inggris di Kurikulum 2013. 

Kata kunci: Studi kesenjangan, Asesmen Autentik, Kurikulum 2013 
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keterampilan (1984-1994), Kurikulum berbasis Kompetensi (2004-2006), Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (2006-2013) yang masih diterapkan oleh beberapa sekolah, dan Kurikulum 2013 (2013-) 

yang mulai diterapkan oleh beberapa sekolah di Indonesia. Melalui perubahan ini tentunya pemerintah 

sangat berharap bahwa Kurikulum yang digunakan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dan 

mampu mengoptimalkan pendidikan di Indonesia. 

Terkait dengan Kurikulum 2013 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam 

implementasinya. Permendikbud No. 65 Tahun 2013 menyebutkan terdapat 4 komponen yang perlu 

diperhatikan seperti (a) mempersiapkan proses pengajaran dan pembelajaran, (b) melaksanakan 

pengajaran dan pembelajaran, (c) mengevaluasi dan melaksanakan asesmen terhadap proses 

pembelajaran, dan (d) membantu proses pembelajaran. Keempat komponen tersebut harus 

diintegrasikan di dalam pengimplementasian Kurikulum 2013 yang wajib dilaksanakan oleh guru. 

Hal yang sangat menarik dari 4 komponen di atas adalah proses evaluasi dan asesmen 

terhadap pembelajaran di Kurikulum 2013. Melalui Permendikbud No 104 Tahun 2014, menekankan 

pada implementasi asesmen autentik. Menurut Johnson & Johnson (2002), asesmen adalah 

pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas pembelajarn siswa, 

pengajaran guru, dsb. Lebih jauh, asesmen autentik menurut O’Malley & Pierce (1996) adalah 

asesmen dengan berbagai bentuk yang digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran siswa, 

sikap, kebiasaan, dan hal-hal lainnya terkait dengan pembelajaran siswa. 

Sehubungan dengan implementasi autentik asesmen pada pelajaran Bahasa Inggris di 

Indonesia, terdapat beberapa teknik asesmen yang umumnya digunakan yaitu asesmen kinerja, 

proyek, produk, portofolio, dan asesmen diri. Autentik asesmen sangat dibutuhkan pada pelajaran 

bahasa Inggris dikarenakan pengajaran bahasa Inggris di Indonesia sangat berhubungan dengan 4 

keterampilan berbahasa (mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis) yang sangat berkaitan 

dengan asesmen autentik. Hal ini dikarenakan untuk bisa menguasai 4 keterampilan berbahasa 

tersebut, maka siswa hendaknya diberikan latihan yang benar-benar mengimplementasikan 

keterampilan tersebut. Sehingga, asesmen autentiklah yang sangat cocok untuk diterapkan. 

Namun, terkait dengan implementasi asesmen autentik, melalui penelitian yang dilakukan oleh 

Marhaeni, Dantes, dan Artini. (2014) didapatkan bahwa pengetahuan guru-guru Bahasa Inggris akan 

asesmen autentik ini masih sangat kurang. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak guru yang 

lebih banyak menggunakan asesmen tradisional dibandingkan dengan asesmen autentik. Meskipun, 

sudah banyak guru yang kini menggunakan asesmen autentik, namun pengetahuan mereka akan 

asesmen autentik sendiri masih sangat kurang. Oleh karena itu, kurangnya pengetahuan ini akan 

sangat berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil dengan menggunakan 

asesmen autentik di dalam implementasi pembelajaran bahasa Inggris. Tentunya hal ini merupakan 

sesuatu yang sangat tidak kita harapkan terjadi di pendidikan Indonesia, khususnya di pengajaran 

bahasa Inggris dengan menggunakan Kurikulum 2013. 

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dan peneliti telah melakukan berbagai pelatihan 

penggunaan asesmen autentik di dalam pengajaran bahasa Inggris. Melalui kegiatan pelatihan ini, 

diharapkan guru bahasa Inggris memiliki pengetahuan yang mumpuni akan implementasi asesmen 

autentik di dalam pelajaran bahasa Inggris. Melalui hal ini pula, pemerintah berharap guru nantinya 

mampu mengimplementasikan asesmen autentik di dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagaimana 

mestinya. 

Akan tetapi, sejauh ini masih sangat kurang laporan akan bagaimana implementasi asesmen 

yang dilakukan oleh guru bahasa Inggris di SMA. Padahal, hal ini sangat penting dikarenakan dapat 

memberikan gambaran akan implementasi asesmen autentik di sekolah dan sejauh mana 

implementasi tersebut dijalankan sesuai dengan standar yang telah dimandatkan, pandangan guru 

akan implementasi asesmen autentik, serta sudah sesuai atau tidaknya dengan apa yang telah 

diharapkan oleh pemerintah terkait dengan implementasi asesmen autentik.  

Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan penelitian yang mampu memberikan gambaran akan 

implementasi asesmen autentik di sekolah. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan dikarenakan jika tidak 

diketahui bagaimana implementasi asesmen autentik maka pemerintah tidak akan mengetahui sejauh 

mana pelatihan dan penelitian yang telah dilakukan berpengaruh terhadap implementasi di lapangan 
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serta pemerintah tidak mengetahui apakah terjadi perbedaan antara apa yang dipelajari dengan apa 

yang diimplementasikan oleh guru di lapangan. Selain itu, penelitian ini tentunya akan memberikan 

masukan-masukan yang sangat berharga bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan nantinya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

kesenjangan antara implementasi asesmen autentik dengan standar yang seharusnya dilakukan 

  

2. Metode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran di mana data, metode pengumpulan 

data, metode analisis data merupakan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 

Penelitian ini telah dilaksanakan di 8 SMA di Bali di kelas XI, XI, dan XII pada pelajaran bahasa 

Inggris. Subyek penelitian ini adalah 16 orang guru bahasa Inggris di sekolah yang telah disebutkan 

tersebut. Sedangkan obyek penelitian ini adalah kesenjangan implementasi asesmen autentik yang 

mencakup implementasi pada asesmen diri, asesmen kinerja, asesmen proyek, dan asesmen 

portofolio. Data pada penellitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan 

pemberian kuesioner dengan instrument berupa lembar observasi dan 6 kuesioner. Keseluruhan 

instrument yang digunakan telah diuji validitasnya dengan melibatkan 2 pakar pada bidang pendidikan 

bahasa Inggris dan asesmen. Keseluruhan data kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Pembaharuan terhadap kurikulum sangat dibutuhkan karena kurikulum sendiri merupakan 

sebuah alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sudah seharusnya beradaptasi dengan 

perkembangan yang terjadi untuk dapat memfasilitasi terjadinya perubahan-perubahan tersebut. 

Salah satu perubahan yang terjadi dalam implementasi kurikulum baru ini adalah adalah Kurikulum 

2013 menharapkan guru untuk mengimplementasikan asesmen autentik sebagai metode untuk 

penilaian siswa (Permendikbud 81a, 2013; Permendikbud 53, 2015). Asesmen ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menunjukan kemampuan bahasa Inggris mereka yang sebenarnya 

di mana kinerja siswa dinilai secara semestinya. Hal ini dikarenakan kinerja yang harus dinilai oleh 

guru merupakan kinerja riil yang sering terjadi di dunia nyata. Oleh karenanya, siswa tidak lagi dinilai 

dengan cara-cara tradisional seperti memberikan tes objektif yang hanya mengukur pemahaman 

dasar siswa, tetapi siswa lebih dituntut untuk menunjukan pemahaman mereka secara lebih 

mendalam dan menunjukan penguasaan mereka terhadap 4 kompetensi berbahasa Inggris. 

Oleh karena itu, perubahan terhadap kurikulum seperti yang dijelaskan di atas akan membawa 

efek positif dan juga negative terhadap implementasinya. Salah satu efek negatif yang akan terjadi 

adalah kurangnya wawasan guru terhadap implementasi asesmen autentik seperti apa yang 

diharapkan oleh Kurikulum 2013 mempengaruhi proses pembelajaran. Kurangnya wawasan ini akan 

mempengaruhi bagaimana cara guru menerapkan penilaian yang kemungkinan akan berbeda dari 

apa yang diharapkan oleh kurikulum itu sendiri. 

Kesenjangan-kesenjangan ini juga merupakan fokus dari beberapa penelitian terbaru di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang membawa banyak 

perubahan dari cara perencanaan, implementasi, dan pelaporan. Abidin (2012) menemukan 

terjadinya kesenjangan dalam perencanaan. Abidin menemukan bahwa 68% guru tidak menyiapkan 

asesmen autentik untuk bisa diimplementasikan. Zaim (2013) menemukan bahwa ketidak tahuan guru 

akan implementasi asesmen autentik berakibat pada dihabiskannya banyak waktu dalam tahapan 

perencanaan sampai pelaporan sehingga implementasi menjadi kurang maksimal. Putri dan Hariyatmi 

(2015) menemukan bahwa guru-guru tidak mengetahui bagaimana cara mengembangkan rubric 

penilaian sehingga terjadi kesenjangan di dalam implementasi asesmen autentik.  

Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa telah terjadi kesenjangan asesmen autentik di dalam 

kurikulum 2013 seperti halnya yang terjadi di dalam penelitian ini. Melalui data-data yang telah 

dikumpulkan, diketahui bahwa secara umum telah terjadi kesenjangan implementasi asesmen 
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autentik di Sekolah Menengah Atas di Provinsi Bali. Kesenjangan dalam implementasi asesmen 

autentik ini meliputi kesenjangan implementasi asesmen kinerja, asesmen diri, asesmen proyek dan 

asesmen portofolio. Kesenjangan ini terjadi tidak hanya di tahapan implementasi, tetapi juga di 

tahapan perencanaan dan pelaporan di mana tiga tahapan ini merupakan tahapan penting dalam 

pelaksanaan penilaian di Kurikulum 2013. Lebih jauh, kesenjangan ini terjadi di kelas X, XI, dan XII di 

SMA di Bali. Adapaun kesenjangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1 Analisis pada Implementasi Asesmen Diri 

Perencanaan 

Kelas 10 kelas 11 Kelas 12 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

42 58 43 57 43 57 

Implementasi 

Kelas 10 kelas 11 Kelas 12 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

42 58 42 58 40 60 

Pelaporan 

Kelas 10 kelas 11 Kelas 12 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

45 55 39 61 38 63 

 
Tabel 2 Analisis pada Implementasi Asesmen Kinerja 

Perencanaan 

Kelas 10 kelas 11 Kelas 12 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

41 59 38 62 47 53 

Implementasi 

Kelas 10 kelas 11 Kelas 12 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

47 53 37 63 35 65 

Pelaporan 

Kelas 10 kelas 11 Kelas 12 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

47 53 39 61 35 65 

 
Tabel 3 Analisis pada Implementasi Asesmen Proyek 

Perencanaan 

Kelas 10 kelas 11 Kelas 12 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

46 54 49 52 43 57 

Implementasi 

Kelas 10 kelas 11 Kelas 12 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

31 69 39 61 40 61 
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Pelaporan 

Kelas 10 kelas 11 Kelas 12 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

36 64 45 55 32 68 

 

Tabel 4. Analisis pada Implementasi Asesmen Portofolio 
Perencanaan 

Kelas 10 kelas 11 Kelas 12 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

35 65 46 54 36 64 

Implementasi 

Kelas 10 kelas 11 Kelas 12 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

36 64 31 69 29 72 

Pelaporan 

Kelas 10 kelas 11 Kelas 12 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

Implementasi 
(%) 

Kesenjangan 
(%) 

40 60 34 67 30 70 

 

Kesenjangan yang terjadi ini tentunya akan membawa efek negative terhadap penilaian yang 

seharusnya di lakukan di dalam pembelajaran bahasa Inggris di Provinsi Bali. Dengan tidak 

dilaksanakannya asesmen autentik sebagaimana mestinya, informasi penting mengenai kinerja siswa 

selama proses pembelajaran tidak bisa dikumpulkan sebagaimana mestinya. Johnson dan Johnson 

(2002) menjelaskan bahwa asesmen adalah pengumpulan informasi yang berhubungan dengan 

kuantitas dan kualitas pembelajaran siswa. Oleh karena itu, apabila asesmen tidak dilaksanakan 

sebagaimana mestinya, maka hasil yang diharapkan seperti informasi penting mengenai kinerja siswa 

selama proses pembelajaran tidak akan terkumpul sebagaimana yang diharapkan. 

Selain itu, kesenjangan yang terjadi ini akan membuat pembelajaran yang siswa lakukan 

menjadi kurang bermakna. Implementasi asesmen autentik akan mempengaruhi implementasi 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hal ini dikarenakan di dalam asesmen autentik, siswa dituntut 

untuk menunjukan kemampuan nyata mereka sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Oleh 

karena itu, pembelajaran yang dilakukan oleh siswa akan menjadi bermakna dikarenakan apa yang 

mereka kuasai sesuai dengan apa yang mereka bisa implementasikan di dunia nyata. Dengan 

terjadinya kesenjangan dalam implementasi asesmen autentik, maka asesmen tersebut kurang 

menjadi autentik. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Fencl (2014), asesmen dapat 

menjadi autentik apabila asesmen yang diberikan dapat diimplementasikan secara nyata. 

Kesenjangan yang terjadi ini juga membawa efek negative di mana asesmen yang 

diimplementasikan tidak terlalu memberikan kontribusi positif terhadap penguasaan kemampuan 

berbahasa siswa. Beberapa penelitian (Fazilla, 2013; Maharani, 2013; Nuraffifah, 2014) menunjukan 

bahwa implementasi asesmen autentik memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan 

kemampuan kognitif siswa dan kesadaran diri mereka di 4 kompetensi berbahasa inggris yang 

mencakup mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, Theresia (2015) 

menambahkan bahwa implementasi asesmen autentik juga membuat iswa merasa terbantu dan 

menjadi lebih mandiri selama proses pembelajaran. Hal-hal positif inilah yang sebenarnya diharapkan 

untuk terjadi di dalam pembelajaran bahasa Inggris di Kurikulum 2013. Namun, hal tidak bisa dicapai 

sebagaimana mestinya dikarenakan terjadinya kesenjangan. 

Kesenjangan-kesenjangan ini terjadi kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal yaitu 

kurangnya wawasan guru terhadap autentik asesmen di dalam menilai kemampuan berbahasa siswa, 
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ketidaktahuan cara menerapkan autentik asesmen di dalam menilai kemampuan berbahasa siswa, 

dan kurangnya instrument-instrumen pendukung implementasi autentik asesmen. Kemungkinan-

kemungkinan ini pernah diteliti oleh Marhaeni, Dantes, dan Artini (2013) di mana mereka menemukan 

bahwa sebagian guru-guru bahasa Inggris SMP di Bali secara umum tidak memiliki wawasan yang 

memadai terkait dengan penerapan asesmen autentik. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap 

pemilihan teknik penilaian yang sesuai dan cara penerapan asesmen autentik yang digunakan. Selain 

itu, mereka juga menemukan bahwa guru-guru tersebut tidak memiliki instrument yang representative 

sehingga penerapan asesmen autentik pun menjadi jauh dari kata maksimal. 

Meskipun hal-hal tersebut di atas terjadi pada pelajaran bahasa Inggris di tingkat SMP di Bali, 

namun hal ini juga dapat diprediksi sebagai factor umum penyebab kesenjangan yang juga terjadi di 

mata pelajaran yang sama di SMA di bali. Hal ini dimungkinkan dikarenakan guru-guru SMP dan SMA 

menempuh pendidikan dari hampir universitas yang sama dan menerima pelatihan pendidikan seperti 

seminar dan workshop dari narasumber yang sama. Oleh karena itu, hal-hal tersebut dapat digunakan 

sebagai prediksi awal dan butuh penelitian lebih lanjut mengenai factor-faktor yang menghambat dan 

mendukung penerapan asesmen autentik di Bali. 

4. Simpulan  

 Melalui data yang telah terkumpul dan pembahasan terhadap data tersebut, maka dapat 

ditarik kesimpulan yaitu telah terjadi kesenjangan antara impelentasi asesmen autentik yang ideal 

berdasarkan Kurikulum 2013 dengan implementasi secara nyata di SMA di Bali. Kesenjangan 

tersebut terjadi pada tahapan perencanaan, implementasi, dan pelaporan yang secara umum 

termasuk dalam kategori moderat dan tinggi di pelajaran bahasa Inggris di kelas X, XI, dan XII. 
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Euis Asriani1, Elyas Kustiawan2 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

1. Pendahuluan 
Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai kampus peradaban, memiliki visi besar yang dalam 

proses pencapaiannya memerlukan sinergi yang kokoh antar berbagai elemen kampus. Dari semua 

elemen kampus, mahasiswa merupakan salah satu elemen yang secara signifikan akan sangat 

menentukan kualitas proses pencapaian visi UBB. Kualitas mahasiswa yang sudah baik akan 

berbanding lurus dengan percepatan pencapaian visi UBB. Diantara aspek kebaikan kualitas 

mahasiswa adalah kemandirian belajar.Kemandirian belajar merupakan aspek penting yang harus 

dimiliki mahasiswa dalam kerangka pengembangan kemampuan kompetensi intelektual. Mahasiswa 

yang memiliki kemandirian belajar akan terampil dalam mengelola dirinya. Keterampilan tersebut akan 

berimplikasi positif terhadap institusi, dalam hal ini UBB. Menurut (Desmita, 2009) indikator-indikator 

kemandirian belajar terdiri dari (1) Adanya hasrat yang kuat untuk belajar, (2) Mampu mengambil 

keputusan dan inisiatif untuk menghadapi masalah, (3) Tanggung jawab atas apa yang dilakukannya, 

(4) Percaya diri dan melaksanakan tugas-tugas secara mandiri. 

Dalam kegiatan pembelajaran bersama mahasiswa, khususnya dilingkungan Universitas 

Bangka Belitung, para dosen kerap kali menemukan fakta-fakta antara lain (1) ada mahasiswa yang 

masih mengandalkan teman dalam menyelesaikan tugas- tugasnya, (2) masih banyak mahasiswa 

yang menyalin pekerjaan teman, (3) mencontek pada saat ujian telah menjadi kebiasaan, (4) 

rendahnya inisiatif dan hasrat mahasiswa dalam mencari sumber bacaan penunjang pembelajaran, (5) 

ANALISIS KEMANDIRIAN BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS 
BANGKA BELITUNG (UBB) BERDASARKAN TIGA JALUR 

PENERIMAAN 

1Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Perikanan Biologi Universitas Bangka Belitung;2 Jurusan Teknik 
Mesin Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung 

Email: euis_asriani@yahoo.com 
 

This research was conducted to know the profile of learning independency of students at Bangka Belitung 
University (UBB) based on three ways of selection namely SNMPTN, SBMPTN, and Mandiri. The method was 
used is descriptive method through survey with cluster sampling as a technic for gaining data. Data resulted was 
analyzed by descriptive and inference statistics. Based on analysis was gained  that (1) learning independency of 
UBB students from three ways of selection appertain at a high score respectively with mean score 4.01, 4.00, and 
3.99; (2) Students form SNMPTN way have the highest score at confidence, discipline, and self control aspects. 
The highest score at independency to another and inisiative aspects reached by students from SBMPTN way, 
and students from Mandiri way were outstand at responsibility aspect; (3) Statistically there was no significant 
difference on learning independency among three groups of student from SNMPTN, SBMPTN, and Mandiri way. 

Keywords:Learning independency, Cluster Sampling, Ways of Selection 

Penelitian dilakukan untuk mengkaji profil kemandirian belajar mahasiswa UBB berdasarkan tiga jalur 
penerimaan yakni SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif melalui survei dan cluster sampling sebagai teknik pengambilan datanya. Survei dilakukan melalui 
penyebaran kuesioner instrumen kemandirian belajar. Data hasil survei dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif  dan inferensia. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa (1) Kemandirian belajar 
mahasiswa UBB dari jalur penerimaan SNMPTN, SBMPTN, dan mandiri memiliki kategori kemandirian yang 
tergolong tinggi, masing-masing dengan rataan skor 4.01, 4.00, dan 3.99; (2) Kelompok mahasiswa jalur 
SNMPTN memiliki skor tertinggi pada aspek kepercayaan diri, berperilaku disiplin, dan memiliki kontrol diri, jalur 
SBMPTN skor tertingginya pada aspek ketidaktergantungan terhadap orang lain dan berperilaku berdasarkan 
inisiatif sendiri, sedangkan mahasiswa jalur mandiri unggul pada aspek memiliki rasa tanggung jawab; (3) Secara 
statistik tidak terdapat perbedaan signifikan pada kemandirian belajar mahasiswa dari ketiga jalur penerimaan. 

Kata kunci: Kemandirian Belajar, Cluster Sampling, Jalur Penerimaan 
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dosen dianggap  sebagai sumber ilmu yang utama, (6) tingkat kedisiplinan yang relatif kurang/rendah 

sehingga sering terlambat kekelas dan benar-benar memanfaatkan “jatah bolos”, (7) kreatifitas yang 

relatif rendah, (8) masih ada sebagian mahasiswa yang hadir kuliah tanpa persiapan yang cukup, 

hanya berprinsip kuliah cukup dengan datang, duduk, diam, dan catat, (9) sebagian mahasiswa tidak 

memiliki buku penunjang, hanya buku catatan saja, kalaupun ada bukunya masih sangat rapi tidak 

nampak telah dipelajari, (10) mahasiswa umumnya senang dengan dosen yang memberikan catatan 

yang lengkap dan rapi, sehingga mereka merasa tidak perlu mencari referensi lain, (11) sebagian 

mahasiswa merasa cukup belajar dari slide powerpoint yang telah dipresentasikan dosennya, 

sehingga jika ada soal ujian yang tidak ada materinya di slide sebagian mahasiswa berkata bahwa 

dosennya belum menjelaskan dikelas. Serangkaian fakta tersebut merupakan beberapa aspek tingkat 

kemandirian mahasiswa yang masih rendah,dan sering kali menjadi permasalahan khususnya di 

Universitas Bangka Belitung. 

Universitas Bangka Belitung memiliki tiga jalur penerimaan mahasiswa yakni jalur SNMPTN 

(Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), SBMPTN (Seleksi Bersama  Masuk  Perguruan 

Tinggi  Negeri), dan Jalur Mandiri.  Sejauh ini belum diperoleh data mengenai perbandingan tingkat 

kemandirian mahasiswa berdasarkan tiga jalur tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh 

informasi yang valid yang dapat  dijadikan  pertimbangan  dalam  menentukan  proporsi penerimaan  

mahasiswa melalui ketiga jalur penerimaan. 

Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah (i) Mengetahui bagaimana 

tingkat kemandirian belajar mahasiswa Universitas Bangka Belitung berdasarkan tiga jalur 

penerimaan yang berbeda, (ii) Mengetahui bagaimana perbandingan tingkat kemandirian belajar 

mahasiswa Universitas Bangka Belitung berdasarkan tiga jalur penerimaan yang berbeda, dan (iii) 

Mengetahui bagaimana  signifikansi  perbedaan  tingkat  kemandirian  belajar  mahasiswa 

Universitas Bangka Belitung berdasarkan tiga jalur penerimaan yang berbeda. Responden penelitian 

ini dibatasi pada mahasiswa UBB tiga angkatan terakhir, yaitu mahasiswa angkatan 2012, 2013, dan 

2014.  Variabel aspek kemandirian belajar yang diteliti meliputi ketidaktergantungan terhadap orang 

lain, kepercayaan diri, perilaku disiplin, rasa tanggung jawab, inisiatif, dan kontrol diri. Variabel 

pendukung yang diteliti adalah nilai indeks prestasi kumulatif.  

Penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa elemen khususnya bagi pengambil 

kebijakan pada level universitas maupun program studi di lingkungan UBB khususnya dalam 

menentukan proporsi penerimaan mahasiswa baru dari ketiga jalur yang biasanya digunakan. 

2. Metode 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Bangka Belitung. Variabel penelitian yang diteliti 

adalah kemandirian belajar. Variabel ini diukur melalui pengukuran beberapa aspek meliputi 

ketidaktergantungan terhadap orang lain, kepercayaan diri, perilaku disiplin, rasa tanggung jawab, 

inisiatif, dan kontrol diri.Aspek tambahan yang diukur adalah nilai indeks prestasi kumulatif 

mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei. Menurut (Nazir, 2014) 

metode survei adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang 

ada. Angket/kuesioner yang digunakan dalam survei merupakan instrumen yang pengukuran 

skalanya menggunakan skala likert dengan lima angka penilaian (Tabel 1). 

Tabel 1. Bobot dan Kategori Pengumpulan  Data 

Sumber: (Sugiono, 2010) 

No. Keterangan Skor Positif Skor Negatif 

1 Sangat Setuju 5 1 

2 Setuju 4 2 

3 Netral 3 3 

4 Tidak Setuju 2 4 

5 Sangat Tidak Setuju 1 5 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017 564 

 

Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling dengan 13 program studi 

di UBB sebagai clusternya. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 776 mahasiswa, ditentukan 

menggunakan rumus Isaac dan Michael dalam (Sugiono, 2007): 

𝑛 =
𝑧2𝑝(1 − 𝑝)𝑁

𝑧2𝑝(1 − 𝑝) + (𝑁 − 1)𝐸2
 

Keterangan:  

Z             :  mengacu pada nilai 𝑧 (tingkat    kepercayaan), dalam hal ini tingkat kepercayaan yang 

digunakan adalah 95% sehingga nilai 𝑧 nya adalah 1,96. 

p(1-p)      : variasi populasi, dinyatakan dalam bentuk proporsi dalam hal ini 0,5:0,5 

E             :                kesalahan sample yang dikehendaki (sampling error), dalam hal ini diambil 𝐸 = 3% 

N             :                jumlah populasi 

 Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan inferensia. 

Metode deskriptif digunakan  untuk menentukan perbandingan tingkat kemandirian belajar mahasiswa 

melalui diagram radar, sedangkan metode inferensia digunakan untuk mengetahui signifikansi 

perbedaan tingkat kemandirian belajar mahasiswa dari 3 jalur penerimaan melalui analisis variansi 

dengan uji F. 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, dari mulai pengambilan hingga analisis data. 

Secara skematik, tahapan penelitian disajikan dalam bentuk kerangka pemikiran penelitian pada 

Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Kerangka Pemikiran 

 
 

3. Hasil dan Pembahasan  

a. Hasil  

Pengukuran kemandirian belajar mahasiswa UBB dilakukan melalui pengukuran 6 (enam) aspek yang 

meliputi ketidaktergantungan terhadap orang lain (I1), memiliki kepercayaan diri (I2), berperilaku 

disiplin (I3), memiliki rasa tanggung jawab (I4), berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri (I5), dan 

melakukan kontrol diri (I6). Sebagai data pendukung dilakukan juga pengukuran Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK). Rerata skor dan klasifikasi keenam aspek yang diukur pada mahasiswa UBB 

berdasarkan tiga jalur penerimaan dapat diilihat pada tabel 2.

Mahasiswa UBB (3 jalur penerimaan) 

dengan Umur Kolong Berbeda 

Cluster Random Sampling 

(menentukan jumlah sampel) 

Signifikansi perbedaan tingkat 

kemandirian mahasiswa (3 jalur 

penerimaan) 

 

Metode Inferensia (signifikansi 

tingkat kemandirian  

 

Hasil Akhir Penelitian 

 

Penyebaran Angket 

 

Metode Deskriptif (perbandingan 

tingkat kemandirian  

 

 Tingkat kemandirian mahasiswa 

(3 jalur penerimaan) 

 Perbandingan tingkat 

kemandirian mahasiswa (3 jalur 

penerimaan) 
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Tabel 2. Rerata skor dan klasifikasi kemandirian belajar mahasiswa UBB berdasarkan pengukuran 

enam aspek kemandirian dari tiga jalur penerimaan 

Aspek 

SNMPTN SBMPTN Mandiri 

Rerata Klasifikasi Rerata Klasifikasi Rerata Klasifikasi 

Ketidaktergantungan terhadap 
orang lain 

3,88 Tinggi 3,90 Tinggi 3,83 Sedang 

Memiliki kepercayaan diri 4,06 Tinggi 4,04 Tinggi 4,05 Tinggi 

Berperilaku disiplin 4,08 Tinggi 4,04 Tinggi 4,02 Tinggi 

Memiliki rasa tanggung jawab 4,07 Tinggi 4,07 Tinggi 4,11 Tinggi 

Berperilaku berdasarkan 
inisiatif sendiri 

3,88 Tinggi 3,91 Tinggi 3,88 Tinggi 

Melakukan kontrol diri 4,07 Tinggi 4,03 Tinggi 4,03 Tinggi 

Rataan 4,01 Tinggi 4,00 Tinggi 3,99 Tinggi 

 
Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh bahwa rataan kemandirian belajar mahasiswa secara 

berurutan dari yang tertinggi hingga terendah adalah 4,01; 4,00; dan 3,99. Hampir pada semua aspek, 

mahasiswa dari ketiga jalur penerimaan memiliki kemandirian yang tergolong tinggi kecuali pada 

aspek ketidaktergantungan pada orang lain dari jalur penerimaan mandiri yang berada pada level 

sedang. Mahasiswa dari jalur SNMPTN memiliki skor kemandirian yang paling tinggi pada aspek 

kedisiplinan (4,08) dan paling rendah pada aspek ketidaktergantungan terhadap orang lain dan 

berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri (3,88). Aspek kemandirian tertinggi mahasiswa SBMPTN 

terletak pada aspek memiliki rasa tanggung jawab (4,07) dan skor terendahnya adalah aspek 

ketidaktergantungan terhadap orang lain. Serupa dengan mahasiswa jalur SBMPTN, mahasiswa yang 

berasal dari jalur mandiri juga memiliki skor tertinggi pada aspek memiliki rasa tanggung jawab dan 

aspek dengan skor terendahnya juga pada aspek ketidaktergantungan terhadap orang lain. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa mahasiswa dari ketiga jalur secara umum masih harus 

meningkatkan aspek ketidaktergantungan terhadap orang lain. Secara deskriptif, perbandingan 

kemandirian belajar mahasiswa UBB dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 
 

Gambar 2. Diagram radar rerata skor kemandirian belajar mahasiswa UBBberdasarkan pengukuran 

enam aspek kemandirian dan tiga jalur penerimaan 

 

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa secara umum kemandirian belajar mahasiswa UBB 

melalui jalur penerimaan mandiri menunjukkan tingkat kemandirian lebih rendah dibandingkan dengan 

jalur SNMPTN dan SBMPTN. Mahasiswa jalur SNMPTN unggul pada 3 aspek yakni memiliki 

kepercayaan diri, berperilaku disiplin, dan memiliki kontrol diri. Sedangkan mahasiswa jalur SBMPTN 

memiliki skor paling tinggi pada 2 aspek yaitu ketidaktergantungan terhadap orang lain dan 

Kemandirian Belajar Mahasiswa UBB Berdasarkan Tiga Jalur 
Masuk

SNMPTN

SBMPTN

MANDIRI
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berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri. Sedangkan Aspek yang berkenaan dengan memiliki rasa 

tanggung jawab, skor tertingginya berada pada mahasiswa yang berasal dari jalur mandiri. 

Analisis keragaman pada rerata skor kemandirian belajar berdasarkan tiga jalur penerimaan 

dapat dilihat pada hasil sidik ragam berikut: 

Tabel 3. Hasil analisis sidik ragam kemandirian belajar mahasiswa UBB berdasarkan tiga jalur 

penerimaan 

Sumber Keragaman JK db KT F P-value F tabel 

Jalur penerimaan 0,0011 2 0,0005 0,0588 0,9431 3,6823 

Galat 0,1340 15 0,0089 
   

Total 0,1351 17 
     Keterangan: 

  JK: Jumlah kuadrat 

  db: derajat bebas 

 KT: Kuadrat tengah 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam pada tabel 3 diperoleh nilai P-value > 0,05 atau F < F 

tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa jalur penerimaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat kemandirian belajar mahasiswa. 
Ketidaktergantungan terhadap Orang lain 

 Ketidaktergantungan terhadap orang lain merupakan aspek pertama dari keenam aspek yang 

diukur. Secara umum perbandingan aspek ketidaktergantungan pada orang lain dari mahasiswa UBB 

ditunjukkan pada gambar 3. 

 
 

Gambar 3. Grafik perbandingan aspek ketidaktergantungan terhadap orang lain berdasarkan tiga jalur 

penerimaan mahasiswa UBB  

Memiliki Kepercayaan Diri 

Aspek kedua yang menjadi indikator kemandirian belajar mahasiswa UBB adalah memiliki 

kepercayaan diri. Secara umum perbandingan aspek tersebut ditunjukkan pada gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Grafik perbandingan aspek memiliki kepercayaan diri   berdasarkan tiga jalur penerimaan 

mahasiswa UBB 

Berperilaku Disiplin 

Perbandingan perilaku disiplin mahasiswa dapat dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik perbandingan aspek berperilaku disiplin berdasarkan tiga jalur penerimaan 

mahasiswa UBB 

Memiliki Rasa Tanggung Jawab 

Hasil pengukuran rasa tanggung jawab mahasiswa UBB ditunjukkan pada gambar 6.  

 

 
Gambar 6. Grafik perbandingan aspek memiliki rasa tanggung jawab berdasarkan tiga jalur 

penerimaan mahasiswa UBB 

Berperilaku Berdasarkan Inisiatif Sendiri 

 Berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri merupakan salah satu indikator kemandirian belajar. 

Secara umum perbandingan aspek berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri mahasiswa UBB 

ditunjukkan pada gambar 7. 

 
Gambar 7. Grafik perbandingan aspek berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri berdasarkan tiga jalur 

penerimaan mahasiswa UBB 

 

Melakukan Kontrol Diri 

 Melakukan kontrol diri merupakan aspek terakhir dari keenam aspek yang  diukur. Secara 

umum perbandingan aspek melakukan kontrol diri dari mahasiswa UBB ditunjukkan pada gambar 8. 
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Gambar 8. Grafik perbandingan aspek melakukan kontrol diri berdasarkan tiga jalur penerimaan 

mahasiswa UBB 

 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

Pengukuran IPK merupakan aspek tambahan dari pengukuran kemandirian belajar 

mahasiswa UBB. Berdasarkan hasil pengukuran IPK mahasiswa diperoleh hasil sebagaimana 

diperlihatkan pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil analisis keragaman IPK berdasarkan tiga jalur penerimaan 

Sumber Keragaman JK db KT F P-value F tabel 

Jalur penerimaan 0,4991 2 0,2495 2,4657 0,0858 3,0108 

Galat 60,2226 595 0,1012 
   

Total 60,7217 597 

    

Hasil analisis keragaman pada tabel 4 menunjukkan bahwa jalur penerimaan tidak 

mempengaruhi perolehan IPK mahasiswa. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perbedaan IPK 

bukan disebabkan oleh jalur penerimaan yang berbeda. 

b. Pembahasan 

Pengukuran kemandirian belajar mahasiswa UBB berdasarkan tiga jalur penerimaan dilakukan 

dengan mengukur 6 (enam) aspek kemandirian yaituketidaktergantungan terhadap orang lain, 

memiliki kepercayaan diri, berperilaku disiplin, memiliki rasa tanggung jawab, berperilaku berdasarkan 

inisiatif sendiri, dan melakukan kontrol diri. Sebagai data pendukung dilakukan juga pengukuran 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Berdasarkan hasil pada tabel 2 diperoleh informasi bahwa 

mahasiswa UBB baik yang berasal dari jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun mandiri, memiliki tingkat 

kemandirian yang relatif tinggi. Hampir pada semua aspek pada setiap jalur penerimaan, rerata skor 

kemandirian belajar mahasiswa berada pada rentang 3,86 sampai dengan 4,71 kecuali aspek 

ketidaktergantungan pada orang lain dengan jalur mandiri memiliki tingkat kemandirian sedang. 

Secara berurutan kemandirian belajar mahasiswa UBB dari yang tertinggi adalah mahasiswa jalur 

SNMPTN berada pada urutan teratas dengan rataan skor 4,01, diikuti mahasiswa jalur SBMPTN 

dengan rataan skor 4,00, dan urutan terendah adalah mahasiswa jalur mandiri dengan raihan skor 

3,99. Namun demikian secara statistik, perbedaan tersebut tidak signifikan. Pada pengukuran IPK 

diperoleh hasil bahwa jalur penerimaan tidak berpengaruh nyata terhadap perolehan IPK mahasiswa 

dari ketiga jalur. 

Faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian belajar terdiri dari faktor internal (dalam 

individu) dan faktor eksternal (luar individu) (Basir, 2000). Kemandirian belajar mahasiswa UBB 

diduga dipengaruhi oleh hasrat/dorongan dari individu mahasiswa itu sendiri, faktor lingkungan (dosen 

dan teman), metode pembelajaran, dan suasana belajar. Menurut (Nursa, 2013) metode 

pembelajaran, dalam hal ini metode tutorial mampu meningkatkan sebesar 70% sikap tanggung jawab 

dan kemandirian mahasiswa. Faktor dosen memiliki peran yang sangat signifikan. Terbentuknya 

kemandirian belajar mahasiswa UBB dimungkinkan oleh berperannya dosen dalam proses 
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pembelajaran dan interaksi di luar perkuliahan. (Ariwibowo, 2012) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara lingkungan belajar terhadap prestasi belajar 

Selain dosen, faktor institusi juga tidak kalah berperan. Ketersediaan sarana dan prasarana 

oleh institusi juga dapat mempengaruhi kemandirian belajar mahasiswa. Sarana dan prasarana 

yang dapat membantu mahasiswa agar mahasiswa dapat belajar mandiri adalah 

perpustakaan,laboratorium, dan lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif bagi pembelajaran. 

Sebagaimana (Achdiani & Bandung, 2015) menyatakan bahwa kemandirian belajar mahasiswa 

dalam mata kuliah kajian PTK melalui pendekatan SRL berbasis internet mengalami peningkatan 

pada aspek independency dengan kategori tinggi (0,7). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum proses pembelajaran yang terjadi 

selama mahasiswa berada di kampus berhasil membentuk mereka sehingga memiliki kemandirian 

belajar yang relatif tinggi atau paling tidak mereka mampu mempertahankan kemandirian belajar yang 

telah dimiliki sebelum memasuki dunia kampus. 

Mahasiswa jalur SNMPTN memiliki keunggulan pada 3 (tiga) aspek yaitu memiliki kepercayaan 

diri, berperilaku disiplin, dan memiliki kontrol diri. Hal ini dikarenakan mahasiswa dari jalur SNMPTN 

adalah mahasiswa yang pada saat SMAnya adalah siswa-siswa yang umumnya memiliki prestasi 

yang baik. Sebagaimana kita ketahui, secara seleksi, penentuan penerimaan mereka di perguruan 

tinggi dalam hal ini UBB didasarkan atas perolehan nilai rapot selama di SMA yang didasarkan atas 

prestasi akademik. Prestasi yang mereka peroleh umumnya berkorelasi dengan tingkat kedisiplinan 

yang mereka miliki. Mahasiswa jalur SBMPTN memiliki keunggulan pada 2 aspek yaitu 

ketidaktergantungan terhadap orang lain dan berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri. Hal ini juga 

sewajarnya terjadi karena mahasiswa yang berasal dari jalur SBMPTN adalah mahasiswa yang 

secara mandiri menentukan pilihan perguruan tinggi melalui seleksi khusus dengan tingkat persaingan 

yang ketat. Rangkaian proses tersebut sangat mencerminkan inisiatif dan kemandirian dari calon 

mahasiswa yang memilih jalur penerimaan SBMPTN. Selanjutnya mahasiswa jalur mandiri memiliki 

keunggulan pada aspek tanggung jawab. Hal tersebut juga sejalan dengan fakta bahwa jalur mandiri 

merupakan tes terakhir sebagai jalur masuk ke perguruan tinggi. Mahasiswa dengan jalur penerimaan 

mandiri seyogyanya akan terasah rasa tanggung jawabnya pada saat mereka tidak mampu lolos 

melalui satu atau dua tahapan yang telah dilaluinya yaitu jalur SNMPTN dan SBMPTN. 

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian 

belajar mahasiswa UBB berdasarkan tiga jalur penerimaan termasuk kategori tinggi. Perbandingan 

tingkat kemandirian belajar mahasiswa UBB berdasarkan tiga jalur penerimaan secara berurutan dari 

yang tertinggi adalah jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri.Tidak terdapat perbedaan signifikan 

pada tingkat kemandirian belajar  mahasiswa berdasarkan tiga jalur penerimaan. 
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Abstract 
This research was a Research and Development (R&D), developing manual by using ADDDIE model 

(Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). The research subject was the students and the 
English teachers in 8 elementary schools whch were distributed in 8 gugus in Seririt Subdistrict. The research 
object was a manual of designing material and English learning media. The present study used several 
instruments, namely questionnaire, checklist, scoring rubric, interview guideline, observation sheet and test. 
Based on the result of observation, interview and questionnaire, it could be concluded that there was a possibility 
for the students in Seririt regency to study English as muatan local. Unfortunately, due to the educational 
background of the teachers, they found difficulties in designing the material and the English learning media. The 
teachers need manual that could guide them in selecting and designing English learning media based on their 
students’ character. In accordance to those findings, it was needed to develop the manual which equipped with 
clear steps of preparation and process. It was developed a manual consisted of 26 topics that are taught to the 
students in grade 1 to 6.  
 
Keywords: Manual, Material, Media 

 
 

Abstrak 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D), mengembangkan produk buku panduan 

menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation). Subyek 
penelitian adalah siswa dan guru bahasa Inggris SD di 8 SD yang tersebar di 8 gugus di kecamatan Seririt. 
Obyek penelitian ini adalah buku panduan pembuatan materi dan media pembelajaran bahasa Inggris. Penelitian 
ini menggunakan beberapa instrumen, seperti ceklis, rubric penilaian, panduan wawancara, lembar observasi dan 
tes. Dari hasil observasi, wawancara, dan kuesioner, dapat disimpulkan bahwa siswa SD di kecamatan Seririt 
memiliki kesempatan belajar bahasa Inggris sejak dini meskipun hanya sebagai muatan lokal. Namun sangat 
disayangkan, dikarenakan latar belakang pendidikan guru yang mengajar bukanlah sarjana pendidikan Bahasa 
Inggris, guru-guru tersebut masih memiliki kendala dalam menentukan materi serta media pembelajaran bahasa 
Inggris. Mereka memerlukan buku petunjuk yang dapat menuntun mereka dalam memilih materi serta media 
yang sesuai dengan karakter siswanya. Berkaitan dengan temuan tersebut, perlu dikembangkan buku petunjuk 
yang dapat membantu mereka dengan langkah-langkah yang jelas. Selain itu, dari hasil penelitian sejauh ini, 
telah dikembangkan sebuah manual/buku petunjuk yang didalamnya terdapat 26 topik yang diajarkan bagi siswa 
SD kelas 1-6. 
Kata Kunci:Manual, Materi, Media 

 

1. Pendahuluan 

Dalam Permen PAN dan RB  No. 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka 

kreditnya, disebutkan  bahwa guru harus membuat karya inovatif. Yang disebut karya inovatif, seperti 

yang dijelaskan pada bab V pasal 11, adalah menemukan teknologi tepat guna, 

menemukan/menciptakan karya seni, membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, dan 

mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Karya inovatif ini 

diharapkan akan dapat meningkatkan profesionalitas guru dan dapat memberikan dampak positif 

terhadap pembelajaran.  

Salah satu karya inovatif yang harus dimiliki guru yang mengajar bahasa Inggris sebagai 

bahasa asing adalah membuat atau memodifikasi alat pelajaran/alat peraga yang juga disebut dengan 

media. Karena bahasa Inggris bukanlah bahasa yang dipakai sehari-hari, pemanfaatan media dalam 

proses pembelajaran akan sangat membantu siswa dalam memahami materi bahasa asing yang 

diajarkan sebagai tujuan pembelajarannya (Aini, 2013). Selain memahami konsep, media juga 

membantu siswa untuk merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian yang dapat mendukung 

kesuksesan proses pembelajaran. Melalui pemanfaatan media, proses pembelajaran bisa lebih 
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bermakna, menarik, dan menyenangkan (Mumtahanah, 2014) yang berdampak pada keberhasilan 

proses pembelajaran. Seperti yang dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Bab IV Pasal 19 ayat 1,  proses pembelajaran pada satuan pengajaran 

diharapkan dapat terselenggara secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Dengan adanya karya inovatif dari guru berupa media pembelajaran, proses pembelajaran seperti 

disebutkan diatas dapat terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) Kecamatan Seririt, guru bahasa 

Inggris yang ada di Kecamatan seririt untuk tingkat sekolah dasar hanya berjumlah 10 orang. Dari 54 

SD, hanya 10 SD di Kecamatan Seririt yang memiliki guru bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa 

Inggris yang merupakan pelajaran muatan lokal, diajarkan oleh guru yang tidak berlatar belakang 

pendidikan bahasa Inggris. Dampak dari hal ini adalah guru-guru hanya mengajar seadanya. 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru SD, mereka hanya mengajar berdasarkan buku 

paket atau mengajar materi sesuai kemampuan mereka. Beberapa kepala sekolah membenarkan hal 

tersebut dan menyatakan juga bahwa ketersediaan buku paket sangat minim, satu buku paket 

diberikan untuk dua orang siswa, selain itu, tidak ada media pembelajaran khusus untuk pelajaran 

bahasa Inggris kecuali beberapa flashcard. Alokasi dana lebih diarahkan pada mata pelajaran regular, 

bukan pada bahasa Inggris yang hanya muatan lokal.  

Hal ini diperkuat dengan temuan yang dikemukakan oleh Kusuma (2012) yang melakukan 

penelitian dengan mengambil beberapa SD di kabupaten Buleleng sebagai tempat penelitian, bahwa 

pembelajaran bahasa Inggris di beberapa sekolah tersebut kebanyakan menggunakan buku paket 

sebagai media pembelajaran dimana siswa diminta untuk menjawab soal-soal di buku paket tersebut. 

Buku paket yang dimiliki pun tidak berisikan materi yang kontekstual.Sehingga, temuan ini berujung 

pada pembelajaran yang sangat tidak menarik dan mengakibatkan siswa tidak menggemari mata 

pelajaran bahasa Inggris.Temuan lainnya yang didapatkan melalui observasi adalah guru-guru yang 

memiliki flashcards tidak banyak mengetahui cara menggunakan media ini pada pembelajaran 

bahasa Inggris. Teknik yang sering mereka gunakan adalah menunjukan flashcards tersebut sambil 

menyebutkan apa sebutannya dalam bahasa Inggris dan tidak dielaborasi menjadi kegiatan yang 

lebih menarik. 

Untuk memiliki karya inovatif, guru harus lebih berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat 

meminimalkan penggunaan buku paket dan memaksimalkan penggunaan media yang menarik untuk 

mengaktifkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Hal yang sama dikemukakan oleh Afandi 

(2015) dimana kreatifitas guru dituntut ketika kondisi sekolah minim dengan sarana dan prasarana, 

salah satu kreatifitas guru yaitu dengan menyediakan media pembelajaran, dimana guru harus 

mampu membuat media pembelajaran yang inovatif untuk mendukung proses pembelajaran. Karena 

mayoritas guru bahasa Inggris SD di kecamatan Seririt bukan berlatar belakang pendidikan bahasa 

Inggris, para guru tersebut tidak memiliki pengalaman dalam mengajar bahasa Inggris untuk anak-

anak, membuat media dan memanfaatkan hal-hal di sekitar untuk diolah menjadi media yang menarik. 

Dengan demikian, sangat perlu adanya buku yang berisi tentang panduan membuat materi dan media 

pembelajaran bahasa Inggris sehingga siapapun guru tersebut, walaupun tidak berlatar belakang 

bahasa Inggris, mampu membuat karya inovatif. Buku panduan ini akan dilengkapi dengan aktivitas 

pembelajaran menggunakan media yang dibuat, yang dibagi menjadi dua level, yaitu level A dan level 

B. Aktivitas di level B memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari level A.  

Dengan adanya buku panduan ini, guru-guru tidak lagi mengajar berpatokan pada buku paket, 

tapi mampu membuat dan memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga sendiri untuk mengajar 

bahasa Inggris. Dengan membuat sendiri alat pelajaran atau media, dapat dikatakan bahwa guru-guru 

telah memiliki karya inovatif yang akan berdampak pada  kenaikan jabatan fungsional guru dan angka 

kreditnya. Selain itu, dengan tersedianya alat pelajaran atau media, proses pembelajaran akan lebih 

menarik dan bermakna.  

Untuk menjembatani perlunya guru memiliki karya inovatif, dengan latar belakang guru bahasa 

Inggris yang mayoritas bukan dari pendidikan Bahasa Inggris, dan untuk menyukseskan proses 
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pembelajaran, maka sangat perlu dilaksanakan penelitian tentang pengembangan buku panduan 

pembuatan  materi dan media pembelajaran bahasa Inggris untuk guru-guru SD di Kecamatan Seririt. 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua tahun, dimana pada tahun pertama akan dilaksanakan 

pengembangan buku panduan pembuatan materi dan media pembelajaran bahasa Inggris untuk 

guru-guru SD di Kecamatan Seririt, dan pada tahun kedua akan menginvestigasi keefektifan dan 

kepraktisan buku panduan tersebut. 

 

2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian Riset dan Pengembangan (Reseach and Development) 

untuk mengembangan buku panduan pembuatan materi dan media pembelajaran bahasa Inggris 

untuk guru-guru SD di kecamatan Seririt dengan menggonakan model pengembangan ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Riset dan Pengembangan sendiri 

adalah desain penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau menghasilkan produk tertentu 

(Sugiyono, 2008). 

Adapun prosedur yang terdapat dalam model pengembangan ADDIE yang digunakan pada 

penelitian ini adalah:  

1) Analysis 

Di tahapan ini, peneliti telah memperoleh hasil analisis dari observasi dan wawancara 

dengan guru-guru SD yang mengajar Bahasa Inggris di kecamatan Seririt, kepala-kepala 

sekolah SD, dan kepala UPP kecamatan Seririt. Mereka mengajar tidak menggunakan media 

pembelajaran karena tidak tersedia di sekolah dan juga tidak memiliki pengetahuan tentang 

bagaimana membuat media pembelajaran bahasa Inggris yang menarik. Dengan demikian, 

sangat diperlukan suatu buku panduan yang berisi tentang cara pembuatan materi dan media 

pembelajaran bahasa Inggris yang lengkap dengan teknik pengajaran menggunakan media 

tersebut.  Analisis yang harus dilakukan selanjutnya adalah materi dan media apa yang harus 

dikembangkan sesuai dengan kurikulum bahasa Inggris SD. Analisis ini akan dilakukan 

dengan mempelajari kurikulum dan silabus mata pelajaran Bahasa Inggris SD, dan menyebar 

kuesioner ke guru-guru. 

2) Design 

Dalam tahapan ini (Tahun pertama), peneliti akan merancang buku panduan 

pembuatan materi dan media pembelajaran bahasa Inggris berdasarkan topik, jenis media, 

alat dan bahan, cara pembuatan media, dan langkah-langkah penggunaan media tersebut 

dalam pembelajaran. 

3) Development 

Tahapan pengembangan ini merupakan saat dimana peneliti akan mengembangkan 

rancangan (design) yang sudah dihasilkan dalam tahapan sebelumnya  menjadi buku 

panduan. Pada tahapan development ini juga akan dilakukan uji ahli yang akan melibatkan 

ahli di bidang media dan pendidikan anak usia dini. Lalu merevisi prototipe sehingga menjadi 

sebuah produk yang siap untuk tahapan implementasi. 

4) Implementation 

Dalam tahapan implementasi ini, peneliti akan melakukan uji coba penggunaan buku 

panduan di beberapa sekolah dasar yang terdapat di Kecamatan Seririt. Pada tahapan ini 

akan dilaksanakan uji pengguna, yaitu uji yang dilakukan oleh para guru sebagai pengguna 

sehingga hasil uji ini bisa menjadi dasar untuk merevisi produk yang dihasilkan. 

5) Evaluation 

Adapun dalam tahapan evaluasi ini (Tahun kedua), peneliti melakukan evaluasi terkait 

buku panduan yang telah dihasilkan.Evaluasi ini bertujuan untuk mencari keefektivan 

penggunaan buku panduan yang telah dihasilkan terhadap peningkatan kemampuan guru 

dalam pembuatan materi dan media pembelajaran bahasa Inggris. 

 

Penelitian Riset dan Pengembangan ini dilaksanakan di  8 sekolah dasar yang tersebar 8 

gugus di kecamatan Seririt di kabupaten Buleleng.Subyek penelitian adalah siswa dan guru bahasa 
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Inggris SD di 8 SD yang tersebar di 8 gugus di kecamatan Seririt. Obyek penelitian ini adalah buku 

panduan pembuatan materi dan media pembelajaran bahasa Inggris. 

Pada penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan instrument 

penelitian.Adapun keseluruhan teknik dan instrument pengumpulan data dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 1 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Tahun Penelitian Tahapan 
Teknik Pengumpulan 

Data 
Instrument Penelitian 

Pertama Design - - 

Development 
a. Uji Ahli 

 Pemberian ceklis  Ceklis 

Implementation 
a. Uji Pengguna 

 Uji Pengguna 

 Wawancara 

 Observasi 

 Rubrik Penilaian 

 Panduan 
wawancara 

 Lembar observasi 

Kedua Evaluasi 
a. Uji keefektivan produk 

 Tes  Tes 

 

Keseluruhan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diukur validitasnya. 

Adapun uji validitas ini melibatkan 2 ahli dan validitas yang diuji adalah validitas isi dan konstruk.  

Data yang terkumpul pada penelitian dengan menggunakan berbagai instrument penelitian ini 

akan dianalisis secara kuantitatif (bagi intrumen penelitian yang datanya berupa angka) dan secara 

kualitatif (data selain berupa angka). 

Pada tahapan development, data validitas isi yang diperoleh dari para ahli akan dianalisis 

dengan menggunakan formula Gregory. Sedangkan data terkait validitas konstruk akan dianalisis 

secara kualitatif. Kemudian, data terkait dengan implementation,  akan dianalisis secara kualitatif dan 

kuantitatif. Adapun data yang dianalisis secara kualitatif adalah data yang didapatkan dengan 

menggunakan metode wawancara dan observasi. Sedangkan data terkait dengan uji akhir 

kemampuan siswa dianalisis secara kuantitatif dengan mencari mean score.  

 

3. Hasil Dan Pembahasan  

A. Potensi dan Permasalahan yang Dimiliki Guru SD di Kecamatan Seririt dalam Mengajar 

Bahasa Inggris 

Sebagai awal pelenitian dan pengembangan ini, analisis terhadap potensi dan permasalahan 

telah dilakukan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di 8 sekolah yang terdapat di 8 gugus SD 

di kecamatan Seririt, diperoleh data bahwa seluruh sekolah mengajarkan Bahasa Inggris sebagai 

muatan lokal sebagai dasar siswa menguasai bahasa asing. Hal tersebut baik sebab berdasarkan 

beberapa pendapat ahli, semakin dini siswa belajar bahasa asing, maka penguasaannya terhadap 

bahasa tersebut akan lebih baik. Namun sangat disayangkan, sebagian besar guru yang mengajar 

bahasa Inggris di SD kecamatan Seririt tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bahasa 

Inggris. Kenyataan tersebut dejalan dengan data dari Unit Pelaksana Pendidikan (UPP) Kecamatan 

Seririt, dimana disampaikan bahwa guru bahasa Inggris yang ada di Kecamatan seririt untuk tingkat 

sekolah dasar hanya berjumlah 10 orang. Dari 54 SD, hanya 10 SD di Kecamatan Seririt yang 

memiliki guru bahasa Inggris. Hal tersebut tentu berimbas pada kualitas pembelajaran bahasa Inggris 

di kecamatan tersebut. 

Lebih lanjut, dikarenakan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, serta pengalaman yang 

masih perlu ditingkatkan, kemampuan guru memilih materi masih perlu diberikan perhatian. 

Berdasarkan hasil kuesioner, hanya 37% guru yang memahami materi yang digunakan sedangkan 

67% lainnya menyampaikan mereka hanya mengikuti materi yang ada di buku pegangan siswa. Hal 

tersebut berimbas pada motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris, dimana siswa terlihat cenderung 

bosan dan tidak bersemangat mengikuti pembelajaran. Terkait dengan penggunaan media, 25% guru 

menyatakan bahwa mereka kadang menggunakan media untuk menarik perhatian siswa dalam 

belajar bahasa Inggris dan 50% lainnya menyatakan tidak pernah sengaja membuat media untuk 
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mengajar. 25% guru sisanya menyatakan bahwa mereka sering menggunakan media dalam mengajar 

bahasa Inggris untuk memudahkan mereka menyampaikan materi dan membuat siswa lebih 

semangat belajar.  

Terkait dengan hal tersebut, dengan keterbatasan pemahaman materi serta minimnya 

pengalaman membuat media yang menarik untuk mengajar bahasa Inggris, 100% guru di kecamatan 

tersebut menyatakan kebutuhannya akan buku petunjuk pengembangan materi serta media yang 

inovatif untuk digunakan sebagai dasar ide pengajaran yang lebih inovatif.  

 

B. Analisis Silabus 

Setelah diketahui bahwa guru sangat membutuhkan buku petunjuk pembuatan materi serta 

media pembelajaran bahasa Inggris SD, tahapan selanjutnya dari penelitian ini yakni 

mengembangkan produk buku petunjuk/manual. Pada tahap pengembangan, hal yang terlebih dahulu 

dilakukan yakni analisis silabus. Analisis silabus dilakukan untuk menentukan topik-topik yang dipilih 

oleh guru untuk dimasukkan dalam manual. Silabus yang dianalisis yakni silabus SD kelas 1-6. 

Adapun hasil analisis silabus yang dilaksanakan peneliti dengan guru Bahasa Inggris bersangkutan 

dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan hasil analisis silabus dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 

topik yang ada dari kelas 1-6, dipilih 26 topik untuk dikembangkan petunjuknya dalam pembuatan 

materi serta media ajarnya. Topik-topik tersebut, yakni greeting, numbers, parts of body, feeling, 

imperative, shape and color, doing things, clothes, fruits, vegetables, foods and drinks, days and 

months, seasons, Alphabet, public places, job, house, transportation, tourism object, sports, 

communication, animals, family, school, symbol, and direction.  

 

 

 

C. Pengembangan Materi & Media 

Setelah menganalisis silabus, berikutnya penelitian ini dilanjutkan dengan mengembangkan 

blue print materi serta media yang sesuai untuk mengajarkan topic yang telah dipilih. Blue print ini di 

desain dengan mempertimbangkan hasil dari potensi dan masalah guru serta analisis silabus yang 

dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan contoh blue print untuk salah satu kompetensi dasar yang 

telah dibuat. 

 

Tabel 2 Contoh Blue Print 

Topik Jenis Media Cara Pembuatan 
Langkah Mengajar 

Level A 
Langkah Mengajar Level 

B 

Greeting 
and 
Introduci
ng Self 

Finger Puppet 
(Boneka Jari) 
dan gambar 
 
bahan-bahan: 
 
1. Kain flannel 
2. Pernak-perik 

(untuk mata 
atau hiasan 
boneka) 

3. Benang jahit  
4. Benang wool 

(sebagai 
rambut) 

5. Jarum 
6. Lem 
7. Gunting 
8. Pulpen atau 

pensil 
 

1. Persiapkan 
bahan dan alat 
yang diperlukan 

2. Buatlah 2 pola 
atau bentuk 
boneka yang 
sama pada kain 
flannel 

3. Guntinglah kain 
flannel sesuia 
dengan pola 
yang dibuat. 

4. Jahit kedua 
pola tersebut 
menjadi satu, 
dan sisakan 
bagian bawah 
sebagai tempat 
jari untuk 
masuk 

5. Tempelkan 
mata, mulut, 
rambut, dan 

1. Guru menyapa siswa 
dengan hangat 
menggunakan bahasa 
Inggris. 

2. Guru memperliatkan 
gambar-gambar 
situasi saat pagi dan 
siang hari sebagai 
materi Greeting dan 
menyebutkan situasi 
pada gambar 
menggunakan bahasa 
Inggris. Contoh: 
Gambar situasi pagi 
adalah Good Morning 

3. Guru meminta siswa 
untuk mengulang apa 
yang dikatakan guru.  

4. Setelah itu, siswa 
diminta untuk 
memperkanalkan diri 
mereka di depan 
temannya 

1. Guru menyapa siswa 
dengan hangat 
menggunakan 
bahasa Inggris. 

2. Guru memperliatkan 
gambar-gambar 
situasi saat pagi, 
siang, dan malam 
hari sebagai materi 
Greeting dan 
menyebutkan situasi 
pada gambar 
menggunakan 
bahasa Inggris. 
Contoh: Gambar 
situasi pagi adalah 
Good Morning 

3. Guru meminta siswa 
untuk mengulang 
apa yang dikatakan 
guru.  

4. Setelah itu, siswa 
diminta untuk 
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Topik Jenis Media Cara Pembuatan 
Langkah Mengajar 

Level A 
Langkah Mengajar Level 

B 

bagian tubuh 
boneka lainnya. 

6. Setelah itu 
boneka dapat 
dihias dengan 
memberikan 
pernak-pernik 
lainnya. 

7. Boneka jari 
yang lucu siap 
untuk 
digunakan 

5. Saat memperkenalkan 
diri siswa diminta 
untuk memakai Finger 
Puppet sebagai 
medianya dan akan 
diperlihatkan gambar 
situasi pagi atau siang 
sebagai salamnya. 

6. Jadi, siswa akan 
memberikan salam 
sesuai gambar yang 
diperlihatkan guru dan 
mereka menggunakan 
Finger Puppet sebagai 
perwakilan diri mereka 
dalam 
memperkenalkan diri. 

7. Sebagai akhir 
kegiatan guru 
menutup pelajaran 
dengan mengucapkan 
terima kasih dan 
salam “Good Bye” 

memperkanalkan diri 
mereka di depan 
temannya 

5. Saat 
memperkenalkan diri 
siswa diminta untuk 
memakai Finger 
Puppet sebagai 
medianya dan akan 
diperlihatkan gambar 
situasi pagi atau 
siang sebagai 
salamnya. 

6. Jadi, siswa akan 
memberikan salam 
sesuai gambar yang 
diperlihatkan guru 
dan mereka 
menggunakan 
Finger Puppet 
sebagai perwakilan 
diri mereka dalam 
memperkenalkan 
diri. 

7. Setelah mereka 
memperkenalkan diri 
mereka, guru 
meminta siswa untuk 
membuat kelompok 
yang terdiri dari 3 
orang.  

8. Setelah itu siswa 
diminta untuk 
membuat 
percakapan yang 
mengilustrasikan 
sesorang yang 
memperkenalkan 
orang lain. Contoh 
yaitu saat siswa 
memiliki teman baru 
dan 
memperkenalkan 
temannya tersebut 
ke teman lamanya. 

9. Selanjutnya, hasil 
percakapan yang 
mereka buat 
ditampilkan ke 
depan dengan 
menggunakan 
Finger Puppet 
sebagai medianya. 

10. Sebagai akhir 
kegiatan guru 
menutup pelajaran 
dengan 
mengucapkan terima 
kasih dan salam 
“Good Bye. See you” 
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D. Pengembangan Buku Manual 

Selanjutnya, setelah blueprint selesai dibuat, manual mulai dikembangkan. Manual tersebut 

tidak didesain secara sembarangan. Diperlukan adanya desain, template, dan isi yang khusus untuk 

buku tersebut. Pada tahap ini, akan dipaparkan proses yang telah dilakukan saat pembuatan buku 

manual tersebut.  

Saat merancang sampul buku, aplikasi Adobe Photoshop CS 6 digunakan. Konten atau isi buku 

ini dikembangkan dengan menggunakan Microsoft Office WORD 2016. Lebih lanjut, konten 

dikembangkan dengan 6 bagian yang berbeda pada masing-masing bab, yakni topik, jenis media, 

bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah pembuatan, serta saran cara penggunaan media untuk level 

A dan B. 

 
Gambar 1. Desain Konten Buku Manual 

 

 

Selanjutnya, gambar-gambar yang dimasukkan pada buku manual merupakan foto yang 

melengkap langkah-langkah pembuatan media untuk lebih memperjelas langkah-langkah tersebut. 

Gambar tersebut dalam bentuk .JPEG. 
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Gambar 2. Contoh Langkah-Langkah Pembuatan Media yang telah dilengkapi Gambar 

 

Berikutnya yakni proses merancang Lay-out buku manual dengan menggunakan Microsoft 

Word.  

 

 
Gambar 3.. Pembuatan Layout buku Manual 

 

 

4. Simpulan 

Dari hasil observasi, wawancara, dan kuesioner, dapat disimpulkan bahwa siswa SD di 

kecamatan Seririt memiliki kesempatan belajar bahasa Inggris sejak dini meskipun hanya sebagai 

muatan lokal. Namun sangat disayangkan, dikarenakan latar belakang pendidikan guru yang 

mengajar bukanlah sarjana pendidikan Bahasa Inggris, guru-guru tersebut masih memiliki kendala 

dalam menentukan materi serta media pembelajaran bahasa Inggris. Mereka memerlukan buku 

petunjuk yang dapat menuntun mereka dalam memilih materi derta media yang sesuai dengan 

karakter siswanya. Berkaitan dengan temuan tersebut, perlu dikembangkan buku petunjuk yang dapat 

membantu mereka dengan langkah-langkah yang jelas. Selain itu, dari hasil penelitian sejauh ini, 
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telah dikembangkan sebuah manual/buku petunjuk yang didalamnya terdapat 26 topik yang diajarkan 

bagi siswa SD kelas 1-6.  

Validasi melalui uji ahli akan  dilakukan yang akan dilanjutkan dengan perbaikan berdasarkan 

masukkan ahli dan selanjutnya uji coba pengguna secara terbatas, guna melihat kebermanfaatan 

produk yang dikembangkan.  
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LITERASI KEUANGAN PADA MASYARAKAT BANGKALAN 
MADURA  

Febrianto Dwi Prayogi1, Nadia Asandimitra Haryono2  

ABSTRACT 

 

 

ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat literasi di Kabupaten Bangkalan dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap variabel independen yang diteliti, yakni jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan 
pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode cluster random sampling dimana dilakukan 
terhadap 105 orang yang diambil acak di Kabupaten Bangkalan. Data dikumpulkan dengan menggunakan 
kuisioner dengan teknik sampling insidental. Kemudian data tersebut diolah menggunakan metode regresi linier 
berganda yang dimana hasilnya menyatakan bahwa masyarakat Bangkalan berada pada tingkat literasi 
keuangan menengah (66%) menurut skala yang digunakan oleh  (Chen & Volpe, 1998). Sedangkan variabel 
independen hasilnya yakni jenis kelamin tidak mempengaruhi literasi keuangan, usia berpengaruh negatif 
terhadap literasi keuangan, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap literasi keuangan, dan pendapatan 

berpengaruh positif terhadap literasi keuangan. 

 

1. Pendahuluan 
Pada era milinium ini selain kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, manusia 

modern juga dituntut untuk memiliki kecerdasan finansial. Sebelum melakukan keputusan pembelian 

suatu aset, ada beberapa orang yang cenderung mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 

berkaitan dengan aset tersebut  tetapi ada juga yang hanya mengikuti insting saja. Diharapkan 

dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik maka mendapat manfaat sebesar-besarnya dari 

dana yang dimiliki. 

Kecerdasan finansial berkaitan dengan kecerdasan manusia dalam pengelolaan aset pribadi. 

Kecerdasan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan finansial yang sifatnya jangka pendek dan 

jangka panjang. Keputusan keuangan yang sifatnya jangka pendek contoh keputusan tentang 

tabungan dan kredit atau pinjaman sedangkan untuk jangka panjang berkaitan dengan perencanaan 

pensiun dan perencanaan masa depan anak-anaknya. Sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini, 

kecerdasan finansial atau dengan kata lain ‘melek” keuangan menjadi penting karena berkaitan 

dengan semakin pentingnya memperhatikan keamanan finansial di masa pensiun (Lusardi & Mitchell, 

2010). 

Pulau Jawa memang menjadi pulau yang paling signifikan laju pertumbuhan ekonominya, ini 

dikarenakan Pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia dan juga sebagai pusat pemerintahan. 

Karena kepadatan penduduknya maka banyak terdapat persaingan usaha yang ada di pulau Jawa. 

Dari pernyataan di atas dapat diperkuat dengan data BPS berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) 

1Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya;  2 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Surabaya 

Email: nadiaharyono@unesa.ac.id 

This study aims to see how the level of literacy in Bangkalan regency and how its influence on the 
independent variables studied, namely gender, age, education level, and income. The research method used is 
cluster random sampling method which was conducted on 105 people taken randomly in Bangkalan District. The 
data used is primary data or by using questionnaires that are directly given to the respondent with incidental 
sampling technique. Then the data is processed using multiple linear regression method where the result states 
that Bangkalan society is at the middle-level literacy level (66%) according to the scale used by (Chen & Volpe, 
1998). While the independent variable is the result of gender does not affect the financial literacy, age negatively 
affect the financial literacy, the level of education has a positive effect on financial literacy, and income has a 
positive effect on financial literacy. 

Keywords:gender, age, level of education, income, financial literacy 

 
Kata kunci: Jender, usia, latar belakang pendidikan, penghasilan, literasi keuangan 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  580 

untuk Pulau Jawa atas dasar harga mencapai Rp 2.724,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 

sebesar Rp 2.157,5 triliun untuk triwulan I-2015. Selain itu pada triwulan yang sama, struktur ekonomi 

secara spasial yang lebih banyak didominasi daerah-daerah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. 

Daerah-daerah di Pulau Jawa menyumbang kontribusi paling besar terhadap Produk Domestik Bruto 

Nasional yaitu sebesar 58,30 persen, kedua terbesar daerah-daerah di Sumatera sebesar 22,56 

persen, dan daerah-daerah di Kalimantan 8,26 persen. 

Secara geografi Kabupaten Bangkalan terletak di bagian utara Pulau Jawa dan merupakan 

bagian dari Provinsi Jawa Timur dan merupakan gerbang masuk pulau Madura. Dengan letak yang 

strategis ini Bangkalan menjadi jalur perdagangan yang dilewati untuk  distribusi barang ke kabupaten 

lainnya yang ada di Madura, seperti Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Apalagi dibangunnya 

jembatan Suramadu yang menghubungkan kabupaten Bangkalan dan Surabaya membuat jalur 

perdagangan semakin padat. Ini menyebabkan banyaknya usaha - usaha baru yang ada di 

Bangkalan. Terlihat dengan banyak usaha baru, pendapatan yang ada di Bangkalan meningkat 

sehingga memicu peningkatan taraf hidup dan juga UMK yang ada di Bangkalan. 

Tidak hanya itu dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 

tahun 2011 - 2013 di Kabupaten Bangkalan, hasilnya juga meningkat secara signifikan. Terlihat pada 

tahun 2013 pendapatan dari sektor pertanian dan perdagangan sebesar tiga miliyar. Ini menandakan 

sektor informal mendominasi pendapatan yang ada di Madura.  

Tabel 1. PDRB Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 - 2013 

LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 

1. PERTANIAN 2,516,861.49 2,746,389.59 3,006,818.35 

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 125,996.54 143,727.88 161,557.56 

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 341,259.81 386,936.79 439,735.93 

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 98,893.27 111,759.32 122,104.93 

5. BANGUNAN 708,435.80 886,726.87 1,051,684.98 

6. PERDAG, HOTEL & RESTORAN 2,249,710.14 2,624,935.80 3,003,134.32 

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 620,916.15 694,064.10 758,131.99 

8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 377,208.20 420,002.29 461,369.39 

9. JASA-JASA 1,297,664.23 1,488,407.64 1,701,364.20 

PDRB DENGAN MIGAS 8,336,945.63 9,502,950.28 10,705,901.65 

PDRB TANPA MIGAS 8,302,931.90 9,465,817.41 10,664,314.57 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bangkalan 

 

Dengan tingginya PDRB daerah sektor informal yang ditunjukkan oleh tabel 1 dimana 

didominasi oleh masyarakat yang bekerja pada bidang Pertanian dan Perdagangan maka terlihat 

kurangnya pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap pengelolaan keuangan. Ini dikarenakan 

pada umumnya masyarakat yang bekerja di sektor informal memiliki latarbelakang pendidikan yang 

rendah sehingga kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu keuangan dalam mengelola 

keuangan pribadi. Ini didukung oleh penelitian dari (Mahdzan & Victorian, 2013) yang menyatakan 

dalam penelitiannya adanya pengaruh positif antara tingkat pendidikan dan literasi keuangan. 

Ditambah minimnya jumlah bank yang ada di Kabupaten Bangkalan mengakibatkan kurangnya 

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan harusnya dapat menjadikan masyarakat dapat berpikir 

selektif dalam memperhitungkan kebutuhan dan investasi di masa depan. Dengan terbatasnya 

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan menimbulkan kerugian bagi individu  karena 

berkurangnya kekayaan yang dimiliki akibat inflasi dan penurunan kondisi perekonomian serta sistem 

ekonomi yang cenderung masyarakat menjadi lebih konsumtif. Semakin berkembangnya teknologi 

dan pembangunan prasarana yang ada di Bangkalan seharusnya diikuti dengan perilaku keuangan 

masyarakatnya. Edukasi tentang keuangan merupakan suatu proses panjang yang mendorong 

individu memiliki perencanaan finansial yang tujuan meningkatkan kesejahteraan sejalan pola dan 

gaya hidup masa sekarang (Nababan & Sadalia, 2009). Agar dapat bersaing dan sukses di era 
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globalisasi, masyarakat dituntut memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan atau ‘melek 

keuangan. Kebutuhan dasar individu agar terhindar dari problem-problem keuangan yaitu dengan 

memiliki pengetahuan tentang keuangan. Problem keuangan timbul tidak hanya berkaitan dengan 

rendahnya pendapatan tetapi juga berkaitan dengan belum memiliki perencanaan keuangan yang 

baik dan kesalahan dalam penggunaan kredit. Keterbatasan pengetahuan pengelolaan keuangan 

dapat menimbulkan rendahnya rasa percaya diri, gangguan kejiwaan bahkan dapat berujung pada 

perceraian (Krishna, Sari, & Rofaida, 2010). Agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan 

berkualitas maka diharapkan memiliki kecerdasan finansial atau literasi keuangan. 

Lebih lanjut (Lusardi & Mitchell, 2010) menyatakan pentingnya memiliki literasi keuangan 

yang tinggi atau well literate. Hal ini berkaitan dengan individu dengan tingkat literasi keuangan yang 

rendah cenderung belum memiliki perencanaan keuangan yang baik dan terlibat dengan masalah 

hutang piutang dengan biaya kredit yang tinggi dan ini didukung oleh hasil penelitian (Cude, et al., 

2006) yang menyatakan pengelolaan keuangan dan metode-metode investasi menjadi hal yang tidak 

dapat diabaikan untuk masa sekarang. Lebih lanjut  (Cude, et al., 2006) berargumen rendahnya 

keinginan masyarakat untuk berinvestasi di era berkembangnya instrumen-instrumen keuangan 

disebabkan karena rendah literasi keuangan. Di samping itu peningkatan efisiensi dan kualitas 

pelayanan sistem keuangan juga salah satunya tergantung dengan tinggi rendahnya literasi keuangan 

masyarakat (ANZ, 2011). 

Argumen (Cude, et al., 2006) didukung oleh (Bhusan & Medhury, 2013) dengan pengenalan 

produk dan jasa keuangan baru maka individu dengan tingkat pengetahuan pengelolaan keuangan 

yang tinggi dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan tersebut dengan efektif. Lebih lanjut 

literasi keuangan juga  berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara dan 

meningkatkan kualitas pelayanan sistem keuangan sehingga dapat disimpulkan dengan semakin 

kompleknya perekonomian, instrumen keuangan dan kebutuhan hidup maka individu harus memiliki 

kecerdasan keuangan yang tinggi agar dapat mengelola keuangan pribadinya dengan baik. Berkaitan 

dengan literasi keuangan (Remund, 2010) menjelaskan individu harus memiliki kecerdasan dalam 

melakukan perencanaan keuangan, membuat keputusan keuangan, pengelolaan keuangan pribadi 

serta mengkomunikasikan konsep keuangan. 

Faktor yang mempengaruhi literasi keuangan antara lain Jenis Kelamin. Laki-laki berperan 

sebagai kepala keluarga sehingga dengan peran tersebut seharusnya laki-laki lebih memilki 

pengetahuan yang tinggi dalam pengelolaan keuangan keluarga. Apalagi sebagai kepala rumah 

tangga seorang laki-laki diharuskan mencari nafkah demi kebutuhan keluarganya. Hal ini yang 

menjadi alasan kenapa laki-laki lebih tinggi tingkat literasinya dibandingkan perempuan. Pengertian ini 

didukung oleh (Chen & Volpe, 1998) dimana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa laki-laki lebih 

tinggi literasi keuangannya dibandingkan perempuan. Penelitian tersebut dilakukan dengan 

mengadakan survei di Universitas dengan sampel sebanyak 924 siswa. Didukung juga (Ansong & 

Gyensare, 2012) menemukan bahwa laki - laki lebih melek terhadap keuangan dibandingkan 

perempuan. Hal ini bertentangan dengan temuan (Krishna, Sari, & Rofaida, 2010)  dan (Bhusan & 

Medhury, 2013) yang menyatakan bahwa tingkat kecerdasan finansial mahasiswa perempuan lebih 

tinggi dibandingkan mahasiswa laki-laki. Sehingga dalam hal ini jenis kelamin dapat mempengaruhi 

literasi keuangan. Tetapi (Taft, Zare, Mehrizi, & Roshan, 2013) dan (Ibrahim & Alqaydi, 2013) menolak 

adanya hubungan antara jenis kelamin dan literasi keuangan. 

Usia merupakan faktor berikutnya yang mempengaruhi literasi keuangan. Biasanya individu 

yang berada di usia produktif (>30 tahun) memiliki literasi keuangan yang lebih tinggi dibanding 

dibawah ataupun di atas usia produktif. Ini disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki dan 

kemampuan berpikir secara logis. Sejalan dengan penelitian (Chen & Volpe, 1998) yang menyatakan 

kecerdasan finansial terendah pada individu yang berusia 16–22 tahun dengan alasan rendahnya 

tingkat pengetahuan pengetahuan keuangan dikaitkan dengan di bawah 30 tahun merupakan tahap 

awal dari siklus kehidupan finansialnya. Selain itu didukung oleh (Ansong & Gyensare, 2012) dan 

(Taft, Zare, Mehrizi, & Roshan, 2013) yang juga menemukan bahwa usia berpengaruh terhadap 

tingkat kecerdasan finansial mahasiswa. Tetapi (Shaari, Hasan, Mohamed, & Sabri, 2013) dalam 
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penelitian di perguruan tinggi Malaysia menyatakan bahwa antara usia dengan tingkat kecerdasan 

finansial berpengaruh negatif. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi literasi keuangan yakni latar belakang pendidikan. 

Semakin tinggi pendidikan yang telah ditempuh individu maka pengetahuan tentang keuangannya 

akan semakin meningkat. Ini di dukung oleh penelitian dari (Mahdzan & Victorian, 2013) yang 

menyatakan bahwa  adanya pengaruh positif antara tingkat pendidikan dan literasi keuangan. Ada 

pula yang penelitian yang sama mendukung pernyataan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi 

literasi keuangan yakni (Bhusan & Medhury, 2013) mengatakan individu dengan pengetahuan 

keuangan yang lebih tinggi serta numerasi keuangan yang tinggi pula memiliki keterampilan tinggi 

dalam perencanaan keuangan serta puas dengan situasi keuangan mereka. Bertolak belakang 

dengan hal ini (Ansong & Gyensare, 2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak 

mempengaruhi literasi keuangan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi literasi keuangan adalah pendapatan. Tinggi rendahnya 

pendapatan yang dihasilkan individu berpengaruh terhadap kecerdasan finansial keuangan. Alasan 

berkaitan dengan motif keuangan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengambil keuntungan, 

dan investasi . Sesuai dengan (Folk, Beh, & Baronovich, 2012) yang menyatakan pendapatan dan 

literasi keuangan berpengaruh positif. Ini dikuatkan oleh penelitian dari dari (Mahdzan & Victorian, 

2013) yang juga mengatakan hubungan positif antara pendapatan dan literasi keuangan. Tetapi 

(Nababan & Sadalia, 2009) menemukan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap literasi 

keuangan.  

 Tujuan dari penelitian ini mengetahui peran jender, usia, latar belakang pendidikan dan 

tingkat penghasilan terhadap tingkat kecerdasan keuangan yang ada di Bangkalan. Penelitian ini juga 

dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur sejauh 

mana masyarakat Bangkalan memahami perilaku keuangan khususnya dalam literasi keuangan.  

2. Metode  

Rancangan penelitian ini termasuk riset konklusif. Riset konklusif berusaha menarik kesimpulan 

dari pengaruh variabel independen jender, usia, latar belakang pendidikan, penghasilan terhadap 

variabel dependen yakni literasi keuangan. 

Populasi penelitian ini yaitu penduduk yang tinggal di daerah Bangkalan yang terdiri dari 18 

kecamatan. Dalam penelitian ini, kriteria pengambilan sampel dengan metode cluster random 

sampling yaitu metode yang digunakan yang memilki obyek penelitin yang sangat luas dan juga 

sumber data yang sangat banyak (Sugiyono, 2014). Ini  dilakukan dengan dua tahap yakni tahap 

pertama menentukan sampel daerah populasi (3 kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk 

yang padat), dan selanjutnya menentukan sampel responden dimana dalam hal ini responden diambil 

105 dari 3 kecamatan yang padat penduduknya di Kabupaten Bangkalan yakni kecamatan 

Bangkalan, kecamatan Galis, dan kecamatan Burneh. Dari kecamatan tersebut diambil beberapa 

desa/kelurahan yang dituju sebagai tempat penelitian secara acak dan merata.  

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Siregar, 2013). Dalam 

riset ini literasi keuangan merupakan variabel terikat (Y). Definisi operasional dari literasi keuangan 

adalah mengukur pemahaman individu tentang ilmu keuangan yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Ilmu keuangan itu sendiri meliputi beberapa indikator yakni pengelolaan keuangan, 

investasi, asuransi, dan tabungan. 

Variabel independen merupakan variabel bebas atau variabel penjelas (Kuncoro, 2009). 

Variabel independen memengaruhi variabel dependen. Variabel independen (X) dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Jenis Kelamin (X1) adalah perbedaan  biologis antara pria dan wanita. Dimana dalam hal ini 

jenis kelamin diukur dengan memberikan angka 1  untuk perempuan dan angka 2 untuk laki-laki. Ini 

didukung oleh penelitian dari (Chen & Volpe, 1998) dimana menemukan bahwa laki - laki lebih paham 

tentang literasi keuangan.  

Usia (X2) adalah merupakan variabel yang dihitung sejak lahir sampai dengan sekarang dengan 

metode skoring yakni usia antara 16 - 22 diberi skor 1, usia antara 23-30 diberi skor 2 dan usia 30 
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keatas diberi skor 3. Ini didukung oleh penelitian dari (Chen & Volpe, 1998) dimana seseorang akan 

menjadi matang dalam mengelola keuangannya menjelang usia 30. 

Tingkat Pendidikan (X3) adalah pendidikan yang terakhir individu dengan menggunakan 

memberikan skor dimana SD diberi nilai 1, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA, 4 untuk lulusan D1/D2/D3/S1, 

5 untuk individu yang telah menempuh pendidikan S, dan untuk latar belakang pendidikan S3 diberi 

nilai 6. Ini didukung oleh penelitian dari (Keown, 2011) dimana lulusan perguruan tinggi lebih memiliki 

tingkat literasi yang tinggi dibandingkan level dibawahnya. 

Pendapatan (X4) merupakan penghasilan yang diperoleh individu dari hasil bekerja. 

Pendapatan diukur dengan scoring dimana ketika pendapatan antara Rp 500.000 - Rp 2.000.000 

diberi nilai 1, Rp 2.000.000 - Rp 4.000.000 diberi nilai 2, dan Rp 4.000.000 - keatas diberi nilai 3. Ini 

didukung oleh penelitian (Folk, Beh, & Baronovich, 2012) dimana semakin besar pendapatan maka 

alokasi untuk investasi di masa depan akan semakin besar juga. 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang berisi kumpulan pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang disampaikan kepada responden. Sampel diambil berdasarkan sampling 

incidental yaitu individu yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan memenuhi kriteria 

sebagai nara sumber. 

Instrumen penelitian  digunakan sebagai wahana untuk menangkap fenomena alam atau sosial 

dalam penelitian (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner 

yang terdiri dari 3 bagian  berisi deskripsi responden, tes, dan pernyataan. Pada bagian tes 

responden diberikan pertanyaan pengelolaan keuangan sedangkan pada pernyataan yang bersifat 

tertutup, responden memilih salah satu jawaban yang disediakan. Skala pengukuran yang digunakan 

merupakan skala Guttman dimana untuk jawaban benar diberi nilai 1 dan jawaban salah diberi skor 0, 

sedangkan bagian kuesioner yang berisi  pernyataan menggunakan skala Semantic Defferensial 

yakni skala untuk mengukur sikap berdasarkan satu garis kontinum dimana bagian paling kanan garis 

menunjukkan sikap yang “sangat positif” dan sebaliknya paling kiri mengarah pada sikap “paling 

negatif” (Sugiyono, 2014). 

Untuk mengetahui kategori kecerdasan finansial (Chen & Volpe, 1998) membagi menjadi tiga 

kategori yaitu kategori rendah dengan nilai < 60 % , katergori sedang dengan nilai antara 60 % < 80 % 

dan kategori tinggi dengan skor ≥ 80 %. Skor diperoleh dari jumlah jawaban benar responden dalam 

prosen dari pertanyaan tentang pengelolaan keuangan dalam kuesioner. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskripstif, uji hipotesis, analisis 

regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS. 

3. Hasil dan Pembahasan . 

Pembahasan dari hasil penelitian bermula dari identifikasi karakteristik demografi responden 

dilanjutkan dengan mengukur pengaruh pengaruh jender, usia, latar belakang pendidikan dan 

pendapatan terhadap tingkat kecerdasan keuangan. Adapun hasil tabulasi data ciri-ciri demografi 

responden sebagai berikut. 

Tabel 2 Karakteristik Demografi Responden 

No. Kriteria Jumlah Persentase 

1 Jenis 
Kelamin 

Laki-laki 62 41% 

Perempuan 43 59% 

2 Usia 16-22 47 45% 

23-30 45 43% 

>30 13 12% 

3 Tingkat 
Pendidikan 

SD 0 0% 

SMP 1 1% 

SMA 76 72% 

D1/D2/D3/D4/S1 26 25% 
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S2 2 2% 

S3 0 0% 

4 Pendapatan 500.000 - 2.000.000 63 60% 

2.000.000-4.000.000 38 36% 

>4.000.000 4 4% 

Sumber: Output SPSS (Data diolah peneliti). 

 

Tabel 2 di atas menunjukkan banyaknya responden untuk masing-masing karakteristik 

demografi. Untuk jenis kelamin terbanyak laki-laki sebanyak 62 responden (59%) sedangkan 

perempuan hanya sebesar 41% atau 43 orang. Untuk usia responden berkisar antara 16-22 tahun 

sebanyak 47 responden dan  berusia 23-30 tahun sebanyak 45 responden. Kriteria tingkat pendidikan 

terbanyak tingkat SMA sebanyak 72% atau 76 orang. Tingkat pendapatan responden penelitian 

berkisar antara Rp 500.000 - Rp 2.000.000 sebanyak 60%  

Pada analisis deskripsi jawaban responden, skala yang digunakan adalah Skala Guttman 

dimana kuisioner adalah tipe terbuka yang nilainya hanya terdapat dua interval yakni angka 1 untuk 

jawaban benar dan 2 jika jawaban responden salah. Tujuan pengunaan skala ini adalah adanya 

jawaban suatu permasalahan yang sifatnya tegas (Sugiyono, 2014). Dengan ini dapat diukur tingkat 

literasi pada responden yang yang memiliki literasi yang tinggi  dan literasi yang rendah. (Chen & 

Volpe, 1998) mengkategorikan tingkat kecerdasan finansial keuangan menjadi tiga kelompok yaitu  

rendah  bila dapat bertanyaan dengan benar < 60 % , sedang bila jawaban yang diberikan benar 

antara 60 % sampai 80 % dan tinggi bila jawaban benar yang diberikan ≥ 80 %. Sedangkan untuk 

yang tertutup melihat bagaimana responden mengalokasikan keuangannya terhadap 4 unsur yaitu: 

konsumsi, tabungan, investasi, dan Asuransi. Skala yang digunakan adalah Semantic Deferensial 

dengan skala 1-4. 

Berikut adalah deskripsi jawaban responden untuk mengukur tingkat kecerdasan finansial (Y1) 

Tabel 3 Deskripsi Jawaban Responden pada Variabel Y1 

Sub Indikator Item 
Pernyata

an 

Jumlah 

Benar Salah 

Pengetahuan 
umum 

tentang 
keuangan 

Pribadi 
(konsumsi) 

(Y1.1) 

Y1.1.1 
(NO 1) 

82 23 

Y1.1.2 
(NO 2) 

65 40 

Y1.1.3 
(NO 3) 

77 28 

Y1.1.4 
(NO 4) 

74 31 

Simpan dan 
pinjaman 

dana (Y1.2) 

Y1.2.1 
(NO 5) 

62 43 

Y1.2.2 
(NO 6) 

49 56 

Asuransi 
dana  (Y1.3) 

Y1.3.1 
(NO 7) 

73 32 

Y1.3.2 
(NO 8) 

49 56 

Investasi 
(Y1.4) 

Y1.4.1 
(NO 9) 

79 26 

Y1.4.2 
(NO 10) 

84 21 

       Sumber:Output SPSS (Diolah Peneliti) 

 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tabel 3 bahwa prosentase rata-rata jawaban benar 

responden sebesar  694 (66%) dan jawaban responden yang salah adalah 356 (34%). Sehingga 

responden dapat dikatakan memiliki literasi tingkat menengah (60%-80%). 

Alokasi pendapatan terhadap 4 unsur keuangan 
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Tabel 4 Alokasi Pendapatan 
Descriptive Statistics 

 N Minimu
m 

Maximu
m 

Mean Persentas
e 

konsumsi 105 8 12 10,53 26,87% 
tabungan 105 8 12 10,45 26,65% 
investasi 105 7 12 9,26 23,62% 
asuransi 105 7 12 8,96 22,86% 
Valid N (listwise) 105     

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat alokasi pendapatan responden paling banyak adalah 

konsumsi dan tabungan, sehingga responden diharapkn lebih bisa merata pendapatannya kepada 4 

unsur untuk menyeimbangkan tingkat literasi keuangan. 

Regresi adalah alat analisis pengaruh dari lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel 

terikat (Ferdinand, 2006). Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh antara jender, usia, latar 

belakang pendidikan, dan besarnya penghasilan  terhadap tingkat kecerdasan finansial masyarakat 

Bangkalan 

Tabel 5. Coefficients Regresi 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

 

(Constant) 4,716 ,888  5,311 ,000 
Jenis_Kelamin -,372 ,239 -,142 -1,557 ,123 
Usia -,480 ,192 -,254 -2,497 ,014 
Tingkat_Pendidikan ,767 ,271 ,301 2,830 ,006 
Pendapatan ,540 ,248 ,237 2,181 ,032 

Sumber: Output SPSS (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas maka  model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 4,716 - 0,480 Usia + 0,767 Tingkat Pendidikan + 0,540 pendapatan + ei 

Dari empat variabel independen terdapat 3 variabel yang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu usia, tingkat pendidikan dan pendapatan. Nilai konstanta α sebesar 

4,716 mempunyai arti bahwa jika nilai usia, tingkat pendidikan dan pendapatan konstan atau sama 

dengan nol, maka nilai Literasi Keuangan masyarakat Bangkalan adalah 4,716. 

X2 yang merupakan koefisien regresi usia memiliki nilai -0,480, yang berarti semakin tua usia 

responden maka  tingkat kecerdasan  finansial akan mengalami penurunan sebesar -0,480. X3 

merupakan koefisien regresi tingkat pendidikan memiliki nilai 0,767, yang memiliki arti jika semakin 

tinggi latar belakang pendidikan responden  maka kecerdasan finansial akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,767. X4 merupakan koefisien regresi pendapatan memiliki nilai 0,540, yang memiliki arti jika 

pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka literasi akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,540. 

4. Simpulan  

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: (1) Jenis kelamin tidak berpengaruh 

terhadap kecerdasan finansial masyarakat Madura khususnya daerah Bangkalan. Ini dikarenakan 

baik perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki rata-rata pendidikan tamatan SMA sehingga 

pemikiran mereka tidak jauh berbeda. Juga terlihat pada alokasi pendapatan yang paling tinggi adalah 

konsumsi dan tabungan. (2) Terdapat pengaruh usia terhadap literasi keuangan pada masyarakat 

Bangkalan. Usia mempengaruhi literasi keuangan dan bernilai negatif. Ini dikarenakan paparan yang 

lebih baik dari pengetahuan keuangan untuk para siswa dari sumber-sumber lain seperti orang tua 

mereka dan pendidikan sekunder mereka. (3) Terdapat  pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap 

kecerdasan finansial keuangan pada masyarakat Bangkalan. Ini dikarenakan dengan semakin tinggi 

tingkat pendidikan individu semakin mahir dalam pengelolaan keuangan. (4) Terdapat  pengaruh 

pendapatan terhadap literasi keuangan pada masyarakat Bangkalan. Pendapatan berpengaruh positif 

dengan literasi keuangan. Ini dikarenakan semakin besar pendapatan maka semakin besar 
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mengalokasikan pendapatannya kepada produk keuangan seperti tabungan, deposito, dll. (5) Literasi 

Keuangan masyarakat Bangkalan adalah taraf menengah sesuai skala yang digunakan (Chen & 

Volpe, 1998) dan juga cenderung lebih banyak mengalokasikan pendapatannya kepada aspek 

konsumsi dan tabungan. 
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ABSTRACT 
There has been a study on formalin content analysis on fresh fish of Layang fish species 

(Decapterus sp.) In traditional market of Singaraja (market  Banyuasri and market Anyar). The 
purpose of this study was to look at the possibility of formalin content in the species of fresh Layang 
(Decapterus sp.) Qualitatively and if the qualitative test is found, it will be followed by quantitative test. 
The method used for qualitative test using formalin test kit while qualitative test using 
spectrophotometer with wavelength 520 nm. Samples were analyzed in the Laboratory of Quality 
Control and Quality of Fishery Products of Bali Province. The results obtained from the sampling of 3 
times in each market, showed that there is no formalin content in fresh fish in both traditional markets 
Singaraja City. 
 
Keyword: Decapterus sp., Tradistional market, and content formaldehyde 
 
 

ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang analisis kandungan formalin pada daging ikan segar jenis 

ikan Layang (Decapterus sp.) dipasar tradisional kota Singaraja (Pasar Banyuasri dan Pasar Anyar). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kemungkinan adanya kandungan formalin pada jenis ikan 
Layang (Decapterus sp.) segar secara kualitatif dan apabila pengujian secara kualitatif ditemukan, 
maka akan dilanjutkan dengan uji kuantitatif. Metode yang digunakan untuk uji kualitatif 
menggunakan tes kit formalin sedangkan uji kualitatif menggunakan spektrofotometer dengan 
panjang gelombang 520 nm. Sampel dianalisis di Laboratorium  Pengendalian dan Pengujian Mutu 
Hasil Perikanan Provinsi Bali. Hasil yang diperoleh dari pengambilan sampel sebanyak 3 kali di 
masing-masing pasar, menunjukan bahwa tidak terdapat kandungan formalin pada ikan layang segar 
di kedua pasar tradisional Kota Singaraja.  
 
Kata kunci: Ikan layang, pasar tradisional, dan kandungan formalin 
 

1. Pendahuluan 

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak   dikonsumsi masyarakat 

karena mempunyai komposisi gizi yang cukup lengkap, harganya relatif murah bila dibandingkan 

dengan protein hewani lainnya, absorbsi proteinnya tinggi karena ikan mempunyai serat-serat protein 

yang lebih pendek dan beragam jenis  (banyak pilihan). Namun disisi lain, ikan merupakan bahan 

pangan yang mudah  mengalami  kemunduran mutu karena mengandung kadar air dan nilai gizi yang 

tinggi sehingga bakteri, kapang dan jamur mudah untuk bertumbuh. 

 Formalin adalah zat yang sering digunakan secara illegal dan tidak bertanggungjawab oleh 

sekelompok orang tertentu dengan tujuan untuk mengawetkan bahan pangan. Menurut  Hastuti 

(2010), Habibah.,(2013) dan Wardani et all.,(2016) yang melakukan uji formalin pada sampel ikan 

segar, ikan asin dan sampel daging ayam di beberapa pasar tradisional, modern dibeberapa kota 

seperti Madura, Sukabumi dan di Pekanbaru hasilnya menunjukan semua sampel yang diperoleh 

positif mengandung formalin. 

Formaldehid  yang  lebih dikenal dengan  nama  formalin  ini  adalah  salah  satu zat yang 

dilarang berada pada bahan makanan. Formalin dapat bereaksi cepat dengan lapisan lendir saluran 

pencernaan dan saluran pernapasan. Efeknya dapat mengakibatkan keracunan yaitu rasa sakit perut 

yang akut disertai muntah-muntah, timbulnya depresi susunan saraf atau kegagalan peredaraan 

darah. Adanya penyalahgunaan formalin tidak terlepas dari masih kurangnya peran  pemerintah 

untuk menjaga, memonitoring serta melakukan pengawasan lewat uji-uji bahan pangan untuk 

mencegah praktek-praktek yang sangat merugikan masyarakat.  
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Ikan layang (Decapterus sp.) adalah jenis ikan pelagis kecil yang sangat laku dipasar 

tradisional di kota Singaraja. Ikan layang selalu ada dan terjual dalam bentuk segar dengan harga 

yang murah bila dibandingkan dengan harga ikan tuna, ikan kakap, udang dan jenis ikan laut lainnya. 

Menurut Data Statistik Diskanla Buleleng (2015) penangkapan ikan layang pada tahun 2015 

mencapai 1,775 ton dalam setahun, terbanyak setelah ikan tuna dan tongkol. namun jenis ikan 

Layang bukan termasuk ikan ekspor sehingga jenis ikan ini biasanya hanya dijual pada pasar lokal. 

Informasi tentang survei pangan terutama analisis kandungan formalin pada daging ikan di 

pasar-pasar tradisional kota Singaraja belum banyak ditemukan, sehingga penting untuk dilakukan 

penelitian tentang analisis kandungan formalin pada daging ikan, terutama  jenis ikan layang 

(Decapterus sp.) jenis yang selalu tersedia, mempunyai nilai gizi, daya beli masyarakat terjangkau. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kandungan formalin pada daging ikan segar ikan 

layang (Decapterus sp.) secara kualitatif dan kuantitatif. 

 

2. Metode 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah ikan layang (Decapterus sp.), sedangkan objeknya adalah 

ada tidaknya kandungan formalin pada sampel ikan yang diambil pada beberapa pasar tradisional di 

kota Singaraja. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada dua lokasi yang berbeda, untuk pengambilan sampel ikan dilakukan 

di Pasar Banyuasri dan Pasar Buleleng kota Singaraja, sedangkan untuk analisis kandungan formalin 

secara kualitatif dan kuantitatif di lakukan di LAB Analis Kimia Fakultas MIPA Undiksha. Penelitian ini 

akan berlangsung selama 6 bulan, mulai dari bulan April sampai Oktober 2017. 

Alat dan Bahan 

Bahan yang dipakai pada penelitian ini adalah ikan Layang ( Decapterus sp.)  yang diperoleh 

dari Pasar Banyuasri dan Pasar Buleleng. Bahan kimia yang dipakai adalah asam kromatofat. Alat-

alat yang dipakai pada penelitian ini adalah beaker glass, pengaduk, kompor, tabung reaksi, 

Erlenmeyer dan spektrofotometer.  

Prosedur Pengumpulan data  

Teknik pengambilan data dalam penelitian adalah Rendom sampling yang berlangsung  

selama satu bulan. Dalam satu bulan ada tiga kali sampling yaitu pada minggu pertama, kedua, dan 

ketiga dengan banyaknya data sampling perminggu sebanyak empat,  masing-masing diambil 2 dari 

lokasi sampling yang berbeda.  

 

Prosedur Analisis Laboratorium 

Uji Kualitatif 

Analisa kualitatif pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan 

formalin pada ikan layang di dua lokasi pasar tradisional kota Singaraja yang dilakukan dengan 

metode Tes kit formalin cara: cara kerjanya sampel dicacah kurang lebih 5 gram, kemudian di 

larutkan dalam aquades, ambil cairannya kurang lebih 5 ml. tambahkan larutan tes kit formalin Fo1 

sebanyak 5 tetes setelah itu di kocok dan tambahkan lagi Fo2, satu sendok kemudian di kocok lagi. 

sampel didiamkan selama 5 menit, apabila terjadi perubahan warna sampel menjadi ungu maka 

positif ada kandungan formalin, tapi apabila sampel tidak warna maka negatif.  

 

Uji Kuantitatif 

Pembuatan larutan standar, formalin 37% diambil sebanyak 0,027 ml, tambahkan aquades 

sebanyak 500 ml atau 20 ppm, buat konsentrasi  yang  berbeda  yaitu  0; 0,05; 0,1; 0, 5; 0,75; 1,0; 

1,5; dan 2, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label (8 tabung reaksi), 

tambahkan asam kromatofat sebanyak 5 ml pada tiap konsentrasi yang berbeda, panaskan tabung 

reaksi selama 30 menit dengan kompor pada suhu1000C, terbentuklah larutan standar. Pembuatan  

larutan uji homogenkan sampel sebanyak  20 ml dengan aquades, panaskan sampel yang telah diuji 

dengan kompor sampai  mendidih, disaring lalu didinginkan. Ambil filtrat sebanyak 2 ml ke dalam 
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tabung reaksi dengan 3kali ulangan. Tambahkan asam kromatofat sebanyak 5 ml pada masing-

masing tabung reaksi. Panaskan selama 20 menit lalu dinginkan. Ukur  absorbansinya dengan 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 520 nm. Perhitungan: Nilai absorbansi dari uji 

menggunakan spektrofotometer akan  dibandingkan dengan larutan standar pada tiap konsentrasi 

yang berbeda pada  masing-masing tabung reaksi dengan metode regresi linear. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

A.1 Sampling dan Uji Kualitatif Formalin Pada Minggu Pertama 

Berdasarkan hasil sampling yang diuji Lab. yang dilakukan pada minggu pertama di kedua 

pasar tradisional di kota Singaraja tidak ditemukan kandungan formalin pada jenis ikan layang segar. 

Hasil sampling dan Uji Lab. dapat disajikan pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Hasil Uji Kualitatif Minggu Pertama 

Lokasi Sampling 
Berat 

Sampel (gr) 

Ada/ tidak 

kandungan Formalin 

Pasar 

Banyuasri 

1 250  Negatif 

2 250 Negatif 

3 250 Negatif 

Pasar 

Anyar 

1 250 Negatif 

2 250 Negatif 

3 250 Negatif 

 

A.2 Sampling dan Uji Kualitatif Formalin Pada Minggu Kedua 

Berdasarkan hasil sampling yang diuji Lab. yang dilakukan pada minggu kedua di kedua pasar 

tradisional di kota Singaraja tidak ditemukan kandungan formalin pada jenis ikan layang segar. Hasil 

sampling dan Uji Lab. dapat disajikan pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Hasil Uji Kualitatif Minggu Kedua 

Lokasi Sampling Berat Sampel 

(gr) 

Ada/ tidak kandungan 

Formalin 

Pasar 

Banyuasri 

1 250  Negatif 

2 250 Negatif 

3 250 Negatif 

Pasar Anyar 

1 250 Negatif 

2 250 Negatif 

3 250 Negatif 

 

A.3 Sampling dan Uji Kualitatif Formalin Pada Minggu Ketiga 

Berdasarkan hasil sampling yang diuji Lab. yang dilakukan pada minggu ketiga di kedua pasar 

tradisional di kota Singaraja juga tidak ditemukan kandungan formalin pada jenis ikan layang segar. 

Hasil sampling dan Uji Lab. dapat disajikan pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Hasil Uji Kualitatif Minggu Ketiga 

Lokasi Sampling Berat Sampel 

(gr) 

Ada/ tidak kandungan 

Formalin 

Pasar 

Banyuasri 

1 250  Negatif 

2 250 Negatif 

3 250 Negatif 

Pasar Anyar 

1 250 Negatif 

2 250 Negatif 

3 250 Negatif 
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Pembahasan 

Berdasarkan hasil sampling dan uji Lab. (Uji kualitatif) menunjukan bahwa sampel ikan layang 

segar di kedua pasar tradisional kota Singaraja periode Juni-Juli 2017 tidak menggandung formalin. 

Sehingga tidak dilakukan uji lanjut untuk mencari presentasi kandungan formalin lewat uji kuantitatif. 

Tidak terdapat kandungan formalin pada ikan layang segar juga menunjukan bahwa para 

produsen baik ditangan pertama sampai pada penjual di kedua pasar tradisional di Kota Singaraja 

masih memiliki kesadaran dan bertanggunngjawab untuk tetap menjaga dan memperhatikan kualitas 

dan mutu kesegaran ikan layang serta memperhatikan kesehatan konsumen dari bahaya kandungan 

formalin yang biasanya digunakan pada bahan makanan. 

 

4. Simpulan  

1. Tidak terdapat kandungan formalin pada jenis ikan layang (Deca  lop-/pterus sp.) segar pada 

pasar tradisional (Pasar Banyuasri dan pasar Anyar) periode bulan Juni-Juli 2017.  

2. Kesadaran Nelayan dan penjual untuk menjual ikan layang Segar di kota Singaraja dengan 

kualitas dan mutu segar yang sehat tanpa penambahan kandungan formalin atau pengawat 
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ABSTRACT 

 The purpose of this experimental research is (1) product development and decorative motif with jumputan 
technique and painting technique on cloth, (2) doing quality test, (3) doing favorite test, (4) finding constraints. The 
research was conducted in the laboratory of PKK Fashion Department, Undipsha FTK. The result of the research 
shows that: (1) kebaya making process with ornamental motif with jumputan technique and painting technique (2) 
application of decorative motif with jumputan technique and painting technique on fashion kebaya model 1, model 
2 and model 3 seen from the combination of motif, color, motive placement, harmony motif with kebaya in very 
good category. (3) community response to kebaya fashion with decorative motif with jumputan technique and 
painting technique is 10 people (33,33%) choose model 1, as many as 8 people (26,67) choose kebaya model 2, 
and as many as 12 people ( 40%) choose model 3). 
 
Keywords: decorative motif, jumputan technique, painting technique, kebaya 

 
ABSTRAK 

Tujuan penelitian eksperimen ini adalah (1) pengembangan produk dan  motif hias dengan teknik 
jumputan dan teknik painting pada kain, (2) melakukan uji kualitas, (3) melakukan uji kesukaan, (4) menemukan 
kendala-kendala. Penelitian dilaksanakan di laboratorium Tata Busana Jurusan PKK, FTK Undiksha. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses pembuatan kebaya yang diberi motif hias dengan teknik jumputan dan 
teknik painting (2) penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting pada busana kebaya model 
1, model 2 dan model 3 dilihat dari perpaduan motif, penerapan warna, peletakan motif, keserasian motif dengan 
kebaya dalam kategori sangat baik. (3) respon masyarakata terhadap busana kebaya yang diberi motif hias 
dengan teknik jumputan dan teknik painting adalah sebanyak 10 orang (33,33%)  memilih  model 1, sebanyak  8 
orang (26,67) memilih  kebaya model 2,  dan  sebanyak 12 orang (40%) memilih model 3.  

 
Kata kunci: motif hias, teknik jumputan, teknik painting, kebaya 

 
1. 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 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.  
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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 (Wahyupuspitowati, 2006 : 2). 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. 

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, 2002). 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. Astuti Dyahtri N.W (2002 : 105) mengatakan bahwa menurut asalnya, serat tekstil dapat 

dibagi ke dalam empat golongan besar yaitu serat selulosa, serat protein, serat thermoplastik dan 

serat mineral 

Pada penelitian tahun pertama, sudah diperoleh formulasi dan motif hias yang diterapkan pada 

4 jenis kain yaitu,  kain katun prima, kain sutra, kain satin dan kain sifon menggunakan 2 teknik yaitu 

teknik jumputan dan teknik painting. Hasil dari penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan 
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teknik painting adalah pada kain katun prima dan kain sutra hasil motif jumputan terlihat jelas dan 

motif painting dapat diterapkan dengan baik pada kain tersebut. Sedangkan pada kain satin dan sifon 

motif jumputan tidak jelas dan penyerapan warna kurang baik sedangkan pada motif painting dapat 

diterapkan dengan baik.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dari ke empat kain yang digunakan dipilih satu kain yang 

akan digunakan sebagai busana kebaya yang akan diberi motif hias dengan teknik jumputan dan 

teknik painting. Kebaya merupakan busana tradisional yang dipakai pada bagian atas oleh wanita 

khususnya di Indonesia dengan ciri-ciri desain, yaitu: berkrah setali (bersurawe), belahan penutup 

pada bagian muka baik langsung maupun menggunakan bef dengan peniti atau kancing, serta 

berlengan panjang dengan bagian pergelangan tangan melebar atau menyempit (Poespo Goet, 2005) 

Berdasarkan hasil penelitian di tahun pertama tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting pada 

busana kebaya? 

2. Bagaimakah kualitas (motif, kombinasi warna, penempatan motif) hasil penerapan motif hias 

dengan teknik jumputan dan teknik painting pada busana kebaya   ditinjau dari penilaian pakar? 

3. Bagaimanakah tanggapan (selera) masyarakat terhadap busana kebaya yang diberi motif hias 

dengan teknik jumputan dan teknik painting? 

 

2. Metode  

   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. Usulan penelitian tahun pertama terbatas pada tahapan 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, 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 indigosol  

dan untuk  painting menggunakan cat tekstil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif hias dapat 

diterapkan pada kain katun prima, kain satin, kain satin dan kain sifon dengan menggunakan teknik 

jumputan dan teknik painting. Pada kain katun prima dan kain satin menghasilkan motif jumputan 

yang jelas dan motif painting yang baik sedangkan pada kain satin dan kain sifon motif jumputan 

kurang jelas dan motif painting terlihat baik. Dari hasil tersebut akan dikembangkan menjadi produk 

busana kebaya menggunakan bahan kain yang penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan 

teknik painting dengan kualitas baik. 

 Usulan tahun kedua eksperimen diperluas dengan membuat produk busana kebaya dengan 

menempatkan motif hias pada bagian tertentu menggunakan teknik jumputan dan teknik painting. 

Pada tahun kedua, hasil penelitian yang ditargetkan adalah membuat produk busana berupa kebaya 

yang motif hiasnya dikembangkan dan  dibuat dengan memadukan teknik jumputan dan teknik 

painting di uji kualitas dan  uji kesukaan. Pencapaian target khusus pada tahun kedua ini dengan 

metode penelitian sebagai berikut: (a) eksperimen pembuatan busana (kebaya)  merepapkan 

beragam motif hias dengan menggunakan teknik jumputan dan teknik painting sehingga menambah 

fariasi benda jadi yang dibuat, (b) uji kualitas  produk kebaya  (c) memperoleh tanggapan dari 

masyarakat tentang produk busana (kebaya) yang dihasilkan melakui uji kesukaan  

 Rancangan penelitian eksperimen  selama 1 tahun ini dimulai dari, pembuatan motif pada kain, 

menjumput kain, membuat pola kebaya, menjahit kebaya, member lukisan pada kebaya, melakukan 

uji kualitas produk kebaya, melakukan uji kesukaan dan analisis secara ekonomi.  

disajikan dalam bagan alir sebagai berikut. 
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Bagan 1 Alur 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 busana kebaya berupa perpaduan motif, 

penerapan warna, peletakan motif, keserasian motif dengan kebaya. 

 Subyek dalam penelitian ini adalah penerapan motif hias pada busana kebaya model 1, model 

2 dan model dengan teknik jumputan dan teknik painting. Sedangkan obyek penelitian adalah berupa 

kualitas penerapan motif hias dilihat dari kriteria kualitas motif, perpaduan warna, penempatan motif 

dan keserasian motif dengan kebaya. 

 Uji kualitas dalam penelitian eksperimen ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan rubrik penilaian kualitas penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik 

painting secara umum.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 perpaduan motif, penerapan 

warna, peletakan motif, keserasian motif dengan kebaya dianalisis dan disajikan secara deskriptif. 

Tingkat kualitas penerapan motif berdasarkan dari ke 4 aspek penilaian tersebut. Penilaian uji kualitas 

ini dilakukan oleh 4 orang panelis yang ahli di bidang busana   dan  3 orang dari kriya tekstil.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Hasil 

1) Proses Penerapan Motif Hias dengan Teknik Jumputan  dan Teknik   Painting   pada 

Busana Kebaya 

 Proses penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting pada busana kebaya 

memerlukan beberapa alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai 

berikut:  

Alat-alat yang digunakan dalam proses motif hias dengan teknik jumputan pada adalah sebagai 

berikut: panci, waskom, kompor, setrika, gunning kain, sedok kayu, timbangan. Alat-alat untuk painting 

adalah pensil, penggaris, penghapus, kertas HVS, karbon jahit, kuas, palet, tempat air, strafafom, dan 

alat menjahit adalah mesin jahit, jarum tangan, jarum pentul dan mesin obras. 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam proses penerapan motif hias dengan teknik jumputan 

dengan teknik painting adalah bahan untuk teknik jumputan yaitu kain katun prima,   pewarna dylon. 

garam dapur, tali raffia. Bahan untuk painting adalah cat tekstil, gliter sedangkan bahan untuk 

menjahit adalah benang jahit dan kancing tindih. 
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 Dalam penelitian ini membuat 3 kebaya yang diberi motif jumputan dan painting yang berbeda 

pada masing-masing kebaya. Kebaya model 1 dan model 2 proses pembuatannya sama, motif 

jumputannya sama dan motif paintingnya hampir sama. Sedangkan kebaya model 3 proses 

pembuatannya berbeda. Di bawah ini akan dijelasakan proses pembuatan 3 kebaya Model 1, Model 2 

dan Model 3. 

Proses Pembuatan Kebaya Model 1, Model 2, dan Model 3 adalah sebagai berikut: 

(a) Membuat desain busana kebaya beserta motif jumputan dan motif paintingnya.  

(b) Membuat pola kebaya dengan ukuran standar S (Small) dan pembuatan motif pada pola yang 

sudah dibuat. 

(c) Menyiapkan bahan kain katun prima ukran 2 meter dengan cara mencuci kain agar kotoran dan 

zat lilin yang ada pada kain hilang sehingga warna mudah masuk pada kain pada saat proses 

jumputan. Perendaman kain dengan cara panas, bahannya 250 gr soda as 4 liter air untuk 1 

meter kain.  

(d) Proses pemberian motif dengan teknik jumputan. Menggunakan teknik ikat garis 

(e) Proses pemberian motif dengan teknik jumputan. Menggunakan teknik ikat garis. Kain diberi motif 

untuk membuat jumputan. Kain diberi tanda dengan menggunakan kapur jahir, agar memudahkan 

dalam pengikatan motif. 

(f) Kain diikat sesuai dengan pola motif yang diinginkan  

(g) 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. 

(h) Masukkan kain katun dalam larutan warna, aduk-aduk dan balikkan agar warnanya merata dan 

menyerap dengan baik. Direbus selama 1 jam. 

(i) Angkat kain dan tiriskan, jemur di tempat yang teduh dan tidak boleh kenaa sinar matahari agar 

warna kain tidak pudar. 

(j) Setelah kering buka ikatan pada kain. 

(k) Kain disetrika supaya menjadi kencang kembali, karena dalam proses menjumput terjadi kerutan-

kerutan.  Kain dengan motif jumputan garis  yang sudah disetrika sudah siap untuk    dijadikan 

busana kebaya 

(l) Peletakan pola pada bahan kain katun yang sudah diberi motif jumputan 

(m) Memotong bahan sesuai dengan pola 

(n) Memberi tanda jahitan pada kain 

(o) Menjahit kain menjadi kebaya 

(p) Finising dengan memasang kancing dan mengesum pada bagian bawah kebaya, tangan dan 

bagian depan. 

(q) Menyetrika kebaya agar mudah dalam proses penerapan motif dengan teknik painting. 

Hasil Jadi kebaya dengan motif jumputan pada kebaya model 1, model 2 dan model 3.  

 

 
Gambar 1 Kebaya Model 1 

 
Gambar 2 Kebaya Model 2 

 
Gambar 3 Kebaya Model 3 

 

(r) Menjiplak motif pada kain 

Jiplak motif yang sudah dibuat pada kain, dengan bantuan karbon jahit, caranya morif diletakkan 

pada bagian atas, kain pada bagian bawah dan karbon jahit diletakkan di tengah-tengan. 
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(s) Lukis kain dengan menggunakan cat tekstil, dalam penelitian ini mengunakan cat merk deco 

textile. Pemberian warna dimulai dari motif yang paling besar kemudian motif yang paling kecil. 

(t) Memberi pinggiran atau gliter pada pinggiran motif bunga, daun, tangkai dan putik. Motif hias yang 

sudah selesai diberi warna dilanjutkan dengan member gliter pada bagian pinggirnya dengan 

menggunakan cat gliter merk dekstro.  

Hasil Jadi Kebaya dengan motif jumputan dan painting pada kebaya model 1, model 2 dan 

model 3. 

 

 
Gambar 4 Kebaya Model 1 

 
Gambar 5 Kebaya Model 2 

 
Gambar 6 Kebaya Model 3 

  

2) Kualitas Hasil Perapan Motif Hias dengan Teknik  Jumputan dan Teknik  Painting pada 

Busana Kebaya 

 Kualitas hasil penelitian penerapan motif hias dengan teknik teknik paintinag pada kebaya, 

berdasarkana data yang diperoleh dari observasi uji panelis oleh ahli ditemukan bahwa hasil 

penelitian mendapatkan penilaian pada masing-masing model kebaya. Dalam eksperimen ini 3 (tiga) 

kebaya yang penerapan motif hias yang berbeda motif dan cara penerapan  teknik jumputan dan 

teknik painting. Kebaya Model 1 adalah seluruh kebaya dibuat dengan teknik jumputan motif garis 

kemudian di atas motif jumputan ditambahkan teknik painting. Model 2 adalah kebaya dibuat dengan 

penerapan motif hias yang terpisah antara motif jumputan dan motif paintingnya. Model 3 adalah 

kebaya dibuat dengan memadukan teknik jumputan dan painting dalam satu motif, motif jumputan 

yang digunakan adalah motif lingkaran.  

  Aspek peneilian berupa perpaduan motif, perpaduan warna, peletakan motif, keserasian motif 

dengan kebaya. Kualitas hasil penerapan motif hias dengan menggtunakan teknik jumputan  dan 

teknik painting pada busana kebaya dapat dilihat pada Tabel 1 

 

 Tabel. 1 Kualitas Penerapan Teknik Jumputan dan Teknik Painting  pada Busana Kebaya 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa kebaya model 1 (motif jumputan ditumpuk dengan motif 

painting) mendapat skor 88,9 dengan kategori Sangat Baik. Karena dari 4 faktor yang dinilai dalam uji 

panelis masing-masing faktor memenuhi krtiteria yang telah ditentukan yaitu dari segi perpaduan motif 

mendapat nilai 88,9. perpaduan warna mendapat nilai 91,1, peletakan motif  mendapat nilai 88,9 dan 

keserasian motif dengan kebaya mendapat nilai 86,7 semua aspek yang dinilai termasuk kategori 

sangat baik.  

Sedangkan hasil kualitas penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting 

pada busana kebaya model 2 (motif jumputan terpisah dengan motif painting)  mendapaat nilai 87,2 

termasuk kategori sangat baik. Karena dari 4 faktor yang dinilai dalam uji panelis masing-masing 

No Nama Kain Aspek Yang Dinilai Skor  Kriteria 

1 2 3 4 

1 Model 1 88,9 91,1 88,9 86,7 88,9 Sangat Baik 

2 Model 2 86,7 86,7 88,9 86,7 87,2 Sangat Baik 

3 Model 3 93,3 91,1 93,3 90,5 91,9 Sangat Baik 
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faktor memenuhi krtiteria yang telah ditentukan yaitu dari segi perpaduan motif mendapat nilai 86,7,  

perpaduan warna mendapat nilai 86,7,  peletakan motif mendapat nilai 88,9 dan keserasian motif 

dengan model kebaya  mendapat nilai 86,7 semua aspek yang dinilai termasuk kategori Sangat Baik. 

Sedangkan hasil kualitas penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting 

pada busana kebaya model 3 (morif jumputan dan motif painting jadi satu motif)  mendapat nilai 91,9 

termasuk kategori Baik. Karena dari 4 faktor yang dinilai dalam uji panelis masing-masing faktor 

memenuhi krtiteria yang telah ditentukan yaitu dari segi perpaduan motif mendapat nilai 93,3, 

perpaduan warna mendapat nilai 91,1, penempatan motif mendapat nilai 93,3 dan keserasian motif 

dengan model kebaya  mendapat nilai 90,5 semua aspek yang dinilai  termasuk kategori  sangat 

baik.Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan motif hias dengan teknik 

jumputan dan teknik painting pada busana kebaya model 1, model 2 dan model 3 perpaduan motif, 

penerapan warna, peletakan motif, keserasian motif dengan kebaya dalam kategori sangat baik. 

 

3) Tanggapan (Selera) Masyarakat terhadap Busana Kebaya yang Diberi Motif hias dengan 

Teknik Jumputan dan Teknik Painting 

  

 Berdasarkan hasil angket tanggapan atau selera masyarakat terhadap busana kebaya yang 

dipadukan dengan tehnik jumputan dan teknik painting didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel. 2 Tanggapan Masyarakat Terhadap Busana Kebaya yang diberi Motif Hias dengan Teknik 

Jumputan dan Teknik Painting 

 Model 1 Model 2 Model 3 

Jumlah 10 8 12 

Rata-rata 0,333 0,267 0,40 

% 33,33 26,67 40 

  

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa tanggapan dari 30 orang responen/masyarakat 

terhadap busana kebaya yang diberi motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting adalah 

sebanyak 10 orang (33,33%) memilih model 1 (kebaya dengan motif jumputan dan diatas motif 

jumputan diberi motif motif painting, sebanyak 8 orang (26,67) memilih kebaya model 2 (kebaya 

dengan motif jumputan terpisah dengan motif painting), dan sebanyak 12 orang (40%) memilih model 

3 (motif dibuat jadi satu dengan motif jumputan). 

 

b. Pembahasan   

Pada dasarnya sebelum melaksanakan eksperimen, pertama-tama dimulai dari persiapan alat-

alat dan bahan pada proses jumpatan 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.  

  Proses diawali dari merendam kain dengan cara panas yaitu direbus dengan menggunakan 

deterjen dan kemudian dinilas bersih dan direndam dengan menggunakan air semalaman. Keringkan 

kain dan setrika yang kencang. Potong kain  berukuran 25 X 30 cm dan kemudian ikat kain sesuai 

dengan motif ikatan garis jumputan. Buat larutan warna dylon dengan cara memasukkan 2 gr warna 

ke dalam 2 liter air yang mendidih, dan masukkan 1 sendok teh garam dapur sebagai penguat warna. 

Tujuan penambahan garam dapur dalam larutan pewarna adalah untuk menguatkan warna, dan 

warna tidak cepat pudar dan mengurangi kelunturan. Masukkan kain yang sudah diikat kedalam 

larutan warna, rebus selama  1 jam, dalam proses pewarnaan disarankan untuk mengaduk-aduk kain 

agar warna dapat meresap dengan baik dan hasil warnanya rata. Angkat kain darai larutan warna dan 

jemur di tempat yang teduh agar warna kain tidak pudar. Setelah kering buka ikatan jumputan dan 

setrika sampai kencang. 
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 Proses kedua adalah menerapkan teknik painting, kain yang sudah diberi motif jumputan garis 

diberi motif hias, kemudian diberi warna sesuai dengan seslera, pertama adalah member warna pada 

bidang yang paling besar kemudian dilanjutkan pada nidang uang lebih kecil, setelah selesai memberi 

warna memberikan finising dengan gliter pada bagian pinggir motifnya. Pada proses penyetrikaan 

harus benar-benar diperhatikan agar hasil jumputan tidak berkerut sehingga memudahkan dalam 

proses penerapan teknik painting. 

 Uji kualitas penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting pada kain 

dijabarkan seperti berikut: kebaya yang dibuat sejumlah 3 buah yang terdiri dari model 1 (kebaya 

dengan motif jumputan dan diatas motif jumputan diberi motif motif painting), model 2 (kebaya dengan 

motif jumputan terpisah dengan motif painting), dan model 3 (motif dibuat jadi satu dengan motif 

jumputan). Dari ke tiga model kebaya tersebut yang mendapat nilai tertinggi adalah model 3, 

kemudian model 1 dan yang mendapat nilai terendah adalah model 1. Aspek yang dinilai terdiri dari 4 

aspek yaitu perpaduan motif mendapat, perpaduan warna, peletakan motif dan keserasian motif 

dengan kebaya.  

 Kebaya model 1 (kebaya dengan motif jumputan dan diatas motif jumputan diberi motif motif 

painting) dalam aspek perpaduan motif terlihat ramai dan berat, sehingga motif terlalu rama, 

perpaduan warna sudah baik sehingga bisa terlihat jelas antara motif jumputan dan motif paintingnya, 

peletakan motifnya terlalu banyak motif jumputannya dan keserasian motif dan peletakan motif pada 

kebaya sudah proposional. Kebaya model 2 (kebaya dengan motif jumputan terpisah dengan motif 

painting) dalam aspek perpaduan motif terlihat ramai dan berat dan ada bidang yang kosong sehingga 

kesannya tidak menyatu, perpaduan warna sudah baik sehingga bisa terlihat jelas antara motif 

jumputan dan motif paintingnya, peletakan motifnya terlalu banyak motif jumputannya dan keserasian 

motif dan peletakan motif pada kebaya sudah proposional. Sedangkan model 3 (motif dibuat jadi satu 

dengan motif jumputan) dari segi perpaduan motif terlihat serasi karena dalam satu motif dipadukan 

teknik jumputan dan teknik painting sehingga kesanya tidak terlalu ramai, perpaduan warnanya juga 

terlihat serasi, peletakan motif dan ukuran motif juga terlihat proposioanal dan tidak monoton dan 

kaku. Sesuai hasil penelitian dari Prasetya, Noviana Wahyu (2012) Selain penambahan motif dengan 

teknik painting, mode busana juga mempengaruhi busana tersebut terkesan lebih indah dan mewah. 

Busana yang di hias dengan teknik painting menjadikan busana pesta tersebut terkesan unik, mewah, 

serta exclusive. 

 

4. Simpulan 

a. Proses penerapan motif hias dengan teknik jumputan 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. 

b. Kualitas penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting pada busana kebaya 

model 1, model 2 dan model 3 dilihat dari perpaduan motif, penerapan warna, peletakan motif, 

keserasian motif dengan kebaya dalam kategori sangat baik.  

c. Respon masyarakata terhadap busana kebaya yang diberi motif hias dengan teknik jumputan dan 

teknik painting adalah sebanyak 10 orang (33,33%) menyukai model 1, sebanyak  8 orang (26,67) 

menyukai kebaya model 2,  dan  sebanyak 12 orang (40%) menyukai model 3. 
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IMPLEMENTASI LESSON STUDY UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN MATA KULIAH SINTAKSIS PADA JURUSAN 

PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS TAHUN AKADEMIK 2017/2018 

Dewa Putu Ramendra1, I Wayan Swandana2 

ABSTRACT 

 This research aimed at improving the quality of the teaching and learning process in syntax class through 
lesson study. The design of the research was descriptive-qualitative, in which the subjects were one of the syntax 
lecturers together with his students. The data were collected through audio-visual recording device, observation 
sheet, and interview guide. The results showed that the quality of the teaching and learning could be increased 
through the use lesson study which combined student-centered and cooperative learning. By applying the method, the 
students who on the previous cycle studied individually and less active, studied in heteregenous groups actively on 
the following two cycles. The students could also comprehend the knowledge and skills discussed well. Besides, the 
lecturer was also satisfied with the students’ behavior and achievement in the class, and obtained a deep 
understanding on a qualified syntax’s teaching and learning process. 
 
Keywords: lesson study, student-centered, and teacher-centered. 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah sintaksis melalui penerapan 
Lesson Study. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif-kualitatif dengan subjek penelitian salah satu dosen 
model pengampu mata kuliah sintaksis bersama dengan mahasiswa mata kuliah tersebut. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan alat perekam audio visual, catatan observasi, dan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kualitas proses pembelajaran sintaksis di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dapat ditingkatkan melalui 
penerapan lesson study yang berbasis student centered dan cooperative learning. Melalui penerapan metode 
tersebut, mahasiswa yang pada siklus sebelumnya cenderung belajar secara individu dan kurang aktif, belajar dalam 
kelompok-kelompok yang heterogen dengan lebih aktif pada kedua siklus berikutnya. Mahasiswa juga dapat 
memahami pengetahuan dan keterampilan yang dibahas dengan lebih baik. Selain itu, dosen pengampu juga merasa 
lebih puas akan perilaku dan pencapaian mahasiswa di kelas, serta memperoleh pemahaman yang mendalam akan 
proses pembelajaran sintaksis yang berkualitas. 

 
Kata-kata kunci: lesson study, student-centered, dan teacher-centered. 

 

1. Pendahuluan 

Slavin (2006), dan Meyer and Wilkerson (2011)mengungkapkan bahwa untuk menjadi seorang 

guru/dosen yang baik dibutuhkan dua kemampuan esensial, yakni pengetahuan konten subjek keilmuan 

dan kemampuan untuk melangsungkan pembelajaran. Hal tersebut juga dirumuskan dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosenyangmengungkapkan bahwa selain kedua 

kompetensi itu, yang diacu sebagai kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik, dibutuhkan juga 

kompetensi yang lainnya, yakni: kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Dari keempat 

kompetensi tersebut, dua yang telahdisebutkan sebelumnya menjadi fokus pada artikel ini. 

Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan pengetahuan akan subjek keilmuan, yang 

meliputi pengetahuan fakta, asumsi, prosedur, keterampilan, sikap, dan perilaku; penguasaan akan 

materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pembelajaran; pengembangan materi 

pembelajaran dan keprofesionalan secara kreatif-reflektif dan berkelanjutan.   

Agar pengetahuan konten dapat ditransfer dengan baik kepada pembelajar, pengajar perlu memiliki 

keterampilan untuk mengajarkan pengetahuan itu, yakni kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik 

menghubungkan antara apa yang guru inginkan pembelajar untuk pelajari dan apa yang pembelajar 

1,2Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, FBS, UNDIKSHA 
Email: dewaramendra@yahoo.com 
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sesungguhnya pelajari, dan pembelajaran yang efektif bukanlah sekedar kegiatan sederhana yang mana 

guru yang berpengetahuan mentransfer pengetahuannya kepada pembelajar. Dengan kata lain, 

Kompetensi Pedagogik dapat diartikan sebagai kemampuan pengajar untuk memahami peserta didik, 

merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan memfasilitasi peserta didik 

untuk mewujudnyatakan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. 

Seorang dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris yang telah menamatkan pendidikannya di 

strata magister atau master sesungguhnya telah memiliki kompetensi profesional yang lebih dari 

memadai untuk mengajar di strata satu. Dalam hal ini,pengetahuan konten seorang dosen akan tetap 

terjaga dengan baik, asalkan dosen tersebut tetap membuka diri dan mau mengikuti update terbaru 

perkembangan pengetahuan. 

Kompetensi pedagogi, berbeda dengan kompetensi profesional, cenderung untuk lebih dinamis dan 

lebih sulit untuk dikuasai. Keterampilan pedagogi tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang 

prosedur dan teknik mengajar yang melibatkan berbagai aspek, seperti pengetahuan menyiapkan kelas, 

mengelola kelas, pendekatan/metode/teknik mengajar, menutup kelas, dan lain-lain, tetapi juga praktek 

implementasi dari pengetahuan tersebut. Selain itu, berbagai kegiatan dosen di dalam kelas, seperti 

menilai, menggunakan, memodifikasi, dan mengukur bagaimana proses pembelajaran berlangsung di 

kelas kerap bersifat situasional dan bergantung pada kemampuan serta keunikan dari masing-masing 

dosen. Oleh sebab itu, keterampilan pedagogi kerap disebut sebagai seni mengajar yang perlu untuk 

diasah, ditingkatkan, dan diperhalus secara serius dan berkelanjutan. 

Pentingnya fungsi dosen sebagai pendidik profesional memperoleh penekanan khusus di Indonesia 

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen,  yang 

mengungkapkan bahwa:  

Dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan 

pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama 

bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Dosen adalah 

pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Hal ini dilandasi oleh 

pertimbangan bahwa bagi dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, pemerolehan dan 

pendalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dapat dilakukan melalui pengalaman 

langsung yang diinternalisasi dan dimaknai secara eflektif. Oleh karena itu, pengakuan atas 

pengalaman tersebut merupakan bagian integral dari proses pembentukan kompetensi dosen 

sebagai agen pembelajaran. 

 

Peraturan Pemerintah tersebut dengan jelas mengungkapkan bahwa dosen diharapkan untuk menjadi 

dosen profesional yang dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif dan efesien untuk 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang yang mereka geluti. 

Kompetensi dosen dalam melaksanakan pembelajaran perlu mendapat perhatian khusus, baik dari 

pemerintah dan dosen itu sendiri. Dalam hal ini, tanggung jawab peningkatan kompetensi terbesar berada 

di pundak dosen sendiri. Slavin (2006) mengungkapkan bahwa ada beberapa prinsip/karakteristik yang 

perlu untuk dipelajari dan ditanamkan di dalam diri agar dapat menjadi dosen yang andal, seperti 

berorientasi pada tujuan, berefikasi, berpikir kritis, dan berorientasi pada hasil-hasil penelitian. 

Untuk meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran, dosen dapat menerapkan beragam cara 

yang berbeda. Dosen, misalnya, dapat melakukan Penelitan Tindakan Kelas untuk mengkaji dan 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam belajar, atau membentuk tim mengajar yang secara aktif 

saling berbagi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, atau melakukan refleksi mengajar secara 

teratur bersama teman-teman dosen yang lainnya. Namun, belakangan in ada suatu metode yang dikenal 

efektif untuk meningkatan profesionalisme pengajar, yakni Lesson Study (Kajian Pembelajaran). 
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Lesson Study merupakan suatu upaya kolaboratif-kolegial dalam konteks ‘saling belajar dan 

berbagi”untuk meningkatkan profesionalisme pengajar yang berdasarkan pada azas inkuiri yang berakibat 

pada peningkatan proses dan hasil pembelajaran secara nyata(Xu and Pedder 2015: 38). Secara prinsip, 

Lesson Study merupakan upaya yang sepertinya efektif digunakan untuk meningkatkan profesionalisme 

pengajar di dalam menata dan mengelola proses pembelajaran, sehingga perlu untuk digunakan dan 

diaplikasikan di dalam kelas. 

Lesson study memberi kesempatan nyata kepada pengajar menyaksikan, merasakan, 

melaksanakan, mengevaluasi, dan merasakan pembelajaran (teaching) dan proses belajar pembelajar 

(learning) di ruang kelas. Lesson study membantu pengajar untuk memfokuskan diskusi mereka pada 

perencanaan, pelaksanaan, observasi/pengamatan, dan refleksi pada praktik pembelajaran di kelas. 

Dengan menyaksikan praktik pembelajaran yang sebenarnya di ruang kelas, pengajar dapat 

mengembangkan pemahaman atau gambaran yang mendalam tentang apa yang dimaksud dengan 

pembelajaran efektif, yang pada gilirannya dapat membantu pembelajar memahami apa yang sedang 

mereka pelajari(Meyer and Wilkerson 201: 25). 

Lesson study melihat pembelajar sebagai inti kegiatan pengembangan profesi pengajar, sehingga 

yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah keberhasilan peserta 

didik(Murata 2011: 4). Lesson study memberi kesempatan pada pengajar untuk dengan cermat meneliti 

proses belajar dan pemahaman pembelajar dengan cara mengamati dan mendiskusikan praktik 

pembelajaran di kelas.  Kesempatan ini juga, seperti diungkapkan olehYu (2011), memperkuat peran 

pengajar sebagai peneliti-reflektif yang mengaitkan pengajaran, pembelajaran, dan penelitiandi dalam 

kelas.  

Secara singkat, Xu and Pedder (2015) mengungkapkan bahwa Lesson Study memberikan 

keuntungan sebagai berikut: (1) kolaborasi dan perkembangan guru dalam pembelajaran komunitas 

profesional; (2) Pengembangan pengetahuan profesional, praktik, dan profesionalisme; (3) Fokus yang 

lebih eksplisit pada pembelajaran siswa; (4) Peningkatan kualitas dalam pembelajaran dan pengajaran di 

kelas. 

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui Lesson Study menunjukkan arah yang optimis bagi 

implementasi Lesson Study. Ahmadi (2012) menerapkan Penelitian Tindakan Sekolah melalui Lesson 

Study untuk meningkatkan kemampuan guru SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro dalam menyusun 

RPP Inovatif, yang pada awalnya menemukan bahwa lebih dari 90% guru-guru tidak membuat RPP 

sendiri, karena RPP yang digunakan adalah RPP hasil copy-paste dari produk Tim Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran Kabupaten atau karya orang lain. Selain itu, implementasi pembelajaran guru di kelas 

berbeda dengan skenario RPP guru. Penelitian Ahmadi berhasil membantu meningkatkan kemampuan 

guru MIPA 90%, guru Rumpun Bahasa 85 %, sedangkan rumpun lainya 95 % dalam menyusun RPP 

inovatif. Selain itu, Sumarni (2008) menerapkan Lesson Study pada perkuliahan Dasar Pemisahan 

Analitik dan menemukan bahwa Lesson Study dapat meningkatkan kualitas RPP yang di susun para 

dosen pengampu, meningkatkan pengetahuan masing-masing dosen pengampu tentang materi ajar Mata 

Kuliah Dasar Pemisahan Analitik, meningkatkan kemampuan dosen dalam mengobservasi aktivitas 

pembelajaran, dan meningkatkan motivasi dosen untuk terus berkembang.  

Parmin (2007) dalam mengimplementasikan Lesson Study pada forum diskusi pengampu mata 

pelajaran IPA yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Semarang 

menemukan bahwa penerapan Lesson Study berpotensi untuk menciptakan proses interaksi antara 

berbagai pihak yaitu tenaga pendidik, pimpinan, supervisor dan para pakar dalam strategi pembelajaran. 

Produk interaksi tersebut memungkinkan terjadinya berbagi pengetahuan yang berimbas pada 

berkembangnya pengetahuan secara konstruktif dan munculnya berbagai inovasi pembelajaran sehingga 

kualitas pembelajaran tidak hanya tanggungjawab pengampu bidang studi saja melainkan semua 

komponen yang di masing-masing instansi pendidikan.  
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Berkaitan dengan paparan di atas, tim peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Lesson Study 

dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran mata kuliah sintaksis yang selama ini 

cenderung dipersepsi sulit untuk dilakukan secara inovatif. Hal itu terjadi karena mata kuliah tersebut 

adalah mata kuliah “Analisis Kalimat” yang mana proses pembelajaran lebih banyak pada proses 

‘menyelesaikan soal’ yang bersifat mekanistik dan kurang dalam hal memicu pemikiran kreatif 

mahasiswa. Oleh sebab itu, rumusan masalah yang dikaji adalah “Bagaimanakah Lesson Study dapat 

digunakan untuk meningkatkan kuailtas proses pembelajaran mata kuliah sintaksis di Jurusan Pendidikan 

Bahasa Inggris?” Sejalan dengan, permasalahan tersebut, tujuan kajian in adalah untuk meningkatkan 

kuailtas proses pembelajaran mata kuliah sintaksis di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. 

 

2. Metode 

DesainPenelitian 
Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif-kualitatif, karena data yang dikumpulkan dan 

dianalisis berupa data kualitatif, non angka, yakni deskripsi tentang proses pembelajaran, perilaku dosen 
dalam melangsungkan pembelajaran, sertarespon dan perilaku pembelajar. 
 
Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah salah satu dosen model mata kuliah sintaksis dan mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Bahasa Inggris yang mengambil mata kuliah sintaksis yang berjumlah sekitar 38 orang. 
 
Prosedur Penelitian 

Penelitian ini diterapkan dalam tiga siklus, yang mana masing-masing siklus terdiri atas tiga 
pertemuan tatap muka. Setiap siklus mengikuti tiga tahapan berikut, yakni, Plan-Do-See dengan uraian 
sebagai berikut: 
 
(1) Perencanaan (plan) 

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan pembelajaran yang dapat membelajarkan 
mahasiswa secara efektif, serta membangkitkan partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran. Langkah-
langkah yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut:  

(a) Diskusi informasi untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran yang telah 
dilakukan sebelumnya; 

(b) Mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi secara kolaboratif, yang dituangkan dalam 
rancangan pembelajaran, media pembelajaran, lembar kerja serta metode evaluasi, yang 
diarahkan agar mahasiswa termotivasi untuk melakukan proses belajar secara aktif; 

(c) Menentukan topik yang akan ditampilkan berdasarkan hasil diskusi tentang permasalahan 
pembelajaran di kelas; 

(d) Ujicoba media pembelajaran yang akan digunakan;  
(e) Menyusun instrumen pengamatan secara kolaborasi; 
(f) Menyepakati dosen pengampu yang akan melaksanakan pembelajaran di kelas; 
(g) Menentukan tim observer yang terdiri dari dosen pengampu serumpun dan seorang dosen ahli 

linguistik. 
 

(2) Pelaksanaan (do) 
Tahap pelaksanaan Lesson Study bertujuan untuk mengimplementasikan rancangan 

pembelajaran. Dalam proses pelaksanaan tersebut, salah satu dosen pengampu berperan sebagai 
pelaksana Lesson Study dan dosen pengampu yang lainnya sebagai pengamat. Fokus pengamatan tidak 
hanya pada penampilan dosen pengampu, tetapi juga pada kegiatan pembelajaran mahasiswa dengan 
berpedoman pada prosedur dan instrumen yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Langkah-
langkah akan dilakukan pada tahapan ini adalah: 

(a) Sebelum pembelajaran dimulai dilakukan briefing kepada para pengamat untuk 
menginformasikan kegiatan pembelajaran yang direncanakan oleh pengajar; 

(b) Pelaksanaan pembelajaran di kelas; 
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(c) Observer melakukan observasi dengan mengisi lembar instrumen pengamatan, observasi 
ditujukan pada interaksi antar mahasiswa, mahasiswa - bahan ajar, mahasiswa - pendidik dan 
mahasiswa - lingkungan.   

 
(3) Refleksi (See) 

Tujuan refleksi adalah untuk menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran. 
Pada tahap ini, tim peneliti Lesson Study berkumpul untuk melakukan sharing tentang pembelajaran yang 
telah berlangsung dan menentukan rencana bagaimana proses pembelajaran berikutnya dilakukan.  

 
Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam, catatan lapangan, dan 
pedoman wawancara. Alat perekam yang digunakan merupakan alat perekam audio visual yang 
digunakan untuk merekam aktivitas pembelajaran yang terjadi di kelas. Selain itu, catatan lapangan 
digunakan untuk ‘merekam’ aktivitas kelas yang dalam hal ini dapat melengkapi data yang diperoleh 
melalui alat perekam. Selanjutnya, pedoman wawancara digunakan untuk menggali data tentang respon 
pembelajar dan dosen pengampuakan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, 
pedoman wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan terbuka yang dapat direspon secara bebas sesuai 
dengan situasi yang sebenarnya.  
 
Teknik Analisis Data 

Data penelitian akan dianalisis dengan mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh Miles and 
Huberman (1994), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada 
fase reduksi data, upaya untuk memotong dan menghapus data yang tidak diperlukan dilakukan, 
sehingga hanya tersedia data yang penting dan relevan untuk dapat ditayangkan dan dianalisis pada 
tahap penyajian data. Selanjutnya, data tersebut didiskusikan dan disimpulkan. 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan pengamatan dan refleksipada siklus satu yang dijalankan selama tiga kali pertemuan 

tatap muka, pembelajaran sintaksis yang diterapkan oleh dosen pengampu dilangsungkan dengan 

tahapan berikut: penjelasan tentang prinsip dan konsep sintaksis sesuai dengan pokok bahasan, 

membahas model-model analisis untuk item-item sintaksis tertentu, dan latihan. Prosedur tersebut 

dirasakan sebagai model yang paling mendasar, karena mata kuliah sintaksis merupakan mata kuliah 

konten yang menekankan pada tahapan kognisi menyebutkan, menjelaskan, dan menggunakan konsep-

konsep sintaksis untuk menganalisa berbagai pola frase dan klausa. 

Prosedur itu di permukaan terlihat cukup bagus karena bersifat praktis-ekonomis dalam artian 

langkah-langkah yang digunakan dapat diterapkan dengan mudah oleh dosen secara umum dan tidak 

melibatkan banyak langkah. Selain itu, hasil yang diperoleh dalam hal pemahaman mahasiswa juga 

cukup baik terbukti dari hasil evaluasi belajar.Namun, kalau diperhatikan dengan seksama, prosedur 

tersebut cenderung untuk bersifat teacher-centered karena arah komunikasi dan langkah-langkah 

pembelajaran kebanyakan diinisiasi, dijalankan, dan diakhiri oleh dosen. Sedangkan, kegiatan mahasiswa 

cenderung untuk mendengarkan, mencatat, mengerjakan latihan secara mandiri, dan menjawab soal 

latihan. Kualitas prosedur iniperlu ditingkatkan karena tidak mendorong mahasiswa untuk mandiri dan 

belajar mengembangkan pola pikirnya secara aktif di bawah arahan dosen. 

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa 

kurang termotivasi untuk belajar. Mahasiswa merasakan bahwa mereka tidak perlu aktif untuk membaca 

buku, karena dosen memberikan penjelasan dengan baik terkait dengan konsep-konsep yang dibutuhkan; 

namun, mereka juga merasakan bahwa konsep yang diajarkan dengan cepat menguap atau terlupakan 

setelah diajarkan. Bahkan, mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka kerap merasa bosan dan 

mengantukdi kelas karena kurangnya beraktifitas dan berfokus hanya pada mendengar penjelasan 

dosen, apalagi jam kuliah terjadi pada tengah hari. 
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Hal tersebut mengindikasikan bahwa kuaiitasproses pembelajaran di kelas sintaksis memang perlu 

untuk memperoleh perhatian khusus melalui upaya-upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil focus group discussionyang dilakukan secara regular, pada dua siklus berikutnya, 

disepakati penggunaan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada siswa ‘teacher-centered’yang berpadu 

dengan model pembelajaran kooperatif di dalam langkah-langkah pembelajaran.Langkah-langkah 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan orientasi tentang topik, tujuan pembelajaran, tugas, tata cara kerja, dan distribusi 

waktu kerja; 

b) Mengelompokkan mahasiswa secara heterogen berdasarkan atas kemampuan, yang mana 

setiap kelompok terdiri atas gabungan antara yang pintar dan kurang;  

c) Memberikan daftar pertanyaan (yang telah diperhitungkan menurut tingkat kesulitanya) terkait 

dengan topik yang dibahas untuk didiskusikan di dalam kelompok; 

d) Memberikan sejumlah kata untuk ditentukan kategorinya sejumlah kata di dalam kelompok; 

e) Presentasi kelompok yang diikuti pembahasan bersama secara klasikal; 

f) Latihan analisis; 

g) Refleksi. 

 

Dalam penggunaanmodel pembelajaran tersebut, mahasiswadapat menerima terapan langkah-

langkahnya dengan baik. Ketika diinstruksikan untuk duduk setengah melingkar di dalam kelompok, 

misalnya, dengan segera mereka melakukannya dan membagi pekerjaan yang diberikan di antara 

mereka. Untuk mengerjakan tugas yang diberikan, ada beberapa sumber informasi yang diakses, seperti 

buku sintaksis, kamus, dan internet. Setelah waktu yang ditentukan selesai, dosen pengampu memberi 

tanda kepada mahasiswa untuk selesai mengakses sumber informasi dan mendiskusikan apa yang 

mereka peroleh di dalam kelompok. Berikutnya, perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi mereka di 

depan kelas dengan di bantu oleh anggota kelompoknyaapabila diperlukan. 

Selama proses pembelajaran, dosen pengampulebih banyak berperan sebagai fasilitator. Dosen 

memperhatikan dan menjaga supaya mahasiswa tetap bekerja di dalam kelompok. Jika ada yang tidak 

bekerja, dosen melihatnya dan memperhatikannya agar dia segera bekerja. Namun, jika peserta tersebut 

tidak bekerja, dosen mendekatinya dan menanyakan jikalau ada yang ingin ditanyakan. Biasanya, 

pertanyaan dosen tersebut direspon dengan pertanyaan atau keraguan mahasiswa akan suatu konsep 

terkait pokok bahasan atau ketidakjelasan bagaimana cara melakukan tugas yang diberikan. Setelah 

dijawab, tanpa disuruh mahasiswa balik bekerja di dalam kelompoknya. 

Hasil pengamatan juga mengungkapkan bahwa kelas terlihat aktif dan hidup. Mahasiswa berdiskusi 

satu sama lain; mereka dapat saling melengkapi dan memperkuat jawaban satu sama lain dari berbagai 

sumber yang diakses. Terkadang ada mahasiswa yang mengangkat tangan dan membutuhkan bantuan 

yang dengan segera ditanggapi oleh dosen pengampu. Dalam hal ini,dosen menunjukkan sikap terbuka 

dan puas terhadap keaktifan dan kinerja mahasiswaselama proses pembelajaran. 

Hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka 

menyukai metode mengajar yang berfokus pada siswadan kooperatif. Mereka menyatakan bahwa metode 

tersebut memberi kesempatan yang cukup untuk untuk bangun bergerak sekali waktu dan berdiskusi 

dengan teman yang lain, sehingga mereka tidak merasa bosan untuk melakukan pembelajaran sintaksis 

yang terjadinya di jam tengah hari yang mana mereka sudah merasa lelah karena telah belajar dari jam-

jam sebelumnya. Selain itu, mereka juga mengungkapkan bahwa diskusi kelompok dankonfirmasihasil 

diskusi secara klasikal membantu mereka untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan yang dibahas secara aktif. 

Terakhir, dosen pengampu mengungkapkan bahwa perubahan situasi kelas memicupemahaman 

dan intuisi yang lebih dalam tentang cara untuk memproses pembelajaran. Selain hasil belajar, proses 
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belajar perlu untuk diperhatikan secaralebih serius. Dosen tersebut juga mengungkapkan kepuasan akan 

perilaku belajar mahasiswa yang menjadi lebih aktif dan kreatif. 

 

4. Simpulan 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas proses pembelajaran sintaksis di Jurusan 

Pendidikan Bahasa Inggris dapat ditingkatkan melalui upaya lesson study. Dalam hal ini, metode 

pembelajaran yang pada siklus pertama berkarakter teacher-centered di transformasi menjadi student-

centered dan dipadukan dengan pemanfaatan model pembelajarancooperative learning. Mahasiswa yang 

sebelumnya belajar secara individu, belajar dalam kelompok-kelompok yang heterogen secara lebih aktif. 

Integrasi tersebut dapat membuat mahasiswa lebih aktif belajar, dan dapat memahami pengetahuan dan 

keterampilan yang dibahas dengan lebih baik. Selain itu, dosen pengampu juga merasa lebih puas akan 

perilaku dan pencapaian mahasiswa di kelas, serta memperoleh tambahan pengetahuan dan 

keterampilan praktiktentang pengelolaan kelas. 

 

Daftar Rujukan 

Ahmadi. (2012). Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran Inovatif 

Melalui Lesson Study. In Seminar Nasional IX Pendidikan Biologi FKIP UNS (pp. 257–262). 

Retrieved from http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/prosbio/article/view/1087/708 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.30 Desember 2005. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Jakarta.  

Meyer, R. D., & Wilkerson, T. L. (2011). Lesson Study: The Impact on Teachers’ Knowledge for Teaching 

Mathematics. In L. C. Hart, A. S. Alston, & A. Murata (Eds.), Lesson Study Research and Practice in 

Mathematics Education: Learning Together (pp. 15–26). London: Springer Dordrecht Heidelberg. 

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. London: 

SAGE Publications, Inc. 

Murata, A. (2011). Introduction: Conceptual Overview of Lesson Study. In L. C. Hart, A. S. Alston, & A. 

Murata (Eds.), Lesson Study Research and Practice in Mathematics Education: Learning Together 

(pp. 1–12). London: Springer Dordrecht Heidelberg. 

Parmin. (2007). Strategi Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Melalui Lesson Study. Lembaran Ilmu 

Kependidikan, 36(2), 119–123. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/LIK/534 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 26 Mei 2009. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76. Jakarta. 

Slavin, R. E. (2006). Educational Psychology: Theory and Practice. (A. E. Burvikov, Ed.) (8th ed.). New 

York: Pearson Education, Inc. 

Sumarni, W. (2008). Lesson Study Untuk Meningkatkan Mutu Proses Dan Hasil Pembelajaran 

Perkuliahan Dasar Pemisahan Analitik. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, 2(1), 209–215. Retrieved 

from https://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/JIPK/1220 

Xu, H., & Pedder, D. (2015). Lesson Study: An International Review of the Research. In P. Dudley (Ed.), 

Lesson study : professional learning for our time (pp. 29–58). New York: Routledge. 

Yu, P. W. D. (2011). Lesson Study as a Framework for Preservice Teachers’ Early Field-Based 

Experiences. In L. C. Hart, A. S. Alston, & A. Murata (Eds.), Lesson Study Research and Practice in 

Mathematics Education: Learning Together (pp. 117–126). London: Springer Dordrecht Heidelberg. 

 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  607 

PENGEMBANGAN LIDAH BUAYA (ALOE VERA) SEBAGAI OBAT 
STERILISASI SALURAN AKAR GIGI 

 
Putu Rusmiany1, KadekLusi Ernawati2 

Bagian Konservasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar 
Email: lusirnwt@gmail.com 

 
 

ABSTRACT 
 Maintaining tooth as long as possible in the oral cavity is important, if caries reach the pulp and an 
infection occurs, then require root canal treatment. The main goal of root canal treatment is to remove as many 
bacteria from the root canal as possible and create an environment that does not support any microorganism. 
One of the most important stage in a root canal treatment is sterilization. In this decade many researchers 
examined the herbal ingredients to replace chemical material that have been used widely, because the side 
effects of these herbal ingredients is low and the price is cheaper. In this study, researched the herbal ingredients 
of Aloe vera extraction can be as antibacterial. The purpose of this study is to determine the effectiveness of aloe 
vera extraction to inhibit the growth of root canal bacteria. This research is a laboratory research with post test 
control group design. Samples of root canal bacteria were divided into 3 groups: group1 treated with 12,5 % of 
aloe vera extraction, group 2 was given ChKM, group 3 the negative control was given sterile distilled water. The 
contact time of the material against bacteria for 60 minutes. Calculation results obtained sig value 0.00 <0.05, it 
showed there are significant differences in the drag zone of ChKM material, 12.5% aloe vera extraction and sterile 
aquadest. This concluded that Aloe Vera with a concentration of 12.5%  inhibit the growth of root canal bacteria. 
 

Key word: Root canal tooth bacteria, root canal sterilization, aloe vera 

 

ABSTRAK 
 

Mempertahankan gigi selama mungkin dalam rongga mulut adalah hal yang penting, jika karies telah 

mencapai pulpa dan terjadi infeksi, maka untuk mempertahankan gigi diperlukan perawatan saluran akar. Tujuan 

utama perawatan saluran akar adalah menghilangkan bakteri sebanyak mungkin dari saluran akar dan 

menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi setiap mikroorganisme. Salah satu tahapan penting dalam 

perawatan saluran akar adalah sterilisasi saluran akar gigi. Pada dekade ini banyak peneliti meneliti bahan herbal 

untuk menggantikan bahan kimia yang selama ini banyak digunakan, karena efek samping dari bahan herbal ini 

relatif rendah dan harganya relatif lebih murah. Pada penelitian ini, meneliti bahan herbal yaitu ekstrak lidah 

buaya (Aloe vera) dapat  sebagai antibakteri.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas lidah buaya 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri saluran akar gigi. Penelitian ini merupakan penelitian 

laboratoriumdengan rancangan Post Test Control Group Design. Sampel merupakan bakteri saluran akar gigi 

dibagi menjadi 3 kelompok yaitu : kelompok 1 merupakan kelompok perlakuan diberi kstrak lidah buaya 12,5%, 

kelompok ke 2 kelompok perlakuan diberi ChKM, kelompok 3 kontrol negatif diberi akuades steril. Waktu kontak 

bahan terhadap bakteri selama 60 menit. Hasil perhitungan diperoleh nilai sig 0,00 < 0,05, maka menunjukkan  

ada perbedaan zona hambat yang signifikan dari bahan ChKM, ekstraks lidah buaya 12,5% dan aquadest steril. 

Dapat disimpulkan bahwa Lidah Buaya (Aloe Vera) dengan konsentrasi 12,5% dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri saluran akar. 

Kata kunci :Bakteri  saluran akar gigi, sterilisasi saluran akar gigi, lidah buaya (Aloe Vera) 

1. Pendahuluan 

Mempertahankan gigi selama mungkin dalam rongga mulut merupakan hal yang sangat 

penting. Hal ini sudah banyak disadari oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi. Kerusakan pada gigi atau karies adalah kerusakan setempat yang 

progresif dari struktur jaringan keras gigi dan merupakan penyebab paling umum dari penyakit pulpa 

dan kasus yang paling banyak dijumpai di masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat untuk datang 

ke dokter gigi dan diimbangi dengan kemajuan tehnogi di bidang kedokteran gigi, maka secara 

bertahap tujuan mempertahankan gigi selama mungkin dapat terwujud.  

Tujuan utama perawatan saluran akar adalah menghilangkan bakteri sebanyak mungkin dari 

saluran akar dan menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi setiap mikroorganisme yang 
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tersisa untuk dapat bertahan hidup. Penyebab utama penyakit jaringan pulpa dan periradikular secara 

langsung atau tidak langsung terkait dengan mikroorganisme. 

Tahapan penting dalam perawatan saluran akar adalah preparasi saluran akar, sterilisasi dan 

pengisian.  Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, waktu pengisian dapat diperoleh melalui melalui 

preparasi saluran akar dan disempurnakan dengan irigasi. Tindakan preparasi saluran akar dan irigasi 

tidaklah cukup untuk membebaskan bakteri dalam saluran akar, maka digunakanlah obat antibakteri 

intra saluran akar untuk beberapa hari atau beberapa minggu untuk memberi waktu terjadinya difusi 

obat antibakteri melalui tubuli dentin dan membunuh bakteri sehingga saluran akar menjadi steril. 

Berdasarkan hal tersebut, pemilihan obat harus disesuaikan dengan khasiat, dosis dan keamanannya. 

Disatu pihak obat dapat mematikan bakteri tetapi di lain pihak dapat menyebabkan toksik jaringan 

(Agustin, 2009). Menurut Torabinejadt (2009), pemberian medikamen saluran akar bertujuan untuk 

memperoleh aktivitas antimikroba di saluran akar, menetralkan sisa-sisa debris di saluran akar, 

mengontrol dan mencegah nyeri.  

Saat ini bahan sterilisasi saluran akar yang banyak digunakan diantaranya adalah Chorphenol 

Kamfer menthol (ChKM), merupakan medikamen yang masih digunakan dalam perawatan 

endodontik, namun dapat diketahui pada umumnya obat-obat kimia memiliki permasalahan 

menimbulkan efek samping yang berbahaya, karena material ini adalah suatu agen kimia aktif dan 

toksik sehingga menimbukkan efek samping bagi penggunanya (Walton dan Torabinejad, 2009). Obat 

ini saat ini masih diproduksi di luar negeri, sehingga harganya menjadi relatif mahal dan untuk daerah 

pelosok obat ini susah untuk didapat.Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mencari obat 

alternatif, terutama yang berbahan alami yang memiliki keunggulan pada bahan dasarnya yang 

bersifat alami sehingga efek sampingnya dapat ditekan seminimal mungkin. Penggunaan bahan alami 

secara umum dinilai aman dibandingkan dengan penggunaan obat modern.  

Dari permasalahan diatas, maka dikembangkan penelitian yang berbasis herbal yang bersifat 

sebagai anti bakteri. Salah satunya bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan medikamen 

saluran akar adalah lidah buaya (Aloe Vera).Lidah buaya (Aloe Vera)merupakan tanaman yang 

mudah untuk dikembangkan, murah pembiayaan dan perawatannya di Indonesia.  tanaman ini mudah 

didapat dan biasanya ditanam di rumah pekarangan sebagai tanaman hias. Lidah buaya (Aloe Vera) 

menjadi alternatif bahan alami yang dikembangkan sebagai bahan medikamen saluran akar karena 

tanaman ini memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dapat meredam sakit, tidak toksik, dapat 

dikonsumsi, dan sampai saat ini merupakan tanaman terlaris di dunia yang berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi obat. Zat aktif yang terkandung dalam lidah buaya meliputi monosakarida, 

polisakarida, asam aminoesensial dan non-esensial, antrakuinon, enzim, mineral, vitamin, protein, 

lignin, asam salisilat, saponin, sterol, tannin, magnesium laktat, dan senyawa prostaglandin 

(Hartawan, 2012). Penelitian Nevi (2009), menunjukkan powder dari ekstrak etanol lidah buaya 

memiliki daya antibakteri terhadap bakteriFusarium nucleatumdengan MBC   (minimal Bacteria 

concentration) 20 % dan 50 % serta memiliki efek fungal terhadap Candida albicans dengan MIC 

(Minimum Inhibitory Cponcentration)  2,5% dan 21%. Hayati dan Kheumala,2011 membuktikan bahwa 

daun lidah buaya mampu menghambat secara signifikan terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcos aureus. Imelda, dkk, 2016 melakukan penelitian terhadap pengaruh Konsentrasi 

ekstrak gel daun lidah buaya (50%,70%,100%) terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Vibrio 

harveyi secara invitro menunjukkan konsentrasi 100% merupakan konsentrasi yang paling efektif . 

Penelitian Nurfaddilah Agustina pada tahun 2011, menunjukkan pada konsentrasi 12,5% merupakan 

konsentrasi yang paling efektif menghambat pertumbuhan bakteri saluaran akargigi. Pada penelitian 

ini bertujuan untuk membuktikan bahwa lidah buaya dengan konsentrasi 12,5% dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri saluran akar gigi dan mengetahui perbedaan efektivitas anti bakteri bahan 

sterilisasi ChKm dengan Lidah Buaya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui daya hambat dari lidah buaya (Aloe vera) pada 

bakteri saluran akar gigi sehingga dapat digunakan sebagai bahan sterilisasi saluran akar gigi yang 

tidak memiliki efek samping dan murah. 
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2. Metode 

Jenis penelitian eksperimental laboratorium, rancangan: Post Control Group Design 

(Federer,1999). Bahan penelitian, yaitu: Ekstrak Lidah buaya 12,5%, etanol 96%, glukosa boylon, 

Tryptic soy broth (TSB),media Mueller Hinton Blood (MHB), ChKM, paper point berisi bakteri saluran 

akar gigi.Uji fitokimia dilakukan di laboratorium Kimia Organik FMIPA Universitas Udayana. Uji 

fitokimia untuk mengetahui zat aktif yang terkandung dalam  lidah buaya. Uji fraksinasi dilakukan di 

Unit  Layanan  Laboratorium  Universitas  Udayana. Tujuan dari metoda ini untuk memisahkan zat 

aktif yang terkandung dalam ekstrak Lidah Buaya. Pengambilan sampel dan peremajaan bakteri 

saluran akar. Peremajaan bakteri dengan mengambil sampel dari penderita karies yang dilakukan 

perawatan saluran akar pada pasien yang datang ke Rumah sakit Gigi dan Mulut Universitas 

mahasaraswati Denpasar, yang telah terdiagnosa nekrose pulpa.Penanaman bakteri dilakukan di 

laboratorium Mikrobiologi Universitas Udayana. Bakteri yang telah dibiakkan di dalam tabung TSB, 

dioleskan pada blood agar dengan menggunakan lidi kapas steril. Kemudian dibagi menjadi 3 

kelompok, kelompok 1 diberi perlakuan ekstrak lidah buaya 12,5%, kelompok 2 diberi , kelompok 3 

diberi perlakuan ChKM dan kelompok 4 diber iakua dessteril. Dimasukkan ke dalam  inkubator 

dengan suhu 37˚C selama 24 jam.Metode yang dipakai untuk menentukan efektifitas antibakteri lidah 

buaya  adalah metode difusi agar (metode Kirby Bauer), yaitu menghitung inhibisi zone yang ditandai 

dengan daerah yang jernih di sekeliling paper disk. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

jangka sorong 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

b. Hasil 

Hasil Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui zat aktif yang terkandung dalam lidah buaya.   

Tabel 1.HasilUjiFitokimia 

N
o 

UjiFitokim
ia 

Pereaksi PerubahanWarna/ terbentuknyaendapan Keterang
an 

1 Flavonoid  Mg-HClpekat Coklatkekuninganmenjadicoklatkekuningan (tetap) (-) 
H2SO4 Coklatkekuninganmenjadicoklatkekuningan (tetap) (-) 

2 Saponin Akuadesdipanaskank
ocok 

Timbulbusastabil (++) 

 + HCl BusaTetapstabil (++) 

3 Fenolat FeCl3 Coklatkekuninganmenjadicoklatkekuninganmenjadibiruk
ehitaman 

(+++) 

4 Tanin +10% NaCl+gelatin Terbentukendapan (++) 
5 Antrakuino

n 
Brontager Coklatkekuninganmenjadimerah (++) 

 

Uji Fraksinasi 

Tabel 2.HasilUjiFraksinasi 

No Parameter Metode Satuan Kadar 

1 Flavonoid Spektrofotometri mg/100 gr QE 3029,92 
2 Fenol Spektrofotometri mg/100gr GAE 609,56 
3 Tanin Spektrofotometri mg/100gr TAE 980,74 
4 KapasitasAntioksidan Spektrofotometri mg/100gr GAEAC 379,40 

 

Keterangan : 

QE : Quarcetin  Equivalent            GAEAC : Galic  Acid  Equivalent  Antioxi dan Capacity 

GAE :Galic  Acid  EquivalentTAF : Tannic  Acid Equivalent 
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Zona Hambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. {engukuranzonahambat 

 

 

Tabel3.Zona Hambat 

NO BAHAN ZonaHambat (mm) 
 

1 K (+) ChKM 
 

31 34 23 29 35 28 25 28 23 

2 Ekstraklidahbuaya 
12,5% 

36 37 37 35 35 36 33 33 33 

3 K(-) Akuadessteril 
 

0 0 0 0 0 0 0 0  0 

 

 

Uji Normalitas 

 
 

Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 yang kurangdari 0,05. Hal 

itu berarti residual data berdistribusi tidak normal. 

 

Uji-t 

Berdasarkan uji normalitas, ternyata hasil pengolahan data menunjukkan data tidak 

berdistribusi normal, sehingga uji yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan efek bahan 

terhadap zona hambat digunakan uji Kruskal Wallis. 

 

Tabel 4. Uji Hipotesis 

Bahan Mean P Value 

ChKM 
Ekstrak Lidah Buaya 12,5% 
Aquadest steril 

28,44 
35,00 
0,00 

0,00 

 

Hasil perhitungan diperoleh nilai sig 0,00 < 0,05 maka Ho ditolak atau H1 diterima, berarti ada 

perbedaan zona hambat yang signifikan dari bahan ChKM, ekstraks lidah buaya 12,5% dan aquadest 

steril 

 

Tests of Normality

,244 27 ,000 ,752 27 ,000Zona.hambat
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
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b.Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji identifikasi fitokimia menunjukkan bahwa saponin, antrakuinon dan fenolat 

dan Tanin menunjukkan hasil positif dimanaf enolat paling banyak ditemukan. Pada uji fraksi nasi juga 

terlihat adanya kandungan anti oksidan pada lidah buaya. Mekanisme anti mikroba pada senyawa 

fenolat terhadap bakteri yaitu senyawa fenol dan turunannya yang dapat mengubah sifat protein sel 

bakteri (Hidayaningtyat, 2008). Perubahan struktur protein pada dinding sel bakteri akan 

meningkatkan permiabilitas sel sehingga pertumbuhan selakan menghambat dan sel menjadi rusak 

(Agustin,2005). Saponin merupakan glikosida yang larut dalam air dan etanol tetapi tidak larut dalam 

eter. Mekanisme kerja saponin mengganggu permiabilitas membrane sel bakteri, yang mengakibatkan 

kerusakan membrane sel dan menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel 

bakteri yaitu protein, asam nukleat dan nukleotida (Darsana, 2012).Tanin merupakan salah satu zat 

aktif pada lidah buaya . Mekanisme kerja dengan cara mendenaturasi protein sel bakteri, 

menghambat fungsi selaput sel ((transport zat dari sel ke satu sel yang lain) dan menghambat sintesa 

asam nukleat sehingga pertumbuhan bakteri terhambat (Bactiar, 2012). 

Pada uji perbedaandiperoleh nilai sig 0,00 < 0,05 maka Ho ditolak atau H1 diterima, berarti ada 

perbedaan zona hambat yang signifikan dari bahan ChKM, ekstraks lidah buaya 12,5% dan aquadest 

steril .Efektivitas antibakteri masing-masing bahan sterilisasi antara ChKM dan ekstrak lidah buaya 

12,5% yang dilihat dari kedua bahan dalam membunuh bakteri menunjukkan adanya perbedaan 

dimana ekstrak lidah buaya 12,5% zona hambat lebih tinggi daripada rata-rata zona hambat 

ChKM.Ekstrak lidah buaya 12,5% dapat mempengaruhi aktivitas bakteri yang ada di dalam saluran 

akar pada gigi. Dilihat dari besarnya zona hambat bakteri, makin besar zona hambat menunjukkan 

bahwa khasiat antibakteri bahan tersebut makin kuat (Agustin, 2008). Dengan demikian, dapat 

diketahui bahwa ekstrak lidah buaya 12,5%  lebih efektif dalam membunuh bakteri daripada ChKM. 

Pada penelitan ini menunjukkan walaupun ada zat yang tidak terkandung  pada lidah buaya yaitu 

flovonoid, yang mana fungsi dari  zat tersebut sebagaisifat antioksidan kuat, merupakan senyawa 

turunan fenol yang terdapat pada tumbuhan yang larut dalam air dan dapat diekstraksi menggunakan 

etanol. Mekanisme kerja dari flavonid menyebabkan kerusakan dinding sel bakteri, lososom dan 

mikrosom (Sabir, 2008).Tidakadanya flavonoid dapat digantikan oleh adanya anti oksidan yang 

terkandung pada ekstrakli dah buaya dibuktikan oleh uji fraksinasi yang telah dilakukan, maka lidah 

buaya  dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bahan sterilisasi pada saluran akar gigi. Disamping 

itu lidah buaya mudah didapat didapatkan dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan obat 

berbahan dasar kimia. Berdasarkan kajian pustaka, hasil dan pembahasan maka pada penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwali dah buaya dengan konsentrasi 12,5% dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri saluran akar gigi. 

 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan kajian pustaka, hasil dan pembahasan maka pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa lidah buaya dengan konsentrasi 12,5% dapat menghambat pertumbuhan bakteri saluran 

akargigi. 
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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah: (a) melakukan penelusuran literature, dan menggali melalui observasi 

lapangan terhadap kegiatan upacara adatataupun nonupacara adatyang mengadakan tradisi megibung; (b) 
melakukan identifikasi terhadap persiapan, pengolahan, penyajian, dantata cara makan diwilayah 
sampelpenelitian yaitu di Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Bali. Jenis penelitian ini 
adalah survei. Metode pengumpulan data melalui Telaah Pustaka (Literatur), Wawancara, dan Observasi, 
kemudian dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan: (1)Tradisi megibung sebagai tradisi yang 
memiliki nilai –nilai etika, moral, dan kesopanan yang tinggi  untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan 
semangat kebersamaan tanpa membedakan derajat, status sosial.; (2) Proses persiapan, pengolahan, dan 
penyajian hidangan dilakukan bersama-sama oleh anggota banjar (krama) laki-laki, dan dipimpin oleh seorang 
juru patus atau belawa, hal bermakna semangat gotong royong yang sangat tinggi.; (3)   Perkembangan zaman 
dan kemajuan IPTEK selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif yang berimbas pada 
tradisi atau budaya, khususnya tradisi megibung, yang nilainya sudah mulai bergeser kearah kepunahan.; 
(4)Adanya opini masyarakat tradisi megibung kurang mewah, kurang praktis, pemborosan, berakibat beralihnya 
pola makan bersama ke pola prasmanan, padahal  pola megibung  memiliki makna  mendalam  diajarkan 
secara tidak langsung  para leluhur  (5) Untuk mengatasinya maka  strategi  yang paling tepat melalui prarem 
(awig-awig desa ) sebagai  peraturan yang wajib dilaksanakan pada acara-acara adat. Selain itu peranan, 
internet menjadi sangat penting. Oleh karena itu strategi lainnya yaitu pengenalan tradisi megibung pada situs 
website, sehingga dikenal luas oleh masyarakat Bali secara khusus dan masyarakat lainnya secara umum. 
Dengan demikian tradisi ini akan tetap lestari sepanjang masa. 

 
Kata Kunci: pengembangan, tradisimegibung, pelestarian seni 

 

1. Pendahuluan 

Megibung adalah merupakan salah satu tradisi warisan leluhur,dimana merupakantradisi makan 

bersama dalam satu wadah. Selain makan bisa sampai puas  tanpa rasa sungkan, megibung penuh 

nilai kebersamaan, bisa sambil bertukar pikiran,saling mengenal, lebih mempererat persahabatan 

sesame warga. Makan bersama atau megibung ini, dalam setiap satu wadah terdiri dari 6-8orang, 

memang merupakan wujud kebersamaan tidak ada perbedaan antara orang kaya maupun miskin 

juga perbedaan kasta ataupun warna, semua duduk berbaur dan makan bersama, tapi pada 

perkembangan berikutnya antara laki dan perempuan dipisahkan, tapi kalau masih dalam satu 

keluarga ataupun tetangga, mereka memilih bergabung. 

Tradisi megibung  sering digelar berkaitan dengan berbagai jenis upacara adat dan agama 

(Hindu), seperti upacara potong gigi,otonan anak, pernikahan, ngaben, pemelaspasan, dan piodalan 

di Pura. Seiring dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang saat ini, tradisi megibung mengalami 

pergeseran dimana masyarakat mencari aspek kepraktisan dengan mengadopsi tata cara makan 

secara nasional yaitu prasmanan. 

Strategi   dalam   penelitian   ini    adalah   suatu   kesatuan   rencana   yang komprehensif dan 

terpadu untuk mencapai keunggulan bersaing dalam mencapai tujuan yang diwujudkan dalam bentuk 

program-program     pengembangan. Siagian ,(2004)  

Dalam hal ini pengembangan tradisi megibung untuk mampu dilestarikan sebagai bagian dari 

pelestarian budaya yang adiluhung( Hurlock, E. B., 1997)(Setiawan, 2007). 

 

2. Metode 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem 
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Selama kurun waktu penelitian, selain melakukan penggalian data secara intensif maka langkah-

langkah yang ditempuh dalam melakukan analisis meliputi identifikasi, klasifikasi, dan sekaligus 

mengadakan analisis terhadap berbagai informasi yang diperoleh dilapangan dengan mengacu pada  

kajian teori yang digunakan. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah Jro Bendesa desa 

adat selat dan beberapa orang juru patus(belawa). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jro Bendesa Desa Adat Selat Kecamatan Selat 

Kabupaten Karangasem yaitu Jro Bendesa Mustika, diperoleh informasi secara lisan maupun tertulis 

sebagai berikut: Menurut Bendesa Adat Desa Selat, tradisi megibung  sudah dilakukan sejak jaman 

dahulu oleh para leluhur dimana dalam tradisi tersebut ternyata banyak mengandung nilai-nilai  

kesopanan, etika, perilaku yang secara implisit  ada didalamnya.Megibung merupakan tradisi makan 

bersama dalam satu wadah dengan posisi duduk melingkar yang biasanya berjumlah 6-8 orang yang 

dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat Karangasem.Mengenai asal muasal megibung 

yang dilaksanakan di Bali khususnya di Karangasem (sebagian di Lombok khususnya Lombok Barat)  

ada beberapa macam pendapat: 

“Megibung dilaksanakan pada pemerintahan Kerajaan Karangasem yang pada waktu itu 

berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sasak, (Lombok sekarang). Kemudian beliau 

memberikan penghargaan dan selalu menekankan rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan 

dan salah satunya perintah beliau adalah melalui makan bersama yang sampai saat ini 

disebut megibung”(Mustika, 2017) 

 

Kalau disimak atau diperhatikan pelaksanaan tradisi megibung sebenarnya mengandung 

pendidikan moral dan etika yang sangat dalam, ini tercermin dari mulai mempersiapkan, menata, 

menghidangan, dan menyantap/makan sampai selesainya acara.Megibung dimaksud dilakukan 

secara tertib dan teratur sebagaimana dalam prakteknya yang sering kita lihat pada acara-acara 

pancayadnya. 

Tradisi Megibung mengandung philosofi yang sangat tinggi yang diajarkan oleh leluhur 

terdahulu kepada kita khususnya generasi mendatang yaitu: (1).Selalu 

mengutamakan/mempersembahkan terlebih dahulu kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sebagai 

sujud bakti dan astiti; (2).,Pendidikan moral (etika, tata tertib, sopan santun,kesabaran, rasa 

kebersamaan, kekeluargaan dan saling menghargai);(3).Proses sosialisasi sesama manusia, yang 

awalnya tidak saling mengenal,maka pada saat megibung kita mendapat sahabat, dan persaudaraan 

menjadi luas.;(4).Melalui megibung tidak terjadi kastalisasi artinya kedudukan kita sama tidak 

memandang dari kasta mana yang ikut megibung(Mustika, 2017) 

Dengan demikian tradisi megibung sarat mengandung pendidikan moral yang sejak awal kita 

diajarkan untuk beretika , dimana hanya persoalan makan saja  sudah seharusnya mengikuti sopan 

santun, apalagi perilaku lainnya yang terutama bisa menghargai dan menghormati yang lebih tua. 

 

a. Identifikasiterhadappersiapan,pengolahan,penyajian,dantata cara makan Megibung d Desa 

Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem –Bali meliputi: 

1) Persiapan (Tahap Mempersiapkan) 

Pekerjaan awal yang perlu dilakukan sebelum tradisi megibung adalah menentukan jenis 

Yadnya yang dilakukan dan banten beserta runtutannya yang perlu disiapkan karena akan terkait 

dengan ulam banten (baca Be Karangan) sebagai kelengkapan Banten, stelah diketahui baru 

menentukan Kerabat/kerama yang akan terlibat dalam menyiapkan sesaji itu sehingga mendapat 

perhitungan pasti berapa keperluan daging dan kelengkapan lainnya (termasuk menyiapkan nasi), 

cara pengerjaannyapun dilakukan secara bersama-sama dan penuh rasa kekeluargaan dan 

kegotongroyongan yang tercermin mulai saat menyiapkan peralatan sampai membagi pekerjaan 

atau tugas. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada juru patus (Bapak Made Sukadana) 
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diperoleh gambaran dan informasi bahwa ; 

(a) Dalam menyiapkan bahan-bahan untuk megibung dilakukan oleh anggota banjar khususnya kaum 

laki-laki. (pada saat pengumpulan data dilaksanakan upacara pitra yadnya ngaben massal  Jumat, 

27 Juli 2017 di Banjar Sidhakarya Desa Selat Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem). Adapun 

persiapan bahan-bahan untuk hidangan megibung antara lain: 

Persiapan untuk hidangan sebanyak 10 sela/kelompok ; 1 sela terdiri dari 6 orang berarti persiapan 

untuk 60 orang meliputi : 

Daging babi 15 kg 

Kelapa 5 butir 

Bumbu (base genep) yaitu: 

 Laos/isen  ½ kg 

Jahe ½ kg 

Kencur ¼ kg 

Kunyit 1/8 kg  

Bangle 1/16 kg 

Bawang merah 1 kg 

Bawang putih ¾ kg 

Cabe kecil 1 ½ kg 

Garam ½ kg 

Terasi 1 bungkus besar 

Asem 3 sdm 

Jeruk limau 10 biji 

Gula merah ½ kg 

Kapur sirih secukupnya 

Minyak goreng 5 liter 

Daun salam secukupnya 

Sereh 2 ikat 

Daun jinten segar 5 lembar 

Cara membuat bumbu untuk lawar dan sate: 

1) Bawang merah di bagi 3 ; 1/3 bagian untuk bumbu; 2/3 bagian untuk bawang goreng (mba). 

2) Bawang putih di bagi 2; sebagian untuk bumbu; sebagian untuk bawang goreng (mba). 

3) Untuk bumbu: setelah semua bumbu dirajang halus, sepertiga tetap berbentuk Rajang halus, 

sedangkan 2/3 ditumbuk halus kemudian ditumis secara terpisah, antara bumbu rajang dan 

bumbu halus. 

Hidangan –hidangan lawar bermacam-macam namanya sesuai jenisnya seperti :lawar abang 

(merah), kacang-kacang, gecok, keskes, urab, anyang, dan jukut belimbing. 

 

b. Proses Pengolahan Hidangan untuk Gibungan 

Setelah semua persiapan bahan dan bumbu selesai dibuat, selanjutnya dilakukan proses 

pengolahan, dengan melibatkan krama/anggota banjar juga. Juru patus memimpin proses pengolahan 

dengan memberi tugas kepada anggota krama misalnya ada yang mengolah sate, mencincang 

daging untuk lawar, merebus sayur, memanggang/menggoreng sate, memarut kelapa, mencampur 

adonan lawar, yang secara keseluruhan dikerjakan bersama-sama dan saling membantu. Pada 

intinya disaat mengolah hidangan, sangat mengedepankan  asas gotong royong . 

 

c. Menata/Penyajian Gibungan 

Dalam menata nasi dan daging karangan (terdiri dari berbagai adonan lawar) dilaksanakan 

secara teratur mulai penempatan sayur,adonan lawar, daging serta sate ditempatkan sedemikian rupa 

karena pada saat akan menurunkan setiap jenis hidangan ada urutannya tersendiri, ada tahapan-

tahapannya, yang mesti dilakukan secara berurutan/tidak sembarangan,seperti tersaji pada gambar 

berikut: 
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Gambar: Penataan Nasi Untuk Gibungan  

Keterangan gambar: Nasi diletakkan dibagian tengah, sedangkan pada setiap pojok 

ditambahkan garam dan cabe rawit dengan tujuan untuk kelengkapan jika orang yang makan merasa 

kurang garam maupun kurang pedas. 

 

Sedangkan untuk penataan karangan  (lawar dan  kelengkapannya) dapat disajikan seperti gambar 

berikut: 

 
Gambar penataan karangan (lawar dan kelengkapannya) (sumber : dokumentasi pribadi) 

Keterangan gambar: 

 1= Lawar Merah 

2= kacang-kacang 

3=gegecok 

4=keskes 

5 = urab 

6 = anyang 

  7 = padamara (campuran semua lawar di atas, ditambah belimbing dan balung iga ditempatkan pada 

takir daun atau    tapan) 

8 = sate: 12 tusuk  terdiri dari 5 tusuk sate asem, 7 tusuk sate pusut. 

Contoh gambarnya sebagai berikut: 

 
Gambar: Penataan aneka lawar dan sate 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 
Gambar: contoh penataan hidangan gibungan untuk satu sela yang masih menggunakan alas 
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tradisional (aled) untuk alas nasi.(dokumentasi pribadi) 

 

d. Tata  Cara Makan /Megibung 

Posisi megibung adalah melingkar yang menurut tradisi terdiri dari 8 (delapan) orang sesuai 

arah mata angin dan ditengah adalah hidangan (gibungan). Kalau diperhatikan secara philosofi dapat 

diartikan bahwa pengaturan tempat duduk sudah mengandung nilai tinggi yaitu 8 terkait dengan 

astadala ditambah di tengah menjadi Sembilan (9) yang artinya kita  selalu ingat akan Sembilan 

kekuatan yang disebut Dewata Nawa Sanga yang menciptakan keseimbangan dan keharmonisan 

alam semesta ini artinya sebelum kita memulai menyantap makanan/hidangan gibungan itu, selalu 

didahului dengan memohon kehadapan Beliau yang telah menciptakan alam dengan segala isinya, 

memberikan kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan bagi mahluk yang  ada di buana (dunia) 

ini. Artinya setiap pelaksanaan tradisi megibung harus didahului dengan memohon keselamatan alam 

beserta isinya kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Namun seiring perkembangannya sekarang 

jumlah anggota dalam satu sela terdiri dari 6 orang , dengaan alasan factor kenyamanan duduk 

berenam, walaupun secara etika tidak mengurangi arti atau makna megibung itu sendiri. 

Dari penataan tempat duduk yangmelingkar itu yang terdiri dari 8 (delapan) orang ada keunikan 

dan etika di dalamnya yaitu: (1) Diantara 8 (delapan) orang yang duduk melingkar itu kemungkinan 

belum saling kenal; (2)Tradisi yang masih kental di masyarakat masih berlaku golongan-golongan 

/strata sosial tertentu, dimana tempat duduk di saat megibung kondisi strata tidak berlaku; (3) Bagi 

golongan tertentu yang dianggap tinggi atau krama yang dianggap lebih tua selalu dipersilahkan 

duduk terlebih dahulu dan posisinya di arah utara atau timur tepatnya timur laut sebagai 

penghormatan.;(4)Krama yang lainnya dipersilahkan duduk selanjutnya menempati posisi yang sudah 

tersedia;(5) Anggota yang duduk di posisi timur laut berperan sebagai pengenter artinya yang 

bertugas mengisi lauk pauk perjenis lauk ke atas nasi gibungan sesuai urutan/tahapannya, dilanjutkan 

dengan mengucapkan sampun sayaga (sudah siap untuk menikmati).; (6) Menikmati hidangan 

didahulukan orang yang lebih tua, dilanjutkan oleh anggota yang lain. 

Pada saat mulai megibung ada aturan-aturan yang harus diikuti antara lain;  (1) 

nurunkan/membagikan daging karangan didahului dengan sayur, adonan lawar, daging/balung, 

terakhir sate.;(2) Pada saat makan tidak boleh menaruh sisa makanan tersebut di atas tempat 

gibungan,melainkan harus ditaruh dibawah/ di muka tempat duduk kita.;(3)makanan tidak boleh 

berserakan, apalagi lewat ke tempat duduk di sebelahnya;(4) Nasi atau daging hanya boleh diambil 

yang ada dihadapan kita dan tidak boleh mengambil makanan di tempat atau wewidangan  orang lain 

di sebelah kita.;(5).Membagi daging/lauk tidak boleh menggunakan mulut;(6). Air minum yang 

disediakan pada kendi (Caratan), pada saat minum, bibir tidak boleh menyentuh mulut kendi; (7). 

Setelah selesai megibung tidak boleh mendahului bangun atau pergi, melainkan harus terlebih dahulu 

menunggu semua kelompok yang megibung sudah selesai makan,artinya mulai bersama-sama, 

selesaipun bersama-sama.Berikut Gambar pelaksanaan megibung: 

 

 
Gambar: tata cara megibung (dilakukan oleh sekeha gong) sehingga pakainnya seragam 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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Gambar:  Megibung oleh kelompok krama laki-laki (sumber: dokumentasi pribadi) 

 

 
Gambar:  Megibung oleh kelompok krama wanita. Sumber: dokumentasi pribadi 

 

e. Perkembangan Tradisi Megibung saat ini 

Di era globalisasi, tradisi megibung sudah bergeser dan cukup mengkhawatirkan. Masih 

menurut pendapat Jro Bendesa adat Selat, ada keperihatinan dengan kondisi saat ini dimana tradisi 

megibung sudah mulai bergeser ke bentuk pola makan prasmanan.Pemikiran Jro Bendesa 

sesungguhnya tradisi megibung dari leluhur kita mengajarkan moral secara implisit sehingga tradisi ini 

harus dilestarikan.Opini yang berkembang di masyarakat menganggap bahwa tradisi megibung itu 

boros dari aspek penyediaan nasi, dimana jika tidak habis dalam satu kali megibung, harus dibuang 

atau diberikan pakan babi.Namun sesungguhnya tradisi megibung banyak memiliki kepraktisan 

misalnya dilihat dari aspek variasi menu, tidak banyak hanya mengandalkan aneka variasi lawar, 

sayur belimbing, dan aneka sate. Jika dibandingkan dengan menu prasmanan harus memiliki banyak 

variasi dari bahan ayam, babi, ikan, udang, sayur dan lain sebagainya. Dalam penyiapan dan 

pengolahannya juga memerlukan waktu dan teknik pengolahan yang bervariasi. 

Namun demikian pada acara-acara adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selat, tradisi 

megibung tetap dilaksanakan, namun untuk acara-acara secara pribadi yang dilakukan oleh keluarga-

keluarga, lebih banyak mengadopsi pola prasmanan. 

 

f. Strategi yang ditempuh untuk pelestarian tradisi megibung 

Menurut pendapat Jro Bendesa desa Adat Selat, sudah mulai memikirkan strategi untuk 

pelestarian tradisi megibung,yaitu melalui Prarem (awig-awig desa) yang akan dirumuskan mengenai 

tradisi megibung harus dan wajib digunakan pada acara-acara adat khususnya di Desa Adat Selat 

kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat salah satu 

tradisi ini merupakan satu budaya warisan secara turun temurun dari para leluhur yang didalamnya 

sarat dengan makna-makna filosofi agama dan etika/moral, yang sekarang sudah mengalami 

pergeseran.Melalui tradisi megibung ini diharapkan mampu membentengi generasi penerus bangsa 

ini dari tatanan perilaku negative seiring dengan perkembangan globalisasi. 

Selain itu strategi yang ditawarkan melalui hasil penelitian ini, yaitu ikut melestarikan tradisi 

megibung melalui unggahan tata cara megibung dari persiapan, pengolahan, maupun penyajian pada 

situs website yang akan peneliti buat di tahun kedua.  

Hasil kajian(Mustika, 2017) menyatakan” Tradisi megibung di kabupaten Karangasem sudah 

ada berabad-abad silam, akan tetapi karena perkembangan dan pelestraian budaya yang masih 

rendah menyebabkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi terlupakan. Sehingga opini 

publik tentang tradisi megibung pun menjadi bergeser.Banyak masyarakat sekarang yang 

beranggapan bahwa megibung adalah kegiatan yang menghabiskan uang (pemborosan) dan tidak 

efektif.Hal ini dapat dilihat ketika masyarakat yang selesai megibung, biasanya ada sisa makanan 

yang dibuang. 
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Selanjutnya  perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk menghilangkan kondisi-kondisi negatif 

terhdap tradisi  megibung. Dimana strategi tersebut tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, 

mengutamakan kepentingan umum dengan tetap melestarikan budaya megibung. (Geriya: 1996) 

Selain itu, strategi yang bisa ditempuh seiring perkembangan era teknologi dan informasi saat 

ini adalah pengenalan tata cara tradisi megibung melalui internet yaitu membuat situs website Tradisi 

Megibung khas Kabupaten Karangasem Bali. Hal ini sangat relevan dengan perkembangan IPTEK 

saat ini, dimana masyarakat luas selain masyarakat Karangasem juga bisa belajar megibung, sebagai 

suatu tradisi yang sarat makna baik secara filosofis maupun nilai sosial. (Mustika, 2017) 

 

4. Simpulan 

Tradisi megibung adalah salah satu tradisi yang memiliki nilai –nilai etika, moral, dan 

kesopanan yang tinggi yang sangat mulia yang di dalamnya banyak terkandung makna yang dapat 

meningkatkan rasa kekeluargaan dan semangat kebersamaan tanpa membedakan derajat, status 

sosial.; Proses persiapan, pengolahan, dan penyajian hidangan megibung secara umum dilakukan 

bersama-sama oleh anggota banjar (krama) utamanya krama laki-laki, dan dipimpin oleh seorang juru 

patus atau belawa, hal bermakna semangat gotong royong yang sangat tinggi.Selanjutnya adanya 

opini masyarakat yang menganggap tradisi megibung kurang elegan atau kurang mewah dari sisi 

status sosial, kurang praktis, pemborosan, berakibat beralihnya pola makan bersama ke pola 

prasmanan, padahal sesungguhnya pola megibung jauh memiliki makna yang mendalam yang 

diajarkan secara tidak langsung oleh para leluhur terdahulu. Oleh karena itu sudah seharusnya 

menjadi kewajiban generasi muda untuk melestraikan, menjaga tradisi-tradisi yang luhur, syarat 

makna. Sejalan dengan itu hasil penelitian  (Everett & Aitchison, 2008)Korelasi ditemukan antara 

meningkatnya tingkat minat wisata makanan dan retensi dan pengembangan identitas regional, 

peningkatan kesadaran dan keberlanjutan lingkungan, peningkatan manfaat sosial dan budaya yang 

merayakan produksi makanan lokal dan konservasi warisan tradisional, keterampilan dan cara. hidup 

(Mustika, 2017). Khusus di desa Adat Selat, tradisi megibung akan dimasukkan dalam prarem 

(awig-awig desa) sebagai salah satu peraturan yang wajib dilaksanakan minimal pada acara-acara 

adat. Selain itu seiring kemajuan IPTEKS di era globalisasi saat ini, peranan media sosial, internet 

menjadi sangat penting. Oleh karena itu strategi lainnya yaitu melalui pengenalan tradisi megibung 

pada situs website, sehingga tradisi megibung bisa dikenal luas oleh masyarakat Bali secara khusus 

dan masyarakat lainnya secara umum. Dengan demikian tradisi ini akan tetap lestari sepanjang masa. 
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS 
CONNECTING EXTENDING REVIEW (CER) UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA  

A.M.Irfan Taufan Asfar1, Aspikal1 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 
Penalaran dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses mental yang digunakan untuk 

memperoleh kesimpulan. Siswa yang secara eksplisit diajarkan strategi penalaran dan penemuan 

akan lebih mudah mentransfer dan menghubungkan pemikirannya dengan penalaran baru 

(Samarapungavan, Mantzicopoulos, Patrick, & French, 2009). Penalaran matematika memungkinkan 

peserta didik, termasuk guru, untuk memahami matematika dan secara aktif membangun ide-ide 

matematika, berkomunikasi berpikir dan pemecahan masalah. Penalaran juga dikaitkan dengan 

menjelaskan dan membenarkan pemikiran, strategi yang tepat, fokus pada pemecahan masalah serta 

meyakinkan orang lain dari kebenaran penalaran (Herbert, Vale, Bragg, Loong, & Widjaja, 2015). 

Salah satu yang menjadi dasar dalam meningkatkan prestasi matematika adalah kemampuan 

penalaran yang menghubungkan pengetahuannya dengan materi pelajaran dalam memecahkan 

persoalan matematika (Adegoke, 2013; Sajadi, Amiripour, & Rostamy-Malkhalifeh, 2013). 

Kemampuan penalaran matematika adalah kemampuan mengarahkan pikiran untuk menghasilkan 

suatu pernyataan dalam menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai kesimpulan dengan langkah-

langkah yaitu (a) menyusun konjektur; (b) melakukan proses analogi; (c) membuktikan; dan (d) 

menganalisis atau memperkirakan jawaban permasalahan berdasarkan pola atau unsur yang 

diketahui (Hapizah, 2014). Dari hasil observasi awal dengan guru matematika SMA Negeri 1 Kahu 

diperoleh bahwa kemampuan penalaran yang dimiliki siswa masih kurang yaitu siswa cenderung 

kurang mengorganisasikan keterampilan-keterampilan untuk menyelesaikan masalah, kurangnya 

1Jurusan Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah Bone 
Email: tauvanlewis00@gmail.com 

Indonesian students only know the domain of knowledge but they are necessary to improve the learning 
process that can develop the reasoning ability as one of the important factors in improving mathematical 
achievement. The development of connecting, extending and review (CER) based models is a learning that 
encourages students to learn by connecting knowledge and materials that will be learned, constructing knowledge 
optimally, and cooperating in learning. The development of this model is an attempt to provide an alternative, 
practical, meaningful and fun learning model. The development of this learning model uses a research and 
development design and obtained the result of the improvement of the reasoning ability of mathematics average 
reach 57% with effect size of CER model average at 86.24%, this shows that the application of CER learning 
model has a consistent impact on the students' mathematical reasoning ability 

Keywords: learning model, mathematical reasoning, CER 

Siswa indonesia rata-rata hanya menguasai domain pengetahuan tetapi belum sampai pada taraf 
penerapan serta penalaran, maka perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran yang dapat 
mengembangkan kemampuan penalaran karena salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi 
matematika. Pengembangan model berbasis connecting, extending dan review (CER) merupakan pembelajaran 
yang mendorong siswa untuk belajar dengan menghubungkan pengetahuan dan materi yang akan dipelajari, 
mengkonstruksi pengetahuan secara optimal, serta bekerjasama dalam pembelajaran. Pengembangan model ini 
sebagai upaya dalam memberikan alternatif model pembelajaran yang praktis, bermakna dan menyenangkan. 
Pengembangan model pembelajaran ini menggunakan desain penelitian pengembangan (research and 
development) dan diperoleh hasil peningkatan kemampuan penalaran matematika rata-rata mencapai 57% 
dengan effect size model pembelajaran CER rata-rata sebesar 86,24%, hal ini menunjukkan penerapan model 
pembelajaran CER mempunyai dampak yang konsisten terhadap kemampuan penalaran matematika siswa. 

Kata kunci: model pembelajaran, penalaran matematika, CER 
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kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan ide/gagasannya dalam memecahkan persolan 

matematika sehingga siswa cenderung bingung dalam menggunakan konsep atau rumus. Hal ini 

mengakibatkan guru cenderung lebih aktif dibandingkan siswa. Salah satu faktor penyebab masalah 

tersebut karena guru masih menggunakan beberapa model pembelajaran yang kurang efektif dalam 

menyampaikan materi pembelajaran dan kurangnya mengeksplorasi siswa serta merangsang siswa 

untuk aktif membangun sendiri pengetahuannya. Disamping itu pula, kurangnya pemberian soal-soal 

yang menghubungkan dengan masalah kontekstual sehingga daya nalar siswa tidak terlatih yang 

mengakibatkan ketertarikan dengan pembelajaran matematika berkurang. 

 Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan penalaran 

matematika siswa adalah model pembelajaran CORE. Model pembelajaran CORE (Connecting, 

Organizing, Reflecting and Extending) merupakan model pembelajaran dengan pendekatan strategi 

kognitif yang konsisten yang dapat membantu siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri 

dengan cara menghubungkan dan mengorganisasikan kemudian memikirkan konsep materi pelajaran 

serta diharapkan siswa dapat memperluas pengetahuan mereka selama proses pembelajaran 

berlangsung, namun membutuhkan persiapan yang matang dari guru untuk menggunakan model ini 

dan memerlukan banyak waktu (Curwen, Miller, White-smith, & Calfee, 2010; Humaira & Suhaerman, 

2014; Kumalasari, 2011). Oleh karena itu, peneliti akan mengembangkan model ini dengan cara 

memadukannya dengan model pembelajaran MMP (Missouri Mathematics Project). Keunggulan 

model pembelajaran MMP merupakan model pembelajaran yang membantu guru menyampaikan 

materi kepada siswa karena tidak memakan banyak waktu, menekankan kemandirian belajar siswa, 

diwujudkan melalui pemberian pekerjaan rumah berupa soal setiap proses pembelajaran matematika 

sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar (Sari, Dantes, & Ardana, 2014). 

Rancangan pengembangan dari kedua model tersebut yaitu model pembelajaran Connecting, 

Extending, Review (CER). Model pembelajaran CER terdiri atas tiga unsur yaitu (1) tahap Connecting, 

siswa akan belajar dengan menghubungkan antara pengetahuannya dan materi pelajaran secara 

berkelompok, (2) tahap Extending, siswa dapat mengembangkan kemampuan dengan berbagai soal 

yang sejenis, (3) tahap Review, adanya penguatan pemahahan materi melalui pengkajian kembali 

materi yang telah dikerjakan secara kelompok serta tahap ini juga melatih kemampuan siswa melalui 

latihan individu dengan soal yang beragam. 

2. Metode  

Desain Penelitian ini termasuk penelitian pemgembangan (research & development) karena 

peneliti ingin mengembangkan model pembelajaran khususnya pada pokok bahasan statistika yaitu 

menggunakan model connection, extending, review (CER). Model penelitian pengembangan yang 

digunakan adalah hasil modifikasi model pengembangan Borg dan Gall dengan sasaran 

mengembangkan dan menguji produk (Sukmadinata, 2012). Langkah-langkah dalam penelitian ini 

terdiri atas tiga tahap yaitu: (1) studi pendahuluan yang meliputi studi literatur, studi lapangan dan 

penyusunan draf awal produk; (2) uji coba dengan sampel terbatas (uji coba terbats) dan uji coba 

sampel lebih luas (uji coba luas); dan (3) uji produk melalui eksprimen dan sosialisasi produk.  
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Gambar 1. Langkah Penelitian Pengembangan Model pembelajaran Berbasis CER 

 

Pemilihan lokasi untuk pengujian keefektifan model pembelajaran didasarkan pada data jumlah 

kelas rombongan belajar, serta kesiapan guru. Uji coba luas akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Patimpeng dan uji validasi akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kahu, sedangkan lokasi uji coba 

terbatas di rencanakan akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Libureng. Penelitian ini diawali dengan 

penyusunan kisi-kisi yang memperhatikan tujuan pembelajaran, indikator, kemudian mengembangkan 

soal dan pernyataan. Setelah itu dilakukan uji validasi untuk mendapatkan model yang siap untuk 

diimplimentasikan. Selanjutnya dilakukan ujicoba pertama dan uji coba luas serta implimentasi 

eksprimen model pembelajaran akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kahu menggunakan quasi-

experimental dengan Nonequivalent Control Group Design. Adapun pola rancangan uji eksprimentasi 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 
 

Gambar 2. Pola Rancangan Uji Eksprimentasi Model Pembelajaran CER 

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, tes 

tertulis, dan dokumentasi. Penelusuran dokumen untuk mendapatkan data akurat mengenai kondisi 

sekolah. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan secara langsung selama 

pembelajaran. Wawancara bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi 

Instrument penelitian umtuk memeroleh data validitas model meliputi lembar validasi model, RPP dan 

tes hasil belajar oleh ahli dan teman sejawat. Selain itu digunakan angket sikap siswa dan guru 

terhadap pembelajaran matematika untuk memeroleh data kepraktisan dan uji implimentasi model 

untuk mendapatkan data kefektifan.  

Untuk implimentasi model pembelajaran data yang akan diolah yaitu tes hasil belajar dan skala 

sikap untuk mengetahui kemampuan penalaran matematika dan sikap siswa dalam pembelajaran. 

Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari, serta kemampuan penalaran matematika siswa. Tes ini berbentuk tes tertulis yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini pada akhir pembelajaran dan dikerjakan oleh siswa secara 

individu. Tes tertulis yang digunakan yaitu tes essay, tes tertulis dilakukan selama dua kali, yaitu tes 
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sebelum dan sesudah menerapkan model pembelajaran. Adapun analisis uji coba instrument yang 

digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran dari tiap butir soal. 

Adapun teknik analisis data tes hasil belajar yang digunakan yaitu uji normalitas, homogenitas, uji-t, 

normalitas gain dan uji IPK, sedangkan hasil skor skala sikap dari tiap siswa akan diklasifikasikan ke 

dalam sikap positif, negatif maupun netral. Adapun kemampuan penalaran matematis berdasarkan 

indikator yang dipaparkan oleh (Inayatullah, 2015; Iqbal, 2016) yaitu (1) Menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram, (2) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi dan (3) Menarik kesimpulan dari pernyataan. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Rancangan awal model pembelajaran yang akan dihasilkan yaitu model pembelajaran 

Connecting, Extending, Review (CER) adalah model pembelajaran hasil modifikasi dari 2 (dua) model 

pembelajaran. Model pembelajaran yang dimodifikasi adalah model pembelajaran CORE dan MMP. 

Dasar peneliti memodifikasi model pembelajaran tersebut karena keduanya tidak hanya berbasis 

kooperatif atau menekankan kerjasama tetapi juga adanya penguatan individu siswa. Connecting 

artinya menghubungkan materi dengan lingkungan sekitar, Extending artinya mengembangkan 

kemampuan dengan mengerjakan soal sejenis yang beragam, Review artinya memikirkan kembali 

dan mengemukakan kembali apa yang telah dipelajari dan siswa melatih kemampuannya dengan 

mengerjakan soal. Connect yang artinya come or bring together, sehingga connecting dapat diartikan 

dengan menghubungkan, yaitu menghubungkan pemahaman siswa dengan pengalaman siswa 

(kontekstual). Pada tahap ini siswa dikelompokkan agar terjadi interaksi dalam mengeluarkan ide-ide 

atau gagasan dalam memecahkan persoalan matematika sehingga terjadi inter-koneksi pengetahuan 

sesama amggota kelompok. Extending diartikan memperluas atau mengembangkan pengetahuan 

yang sudah dipelajari kemudian mengaplikasikannya dalam masalah yang lebih lanjut yaitu soal yang 

sejenis dengan tingkat kesulitan yang beragam. Pada tahap review, siswa mengulang materi yang 

dipelajari dan memusatkan perhatian pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan 

memberikan kesempatan siswa bertanya bila masih belum yakin dengan pemahamannya terhadap 

materi. Langkah-langkah model pembelajaran CER (connecting, extending, review) adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1. Sintaks model pembelajaran Connecting, Extending, Review (CER) 

TAHAPAN KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 

Connecting 

 (Menghubungkan) 

 Guru menanyakan kepada 

siswa tentang pengetahuan 

yang dimiliki mengenai materi 

pelajaran 

 Guru menghubungkan 

pengetahuan mahasiswa 

dengan materi yang akan 

disampaikan. 

 Guru memberi sedikit 

penjelasan tentang materi 

pelajaran 

 

 

 

 Siswa diberi kesempatan 

untuk mengutarakan 

pendapatnya. 

 

Siswa menanyakan yang 

kurang dimengerti 

Extending  

(Mengembangkan 

Kemampuan Siswa Dengan 

Soal Beragam) 

 Guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok secara 

heterogen 

 Guru memberikan soal latihan 

beragam pada tiap kelompok 

 

 Guru memantau jalannya 

pengerjaan soal tiap kelompok. 

 

 

 

 Tiap kelompok mencari 

jawaban soal latihan yang 

diberikan bersama teman 

kelompoknya 

 Tiap kelompok antusias 

mengerjakan soal latihan 
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yang diberikan 

Review  

(Memperdalam 

Pengetahuan Siswa) 

 Menanyakan tentang materi 

(yang telah dipelajari). 

 Memberikan soal evaluasi 

kepada siswa untuk melatih 

penalaran siswa 

 Siswa Memaparkan 

jawabannya 

 

 Siswa Mengerjakan soal 

evaluasi secara individu 

 

Model pembelajaran merupakan gambaran suatu lingkungan pembelajaran yang juga meliputi 

perilaku pendidik saat model tersebut diterapkan (Joyce, Weil, & Calhoun, 2011). Sehingga model 

harus memiliki karakteristik tersendiri dan memerlukan penjabaran unsur-unsur model, maka unsur-

unsur model pembelajaran CER dijelaskan sebagai berikut.  

a. Sistem Sosial 

  Sistem sosial pada suatu model pembelajaran adalah interaksi yang terjadi antara para pelaku 

pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CER  berpusat pada siswa 

(student-centered), dimana guru berperan sebagai fasilitator dan moderator. Sebagai fasilitator, guru 

menyediakan sumber belajar, mendorong siswa untuk belajar dengan melibatkan indera dan 

intelektual dengan menghubungkan pengetahuan dan materi yang akan dipelajari, memberikan 

bantuan kepada siswa agar dapat belajar dan mengkonstruksi pengetahuan secara optimal, serta 

memberikan umpan balik atas apa yang telah dipelajari. Sebagai moderator, guru menciptakan suatu 

kondisi dimana siswa bisa berargumentasi dan bekerjasama dalam pembelajaran melalui diskusi 

kelompok dengan menggunakan alat peraga. 

b.  Sistem Reaksi 

  Peran Guru: 

1) Guru memberikan motivasi siswa dengan memberikan contoh yang berkaitan dengan 

materi yang akan dipelajari. 

2) Guru menghubungkan pengetahuan siswa dengan materi yang akan disampaikan. 

3) Guru memberikan penilaian secara kelompok. 

4) Guru memberikan latihan perorangan dengan beragam soal. 

Peran Siswa : 

1) Siswa menghubungkan pengetahuannya dengan materi yang akan disampaikan. 

2) Dalam kelompok, siswa bekerja sama dengan teman kelompoknya dalam menyelesaikan 

soal.  

c. Sistem Pendukung 

Media pembelajaran sebagai alat bantu  berupa  fisik  maupun  nonfisik  yang  digunakan  

sebagai  perantara antar  guru  atau  siswa dalam  memahami  materi  pembelajaran  agar  lebih  

efektif dan  efesien. Media  pembelajaran  meliputi  alat secara fisik digunakan untuk  menyampaikan  

isi  materi  pengajaran,  yang  terdiri  dari  antara  lain  buku,  LCD, alat peraga dan laptop. Model 

pembelajaran CER menggunakan media presentasi berbentuk powerpoint, modul dan LKS. 

d. Tujuan Dampak Instruksional 

1) Siswa dapat berpikir kritis dan kreatif 

2) Adanya kerjasama antar siswa melalui kerja kelompok 

3) Adanya kemandirian belajar  

 

e. Dampak Pengiring 
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Gambar 3. Dampak pengiring model pembelajaran CER (Connecting Extending Review) 

 

Hasil uji validasi model pembelajaran CER oleh empat validator menunjukkan rata-rata validasi 

Komponen pembelajaran dengan skor rata-rata 9,65 (kategori valid) dan RPP skor rata-rata 58 

(kategori sangat valid), LKS skor rata-rata 59,75 (kategori sangat valid) dan tes hasil belajar skor rata-

rata 93,33 (kategori valid) sehingga berdasarkan kriteria validasi dapat disimpulkan model 

pembelajaran CER sudah valid dari hasil validasi ahli secara kuantitatif. Hasil uji kepraktisan model 

dari penilaian guru terhadap model pembelajaran CER sebesar 83% (kategori praktis) serta penilaian 

siswa sebesar 81,44% (kategori praktis), maka dapat dikatakan bahwa model pembelajaran CER 

valid dan praktis untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Hasil analisis pelaksanaan uji kefektifan model pembelajaran CER menunjukkan secara 

keseluruhan sudah maksimal dan terlaksana dengan baik. Berdasarkan analisis data dan temuan di 

lapangan tentang penerapan model pembelajaran CER dalam meningkatkan kemampuan penalaran 

matematika maka diuraikan dalam pembahasan berikut ini. 

 

a. Uji Normalitas  

Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka dilakukan pengujian normalitas data yang 

berguna dalam memilih uji statistik nanti yang akan digunakan. Hasil perbandingan uji normalitas data 

pada ketiga sekolah eksprimen ditunjukkan pada table di berikut. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Skor Pengujian Model 

Tahap Kelas Hasil Sig Keterangan Pengujian Hipotesis 

Uji Terbatas Eksprimen 

Pre-

Test 
0,026 

Tidak 

Normal 
Wilcoxon 

Post-

Test 
0,000 

Tidak 

Normal 

Uji Luas Eksprimen 

Pre-

Test 
0,012 

Tidak 

Normal 
Wilcoxon 

Pos-

Test 
0,070 

Tidak 

Normal 

Uji Validasi 

Model 

Eksprimen 

Pre-

Test 
0,151 

Normal 

Pair t-

test 

Independent 

t-test 

Pos-

Test 
0,187 

Normal 

Kontrol 

Pre-

Test 
0,748 

Normal 

Pair t-

test Pos-

Test 
0,386 

Normal 

Dari tabel 2 diperoleh hasil untuk uji normalitas data pada uji terbatas model dan uji luas model 

distribusi data tidak normal karena sig < 0,05 sehingga pengujian hipotesis harus menggunakan 

pengujian statistik nonparametrik yaitu pengujian Wilcoxon. Adapun uji normalitas data pada uji 

validasi model distribusi data berdistribusi normal karena sig > 0,05 sehingga pengujian hipotesis 

menggunakan uji statistik parametrik yaitu uji t-paired test. Pengujian Wilcoxon dan pengujian t-paired 
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test berguna untuk melihat perbedaan kemampuan penalaran matematika setelah penerapan model 

pembelajaran CER. Khusus untuk data yang terdiri dari dua kelompok berbeda maka akan digunakan 

pengujian homogenitas menilai kesamaan varians antara kedua kelompok, hasil pengujian 

homogenitas diperoleh nilai sig. untuk pretest 0,624 dan nilai sig. posttest 0,857 sehingga hasil pretest 

dan posttest lebih besar dari nilai 0,05 (sig > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data dalam 

penelitian ini memiliki varians yang homogen.  

b. Kemampuan Penalaran Matematika  
1) Perbedaan Rata-rata Kemampuan Penalaran Matematika  

Pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran CER meningkatkan kemampuan 

penalaran matematika siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata skor dari 

tiap uji coba pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh peserta didik pada kelompok eksperimen 

selama proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ini siswa aktif mencari dan berpikir dalam 

memecahkan masalah yang diberikan sehingga mencapai kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan 

valid/tidak valid.  

Hasil pembelajaran menggunakan model pembelajaran CER berupa peningkatan kemampuan 

penalaran matematika yang diukur berdasarkan indikator penalaran matematika yaitu (1) penyajian 

pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram, (2) penarikan kesimpulan, 

penyusunan bukti, pemberian alasan atau bukti terhadap beberapa solusi dan (3) penarikan 

kesimpulan dari pernyataan. Gambaran hasil penerapan model pembelajaran CER pada kelas 

eksprimen di SMAN 1 Patimpeng, SMAN 1 Libureng dan SMAN 1 Kahu dapat dilihat pada diagram 

batang berikut. 

 

 
Gambar 4. Diagram Batang Perbandingan Hasil Penerapan Model Pembelajaran CER pada Kelompok 

Eksprimen 

 

Berdasarkan gambar diagram batang menunjukkan bahwa hasil penerapan model 

pembelajaran CER pada tahap uji terbatas skor pretest siswa rata-rata sebesar 37,05 dan terjadi 

peningkatan setalah penerapan model pembelajaran dengan skor posttest sebesar 45,23. Rendahnya 

penalaran matematika disebabkan ada beberapa faktor yaitu kesiapan siswa dalam belajar, waktu 

pelaksanaan, sampel yang digunakan yang menggunakan metode randomized dari ketiga kelas 

sehingga ini berpengaruh terhadap sikap bekerjasama siswa dalam belajar sehingga hal ini menjadi 

acuan revisi model pembelajaran mulai dari sintaks pembelajaran, instrument soal serta LKS yang 

digunakan dan sistem penarikan sampel. Setelah hasil revisi maka dilanjutkan ke tahap pengujian.  

Pada tahap uji luas terjadi peningkatan skor hasil penalaran matematika sebesar 69,29 yang 

sebelumnya rata-rata skor pretest sebesar 48,10, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-

rata kemampuan penalaran matematika. Pada tahap uji validasi model skor kemampuan penalaran 

matematika pretest sebesar 42,58, mengalami peningkatan setelah penerapan model pembelajaran 

CER sebesar 75,32, hasil ini mengindikasikan bahwa model pembelajaran CER berpengaruh dalam 

meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa.  

Hasil tersebut diperkuat dengan hasil analisis rata-rata peningkatan penalaran matematika dan 

sumbangan efektif (effect size) penerapan model pembelajaran CER yang dapat dilihat pada diagram 

batang berikut. 
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Gambar 5. Diagram Batang Perbandingan Peningkatan Skor Rata-rata dan Effect Size Penerapan 

Model Pembelajaran CER pada Kelompok Eksprimen 

Berdasarkan data di atas tampak terjadi peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa 

dari tahap uji coba terbatas, uji coba luas dan uji validasi model, rata-rata peningkatan skor meningkat 

dari 8,18 pada uji coba terbatas kemudian naik menjadi 21,19 pada uji luas dan terjadi penigkatan 

signifikan pada uji validasi model sebesar 32,74. Pada sumbangan efektif (effect size) penerapan 

model pembelajaran CER mengalami peningkatan signifikan dimana pada uji terbatas effect size 

sebesar 29,72% menjadi 69,55% pada tahap uji luas dan effect size mengalami peningkatan 

signifikan pada uji validasi model sebesar 86,24%. Hal ini menunjukkan penerapan model 

pembelajaran CER mempunyai dampak yang konsisten terhadap kemampuan penalaran matematika 

siswa. Hal ini juga terlihat pada peningkatan hasil Uji indeks prestas kelompok (IPK) pada kelas 

eksprimen SMAN 1 Patimpeng, SMAN 1 Libureng dan SMAN 1 Kahu penggunaan model 

pembelajaran CER cocok digunakan untuk pembelajaran berkelompok dengan prosentase dari ketiga 

sekolah > 76%  atau termasuk dalam kategori tinggi (75% – 89,9%). 

2) Perbedaan Kemampuan Penalaran Matematika Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksprimen 

Pada pembelajaran di kelas kontrol menggunakan model pembelajaran berbasis masalah juga 

terjadi peningkatan kemampuan penalaran matematika. Hal tersebut tampak dari hasil pengujian t-

paired test masing-masing kelas diperoleh hasil pada kelas kontrol dengan rata-rata skor kemampuan 

penalaran matematika siswa kelas kontrol pada pretest sebesar 48,70 dan meningkat pada 

pengukuran akhir (postest) skor rata-rata kemampuan penalaran matematika kelas kontrol sebesar 68 

atau naik sebanyak 19,63 poin dengan rata-rata penalaran matematika siswa termasuk kategori baik. 

Pada kelas eksprimen rata-rata skor nilai kemampuan penalaran matematika sebesar 42,50 dan 

terjadi peningkatan rata-rata skor pada akhir pengukuran (postest) sebesar 75,33 atau naik sebanyak 

32,74 poin dengan rata-rata penalaran matematika siswa kategori baik. Hal ini juga dibuktikan pada 

pengujian N-gain diperoleh hasil peningkatan pada kelas eksprimen setelah penerapan model 

pembelajaran CER yaitu termasuk kategori sedang sebesar 0,57 sedangkan kelas kontrol dengan 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah yaitu dalam kategori rendah sebesar 0,38.  

Tampak terjadi peningkatan penalaran matematika baik kelas kontrol maupun kelas eksprimen akan 

tetapi kemampuan penalaran matematika siswa pada kelas kontrol lebih rendah dibandingkan dengan 

kelas eksprimen.  

Pada pengujian independent sample t-test melihat perbedaan rata-rata skor posttest kelas 

kontrol dan eksprimen, hasil diperoleh rata-rata skor posttest sebesar 75,32 lebih tinggi dibandingkan 

dengan rata-rata kemampuan penalaran matematika kelas kontrol sebesar 67,20 dengan sig. 0,007 

(sig<0,05) yang berarti ada perbedaan rata-rata skor kelas kontrol dengan kelas eksprimen.  

Keberhasilan model pembelajaran CER didukung oleh respons siswa yang positif. Hal ini dapat 

dilihat dari empat indikator. Indikator pertama menunjukkan pengelolaan pembelajaran CER yaitu 

secara umum siswa menyetujui bahwa model pembelajaran CER membuat mereka tertarik dan serius 

dalam pembelajaran serta memotivasi mereka untuk belajar. Indikator kedua menunjukkan keaktifan 

siswa dalam belajar yaitu siswa menyetujui bahwa pembelajaran memudahkan mereka untuk lebih 

berinteraksi dengan jalan berdiskusi antara siswa dan guru, membuat mereka lebih banyak bertanya 

dan berbagi pengetahuan. Indikator ketiga menunjukkan pemahaman materi setelah pembelajaran 

yaitu siswa setuju bahwa penerapan model pembelajaran CER membuat mereka lebih 

berkonsenterasi dalam memahami materi pelajaran, menambah pengetahuan siswa dan mampu 
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menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan. Indikator keempat menunjukkan bahwa efektifitas 

model pembelajaran CER terhadap penalaran matematika yaitu siswa menyetujui bahwa penerapan 

model pembelajaran CER efektif dalam meningkatkan penalaran matematika sehingga mereka 

tertantang dalam meyelesaikan soal yang diberikan. Berdasarkan uraian keempat indikator tersebut 

dapat diketahui bahwa sikap siswa terhadap pembelajaran dengan model pembelajaran CER adalah 

positif, hal ini pun terlihat dari skor rata-rata dari keempat indikator yaitu 3,41. Adapun rata-rata respon 

guru dari dari keempat indikator menunjukkan respon positif dengan nilai skor sebesar 3,68. Sikap 

guru dan siswa yang positif terhadap pembelajaran menggunakan model pembelajaran CER ini dapat 

mendukung keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematika sehingga dapat 

berimplikasi terhadap prestasi belajar siswa. 

 

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat 

disimpulkan uji validasi dan praktis model pembelajaran CER (connecting, extending, review) dapat 

digunakan sebagai sarana peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa. Implimentasi 

model pembelajaran CER diperoleh hasil adanya peningkatan rata-rata penalaran matematika 

sebesar 57% dengan sumbangan efektif (effect size) model pembelajaran CER dalam meningkatkan 

kemampuan penalaran matematika siswa rata-rata sebesar 86,24%, Hal ini menunjukkan penerapan 

model pembelajaran CER efektif digunakan dan mempunyai dampak yang konsisten terhadap 

kemampuan penalaran matematika siswa. Berdasarkan hasil kuisioner siswa terhadap pembelajaran 

dengan model pembelajaran CER adalah positif, hal ini pun terlihat dari skor rata-rata indikator 

Tanggapan siswa, keaktifan siswa, pemahaman (pengetahuan) terhadap materi serta efektifitas 

model pembelajaran yaitu sebesar 3,41. Adapun rata-rata respon guru menunjukkan respon positif 

dengan nilai skor sebesar 3,68. Sikap guru dan siswa yang positif terhadap pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran CER ini dapat mendukung keberhasilan dalam meningkatkan 

kemampuan penalaran matematika. 
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1. Pendahuluan 

Genus Ocimum (famili Lamiaceae) sudah lama dikenal karena keragamannya sebagai sumber 

minyak atsiri, rasa dan kelezatannya sebagai bumbu masakan serta keindahan dan keharumannya 

sebagai hiasan (Simon and Morales 1999:499). Kemangi merupakan tanaman dari genus Ocimum 

yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang lezat dan mempunyai khasiat obat. Tanaman ini 

telah lama dikenal oleh Bangsa Indonesia dan sudah turun temurun digunakan untuk mengobati perut 

kembung, masuk angin, penghilang bau badan dan bau mulut serta sebagai pelancar ASI. Selain itu 

daun kemangi dapat menyembuhkan sakit kepala, diare, pilek, sembelit, cacingan, gangguan ginjal, 

sakit maag, kejang-kejang dan badan lesu. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian para peneliti dari 

Pusat Tanaman Baru dan Produk Tanaman, Universitas Purdue, Amerika Serikat. Aroma kemangi 

juga dapat menolak gigitan nyamuk (Hidayat and Napitupulu 2015:199).  

(Avetisyan et al. 2017:1) telah meneliti bahwa minyak atsiri daun kemangi mengandung 

komponen utama yaitu  nerol (23.0%) dan citral (20.7%). Komponen utama minyak atsiri kemangi yang 

tumbuh di Republik Czech adalah geranial (31,1%); neral (23,6%); linalool (16,4%); limonen(8,9%); 1,8-cineol 

(3,3%); eugenol (2%); beta-caryophyllen (1,2%); citronellal (1,2%); myrcen (1,2%); alfa-pinen (1,1%) (Zabka, 

Pavela, and Prokinova 2014:447).Selain itu didapatkan hasil bahwa minyak atsiri daun kemangi memiliki 

aktivitas antioksidan, antibakteri dan antijamur serta dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan alami dan agen 

antimikroba dalam kedokteran, industri kosmetika dan makanan. Daun kemangi mengandung alkaloid, 

glikosida, saponin, tanin dan asam askorbat serta menunjukkan aktivitas antijamur yang signifikan 

terhadap jamur dermatofit. (Balakumar et al. 2011:656). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Skrining Fitokimia dan Aktivitas Antijamur Minyak Atsiri Daun 
Kemangi (Ocimum sp.) 
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(Dharmagadda, Tandonb, and Vasudevan 2005:55) menunjukkan bahwa ekstrak minyak atsiri daun 

Ocimum sanctum memiliki aktivitas antijamur terhadap Aspergillus niger, Fusarium solani, Penicillium 

funicolusum, Rhizomucor auricus, dan Trichorderma reesi. Ekstrak air dan aseton dari Ocimum 

sanctum juga sensitif untuk jamur seperti Alternaria tenuis, Helminthosporium sp. dan Curvularia 

penniseli (Mondal, Mirdha, and Mahapatra 2009:294). (Bansod and Rai 2008:84) melakukan 

penelitian aktivitas antijamur terhadap minyak atsiri yang diekstrak dari tanaman-tanaman obat India. 

Minyak atsiri diekstrak dari 15 tanaman obat, salah satunya adalah daun Ocimum sanctum untuk diuji 

aktivitasnya terhadap jamur patogen pada manusia (Aspergillus fumigatus dan Aspergillus niger) 

dengan menggunakan metode difusi disk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam 

menghambat pertumbuhan jamur A. niger dan A. fumigatus, minyak atsiri daun Ocimum sanctum 

memiliki aktivitas yang lemah. Senyawa metil kavikol dan linalool yang terkandung di dalam minyak 

atsiri daun kemangi diduga kuat memiliki sifat sebagai antijamur. Kedua senyawa ini diduga akan 

bereaksi dengan membran sel dan mengurangi jumlah ergosterol secara signifikan (Kadian and Parle 

2012:1862). 

Aktivitas biologis dari minyak atsiri bergantung pada komposisi dari senyawa-senyawa kimia 

yang terkandung didalamnya yang ditentukan oleh genotip dan dipengaruhi oleh lingkungan serta 

tempat tumbuh dari tanaman (Stanko, Carović et al. 2010:196). Penelitian tentang kandungan 

senyawa minyak atsiri daun kemangi dan aktivitasnya sebagai antijamur telah banyak dilakukan di 

luar negeri, namun belum ada laporan tentang kandungan minyak atsiri daun kemangi dan aktivitas 

antijamur dari kemangi yang tumbuh di daerah Bali. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada 

penelitian ini dilakukan uji skrining fitokimia untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder serta 

pengujian aktivitas antijamur terhadap minyak atsiri yang diekstrak dari daun kemangi yang tumbuh di 

Bali, khususnya di daerah Singaraja. 

2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Subjek penelitian ini adalah minyak atsiri 

yang diekstrak dari daun kemangi (Ocimum sp.). Sedangkan objek penelitian adalah pertumbuhan 

dari isolat jamur yang diisolasi dari buah jeruk busuk. Alat-alat yang digunakan yaitu alat untuk 

ekstraksi minyak atsiri, uji skrining fitokimia, uji aktivitas antijamur yaitu seperangkat alat gelas (cawan 

petri, batang pengaduk, labu Erlenmeyer, gelas kimia, pipet volume, pipet ukur, pipet tetes), 

seperangkat alat destilasi, neraca digital,mikroskop, jarum ose, chock bor, pemanas listrik, gelas 

objek, kaca preparat, entcas, dan oven. Bahan-bahan yang digunakan adalah akuades, alkohol 75%, 

kertas saring, PDA, MEA, tween 80, kertas indikator universal, kapas, spiritus, kloramfenikol dan daun 

kemangi. 

Data diperoleh melalui dua tahap yang meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan 

penelitian.Tahap persiapan meliputi persiapan alat, bahan dan sampel penelitian. Daun kemangi 

diperoleh di daerah Singaraja. Pengambilannya dengan sistem random sampling. Daun kemangi 

dibersihkan dari kotoran yang melekat dan dicuci dengan air hingga bersih, lalu ditiriskan. Daun 

kemangi kemudian dirajang dan dikeringkan selama ± tujuh (7) hari. Setelah kering ditimbang dan 

disiapkan untuk didestilasi menggunakan metode destilasi air (hydrodistillation). Daun kemangi kering 

dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam labu destilasi. Akuades dituangkan ke dalam labu destilasi 

sampai seluruh bahan terendam dalam akuades. Proses destilasi dilakukan selama ± empat (4) jam. 

Air yang dialirkan pada kondensor dijaga agar terus mengalir. Destilat yang sudah terkumpul diekstrak 

dengan n-heksana menggunakan corong pisah. Proses ekstraksi ini diulang beberapa kali sampai 

semua minyak terekstrak. Minyak hasil ekstraksi digabung dan ditambahkan Na2SO4 anhidrat untuk 

menyerap akuades yang masih terkandung dalam minyak atsiri. Minyak yang didapat ditampung pada 

botol gelap dan disimpan pada suhu  5 °C sebelum diuji skrining fitokimia dan uji aktivitas antijamur. 

Pada uji skrining fitokimia digunakan pereaksi pendeteksi senyawa yang meliputi pemeriksaan 

alkaloid, flavonoid, terpenoid/ steroid, saponin dan tanin. Pemeriksaan senyawa alkaloid dilakukan 

menggunakan tiga pereaksi, yaitu pereaksi Dragendroff, Meyer dan Wagner. Reaksi positif ditandai 

dengan terbentuknya endapan berwarna jingga (pereaksi Dragendroff), putih (pereaksi Meyer) dan 
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coklat (pereaksi Wagner). Logam Mg sebanyak 2-3 potong dan beberapa tetes HCl pekat 

ditambahkan ke dalam sampel uji untuk menguji keberadaan flavonoid dan jika hasilnya memberikan 

warna orange-merah maka positif mengandung flavonoid. Pereaksi Liebermann-Burchard digunakan 

untuk menguji  senyawa terpenoid dan steroid. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna 

hijau-biru untuk steroid dan merah-ungu untuk terpenoid. Pereaksi asam sulfat 50% juga dapat untuk 

mendeteksi keberadaan steroid dan terpenoid. Terbentuknya bercak ungu-merah-coklat pada plat 

KLT jika reaksi positif terpenoid dan warna biru-hijau pada plat KLT jika positif mengandung steroid. 

Adanya busa yang stabil dalam waktu 10 menit dan setelah ditambahkan asam klorida 2 N busa tetap 

stabil menandakan bahwa sampel uji positif mengandung saponin. Uji senyawa golongan tanin 

dilakukan dengan larutan FeCl3 1% dan jika terbentuk endapan biru hingga hitam kehijauan maka 

positif mengandung tanin. 

Uji aktivitas antijamur diawali dengan isolasi jamur terlebih dahulu dari buah jeruk yang busuk. 

Isolasi jamur penyebab busuk buah jeruk dilakukan dengan memotong bagian yang terinfeksi sakit 

dengan ukuran sekitar 1 x 1 cm, dicelupkan ke dalam Beaker glass yang berisi alkohol 70% selama 2 

menit untuk menghilangkan kontaminasi pada bagian luarnya, dibilas dengan cara mencelupkan ke 

dalam akuades steril sebanyak 3 kali, diletakkan pada permukaan media PDA yang telah diisi dengan 

antibiotik kloramfenikol (100 mg/L),selanjutnya diinkubasikan selama 5 hari pada suhu 27-280C. 

Minyak atsiri yang diujikan dibuat dengan variasi konsentrasi yaitu 2,4,6,8 dan 10%. Minyak 

atsiri diencerkan dengan akuades dengan bantuan tween 80. Pengujian menggunakan metode dual 

culture assay. Hifa jamur penyebab busuk pada buah jeruk yang umur 5 hari diambil dengan alat 

pelubang gabus yang berdiameter 6 mm dan dipindahkan ke medium PDA. Selanjutnya 1 mL minyak 

atsiri dengan berbagai konsentrasi dimasukkan ke dalam kertas cakram berdiameter 6 mm diletakkan 

pada media PDA yang telah diinokulasi jamur dengan jarak 3 cm. Medium yang hanya diinokulasi 

dengan jamur penyebab busuk buah jeruk (tanpa perlakuan) berfungsi sebagai kontrol. Pengamatan 

dan perhitungan meliputi jari-jari koloni jamur yang tumbuh dari perlakuan dan jari-jari pertumbuhan 

pada kontrol. Uji ini sebanyak lima kali ulangan untuk mendapatkan data yang valid. 

Untuk analisis data pada penelitian ini terdiri dari dua hal yaitu analisis hasil uji skrining fitokimia 

dan uji aktivitas antijamur. Hasil skrining fitokimia dibuat dalam bentuk tabel, kemudian dari hasil yang 

diperoleh dilakukan analisa secara deskripsi berdasarkan terbentuknya warna, endapan maupun 

busa. Aktivitas antijamur dianalisis dengan cara mendeskripsikan data-data yang diperoleh dalam 

bentuk tabel dan grafik untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi minyak atsiri daun kemangi 

terhadap aktivitas antijamur. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Isolasi dan Skrining Fitokimia Minyak Atsiri Daun Kemangi 

Isolasi minyak atsiri menghasilkan minyak atsiri berwarna kuning dan berbau khas kemangi 

dengan rendemen sebesar 2,41%. Skrining fitokimia terhadap minyak atsiri daun kemangi meliputi 

enam uji, yaitu uji flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid/ steroid dan tanin. Uji ini dilakukan secara 

kualitatif dengan mengidentifikasi golongan senyawa tersebut berdasarkan pada terbentuknya warna, 

endapan dan busa.  

 
Tabel 1. Hasil Uji Skrining Fitokimia Minyak Atsiri Daun Kemangi 

No Uji Fitokimia Pereaksi Warna Hasil 

1 Flavonoid HCl pekat + Mg Jingga + 

2 Alkaloid Dragendroff 

Wagner 

Meyer 

Tidak terbentuk endapan jingga 

Tidak terbentuk endapan coklat 

Tidak terbentuk endapan putih 

- 

- 

- 

3 Saponin Air panas + HCl Terbentuk busa + 

4 Terpenoid/Steroid Lieberman-Burchard 

H2SO4 50% 

Merah keunguan 

Merah 

+ 

+ 

5 Tanin FeCl3 1% Hitam kehijauan + 
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Hasil uji skrining fitokimia yang disajikan pada Tabel 1 mengindikasikan bahwa minyak atsiri daun 

kemangi mengandung flavonoid, saponin, terpenoid dan tanin. 

 

Uji Aktivitas Antijamur Minyak Atsiri Daun Kemangi 

Jamur yang telah berhasil diisolasi dari buah jeruk busuk diujikan dengan variasi konsentrasi 

minyak atsiri daun kemangi. Pengenceran minyak atsiri daun kemangi menjadi beberapa konsentrasi 

menggunakan akuades. Untuk membantu proses pencampuran minyak atsiri dengan akuades 

digunakan tween 80 sebagai emulgator sehingga akan terbentuk koloid berwarna putih. Tanpa 

adanya emulgator maka minyak atsiri dan akuades tidak akan bisa bercampur. Adanya penambahan 

emulgator maka emulsi akan menjadi stabil karena tegangan permukaan akan diturunkan secara 

bertahap. Aktivitas antijamur pada minyak atsiri daun kemangi ditentukan dengan melihat diameter 

zona hambatnya menggunakan metode dual culture. Data daya hambat minyak atsiri daun kemangi 

tersebut terhadap 3 isolat jamur dapat dilihat pada Tabel 2. 

  
Tabel 2 Diameter Zona Hambat Minyak Atsiri Daun Kemangi terhadap Isolat Jamur Mikroskopis yang 

Berasal dari Buah Jeruk Busuk  

Kode 
Diameter zona hambat pada variasi konsentrasi (cm) 

2% 4% 6% 8% 10% 

JA1 0 1,1 1,4 1,4 1,6 

JA2 0 0 1 2,2 1,2 

JA3 0,2 0 0 0,3 0,4 

JA4 0,2 0,3 0.8 1 0 

JA5 0 0 0 0,3 0,4 

JB1 2,5 2 2,5 2,4 2,5 

JB2 1,6 0 2,5 2,6 2,4 

JB3 0,4 0,5 1 1,1 1,1 

JB4 0,3 0,5 0,9 1,2 1,2 

JB5 0,5 0,3 0 0 1,1 

JC1 1,9 1,8 1,8 1,9 2 

JC2 0 2 2 1,9 2,6 

JC3 0 1,4 1,4 1,8 2 

JC4 1,4 1,5 1,6 1 2 

JC5 1,4 1,5 0 1,6 1,8 

Keterangan: JA= Isolat Jamur A, JB= Isolat Jamur B, JC= Isolat Jamur C 
 

Konsentrasi minyak atsiri daun kemangi yang digunakan pada penelitian ini menghasilkan zona 

hambat yang beragam yaitu dari rerata  0,08 cm sampai 2,08 cm. Pada Tabel 2 dapat dilihat 

kecenderungan  semakin  tinggi konsentrasi yang didedah maka semakin tinggi pula daya hambat 

yang dihasilkan kecuali pada rata-rata konsentrasi 8% dengan isolat jamur A yaitu 1,04 cm dan pada 

konsentrasi 10% menurun menjadi 0,72 cm. Diameter tertinggi yaitu konsentrasi 10% minyak atsiri 

daun kemangi pada isolat jamur C, sedangkan yang terkecil terdapat pada konsentrasi 2% dengan 

isolat jamur A. 

Pertumbuhan isolat jamur sebagian besar terhambat karena adanya minyak atsiri di dalam 

media tumbuh jamur. Pertumbuhan isolat jamur mampu dihambat oleh minyak atsiri daun kemangi 

karena kandungan senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam minyak atsiri tersebut. 

Senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, steroid, tanin dan polifenol dapat memiliki aktivitas 

sebagai antijamur. 

Selain kandungan metabolit sekunder dari minyak atsiri, secara kuantitatif aktivitas antijamur 

dipengaruhi oleh variasi konsentrasi dari minyak atsiri daun kemangi. Berdasarkan Gambar 1 dapat 
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dilihat dimana semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri maka kecenderungan zona hambat yang 

dihasilkan semakin tinggi terhadap ketiga isolat jamur yang digunakan. Keunikan terjadi pada rata-rata 

konsentrasi minyak atsiri daun kemangi 8% yang diujikan pada isolat jamur A yaitu terjadi penurunan 

pada konsentrasi 8% mempunyai daya hambat sebesar 1,04 cm dan pada konsentrasi 10% menurun 

menjadi 0,72 cm. Hal yang sama terjadi pada penelitian yang dilakukan (Berlian, Aini, and Lestari 

2016:4) diketahui bahwa ekstrak daun kemangi (Ocimum americanum L.) memiliki aktivitas sebagai 

antifungi terhadap Fusarium oxysporum Schlecht. yang didedah dengan beberapa konsentrasi yaitu 5, 

10 dan 15%. Pada konsentrasi 10 %  rata-rata zona hambat yaitu 2,46 mm dan konsentrasi 15% 

menjadi 2,01 mm. Keadaan seperti itu kemungkinan disebabkan karena isolat jamur A membentuk 

perlawanan terhadap minyak atsiri daun kemangi. 

 

 
Gambar 1. Grafik rata-rata diameter zona hambat minyak atsiri terhadap isolat jamur mikroskopis 

 

Diameter zona hambat yang terbentuk pada masing-masing perlakuan berbeda-beda. Hal ini 

disebabkan karena pertumbuhan isolat jamur di dalam media dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya yaitu konsentrasi zat antimikroba, jumlah mikroorganisme, adanya bahan organik, suhu, 

derajat keasaman (pH) dan spesies dari organisme (Pelczar and Chan 2009) 

Ada berbagai mekanisme penghambatan dari senyawa antijamur tehadap sel jamur. Djunaedy 

(2008:5-6) menyatakan bahwa senyawa antijamur memiliki mekanisme kerja dengan cara 

menetralisasi enzim/toksin  yang terkait dalam invasi jamur dan kolonisasi jamur, akumulasi selektif 

fungisida, merusak membran sel jamur, menghambat sistem enzim jamur sehingga mengganggu 

terbentuknya ujung hifa, terjadinya antimetabolisme dan mempengaruhi sintesis asam nukleat dan 

protein. Minyak atsiri akan berdifusi ke dalam sel jamur sehingga mengakibatkan sel jamur menjadi 

hipertonik yang akan mengganggu pertumbuhan dari jamur dan dapat menyebabkan kematian. 

Menurut (Zhu Y., Qi X.Z. 2000:833) steroid yang diisolasi dari daun damar dapat beracun, toksik bagi 

mikroba dan memiliki efek antijamur sehingga dapat digunakan dalam bidang pengobatan. Masing-

masing senyawa metabolit sekunder mempunyai cara kerja yang tidak sama (Fitriani et al. n.d.:4) 

4. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan: (1) Hasil skrining 

fitokimia terhadap minyak atsiri daun kemangi mengindikasikan adanya senyawa flavonoid, 

saponin,terpenoid dan tanin. (2) Hasil uji minyak atsiri daun kemangi terhadap isolat jamur 

menunjukkan bahwa pertumbuhan isolat jamur sebagian besar terhambat karena adanya minyak 

atsiri di dalam media tumbuh jamur dan variasi konsentrasi dari minyak atsiri daun kemangi juga 

berpengaruh terhadap aktivitas antijamur. Semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri maka 

kecenderunganzona hambat yang dihasilkan juga semakin tinggi terhadap ketiga isolat jamur yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT 

 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 

Pemberian kredit  pada LPD diperuntukan untuk krama desa adat setempat untuk menciptakan 

dan membantu perkembangan pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan(Mandra, 2013)7.LPD 

merupakan suatu bentuk lembaga ekonomi milik desa pakraman yang diatur dalam peraturan 

khusus(Darsana, 2010)3. 

Sistem informasi merupakan komponen yang saling berkaitan dalam mengumpulkan,mengolah, 

menyimpan dan menampilkan informasiinformasi untuk mendukung pengambilan keputusan (Loudon, 

2012 : 16)7. Lembaga Desa membutuhkan suatu Sistem Informasi yang mampu mempermudah 

kegiatatan yang dilakukan di LPD Pakraman Keramas dalamtransaksi simpan pinjam dan deposito. 

Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Keramas 

dibangun untuk mempermudah kinerja pegawai dan membantu nasabah dalam mengendalikan 

transaksi secara online. 

2. Metode 

Metode yang di gunakan yaitu Model waterfallyaitu pendekatan kepada perkembangan 

perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada 

seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan(Nasution, 2012 : 118)8. Metode waterfall 

memiliki keunggulan mengidentifikasi persyaratan sebelum pemrograman dimulai dan membatasi 

perubahan persyaratan sebagai hasil proyek.(Alan Denis,2012 ; 51)1 Jadi alur pengerjaan perangkat 

lunak akan mengalir dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya menyerupai aliran air terjun 

(Pressman, 2012)9. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, terdapat berbagai macam metode 

untuk dapat menangani masalah pencatatan transaksi pada LPD Desa Pekraman Keramas. 

Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan LPD 

Desa Pakraman Keramas 

1, 2, 3 Jurusan Sistem InformasiSTMIK PRIMAKARA 

Email:yania388@gmail.com 

Village Credit Institution Pakraman Keramas (LPD) is an institution built to help finance in Desa 
Pakraman Keramas. LPD are built to create prosperity and keep Balinese culture in order to remain steady and 
sustainable. At this time the institute desperately needs an information system that will support the performance of 
LPD Desa Pakraman Keramas. Design of Information Systems Service of Rulal Credit Institution Pakraman 
Keramas was built with the aim to facilitate the control of transactions conducted by the customers. The method 
used is the waterfall method that uses the approach to software development that starts at the level and progress 
of the system on the whole  analysis, design, code testing and maintenance. The result showed that the effective 
system to be developed and expected to help customers control the transction. Design of Information Systems 
Service of Rulal Credit Institution Pakraman Keramas used by customers employess and head of LPD.  

 
Keywords: Information System, financial indtitutions, village credit institutions 

Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Keramas (LPD) merupakan Lembaga yang dibangun untuk 
membantu keuangan di Desa Pakraman Keramas. LPD dibangun untuk menciptakan kesejahteraan dan menjaga 
kebudayaan Bali agar tetap ajeg dan lestari. Pada saat ini Lembaga sangat membutuhkan sistem informasi yang 
akan menunjang kinerja LPD Desa Pakraman Keramas. Rancang Bangun Sistem Pelayanan Lembaga 
Perkreditan Desa Pakraman Keramas dibangun dengan tujuan untuk memudahkan pengendalian transaksi yang 
dilakukan oleh nasabah. Metode yang digunakan adalah metode waterfall yang menggunakan pendekatan 
kepada perkembangan perangkat lunak yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, 
desain, kode pengujian dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukan sistem efektif untuk dikembangkan dan 
diharapkan mampu membantu nasabah mengendalikan transaksi. Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan 
Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Keramas digunakan nasabah, pegawai dan kepala LPD. 

 
Kata kunci: Sistem Informasi, Lembaga Keuangan, Lembaga Perkreditan Desa 
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1. Survei sistem, analisa kebutuhan dalam pembuatan sistem dan aplikasi. 

2. Analisa sistem aplikasi dan identifikasi analisis kebutuhan informasi pengguna akhir (end-user). 

3. Perancangan, menggambarkan aplikasi yang akan dibuat dengan Flow Chart Diagram, Class 

Diagram, dan ERD (Entity Relationship Diagram). 

4. Pembuatan sistem, yang telah di rancang dan di analisis kebutuhannya termasuk fitur-fitur yang 

akan dibuat serta penggabungan logika pemrograman. 

5. Implementasi sistem, dalam kegiatan ini akan dilakukan pengimplementasian dan pengujian 

sistem terhadap kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan perbaikan.  

6. Pemeliharaan sistem, perawatan dilakukan dengan mengadakan perubahan, penambahan, dan 

koreksi bila diperlukan, serta backupdatabase secara berkala selama operasional aplikasi yang 

dirancang. 

 

 
Gambar 1. Metode Waterfall (Pressman, 2008) 
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dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan 
sistem, pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap sistem 
informasi Akuntansi yang diukur dengan kepuasan pemakai. 
Hasil penelitan mendapatkan data dalam meningkatkan kualitas 
pemakai. Hasil Penelitian ini menunjukan dukungan 
manajemen puncak sangat berpengaruh dalam kinerja 
pemakaian sistem. 
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2015 Penelitian ini menggunakan metode waterfall dalam 
membangun system.Hasil dari penelitian ini yaitu fitur utama 
dari aplikasi web adalah menambah data nasabah, menambah 
transaksi, memposting neraca, serta fitur print untuk mencetak 
data ke pdf. Aplikasi berbasis web (web base) menangani 
proses manipulasi data. 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian ini dibangun sebuah Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Lembaga 

Perkreditan Desa Pakraman Keramas berupa implementasi sistem, testing dan analisa kuesioner, 
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dengan alur input data nasabah, simpanan, kredit dan deposito yang kemudiandiproses, dan 

menghasilkan output laporan simpan, kredit, dan deposito nasabah. 

Sistem Informasi Pelayanan LPDAdministrator

Petugas

Login
Konfirmasi Login

Login

Konfirmasi Login

Data Deposito

Informasi Data Nasabah Informasi Data Nasabah

Data Nasabah

Kepala LPD

Login

Laporan Nasabah

Data Kredit

Data Kas Keluar
Data Kas Masuk

Data Neraca
Data Tabungan

Data Petugas

Data Nasabah

Informasi Data Tabunga
Informasi Data Neraca

Informasi Data Petugas

Informasi Data Deposito

Informasi Data Kredit
Informasi Data Kas Masuk

Informasi Data Kas Keluar

Data Tabungan
Data Kas Masuk

Data Kas Keluar
Data Kredit

Data Deposito

Informasi Data Kas Masuk

Informasi Data Kas Keluar

Informasi Data Kredit

Informasi Data Deposito

Laporan Tabunga

Laporan Neraca

Laporan Petugas

Laporan Deposito

Laporan Kredit

Laporan Kas Masuk

Laporan Kas Keluar

 
Gambar 2. Diagram Konteks 

ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram memiliki 8 tabel yaitu tabel anggota, tabel deposito, tabel pinjaman, 

tabel simpanan, tabel penarikan, tabel angsuran, tabel pengajuan_pinjaman, tabel user. 

 
Anggota

PK Id_anggota

 Jenis Kelamin
 Tempat_lahir
 Tgl_lahir
 Username
 Pasword
 Foto
 Role

Pinjaman

PK Id_Pinjaman

 tgl_pinjam
 Platfon
 Jangka_Waktu
 jm;_angsur
 bunga
 administrasi
 jml_pinjam
 jml_terima
 status
 tgl_jatuh_tempo
 jaminan

Deposito

PK Id_Deposito

FK1 Id_anggota
 jumlah
 jangka_waktu
 bunga
 tgl_simpan

Penarikan

PK Id_penarikan

FK1 Id_Anggota
 tgl_penarikan
 jml_penarikan
  

Simpanan

PK Id_Simpanan

FK1 Id_anggota
 tgl_simpan
 jumlah_simpan

Pengajuan_Pinjaman

PK Id_pinjaman

FK1 Id_anggota
 jangka_waktu
 jml_terima
 status_admin

User

PK Id_user

 Username
 Password
 Foto
  
  
  

Angsuran

PK id_angsuran

FK1,FK2 id_pinjaman
 tgl_angsuran
 angsuran_ke
 keterangan
 sisa

 
Gambar 3. ERD Rancang Bangun Sistem Pelayanan LPD 

DFD Level 0  

DFD level 0 menunjukan proses pelaporan pengolaham data yang diakses oleh admin untuk  

Kepala LPD Pakraman Keramas. 

 

Sistem Informasi Pelayanan Lembaga Perkreditan 
Desa Pakraman Keramas

Admin

Nasabah

Kepala LPD

Akses

Username dan Password

Username dan Password

Akses

Username dan Password

Akses

Informasi Data Nasabah
Informasi Data Admin
Informasi Data Kredit

Informasi Data Deposito
Informasi Data Tabungan

Data Nasabah
Data Admin
Data Kredit

Data Deposito
Data Tabungan

Informasi Data Nasabah
Informasi Data Admin
Informasi Data Kredit

Informasi Data Deposito
Informasi Data Tabungan

Data Nasabah
Data Admin
Data Kredit

Data Deposito
Data Tabungan

Laporan Data Kredit
Laporan Data Deposito
Laporan Data Tabungan

 
Gambar 4. DFD Level 0 Rancang Bangun Sistem Pelayanan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman 

Keramas 

DFD Level 1 

DFD level 1 memiliki 6 proses yaitu login, data nasabah, data admin, data kredit, data 

deposito, data tabungan 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  640 

0.1

Login

0.2

Pengolahan Data 
Nasabah

0.3

Pengolahan 
DataAdmin

0.4

Pengolahan Data 
Kredit

0.5

Pengolahan Data 
Deposito

0.6

Pengolahan Data 
Tabungan

Admin

Nasabah

Kepala LPD

Nasabah

Admin

Kepala LPD

Tabungan

Deposito

Kredit

Username dan Password

Akses

Informasi Data Nasabah

Data Nasabah

Data Admin

Informasi Data Admin

Username

Password

Username
Password

Username dan Password

Akses

Data Nasabah

Informasi data Nasabah

Data Admin

Informasi data Admin

Informasi data Kredit

Data Kredit

Data Kredit

Data Nasabah

Data Kredit

Informasi Data Kredit

Data Nasabah
Data Deposito

Data Deposito

Informasi Data Deposito

Data Tabungan

Data Nasabah

Informasi Data Tabungan

Data Tabungan

Username da Password

Akses

User
Password

Laporan Kredit

Laporan Deposito

Laporan Tabungan

Data Kredit

Informasi data Kredit

Informasi Data Deposito
Data Deposito

Data Tabungan
Informasi Data Tabungan

 
Gambar 5. DFD Level 1 Rancang Bangun Sistem Pelayanan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman 

Keramas 

Pengimplementasian Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Lembaga Perkreditan 

Desa Pakraman Keramas dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Halaman Login ke Web untuk Admin 

Halaman login terdiri dari username dan password.  

 

 
Gambar 6. Menu Login 

2. Tampilan Input Data Nasabah 

Admin dapat menginputkan identitas nasabah dan nasabah akan mendapatkan username dan 

password. 

 

 
Gambar 7. Tampilan Input Data Customer 

3. Tampilan Input Transaksi Kredit 

Transaksi kredit berfungsi untuk menampilkankredit yang dilakukan nasabah beserta angsuran. 

 
Gambar 8. Tampilan Input Transaksi Kredit 

4. Tampilan Transaksi Deposito 

Transaksi deposito berfungsi untuk menampilkandeposito yang dilakukan nasabah beserta 

jumlah bunga simpanan.. 

 
Gambar  9. Tampilan Input Transaksi Deposito 

5. Tampilan Transaksi Tabungan 
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Transaksi tabungan berfungsi untuk melakukan penginputan data tabungan yang telah diajukan 

oleh nasabah.  

 
Gambar 10. Tampilan Input Tabungan 

6. Tampilan Simulasi Kredit 

Rancang Bangun Sistem Pelayanan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Keramas memiliki 

simulasi kredit yang akan membantu para nasabah sebelum memulai pendaftaran peminjaman kredit. 

 
Gambar 11. Tampilan Simulasi Kredit 

7. Tampilan Simulasi Deposito 

Rancang Bangun Sistem Pelayanan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Keramas memiliki 

simulasi deposito yang akan membantu nasabah sebelum memulai pendaftaran deposito. 

 
Gambar 12. Tampilan Simulasi Deposito 

8. Tampilan Laporan  

Sistem menghasilkan laporan yang dapat diakses oleh admin, nasabah , dan Kepala LPD.  

 
Gambar 13. Tampilan Laporan 

A. Pengujian Sistem 

 Berikut ini adalah pengujian sistem dengan menggunakan pengujian blackbox testing sebagai 

berikut : 

Tabel 1 Pengujian Sistem 
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Untuk mengetahui efektifitas website Sistem Informasi Pelayanan Lembaga Perkreditan Desa 

Pakraman Keramas, dibutuhkan data yang terdapat dari hasil survey terhadap user atau pengguna 

yaitu 19 responden terdiri dari 8 pegawai dan 11 nasabah. Kuesioner berupa pertanyaan yang tertera 

pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 2 Pernyataan Kuesioner 

 
Jawaban hasil kuesioner diukur menggunakan perhitungan skala likert. Penjelasan tiap nilai 

tertera pada tabel 2 sebagai berikut : 

Tabel 3 Penilaian Kuesioner 

 
Setelah dilakukan penyebaran kuesioner terhadap 19 responden, dilakukan analisis kuesioner 

untuk mengetahui efektifitas Sistem Informasi Pelayanan Lembaga Perkreditan Desa yang telah 

dikembangkan menggunakan rumus sebagai berikut 

 
Keterangan: 

z= efektifitas 

∑x=total nilai kuesioner 

y= jumlah responden(4) Raditya 2016 

Hasil analisis perhitungan kuesioner efektifitas maka dapat diperoleh bahwa dari 19 responden 

dengan 10 pertanyaan diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 4 Analisis Kuesioner 

 
Tabel 5 Detail dari Analisis Kuesioner 
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Rata- Rata seluruh item pertanyaan diperoleh nilai 4 berada dalam kategori setuju, bahwa 

Rancang Bangun Sistem Informasi Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Keramas efektif 

dikembangkan di LPD Desa Pakraman Keramas. 

4. Simpulan 

Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Keramas 

digunakan oleh tiga user yaitu admin, nasabah, dan Kepala LPD untuk mempermudah kinerja dan 

membantu para nasabah agar merasa nyaman dalam setiap transaksi yang dilakukan, karena dapat 

dilihat secara online. 
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KETAKSAAN JUDUL BERITA DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBACA  

Mursia Ekawati1, Asri Wijayanti2 

ABSTRACT  

 

The aim of this study is to describe the type of ambiguities and their impact to the reader of mass media. Mass 

media contains the news read by every people, therefore the precision to write the news is needed. However, the 

diction from journalists sometimes creates the ambiguity which is able to make the reader cannot understand the 

news titles well. The research method used in this study is descriptive qualitative. The primary data are the 

documents of the ambiguity of news titles in mass media. The secondary data are taken from the interview to the 

reader about their understanding toward the ambiguity news titles. The types of ambiguity found in this research are 

lexical and grammatical ambiguity. The types of lexical ambiguity are homonymy, polysemy, and antonym. Then, 

grammatical ambiguities are caused by the lack of subject and the use of inappropriate punctuation. The implication of 

those ambiguities have impact to the reader that around 20% educated respondents and 90% uneducated 

respondents cannot understand the title well.   

 

Keywords: ambiguity, news title, impact to the reader 

 

ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan menjelaskan jenis-jenis ketaksaan serta implikasinya terhadap pembaca media massa. 

Media massa berisi berita yang dibaca semua orang sehingga membutuhkan ketelitian saat menulisnya. Akan tetapi, 

terkadang pilihan kata dari jurnalis menimbulkan ketaksaan yang dapat berakibat fatal, yaitu pembaca tidak dapat 

memahami judul berita dengan baik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif.  

Data primer adalah judul-judul berita yang mengandung pada surat kabar. Data sekunder bersumber dari wawancara 

dengan pembaca berita tentang pemahaman terhadap judul-judul berita yang taksa.  

Jenis ketaksaan ditemukan adalah ketaksaan leksikal dan gramatikal. Ketaksaan leksikal terdiri atas homonimi, 

polisemi, dan perlawanan makna. Ketaksaan gramatikal disebabkan oleh kurangnya subjek atau penggunaan tanda 

baca yang tidak tepat. Implikasi ketaksaan tersebut adalah sebanyak 20% responden terdidik dan 90% responden 

tidak terdidik tidak mampu memahami judul berita dengan baik. 

 

Kata Kunci: ketaksaan, judul berita, implikasi pembaca 

 

1. PENDAHULUAN 

Ketaksaan atau ambiguitas merupakan kesalahan yang adakalanya sangat fatal bagi suatu 

pemberitaan. Ketaksaan bisa menuai kritik sampai gugatan ke pengadilan. Bagi seorang spesialis yang 

paling penting menentukan istilah sejelas-jelasnya dan membedakan istilah setajam-tajamnya (Ullman 

diadaptasi Sumarsono, 2009:155). Ragam jurnalistik berciri antara lain kalimat dan alineanya pendek-

pendek serta harus runut dan nalar maka kalimat jurnalistik perlu disusun secara cermat agar sesuai 

dengan jalan pikiran yang teratur dan jernih (Dewabrata,2004:59).  

Sebagai observasi awal, pada media massa regional DIY dan Jawa Tengah sering ditemukan 

ketaksaan pada judul berita.  Senada dengan hal itu, hasil observasi mahasiswa peserta kuliah paruh 

semester II Pengantar Jurnalistik di FKIP Universitas Tidar menunjukkan banyak judul berita rancu serta 

tidak sesuai dengan isi berita. Fenomena di lapangan, sebagian media massa regional DIY dan Jawa 

Tengah belum memiliki editor bahasa yang menyunting tulisan wartawan. 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar 
Email: mursiaekawati@untidar.ac.id ; asriwijayanti@untidar.ac.id 
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Penelitian serta tulisan tentang ketaksaan atau ambiguitas telah banyak dilakukan. G.Khamahani 

dan Prof.Ilham M.Tahirov menulis tentang  Focus on Structural and Lexical Ambiguity in English 

Newspaper Headlines Written by Native and Non-Native Journalists: A Contrastive Study  (Ambiguitas 

struktural dan leksikal dalam Headlines koran Berbahasa Inggris yang Ditulis oleh penduduk asli dan Non-

Pribumi Wartawan: Sebuah Studi Kontrastif). Ambiguitas ditemukan dalam setiap aspek bahasa, namun 

surat kabar berita yang beredar sebagai sumber yang paling penting dari contoh ambiguitas.  

Hal yang dikemukakan penulis adalah “salah satu alasan yang paling penting bahwa pembaca 

surat kabar tidak bisa menjadi pembaca sukses dengan membaca headline koran adalah bahwa mereka 

tidak menyadari berbagai jenis ambiguitas diciptakan oleh karakteristik khusus yang khas dari bahasa 

koran”. 

Penelitian ini tentang  ambiguitas struktur (kata benda-kata kerja) dan leksikal (polisemi) dalam 

bahasa Inggris pada berita utama yang ditulis oleh wartawan pribumi dan non-pribumi. Hipotesisnya 

adalah bahwa teks, dalam hal ini studi, berita utama yang ditulis oleh wartawan pribumi dan non-pribumi 

mengandung jumlah yang berbeda dari struktur (kata benda / kata kerja) dan leksikal. Para peserta dipilih 

dari sarjana universitas Inggris mahasiswa dan dijelaskan dan membandingkan dua set data dalam hal 

ambiguitas struktural dan leksikal untuk mengetahui set headline surat kabar Inggris (ditulis oleh 

wartawan asli atau non asli ) lebih ambigu.     

Headline ditulis oleh wartawan pribumi lebih ambigu baik secara struktural dan leksikal. Hasil dari 

penelitian ini  berguna untuk semua peserta didik  EFL dan pelatih. Selanjutnya pelatih EFL dapat 

menggunakan temuan ini ketika mengajar pers di lapangan. 

 Khoshkhabar  dan Maryam Iraji menulis  The Study of Ambiguity in social ontext of Iranian 

Newspapers (Studi Ambiguitas dalam konteks sosial surat kabar Iran) dengan pendekatan berbasis 

semantik (2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperkenalkan kalimat 

ambigu yang digunakan di halaman sosial koran. Penelitian ini berusaha untuk menemukan jawaban 

yang tepat untuk empat hipotesis yang diberikan. Menurut hipotesis pertama, ambiguitas leksikal adalah 

sebagian besar jenis ambiguitas digunakan dalam konteks berita sosial di Iran. Hipotesis kedua 

membahas bahwa ambiguitas struktural juga digunakan di surat kabar Iran. Hipotesis ketiga, 

memperkenalkan "Iran" koran harian sebagai koran, yang berisi kalimat-kalimat yang paling ambigu. 

Untuk melaksanakan penelitian ini, halaman topik sosial dan perkotaan di 8 koran; Hamshahri, Iran, 

Sharq, Etemad, Jam-e-Jam, Keyhan, Haft-e-sobh, dan Mardomsalari telah dipelajari dalam kurun waktu 

empat bulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, ambiguitas struktural adalah sebagian besar jenis 

ambiguitas yang dapat ditemukan dalam konteks media berita Iran. 

Meilinda Hardi (2015) menulis Tingkat Kepatutan Berbahasa Jurnalistik Pada Jurnalisme online di 

situs detikbandung.com (Studi Deskriptif dengan Teknik Analisis Isi terhadap Penerapan Kaidah Bahasa 

Jurnalistik Berita Langsung (Straight News) di detikbandung.Com). Menurut penulis media online paling 

banyak melakukan pelanggaran terhadap penerapan bahasa jurnalistik yang baik dan benar karena 

penulisan berita online dilakukan tergesa-gesa agar segera online (kejar tayang), apalagi jika wartawan 

yang menulisnya kurang atau tidak menguasai tata bahasa dengan baik dan benar. Masalah ini penting 

diteliti, karena media massa dinilai sebagai ‘guru bahasa’ bagi para pembacanya dan berkaitan juga 

dengan upaya penyampaian informasi secara jelas dan lengkap, sehingga terjalin komunikasi yang efektif 

dengan pembacanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kaidah 

bahasa jurnalistik dari struktur kalimat, penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), dan penerapan 

kalimat efektif pada berita langsung kanal news di situs detikBandung.com. Dari hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa struktur kalimat yang banyak digunakan adalah kalimat sederhana artinya singkat, 

padat dan jelas, penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

 A. Alagbe dan Moses Joseph menulis artikel berjudul A Lexico-Grammatical Interpretation of 

Ambiguity and Communicative Effectiveness of Media Headlines of Print Media ( Interpretasi Ambiguitas 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  646 

 

 

Lexico-Gramatikal dan Efektivitas komunikasi pada  Headline Media Massa Cetak). Artikel ini berfokus 

pada beberapa arti headline. Oleh karena itu, menurut penulis kita harus menyadari bahwa beberapa arti 

dari sebuah kata atau kalimat dapat dianalisis secara semantis berdasarkan struktur sintaksis.  

Ambiguitas atau ketaksaan mempunyai pengertian dari beberapa ahli antara lain, Dardjowijdojo 

(1983), Chaer (2007) , Wijana (2008), Pateda (2010),   ambiguitas   adalah   kegandaan   arti   kalimat   

yang diucapkan   si pembicara. Sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami oleh si pendengar. 

Ada beberapa sebab ambiguitas ini dapat terjadi. Kegandaan arti dapat disebabkan oleh ucapan-ucapan   

yang tidak tepat intonasinya, jedanya, atau juga    disebabkan pemakaian katanya yang bersifat polisemi 

ataupun disebabkan oleh struktur kalimatnya.  

Abdul   Chaer   (2007:149)   Secara   gampang   ketaksaan   itu   dapat   diartikan atau   ditafsirkan   

sebagai   memiliki   lebih   dari   satu   makna   akan   sebuah   konstruksi sintaksis. Ambiguitas memiliki 

makna lebih dari satu. Dari segi pemrosesan untuk pemahaman,   kalimat        yang   ambigu   

memerlukan   waktu yang   lebih   lama   untuk diproses. Hal ini terjadi karena pendengar menerka makna 

tertentu tetapi ternyata terkaan   dia   itu   salah   sehingga   dia   harus   mundur   lagi   untuk   

memproses   ulang seluruh interpretasi dia.  

Wijana (2008), menyebutkan bahwa kata yang berpolisemi, seperti beruang, mengukur,   

mengarang,   dan   sebagainya,   dalam   bahasa   Indonesia   memiliki   lebih dari   satu   makna.   

Dengan   kata   lain,   kata-kata   tersebut   memiliki   makna   ganda. Masalah   yang berkaitan   dengan 

makna   ganda ini, di dalam ilmu  bahasa   disebut ketaksaan (ambigouus). Perlu pula diketahui bahwa di 

dalam bahasa ada berbagai jenis ketaksaan dan berbagai alasan mengapa suatu bentuk kebahasaan itu 

bersifat taksa.  

Chaer (2007: 149) dalam bukunya  “Leksikologi & Leksikografi Indonesia”, mengungkapkan   

secara   gampang   ketaksaan   itu dapat diartikan atau ditafsirkan sebagai memiliki  lebih   dari  satu 

makna akan sebuah kontruksi  sintaksis. Istilah lain ambigu, ambiguitas, dan   keambiguan)   sebetulnya 

bukan masalah makna leksikal, melainkan merupakan masalah  makna  sintaksikal. Namun, di dalam 

berbagai sumber ada yang disebut ketaksaan leksikal meskipun penyebab sebenarnya adalah masalah 

sintaktik.  

Berdasarkan beberapa pengertian ambiguitas tersebut   secara   sederhana ambiguitas   atau   

ketaksaan   dapat   diartikan   sebagai   kalimat   yang   memiliki   lebih dari satu makna yang dapat 

disebabkan oleh makna leksikal maupun sintaksisnya. 

Wijana   (2008:75),   membagi       secara   sederhana   ketaksaan    didalam    bahasa dapat    

dibedakan menjadi dua jenis,  yakni   ketaksaan   leksikal   dan  ketaksaan gramatikal.    Pertama,  

ketaksaan leksikal   adalah kegandaan  makna yang ditimbulkan karena adanya butir-butir leksikal yang 

memiliki makna ganda baik penerapan pemakainya maupun karena hal-hal yang bersifat leksidental. 

Misalnya kata ramai yang digunakan dalam kalimat (1) Siang hari jalan Malioboro sangat ramai 

(bermakna penuh dengan kendaraan); (2)  Seminggu setelah  peristiwa kerusuhan, toko   mulai  ramai 

(bermakna   ‘banyak   atau   penuh   pengunjung);   pada   kalimat (3)   Corak   baju   yang dipakainya 

sangat ramai (bermakna   penuh dengan hiasan). ketaksaan leksikal bersifat aksidental karena 

kegandaan makna itu terjadi   karena   kebetulan   leksem-leksem   itu   memiliki   bentuk   yang   sama   

baik secara fonologis maupun ortografis.  

Kedua, ketaksaan gramatikal yaitu ketaksaan yang terbentuk karena proses penggabungan 

satuan-satuan lingual menurut sistem bahasa tertentu. Kata lukisan dan   adik   secara   mandiri   tidak   

taksa   tetapi   setelah   digabungkan   menjadi   lukisan adik. Frasa lukisan adik di dalam bahasa 

Indonesia mempunyai makna (1) lukisan milik adik; (2) lukisan yang dibuat oleh adik; (3) lukisan yang 

objeknya adik, (4) lukisan untuk adik; dan (5) lukisan yang diberi adik. 

Penelitian  Ketaksaan pada Judul Berita Media Massa Regional DIY dan Jateng yang didanai oleh 

DIPA Universitas Tidar bertujuan mendeskripsikan jenis-jenis ketaksaan serta implikasinya terhadap 

pembaca media massa.  
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2. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 

dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Menurut  Moleong (1996:4), karena 

ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat 

dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. 

Sumber data berasal dari  penggunaan bahasa jurnalistik pada Harian Tribun, Harian Kedaulatan 

Rakyat, Harian Suara Merdeka dan Harian Radar Kedu. Alat pengumpul data utama adalah peneliti.  Data 

primer judul-judul berita yang mengandung ketaksaan pada keempat harian tersebut.  Data sekunder 

bersumber dari  wawancara dengan pembaca berita tentang pemahaman terhadap judul-judul berita yang 

taksa.  

Judul berita pada keempat media massa tersebut periode April  – Juli 2017 dicatat pada kartu data. 

Judul berita yang bersifat taksa diklasifikasikan berdasarkan jenis ketaksaan (semantik, sintaksis). Judul 

berita yang mengandung ketaksaan dianalisis. Hasil analisis ketaksaan judul berita dipilah-pilah serta 

diklasifikasikan menurut jenis ketaksaannya  (leksikal atau gramatikal).  

Pembaca berita yang diwawancarai terkait judul berita yang mengandung ketaksaan terdiri dari dua 

kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok terdidik, mahasiswa dan dosen. Kelompok kedua 

merupakan kelompok kurang terdidik yaitu responden yang latar belakang pendidikannya tamat SD dan 

drop out SD. Seluruh responden berjumlah 50 orang.  

 

3. PEMBAHASAN 

Jenis-jenis ketaksaan yang terdapat pada media massa regional DIY dan Jawa Tengah 

tersebut adalah sebagai berikut.  

3.1 Ketaksaan Leksikal 

Jenis ketaksaan leksikal yang diperoleh dari data, sebagai berikut.  

a. Homonimi 

Homonimi adalah satuan kebahasaan yang sama dan memiliki makna berbeda serta tidak memiliki 

benang merah sama sekali. Setelah dilakukan analisis data, berikut ini adalah jenis homonimi yang 

ditemukan.  

Jenis homonimi pada judul berita media masuknya kata-kata baru.  

(1) Promosikan Tarung Derajat (Radar Kedu, 20 Juli 2017) 

(2) Gubernur Ganjar Juluki Topo Anak Ajaib (Radar Kedu, 19 Juli 2017) 

(3) Alumni SMK Swadaya ke Malaysia (Radar Kedu, 3 Juli 2017) 

Pada data (1) kata Tarung Derajat merupakan nama suatu perkumpulan. Padahal, tarung memiliki 

makna ‘berlaga’ dan derajat ‘pangkat’. Jika tidak diperjelas, judul tersebut menimbulkan ketaksaan. Begitu 

juga dengan data (2) kata Topo merupakan nama orang, di sisi yang lain topo juga bentuk lain dari 

bertapa ‘mengasingkan diri dari keramaian’.  Pada data (3) kata swadaya dalam frasa SMK Swadaya 

menimbulkan ketaksaan karena swadaya memiliki dua kemungkinan makna. Pertama, swadaya 

bermakna ‘tenaga sendiri’ dan swadaya yang merupakan nama sekolah. Setelah berita tersebut dibaca, 

yang dimaksud penulis adalah SMK Swadaya sebagai nama sekolah.  

Data (18) Pohon Pisang Pagi Berbuah Lima Tandan  mengandung ketaksaan pada pada Pohon 

Pisang Pagi; arti (1) pohon pisang yang diberi nama pagi atau pagi hari, arti (2) pohon pisang milik orang 

yang bernama Pagi. Setelah membaca teras berita, pembaca baru mengetahui bahwa Pagi merupakan 

nama orang. Ketaksaan jenis ini biasanya “disengaja” wartawan dan redaktur agar judul berita lebih 

menarik serta membuat orang terprovokasi untuk membaca. 

b. Polisemi  
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Ketaksaan leksikal berikutnya adalah polisemi. Polisemi merupakan satuan kebahasaan yang 

memiliki makna berbeda tetapi masih berhubungan. Berikut ini adalah beberapa polisemi yang ditemukan 

pada judul media massa regional Jawa Tengah.  

Pertama, polisemi karena bahasa figuratif. Data (4), (5), dan (6) di bawah ini.  

(4) Tanpa Titipan Namun Terserah Ganjar (Radar Kedu, 20 Juli 2017) 

(5) Pulang Pengajian, Tewas Dihajar Lancer (Radar Kedu, 13 Juli 2017) 

(6) Dari Pesantren Tumbuh Madrasah (Radar Kedu, 4 Juli 2017) 

Kata titipan berasal dari titip ‘menaruh barang untuk dirawat’. Akan tetapi, kata titipan pada data (4) 

di atas memiliki makna orang yang dititipkan untuk bekerja pada suatu instansi karena faktor 

kekeluargaan. Jadi, kata titipan tersebut merupakan kiasan dari barang yang dititipkan menjadi orang 

yang dititipkan. 

Pada data (5) kata dihajar berasal dari hajar ‘memukuli supaya jera’. Padahal, kata hajar yang 

dimaksud adalah ditabrak. Lancer merupakan merek mobil. Jadi, tewas dihajar Lancer sebetulnya adalah 

tewas ditabrak Lancer. Akan tetapi, dihajar dengan ditabrak memiliki benang merah yang sama yaitu 

sama-sama disakiti.  

Data (6) juga polisemi yang disebabkan karena bahasa figuratif. Kata tumbuh bermakna ‘hidup dan 

bertambah besar untuk sempurna’. Kata tumbuh biasanya digunakan untuk makhluk hidup. Pesantren 

dan madrasah dalam judul tersebut disamakan dengan makhluk hidup. Maksud dari kata tumbuh tersebut 

adalah berdiri atau didirikan.  

Kedua, pengaruh bahasa lain. bahasa asing atau daerah dapat menjadi pengaruh lahirnya 

polisemi. Suatu satuan kebahasaan dari bahasa asing menimbulkan makna baru yang masih 

berhubungan dengan makna primernya. Perhatikan data berikut ini.  

(7) Tukang Becak Obok-obok Bocah 10 Tahun (Radar Kedu, 21 Juli 2017) 

Kata obok-obok berasal dari bahasa Jawa. Obok-obok bermakna memegang-megang air dengan 

tangan untuk bermain. Kata obok-obok dalam judul tersebut bermakna pelecehan seksual pada anak. 

Dengan demikian, untuk mengungkapkan pelecehan tersebut digunakan kata obok-obok karena 

tindakannya disamakan.  

Ketiga, polisemi akibat spesialisasi dalam lingkungan sosial. Spesialisasi terjadi karena pengaruh 

penggunaan istilah dalam bidang tertentu. Misalnya data berikut ini. 

(8) Truk Pasir Tancap Gas (Radar Kedu, 20 Juli 2017) 

(9) PPP Buka Lowongan Bupati (Radar Kedu, 3 Juli 2017) 

Frasa tancap gas merupakan istilah dalam bidang transportasi. Tancap gas bermakna ‘menginjak 

pedal gas mobil untuk menjalankannya dengan kencang’. Akan tetapi, hal yang dimaksud pada frasa 

tersebut merupakan truk pasir kecelakaan. Frasa tancap gas dan kecelakaan masih berhubungan karena 

tancap gas membuat mobil melaju kencang dan dapat menjadi penyebab kecelakaan.  

Data (7) terdapat kata lowongan. Lowongan merupakan istilah dibidang profesi. Istilah lowongan 

bermakna pekerjaan atau jabatan yang terluang. Biasanya pekerjaan atau jabatan tersebut dipromosikan 

oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan pegawai yang diinginkan. Akan tetapi, pada data tersebut 

lowongan malah dibuka oleh PPP yang merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Selain itu, kata 

lowongan juga disertai dengan kata bupati.  Biasanya jabatan bupati dipilih secara demokrasi melalui 

pemilihan umum. Maka, kata lowongan tersebut menjadi berbeda maknanya karena penggunaan istilah 

pada bidang yang kurang biasa.  

Keempat, polisemi akibat pemahaman terhadap makna yang tidak lengkap. Data (29) Terjangkiti 

Kanker Darah, Yudi Butuh Uluran Tangan. Arti terjangkiti; ‘kena penyakit menular’. Kanker darah bukan 

penyakit menular, wartawan memahami makna terjangkiti hanya sebagian saja yaitu ‘kena’. Dengan 

demikian judul berita tersebut tidak tepat karena kanker bukan penyakit menular. Pembaca judul berita 

yang tidak memiliki pengetahuan tentang kanker mungkin akan takut berdekatan dengan penderita 

kanker karena takut tertular.  

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  649 

 

 

Ketaksaan leksikal berikutnya diakibatkan relasi leksikal di antara dua atau lebih satuan 

kebahasaan pada judul. Relasi leksikal tersebut menimbulkan perlawanan makna di antara keduanya. 

Perhatikan data (10) dan (11) berikut ini.  

(10) Gunakan Insting, Lebih Fokus dan Cepat Memahami (Radar Kedu, 31 Juli 2017) 

(11)  Pembeli Tak Kuat Pedas, Diminta Bayar Berlipat (Radar Kedu, 28 Juli 2017) 

Kata insting pada data (10) bermakna ‘pola tingkah laku turun-menurun yang dibawa sejak lahir’. 

Dengan kata lain, insting digerakkan oleh alam bawah sadar. Frasa yang mengikuti kata insting adalah 

lebih fokus dan cepat memahami. Fokus dan pemahaman ditimbulkan dari proses belajar dan 

konsentrasi, bukan insting. Dengan demikian, keduanya menimbulkan perlawanan makna. Data (11) juga 

sama, tak kuat pedas dan bayar berlipat merupakan perlawanan makna. Tak kuat pedas berarti cabai 

yang dibutuhkan sedikit seharusnya harga yang dibayarkan lebih murah. Maka, dua satuan kebahasaan 

tersebut ternasuk perlawanan makna.  

3.2  Ketaksaan Gramatikal 

Ketaksaan gramatikal muncul karena susunan kata pada judul. Ketaksaan tersebut ditimbulkan dari 

kurangnya salah satu satuan pembentuk kalimat seperti subjek, predikat, atau objek. Selain itu, ketaksaan 

gramatikal juga ditimbulkan dari penggunaan tanda baca. Perhatikan data berikut ini.   

(12) Turunkan Tiga Pemain Anyar (Radar Kedu, 20 Juli 2017) 

(13) Digembleng fisik dan Mental (Radar Kedu, 31 Juli 2017) 

(14) Sidang Berpakaian Seksi, Ditegur Hakim (Radar Kedu, 14 Juli 2017  

Kata turunkan dan digembleng pada data (12) dan (13) menimbulkan ketaksaan akibat kurangnya 

subjek. Kata turun menjadi ambigu. Turunkan dapat bermakna menurunkan pemain ke lapangan atau 

dapat juga tidak memainkan lagi. Kata digembleng memiliki makna berkumpul menjadi satu. Akan tetapi, 

pada data tersebut yang dimaksudkan adalah ditempa. Dengan tidak adanya subjek, susunan kata 

tersebut menjadi ambigu.  

Data (14) menunjukkan penggunaan subjek yang kurang tepat. Yang berpakaian seksi bukan 

sidang karena sidang tidak menunjukkan nama orang. Ketaksaan terjadi karena kebingungan sidang 

merupakan nama orang atau peristiwa. Dengan susunan kata seperti di atas, ketaksaan akan terjadi.  

(15)  Uji Baca Mata Novel Membaik (Radar Kedu, 3 Juli 2017) 

(16) Tak Perlu Khawatir Rekening Dikenai Pajak (Radar Kedu, 19 Juli 2017) 

Data (15) dan (16) menunjukkan ketaksaan akibat tidak adanya tanda penghubung. Data (15) 

memiliki makna yang berbeda jika terdapat tanda baca. Misalnya, Uji Baca, Mata Novel Membaik. Setelah 

uji baca, ternyata mata Novel membaik. Dapat pula tidak diberi tanda penghubung yang bermakna hasil 

uji baca mata Novel membaik dari hari ke hari. Data (16) juga bermakna ganda karena tidak adanya 

tanda baca. Kemungkinan susunan kalimat adalah Tak Perlu Khawatir Saat Rekening Dikenai Pajak atau 

Tak Perlu Khawatir, Rekening Akan Dikenai Pajak. 

Data (17)  Lagu bikin belajar lebih menyenangkan secara sepintas tidak bermasalah. Jika digali 

lebih lanjut benarkah lagu dapat menjadikan belajar lebih menyenangkan. Kita membayangkan situasi 

belajar anak didik dalam kelas, kemudian teks lagu/nyanyian diberikan pada siswa. Apakah lagu tersebut 

membuat belajar lebih menyenangkan atau aktivitias menyanyikan lagu yang membuat belajar lebih 

menyenangkan.  Data ini mengandung kesalahan penalaran penulis (wartawan), seolah lagu identik 

dengan menyanyikan lagu. Alternasi judul berita tersebut misalnya Bernyanyi Bikin Belajar Lebih 

Menyenangkan. 

  Data (19) Tidak bayar bisa dibongkar memiliki subjudul Pemkot Wajib Tagih Tunggakan Pajak 

Reklame. Tidak bayar bisa dibongkar secara gramatikal, judul tersebut tidak lengkap dan kekurangan 

unsur objek dan subjek kalimat. Tidak bayar ….// …. bisa dibongkar. Judul itu akan lebih lengkap jika 

objek kalimat ditambahkan menjadi; tidak bayar pajak, serta subjek kalimat berikutnya juga dilengkapi 

papan  reklame bisa dibongkar. 

  Data (20)  Kajian keluar langsung ditutup memiliki subjudul Satpol PP Bidik Toko Modern 
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Berjejaring Illegal Lainnya. Data ini setipe dengan data sebelumnya secara gramatikal ada unsur penting 

yang dilesapkan sehingga membuat arti judul tidak utuh. Kajian tentang apa yang keluar? Apa yang 

langsung ditutup? Bagi pembaca yang berpendidikan, subjudul akan membantu mereka melengkapi 

unsur-unsur yang dilesapkan penulis (wartawan) namun bagi pembaca yang belum lancar membaca, 

judul tersebut sangat membingungkan. Judul tersebut dapat dilengkapi dengan Kajian TMB Illegal Keluar, 

Toko Langsung Ditutup.  

 Data (21) Perekaman E KTP didatangi di rumah merupakan judul berita yang secara gramatikal 

dan logika tidak tepat. Dengan konstruksi tersebut maka yang dapat  dipahami adalah peristiwa 

perekaman E KTP tersebut didatangi (oleh seseorang) bertempat di rumah. Padahal tentu bukan seperti 

itu maksud penulis. Ada peristiwa perekaman E KTP, proses perekaman E KTP dilakukan di rumah-

rumah warga, artinya petugas mendatangi warga untuk perekaman E KTP. Judul tersebut dapat dibuat 

lebih gramatikal dengan mengubahnya menjadi; Petugas Perekaman E KTP Datang Ke Rumah Warga 

atau Perekaman E KTP  

Data (22) Pelatihan Pertolongan Pertama bagi Bidan mengandung ketaksaan gramatikal yang 

berkaitan dengan tanda baca atau jeda. Apakah pelatihan tentang pertolongan pertama bagi bidan atau 

bidan berlatih pertolongan pertama. Judul pada data (22) akan lebih mudah dipahami jika disusun 

menjadi; Bidan Ikuti Pelatihan Pertolongan Pertama. 

Data (23) Surat keterangan kesehatan hewan diperketat mengandung ketaksaan gramatikal karena 

kekurangan unsur kalimat. Bagaimana caranya membuat surat keterangan kesehatan hewan diperketat, 

hal ini dapat dianalogikan pada ungkapan pembawa acara untuk mempersingkat waktu (bagaimana 

caranya membuat waktu lebih singkat/pendek). Pada data (23) unsur kalimat izin dapat ditambahkan agar 

judul berita tersebut mudah dipahami. Izin Surat Keterangan Kesehatan Hewan Diperketat artinya untuk 

memperoleh izin keterangan kesehatan hewan, persyaratannya harus benar-benar dipenuhi. 

 

3.3 Implikasi Ketaksaan pada Pembaca 

Pembaca yang dijadikan responden implikasi judul berita yang mengandung ketaksaan berjumlah 

50 orang. Tiga puluh responden berasal dari kalangan terdidik (dosen, mahasiswa) sedangkan 20 

responden lainnya berasal dari kalangan kurang terdidik (dengan latar belakang pendidikan SD dan 

SMP). Sebesar 70% dari 30 responden terdidik mampu memahami judul berita dengan baik, sedangkan 

yang tidak memahami judul berita dengan baik hanya 30%. Dari 20 responden yang kurang terdidik, 

sebanyak 10% mampu memahami judul berita sedangkan responden yang tidak memahami judul berita 

yang mengandung ketaksaan sebesar 90%. 

Penelitian lebih lanjut terhadap implikasi judul berita yang mengandung ketaksaan pada pembaca 

perlu dilakukan, sehingga dampak dari ketaksaan judul berita yang berarti ketidakjelasan informasi dapat 

diubah dari negatif menjadi positif. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Jenis ketaksaan yang terdapat pada judul berita media massa regional DIY dan Jawa Tengah yaitu 

ketaksaan leksikal: homonimi, polisemi, dan perlawanan makna. Selain itu, terdapat pula ketaksaan 

gramatikal karena kurangnya subjek atau penggunaan tanda baca yang tidak tepat. 

 

4.2 Saran 

Peningkatan kualitas media massa di era global merupakan hal yang sangat penting. 

Seyogyanyalah di era teknologi informasi ini media massa menuju ke arah peran pentingnya sebagai 
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referensi bagi masyarakat, institusi pendidikan, maupun pemerintah. Untuk menjadi media massa yang 

layak dijadikan referensi, hindari ketaksaan dan tingkatkan kualitas bahasa dan konten berita. Media 

massa yang berkualitas juga menjadi indikator budaya literasi bangsa yang semakin meningkat. Peran 

Forum Bahasa Media Massa, editor dan redaktur bahasa semakin diaktifkan dan ditingkatkan.  

Rekomendasi dari tim peneliti adalah media massa sebaiknya berupaya untuk menghindari 

ketaksaan pada judul berita agar dapat meningkatkan diri menjadi media massa yang lebih berkualitas 

yakni sebagai media massa referensi. 
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ABSTRACT 
 This study aimed at describing: 1) Buleleng songket woven cloth motif as a traditional Balinese cultural 
heritage, 2) songket woven cloth development of Buleleng in the era of globalization, 3) its impact to the artists 
and songket woven cloth we produce. The research was conducted in Buleleng Regency with research location in 
four villages, namely Jinengdalem, Beratan, Petemon, and Sinabun which still develop songket woven cloth 
handicrafts. Songket woven cloth by the artists as the source of informants were taken by purposive sample, 
followed by snowball. The data were collected through observation, interview and documentation. Data analysis in 
this research use qualitative descriptive analysis. The result of his research songket woven cloth Buleleng has a 
characteristic where the decoration takes from the environment, in the form of plants, animals, and puppet motifs. 
In its decoration is a reflection of Balinese culture. The development of technology in the era of globalization, 
songket woven cloth by the artists are required to be creative and innovative in the manufacture of decorative and 
types of products to meet market needs. The artists not only make traditional decorations, but also develop 
products bag and slippers. The impact occurs diversification of the type and variety of songket woven cloth 
created by artists in Buleleng regency. Similarly, the function of songket woven cloth that used in the middle to 
upper class functioned as a cloth (kamen), changed the function for the fulfillment of fashion. 
 
Keywords: songket woven cloth, decorated style, globalization 

 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) motif tenun songket Buleleng sebagai warisan budaya 

tradisional Bali, 2) perkembangan tenun songket Buleleng pada era globalisasi 3) dampaknya kepada para 
perajin dan tenun songket yang dihasilkannya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan lokasi 
penelitian di empat desa, yakni Jinengdalem, Beratan, Petemon, dan Sinabun yang masih mengembangkan 
kerajinan tenun songket. Informan diambil secara purposive sample, dilanjutkan snowball. Pengumpulan data 
dilakukakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya tenun songket Buleleng memiliki ciri dimana ragam hias 
mengambil dari lingkungan, berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, dan motif wayang. Pada ragam hiasnya 
merupakan refleksi budaya Bali. Perkembangan teknologi di era globalisasi, perajin tenun songket dituntut untuk 
kreatif dan inovaif dalam pembuatan ragam hias dan jenis produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Perajin 
tidak saja membuat ragam hias tradisional, tetapi juga mengembangkan produk, seperti tas dan sandal. 
Dampaknya terjadi diversifikasi jenis dan ragam hias tenun songket yang diciptakan oleh perajin di Kabupaten 
Buleleng. Demikian pula halnya terhadap fungsi dari tenun songket yang dulu pemakaiannya di kalangan kelas 
menengah ke atas yang difungsikan sebagai kain (kamen), berubah fungsi untuk pemenuhan fashion.  
 
Kata Kunci: tenun songket, ragam hias, globalisasi 
 

 
1. Pendahuluan 

 Tenun songket sebagai produk kerajinan atau kriya merupakan kekayaan budaya yang 

berkembang di masyarakat. Ciri khas yang paling menonjol pada tenun songket adalah bentuk ragam 

hiasnya. Ragam hias tenun songket dibuat dengan teknik pakan tambahan (suplementary weft), 

dengan cara menambahkan benang pakan pada posisi horisontal kedalam benang lungsi (posisi 

vertikal) saat proses menenun. Menurut Nusyirwan, bila diamati seorang perajin dalam proses 

menenun dengan cara penambahan benang pakan (menggunakan benang emas, benang perak, atau 

jenis benang berwarna lainnya) kelihatan seperti menyungkit. sehingga kain yang dihasilkan disebut 

dengan kain songket (Nusyirwan, 1982: 9). Pada ragam hias tenun songket terpancar suatu 

keindahan atau estetika, sehingga menunjukkan bahwa tenun songket sebagai produk kriya yang 

berkualitas. 

 Ragam hias yang ada pada kain tenun songket merupakan perwujudan keindahan manusia 

dan alamnya. Terciptanya ragam hias ini dilandasi oleh pengetahuan manusia tentang lingkungannya 
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yang dapat merangsang untuk menciptakan aneka ragam hias. Benda-benda alam yang 

diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk  ragam hias seperti, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, 

unsur-unsur alam yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan kepercayaan disarikan ke dalam suatu 

perwujudan keindahan yang harmonis ( Tim,,1984:1; Kartiwa, 1996: 8). 

 Di Buleleng potensi perajin tenun songket terdapat di Desa Jinengdalem, Desa Beratan, Desa 

Petemon, dan Desa Sinabun (Sila, dkk., 2015). Keempat desa tersebut masih tetap melestarikan 

kerajinan tenun songket sebagai warisan budaya di masyarakat yang berjalan secara turun-temurun. 

Para perajin dari empat desa tersebut menjadi modal budaya bagi Buleleng karena mereka memiliki 

keterampilan dan spesialisasi sebagai penghasil tenun songket, dan memiliki modal sosial sebagai 

komunitas masyarakat perajin kain tenun yang bekerja secara kelompok, serta menjadi modal 

ekonomi melalui alat-alat tenun yang dimiliki oleh perajin, dan hasil produksinya yang dapat dijual. 

 Globalisasi menimbulkan perubahan dalam pembuatan ragam hias dan jenis produk tenun 

songket yang dibuat oleh perajin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina, bahwa perajin 

tenun songket dalam pembuatan ragam hias bukan saja membuat ragam hias tradisional yang 

berlangsung secara turun-temurun, akan tetapi saat ini sudah mengembangkan ragam hias modern 

dan posmodern sesuai dengan kebutuhan konsumen (Agustiana, 2014: 18). Hal tersebut didukung 

oleh hasil penelitian Candra dewi, bahwa teknik menenunpun mengalami perkembangan, kalau dulu 

perajin hanya menggunakan teknik tradisional (cag-cag), sekarang selain menggunakan cag-cag, ada 

yang menggunakan  Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) (Candra Dewi, 2014: 27).  Melalui teknik 

tersebut dapat menghasilkan beraneka ragam jenis motif hias dan menghasilkan kain tenun songket 

yang lebih lebar. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengungkap 

keberadaan tenun songket Buleleng pada era globalisasi dengan merumuskan tiga permasalahan 

sebagai berikut: (1) Bagaimanakah ragam hias tenun songket Buleleng sebagai warisan budaya 

tradisional Bali? (2) Bagaimanakah perkembangan tenun songket Buleleng pada era globalisasi? (3) 

Apa dampaknya kepada perajin setempat dan tenun songket Buleleng yang dihasilkannya? 

Tenun songket merupakan potensi dari Bali Utara atau kabupaten Buleleng sebagai kekuatan 

modal budaya dalam pemertahanan nilai-nilai seni budaya masyarakat yang sudah berkembang 

selama bertahun-tahun. Perajin sebagai masyarakat yang memiliki spesialisasi dan kekuatan modal 

budaya karena menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam berkarya seni yang dapat 

dipresentasikan melalui berbagai jenis kain tenun songket dengan kualitas tinggi dan memiliki 

karakteristik sebagai pencipta/penghasil tenun songket Buleleng. 

Terciptanya seni kerajinan tenun songket tidak lepas dari latar belakang kehidupan masyarakat 

Bali yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya Hindu. Dalam kegiatan ritual agama Hindu kain tenun 

songket memiliki peranan penting, biasanya digunakan dalam kegiatan upacara manusa yadnya 

seperti upacara potong gigi, dan upacara perkawinan, dan juga dipakai untuk dewa yadnya untuk ke 

pura. Tenun songket juga ditampilkan dalam parade budaya seperti pada Pesta Kesenian Bali melalui 

potensi masing-masing daerah (kabupaten) di Bali, pada acara mepeed dalam suatu upacara ritual. 

Penggunaan kain tenun songket dapat menunjukkan status dari pemakainya, karena tenun songket 

merupakan kain tenun yang berkualitas dengan harga yang cukup mahal. Adapun jenis-jenis karya 

seni kerajinan tenun songket adalah: kain (kamen), kampuh (saput), selendang, dan destar. 

Perkembangan saat ini tenun songket dibuat menjadi tas, dompet, sandal yang dikombinasi dengan 

bahan-bahan lainnya. Berbagai jenis kain songket tersebut terdapat motif-motif hias yang memiliki 

nilai estetik (Marhaeni, dkk., 2013: 77-79). 

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian di lakukan di Kabupaten Buleleng 

terdapat di empat lokasi, yakni di Desa Jinengdalem, Desa Beratan, Desa Petemon, dan Desa 

Sinabun. Sumber informan dalam penelitian ini adalah perajin, pengepul dan pemilik toko yang 

menjual kain tenun songket. Penentuan informan dilakukan secara purposive sample dan dilanjutkan 

dengan snowball. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif yang dilakukan oleh Miles dan 
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Huberman; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Patilima, 2013: 100-

101). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Ragam hias tenun songket Buleleng sebagai warisan budaya tradisional Bali masih tetap 

dikerjakan oleh perajin saat ini. Kekuatan modal budaya ditunjukkan melalui jumlah perajin yang 

masih aktif menekuni kegiatan menenun kain songket, dan beragamnya motif-motif hias yang selalu 

mengikuti perkembangan jiwa jamannya. Dari segi bahan atau media, saat ini jenis-jenis bahan yang 

digunakan tenun songket tidak terbatas pada benang emas benang perak, dan benang katun, namun 

sekarang sudah banyak menggunakan benang sutra, sehingga memiliki kualitas yang sangat baik. 

Seperti yang dituturkan oleh Ni Ketut Sriponi (53 tahun) perajin dan pengepul dari Jinengdalem, di 

samping keanekaragaman bahan yang digunakan, juga motif-motif hias dengan mengambil unsur 

tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Tenun songket yang diciptakan oleh perajin di Buleleng 

juga sangat beragam. Adapun motif hias tersebut yakni: motif hias tirta nadi, motif hias cakra kurung, 

motif hias wayang, patra punggel, motif kalarau, motif semangi gunung, bunga mawar, bunga pucuk 

(kembang sepatu), burung merak, bade, dan lain-lain (wawancara Sabtu, 5 Agustus 2017). Adapun 

beberapa jenis motif hias tenun songket Buleleng sebagai berikut. 

 

                      
     Gb.1: Motif Tirtanadi                    Gb..2: Motif Bururng Merak           Gb. 3: Motif  Wayang 

     Foto: I Nyoman Sila                      Foto: I Nyoman Sila                        Foto: I Nyoman Sila 

 

Komposisi, penempatan ragam hias tenun songket tergantung dari jenis motif hias yang dibuat. 

Dalam penempatan ragam hias biasanya ada yang dinamakan dengan ragam hias pokok (utama) 

kemudian ada yang berupa isian-isian atau pelengkap. Ragam hias pokok yang lebih dominan 

sehingga kelihatan lebih menonjol dari motif yang lain. Contoh motif hias burung merak yang dominan 

adalah bentuk burung meraknya. Komposisi motif hias pada kain tenun songket biasanya motif hias 

pokok ditempatkan ditengah-tengah kain dan ditempatkan berjejer atau berhadap-hadapan, dan isian-

isian sebagai pendukung dari motif hias pokok/utama.  

Ritme/irama, penataan ragam hias tenun songket ditampilkan secara berulang-ulang secara 

teratur. Pengulangan tersebut ada yang menggunakan motif yang sama, ada pula yang menggunakan 

motif berbeda disusun secara berselang seling. Pengulangan penempatan motif hias dapat juga 

dilakukan dengan penggunaan benang yang berbeda, sehingga tidak tampak monotun atau secara 

keseluruhan tampak adanya irama. Penyusunan irama dapat juga ditampilkan melalui pengaturan 

bentuk motif hias seperti: besar- kecil, tinggi- rendah, panjang –pendek, dan pengaturan warna-warna 

yang berbeda secara berulang ulang. 

Keseimbangan, penataan ragam hias tenun songket lebih dominan pada keseimbangan 

simetris. Keseimbangan simetris merupakan pengaturan yang tidak banyak mengambil resiko, karena 

tidak akan menimbulkan kesan berat sebelah. Secara umum penempatan ragam hias tenun songket 

adalah simetris, atau menyebar secara seimbang pada seluruh bidang kain. Seperti pada motif hias 

burung merak, ditempatkan dengan posisi berhadap-hadapan yang disusun secara berulang-ulang 

pada bidang kain. Dan motif pinggiran simetris antara bagian atas dengan bagian bawah, bagian 

pinggir kanan dan kiri secara simetris, sehingga tidak menimbulkan berat sebelah (Sila, 2013: 163-

164).. 
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Para perajin tenun songket sudah sangat memahami nilai-nilai estetis pada kain tenun songket, 

sehingga bentuk-bentuk motif hias yang dibuat disesuaikan dengan pola-pola yang sudah ada dengan 

teknik menenun. Pembuatan motif hiasnya mengandung unsur-unsur seni rupa seperti: garis, bidang, 

warna, dan tekstur sangat tampak pada motif-motif hias tersebut. Penggunaan warna juga tidak lepas 

dari pertimbangan-pertimbangan pada teori warna seperti warna primer: merah, kuning, biru, dan 

dipadukan dengan warna-warna skunder, sehingga secara keseluruhan memiliki nilai-nilai artistik dan 

estetis tenun songket Buleleng. Menurut Seraya, dari komponen pokok bila diperhatikan secara umum 

ragam hias`yang berkembang pada prinsipnya ada lima jenis, yakni ragam hias geometris, tumbuh-

tumbuhan, bunatang, manusia, dan unsur-unsur alam (Seraya, 1981: 11-12} 

 Globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak terhadap 

perkembangan tenun songket yang dibuat oleh para perajin di Buleleng. Saat ini sudah banyak 

berkembang kain tenun yang merupakan penggabungan dari kain tenun endek, kain jumputan (tenun 

ikat), dan kain batik dikombinasi dengan penerapan motif-motif hias dengan teknik tenun songket. 

Munculnya produk-produk tersebut tidak lepas dari eksplorasi dari perajin untuk menjadikan tenun 

songket sebagai industri kreatif, dalam memenuhi tuntutan masyarakat konsumen. Para  perajin harus 

mampu mengikuti selera konsumen dan selalu membaca kebutuhan konsumen. Saat ini produk-

produk tenun songket bukan saja digunakan dalam upacara ritual, namun sudah menjadi produk 

fesyen. Hal ini mengakibatkan terjadinya diversifikasi seni kerajinan tenun  songket, dan penguatan 

modal budaya/kultural dari perajin. Berdasarkan penuturan I Ketut Rajin (51 tahun) pemilik 

“Pertenunan Artha Dharma” produk-produk tenun songket tidak terbatas pada jenis kain saja, namun 

sudah dimodifikasi menjadi berbagai jenis dompet, tas, sandal dan lain-lain. 

           

                       
   Gb. 4: Songket Jumputan            Gb. 5: Tas Songket                       Gb. 6: Sandal Songket  

    Foto: I Nyoman Sila                            Foto: I Nyoman Sila                      Foto: I Nyoman Sila 

                        
Dampak globalisasi pada tenun songket  yang dihasilkan oleh perajin menjadi lebih beragam. 

Keberagaman tenun songket dapat dilihat dari bahan yang digunakan, proses pembuatan, dan jenis 

produknya. Terlebih lagi era globalisasi ketika produk-produk tenun songket beruhubungan dengan 

industri telah mengalami perubahan, proses penggarapannya berpadu dengan teknologi menjadikan 

produk tenun songket menjadi beragam (Suyanto, 2010: 100). Beberapa produk tenun songket ada 

yang berubah dari pakem-pakem yang mengikatnya sebagai produk tradisional fungsional untuk 

memenuhi kebutuhan spiritual.  

Wujud tenun songket ada yang dua dimensi dan tiga dimensi, fungsional dan non fungsional 

(benda seni/estetis). Spesialisasi penggunaan bahan satu produk tenun songket tidak terbatas pada 

satu jenis bahan saja, akan tetapi banyak pula dikombinasi dengan bahan yang lain, sehingga 

menghasilkan produk tenun songket yang sangat beragam. Diversifikasi atau penganekaragaman 

pada tenun songket di Buleleng saat ini merupakan dampak dari globalisasi. Sebagai budaya rakyat 

keanekaragaman tenun songket yang dibuat oleh para perajin adalah karya-karya tradisional untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan 

upacara ritual. Karya-karya yang diciptakan berdasarkan kaidah-kaidah tradisi yang telah menjadi 

kesepakatan  bersama dalam masyarakat. Perkembangan selanjutnya era modern membuat perajin 

tidak semata-mata membuat karya tradisional, namun sudah dapat mengembangkan ide kreatifnya 

secara pribadi dengan menghasilkan karya-karya seni modern dengan identitas pribadi tanpa harus 

mengacu pada nilai-nilai tradisi.  
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Diversifikasi atau penganekaragaman pada tenun songket di Buleleng saat ini merupakan 

dampak dari globalisasi. Sebagai budaya rakyat keanekaragaman tenun songket yang dibuat oleh 

para perajin adalah karya-karya tradisional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri baik untuk 

kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan upacara ritual. Karya-karya yang diciptakan 

berdasarkan kaidah-kaidah tradisi yang telah menjadi kesepakatan  bersama dalam masyarakat. 

Perkembangan selanjutnya era modern membuat perajin tidak semata-mata membuat karya 

tradisional, namun sudah dapat mengembangkan ide kreatifnya secara pribadi dengan menghasilkan 

karya-karya seni modern dengan identitas pribadi tanpa harus mengacu pada nilai-nilai tradisi 

(Marhaeni, 2013: 78-79). 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka tenun songket Buleleng pada era globalisasi dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  

Tenun songket yang dihasilkan oleh perajin di Buleleng secara tradisional masih tetap 

melanjutkan jenis-jenis tenun songket yang dibuat oleh generasi sebelumnya, seperti membuat kain 

(kamen),  selendang, destar, dan kampuh (saput). Jenis-jenis motif hias yang dibuat pada kain tenun 

songket mengambil dari unsur-unsur tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, alam, dan geometris. 

Pengaturan komposisi ragam hiasnya berdasarkan ragam hias pokok dan pinggiran disusun secara 

teratur dan lebih banyak pengulangan secara simetris. 

Perkembangan tenun songket Buleleng pada era globalisasi baik dari segi proses pembuatan 

dan motif hias yang dibuat mengalami perkembangan. Tenun songket yang dibuat oleh perajin seperti 

adanya perpaduan antara tenun songket dengan jumputan, tenun songket dengan endek, 

menggunakan benang sutra dan benang berwarna lainnya.  

Dampak globalisasi terhadap tenun songket yang dihasilkan oleh perajin tidak selalu mengacu 

pada produk-produk yang sudah ada sebelumnya, namun sudah terjadi diversifikasi, Hasilnya berupa 

kain tenun songket kombinasi berbagai warna, bahan, teknik yang digunakan, serta hasil produk 

berupa kain untuk upacara ritual dan produk fashion seperti tas dan sandal. Globalisasi membuat 

perajin tenun songket Buleleng menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk memenuhi selera konsumen.   
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 
Perubahan paradigma kurikulum pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada 

peningkatan kualitas dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam melaksanakan asesmen 

pembelajaran. Pergantian kurikulum ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada 

siswa yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan era globalisasi. 

Kurikulum 2013 (K13) misalnya, kurikulum ini digunakan atas dasar pengembangan dari kurikulum 

sebelumnya dengan beberapa perubahan pada fokus kurikulum. Perubahan tersebut terjadi sebagai 

hasil respon pemerintah terhadap pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memengaruhi kebutuhan manusia di bidang pendidikan. Perubahan tersebut kini memiliki fokus pada 

pengembangan kompetensi siswa, yang dijabarkan dalam Kompetensi Inti, sebagai dasar dari 

pembentukan pengetahuan mereka.  

Kebutuhan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dari penggunaan K13 mengharuskan 

pendidik untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan penilaian 

dengan baik.  Merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian yang baik berarti menciptakan 

suasana pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna dapat diciptakan dengan 

meningkatkan keautentikan tugas asesmen. Menurut Bachman dan Palmer (1999 dalam Brown, 

KEAUTENTIKAN ASESMEN GURU DALAM KONTEKS K13 

1,2Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FBS UNDIKSHA 
Email: ekawahyuni_echa@yahoo.com 

This study aims at analyzing the authenticity of teachers’ made assessment in Elementary schools that 
implement curriculum of 2013 in Buleleng sub district. The authenticity of teachers’ made assessment would be 
seen based on the assessment planning and its implementation. Exploratory mix-method was used as the design 
of this study which focused on describing the qualitative data supported by quantitative data. This study involved 
five English teachers and nine classes of students in total. The data were collected through documentation 
questionnaires, and interview. The data from the documentation were analyzed using a rubrik and the data from 
the questionnaires were analyzed using descriptive statistical analysis, while data from interview were used to 
support the main data. The result of the data analysis showed that the authenticity of teachers’ assessment 
planning and implementation was sufficient. This authenticity level was influenced by the lack of relevancy of the 
teachers’ assessments to the characteristics of authentic assessment which resulted in the less ability of the 
assessment to meet the demands of the curriculum. Less appropriateness of the instrument was also another 
factor influencing this sufficiency. Although some assessments seemed to be authentic, less appropriateness of 
the implementation still occurred. Generally, the assessments planned and implemented are not able yet to 
represent students’ competency as it is required in real world.  

Keywords: authenticity of assessment, teachers’ assessment made, language learning 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keautentikan asesmen oleh guru di sekolah dasar yang 
menerapkan kurikulum 2013 di Kecamatan Buleleng. Exploratory method digunakan sebagai desain penelitian 
yang mengikutsertakan 5 guru Bahasa Inggris dan 9 kelas siswa sekolah dasar di Kecamatan Buleleng. Data 
dikumpulkan melalui studi dokumen, kuesioner, dan interview. Data dokumentasi dianalisis menggunakan rubrik 
penilaian dan data kuesioner dianalisis menggunakan analisi statistik desktiptif. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa perencanaan dan pelaksanaan asesmen guru berada pada katagori cukup otentik.  Hal ini disebabkan 
oleh kurangnya relevannya asesmen yang sudah direncanakan dengan karakteristik asesmen autentik yang 
mengakibatkan kurang mampunya asesmen guru dalam memenuhi tuntutan kurikulum. Kurang sesuainya 
instrumen asesmen yang direncanakan dan digunakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. 
Walaupun beberapa asesmen sudah autentik, namun kekurangsesuaian pelaksanaannya masih terlihat. Dengan 
demikian, asesmen yang direncanaan dan dilaksanakan belum mampu mewakili kompetensi siswa seperti yang 
diminta dalam dunia nyata. 

Kata kunci: keautentikan asesmen, asesmen guru, pembelajaran bahasa 
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2004) dan Gulikers (2004), keautentikan sebuah asesmen dapat ditingkatkan dengan 

menghubungkannya dengan tugas dunia nyata. Dengan meningkatkan level keautentikan dari tugas 

asesmen, maka siswa akan benar-benar mendapatkan pengalaman belajar yang mencerminkan 

kehidupan mereka secara nyata. Disinilah fokus yang terpenting dari pelaksanaan K13 di sekolah, 

yaitu melakukan penilaian yang autentik.  

Kata autentik dalam penilaian autentiksesungguhnya berarti menyajikan siswa dengan tugas-

tugas yang bermakna (Nitko, 1996). Menurut Wortham (2008), pembelajaran yang autentik 

didasarkan pada konstruksi pengetahuan dan fokus pada pemikiran tingkat tinggi. Pembelajaran 

seperti itu hanya mampu didapat melalui pelaksanaan asesmen autentik karena memiliki koneksi 

dengan dunia nyata dan memiliki konteks pembelajaran yang bermakna bagi pencapaian siswa. 

Ketika berbicara tentang penilaian autentik, ada beberapa fitur yang harus diperhatikan seperti (a) 

menekankan aplikasi yang berarti menilai siswa terhadap apa yang bisa mereka lakukan dan apa 

yang siswa ketahui, (b) fokus pada penilaian langsung di mana guru harus menilai target 

pembelajaran secara langsung, (c) menggunakan masalah realistik sehingga siswa dapat mengenali 

diri mereka sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, dan (d) mendorong pemikiran terbuka yang 

berarti bahwa guru harus memberikan tugas untuk mendapatkan lebih dari satu jawaban yang benar 

(Nitko, 1996). Dengan memerhatikan fitur-fitur asesmen autentik tersebut, baik guru maupun siswa 

akan mendapatkan manfaatnya. 

Imansyah (2012) mengungkapkan bahwa guru bahasa Inggris memiliki persepsi yang positif 

terhadap asesmen autentik walaupun kebanyakan dari mereka masih memiliki pengetahuan yang 

cukup mengenai implementasinya. Motivasi siswa juga meningkat dengan menggunakan asesmen 

autentik. Azim dan Khan (2012) juga berpendapat bahwa siswa mampu mengembangkan 

pemahaman tentang konsep ilmiah. Siswa menjadi aktif dan berani mengambil tanggung jawab 

terhadap pembelajarannya sendiri, sedangkan guru tak lagi menjadi center pembelajaran tetapi 

menjadi fasilitator bagi siswa. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kearney dan Perkins (2010) 

bahwa asesmen autentik menjadikan siswa aktif selama proses pembelajaran berlangsung yaitu 

melalui kegiatan kolaboratif. Asesmen autentik akan memberikan pengalaman belajar untuk melihat 

kualitas diri siswa secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan hasil belajar dan perkembangan 

siswa.  

Berbeda dengan paradigma lama dimana asesmen pembelajaran lebih ditekankan pada hasil 

yang cenderung menilai aspek kognitif saja melalui tes berupa pilihan ganda, mengisi titik-titik, benar 

atau salah, dan menjodohkan. Bentuk tes seperti itu dianggap gagal mengetahui progress kinerja 

siswa karena tidak mampu mengaitkan kompetensi yang diminta oleh kurikulum dengan kehidupan 

mereka di luar sekolah atau di masyarakat. Karena hanya menilai aspek kognitif saja, aspek afektif 

dan psikomotor siswa pun terabaikan sehingga asesmen guru menjadi kurang relevan. Selain itu, 

ditemukan pula bahwa asesmen guru kurang berorientasi pada proses pembelajaran dimana hanya 

hasil belajar saja yang dinilai. Bahkan banyak pula ditemukan ketidaksesuaian fokus dari pelaksanaan 

asesmen. Hal ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk memberlakukan K13 dimana aspek 

terpenting yang ditekankan adalah aspek penilaian yang mengacu pada penilaian autentik. 

Untuk memberikan pengetahuan yang baik mengenai pelaksanaan asesmen autentik, sudah 

banyak pelatihan-pelatihan mengenai penilaian dalam K13 yang diperuntukkan bagi guru guna 

memenuhi tuntutan kurikulum ini. Sehingga seharusnya guru sudah memiliki pengetahuan tentang 

penilaian dalam K13 namun belum secara menyeluruh dan maksimal (Marhaeni; Dantes; & Artini, 

2013). Dan diharapkan pula bahwa guru sudah mulai merancang dan melaksanakan asesmen 

autentik dalam pembelajaran siswa, sesuai dengan tuntutan K13. Melihat apa yang terjadi di sekolah 

dasar mengenai pelaksanaan K13, khususnya pelaksanaan penilaian, sangatlah menarik untuk 

melihat lebih mendalam tentang keotentikan dari perencanaan dan pelaksanaan asesmen autentik 

dalam pembelajaran bahasa Inggris dalam konteks K13 di sekolah dasar di Kecamatan Buleleng. 

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana hasil belajar siswa setelah asesmen guru 

diimplementasikan. 
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2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian mix-method yang mengekplorasi penomena pelaksanaan 

asesmen otentik dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar yang menerapkan kurikulum 

2013 di Kecamatan Buleleng. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak lima orang guru bahasa 

Inggris dan sembilan kelas siswa untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yang tersebar di tiga 

sekolah dasar yaitu SD Lab Singaraja, SD 4 Kampung Baru, dan SD 3 Banjar Jawa. Data 

dikumpulkan melalui studi dokumen seperti silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan 

instrumen-instrumen penilaian yang dibuat oleh guru. 

Data akan dianalisis untuk mengetahui tingkat keotentikan dari subyek penelitian yaitu 

keotentikan asesmen guru dilihat dari perencanaannnya dan pelaksanaannya. Adapun pedoman 

untuk mengetahui katagori tingkatan keotentikan asesmen guru dapat dilihat pada tabel di bawah. 

 

Tabel 1. Katagori Tingkatan Keotentikan Asesmen Guru 

No Nilai Tingkat Keautentikan 

1 X ≥ 90 Sangat tinggi 
2 70 ≤ X < 90 Tinggi 
3 50 ≤ X < 70 Cukup 
4 30 ≤ X < 50 Rendah 
5 X < 30 Sangat rendah 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Hasil analisis data menunjukkan koefisien tingkat keautentikan asesmen guru, dilihat dari segi 

perencanaan dan pelaksanaannya, oleh guru Bahasa Inggris di sekolah dasar yang menerapkan 

kurikulum 2013. Koefisien tingkat keautentikan asesmen guru disajikan dalam bentuk nilai rata-rata 

pada tabel di bawah. 

 

Tabel 2. Tingkat Keautentikan Asesmen Guru 

Variabel Nilai Rata-rata Tingkat Keautentikan 

Perencanaan Asesmen Guru 52.80 Cukup 
Pelaksanaan Asesmen Guru berdasarkan 
Persepsi Guru 

60.39 Cukup 

Pelaksanaan Asesmen Guru berdasarkan 
Persepsi Siswa 

57.57 Cukup 

 

Berdasarkan pada tabel tingkat keautentikan asesmen guru diatas, dapat dilihat beberapa 

informasi. Pertama, didapatkan hasil bahwa perencanaan asesmen guru berada pada tingkat 

keotentikan yang cukup. Hal ini disebabkan oleh erencanaan guru yang belum bisa dikatakan sesuai 

dengan kompetensi bahasa Inggris berdasarkan kurikulum 2013, karena guru-guru masih 

menggunakan silabus KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Dengan kata lain, belum ada 

penyesuaian kurikulum yang dilakukan oleh guru bahasa Inggris terkait dengan penerapan kruikulum 

2013. Hanya saja bila dicari kepaduan antara asesmen dengan kompetensi yang diajarkan dalam 

silabus, dapat dikatakan bahwa sebagian besar asesmen sudah dibuat berdasarkan kompetensi. 

Sayangnya, belum ada guru bahasa Inggris yang sudah merampungkan RPP pembelajaran bahasa 

Inggris sehingga sulit dicari kerelevanan antara silabus dengan RPP.  

Dari sekian RPP guru yang sudah rampung, hanya beberapa yang belum meliputi asesmen 

yang sesuai dengan silabus, artinya asesmen-asesmen tersebut belum mampu mengukur kompetensi 

siswa yang sesungguhnya. Dalam beberapa RPP guru, pembuatan instruksi cenderung belum 

mampu mengukur kompetensi dasar yang diajarkan. Sebuah instruksi yang baik dimulai dengan 

perencanaan yang baik yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Dengan mempersiapkan 

perencanaan yang baik, guru dapat mentransfer pengetahuannya kepada siswa sehingga siswa 

mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Dalam hal inilah, asesmen yang direncanakan harus 

benar-benar jelas dan reliabel. Sebelum melaksanakan asesmen, guru sebaiknya merencanakannya 

untuk mendapatkan hasil yang baik dari asesmen itu. Nitko (2001: 107) juga menyatakan bahwa 
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perencanaan pengajaran dan asesmen harus dikembangkan bersama. Perencanaan asesmen 

tersebut bertujuan untuk menyesuaikan apa dan bagaimana mereka mengajar dengan apa dan 

bagaimana mereka menilai. 

Terkait dengan asesmen kegiatan yang direncanakan dalam RPP, beberapa asesmen 

cenderung tidak memerhatikan manajemen waktu yang akan digunakan. Ada beberapa kegiatan 

sederhana yang menghabiskan waktu yang agak lama dan ada juga beberapa kegiatan kompleks 

yang menghabiskan waktu yang singkat. Contohnya dalam kegiatan menulis di kelas VI dimana siswa 

diminta untuk menceritakan pengalaman yang pernah dialami. Di dalam perencanaannya, kegiatan 

tersebut dihabiskan dalam satu kali pertemuan dimana setelah siswa menulis karangannya kemudian 

pekerjaan mereka dinilai. Satu hal yang harus diketahui guru dalam meningkatkan kompetensi 

menulis siswa adalah kegiatan menulis memerlukan sebuah proses yang memakan waktu yang 

panjang. Apabila asesmen yang direncanakan tidak memerhatikan waktu dalam pelaksanaannya, 

maka akan mengakibatkan permasalahan pada fokus pembelajaran tersebut. Salah satunya adalah 

ketika guru ingin memastikan bagaimana perkembangan kompetensi siswa (Wahyuni, 2013).  

Aspek lainnya yang memengaruhi tingkat keautentikan yang cukup ini adalah rubrik penilaian. 

Apabila keterkaitan dilakukan berdasarkan kecocokan asesmen dengan materi yang diajarkan, 

asesmen guru yang sudah direncanakan cukup relevan dengan materi yang diberikan, namun tetap 

ditemukan adanya ketidaksesuaian. Ketidaksesuain ini berkaitan dengan jenis instrumen yang 

direncanakan. Apabila guru ingin mengkondisikan siswa untuk menampilkan unjuk kerjanya, maka 

guru harus menyediakan instrumen yang baik yang dapat merefleksikan pelaksanaan asesmen 

kinerjanya. Keseluruhan instrumen yang direncanakan guru untuk melakukan penilaian adalah berupa 

tes. Tidak ada jenis rubrik yang digunakan untuk menilai kinerja siswa karena instrumen yang 

digunakan berupa tes dan tidak ada kisi-kisi yang dirancang dalam pembuatan tes tersebut.  Guru 

hanya membuat soal instrumen berdasarkan materi-materi di silabus dan rubrik yang digunakan pun 

sama dengan instrumen-instrumen lainnya. Diaz-Rico (2004: 82) berpendapat bahwa rubrik adalah 

pedoman penilaian yang menyediakan kriteria untuk mendeskripsikan aspek-aspek dari kinerja siswa. 

Rubrik penilaian membantu guru untuk memberikan nilai secara akurat, cepat, adil, dan reliabel. 

Tanpa rubrik penilaian, guru tidak akan memiliki pedoman bagaimana memberi nilai terhadap 

pekerjaan siswa. Walaupun ada jenis rubrik penilaian, namun tidak direncanakan secara jelas. Ada 

beberapa kelemahan rubrik penilaian yang dibuat oleh guru, seperti: 

1. tidak ada kejelesan deskriptor dari masing-masing kriteria, 

2. rubrik penilaian tidak memiliki bobot untuk masing-masing kriteria, 

3. beberapa kriteria dalam rubrik penilaian belum mewakili kompetensi yang seharusnya 

diukur. 

Rubrik-rubrik yang direncanakan oleh guru hanya terdiri dari kriteria dan nilainya tanpa ada 

deskriptor jelas bagaimana siswa akan dinilai. Jenis rubrik seperti ini menyebabkan guru 

menggunakan persepsinya terhadap siswa tersebut. Hanna dan Detmer (2004:220) dan Nitko (2001: 

113) juga berpendapat bahwa sangat penting membuatkan deskriptor kriteria secara lengkap dan 

jelas dengan bobotnya masing-masing sehingga guru mendapatkan informasi yang sangat akurat 

mengenai perkembangan siswa. 

Selain instrumen yang direncanakan, alat asesmen yang direncanakan yaitu berupa tes juga 

kurang baik, dimana tes tersebut tidak dibuat berdasarkan kisi-kisi dan tidak meliputi semua materi 

yang diajarkan. Guru membuat soal berdasarkan daftar materi yang sudah diajarkan sehingga hal ini 

menyebabkan satu materi memiliki jumlah soal yang lebih dibanding dengan materi lainnya. Bahkan, 

ada materi yang tidak tercakup dalam tes. Hal ini dapat menyebabkan hasil evaluasi yang bias yang 

berdampak pada kurang jelasnya persentase pencapaian materi. Dalam hal ini, guru harus menyadari 

bahwa kisi-kisi soal sangat diperlukan untuk mengetahui validitas instrumen guru. 

Terkait dengan relevansi asesmen yang direncanakan guru dengan karakteristik asesmen 

otentik, diketahui bahwa sebagian asesmen guru sudah dibuat berdasarkan kompetensi yang 

diajarkan dan asesmen-asesmen tersebut sebagian besar cenderung untuk menilai siswa secara 

individu. Selain itu, asesmen yang otentik juga mengharapkan guru untuk melakukan penilaian 

dengan melibatkan siswa dalam perencanaannya (Marhaeni, 2010). Namun, hasil analisis kuesioner 
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dan wawancara, guru terlihat tidak pernah melibatkan siswa dalam merencanakan asesmennya 

karena guru mengganggap siswa tidak mampu untuk menentukan tujuan pembelajaran mereka. 

Padahal, melibatkan siswa dalam merencanakan asesmen membantu guru menyadari jika diperlukan 

perbaikan pada rubrik, khususnya untuk siswa di kelas awal. 

Asesmen yang direncanakan guru juga diharapkan bersifat tidak terstruktur dan terbuka, artinya 

membebaskan siswa untuk menggunakan referensi dan kreativitas belajarnya dalam menampilkan 

kinerjanya (Marhaeni, 2010). Dalam hal ini, ada beberapa guru bahasa Inggris di sekolah dasar yang 

telah menerapkan karakteristik ini, seperti misalnya membebaskan siswa untuk membuat dialog 

percakapannya sendiri sebelum ditampilkan. Namun, ada juga beberapa guru yang mengharuskan 

siswa menampilkan sesuatu yang sudah disiapkan oleh guru. Hal ini dikarenakan oleh pemikiran guru 

yang beranggapan bahwa gurulah yang harus mengontrol siswa bagaimana mereka menyelesaikan 

tugas-tugasnya. Selain bersifat tidak terstruktur dan terbuka, asesmen guru harus berdasarkan pada 

kontekstual kehidupan siswa, yaitu asesmen yang mampu merefleksikan kehidupan sehari-hari siswa. 

Sayangnya, hanya sedikit jenis asesmen yang dibuat secara kontekstual seperti misalnya siswa 

diminta untuk mencatat dan menghapal kosa kata yang diberikan guru. Alangkah baiknya jika guru 

meminta siswa yang menyebutkan kata-kata yang diminta sehingga mereka terlibat langsung dalam 

pembelajaran. Berdasarkan karakteristik asesmen yang berkelanjutan, asesmen yang direncanakan 

guru sudah memenuhi kearakteristik ini dimana guru sudah merencanakan beberapa kali penilaian 

untuk melihat perkembangan siswa.  

Terkait dengan asesmen otentik dalam pembelajaran bahasa, asesmen guru yang 

direncanakan hanya menekankan pada pembelajaran menulis, membaca, dan berbicara. Hampir 

tidak ada asesmen mengenai pembelajaran menyimak. Hal ini dikarenakan oleh terbatasnya fasilitas 

yang disediakan sekolah. Walaupun asesmen-asesmen tersebut dibuat untuk melihat kompetensi 

siswa dalam pembelajaran bahasa, kompetensi mereka belum sepenuhnya mampu diukur oleh 

instrumen yang digunakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, banyak instrumen guru yang 

kurang jelas sehingga hasil evaluasi guru pun menjadi kurang akurat. Memang ada asesmen yang 

mampu mengukur kompetensi siswa seperti yang diminta, namun rubrik yang dibuat juga kurang 

mampu mencapai hal tersebut.  

Kedua, tabel rekapitulasi hasil analisis juga menunjukkan bahwa tingkat keautentikan 

pelaksanaan asesmen guru dilihat dari persepsi guru dan siswa. Gulikers (2006: 44) dan Adeyemo 

(2011) menyatakan bahwa keotentikan memiliki subyektivitas untuk menentukan otentik atau tidaknya 

suatu asesmen itu. Apa yang dianggap otentik oleh guru mungkin berbeda dari anggapan siswa. Apa 

yang dianggap guru benar akan memberikan peran penting terhadap hasil belajar siswa. Karena guru 

satu-satunya yang membuat dan mengembangkan asesmen, mereka mungkin melakukannya 

berdasarkan keyakinan mereka.  

Berdasarkan hasil analisis kuesioner, observasi, dan wawancara, pelaksanaan asesmen guru 

baik berdasarkan persepsi guru atau siswa cenderung cukup autentik. Hal ini dikarenakan oleh 

ketidaksesuaian antara beberapa asesmen guru yang dilaksanakan dengan apa yang sudah 

direncanakan. Dalam RPP guru, ada beberapa asesmen autentik yang sudah direncanakan untuk 

dilaksanakan, seperti misalnya asesmen unjuk kerja.  Namun pada kenyataannya, cara guru 

melakukan asesmen tersebut tidak seperti apa yang direncanakan. Misalnya, guru merencanakan 

untuk meminta siswa menampilkan sebuah percakapan pendek dan dalam pelaksanaannya guru 

justru meminta siswa menghapalkan percakapan yang ada di buku sebelum mereka 

menampilkannya. Contoh lain adalah ketika siswa diminta untuk membuat kartu undangan ulang 

tahun dengan menulis ulang kartu yang sudah tersedia dalam buku. Cara pelaksanaan asesmen guru 

seperti ini tidak mencerminkan karakteristik asesmen yang autentik karena asesmen tersebut tidak 

mampu menunjukkan kompetensi siswa yang sesungguhnya dalam menggunakan bahasa, baik 

secara lisan maupun tertulis. Selain itu, kebanyakan jenis asesmen yang digunakan guru ketika 

pembelajaran diambil dari buku siswa, seperti misalnya tes pilihan ganda, tes mencocokan, tes 

mengisi kalimat rumpang, dan lain sebagainya. Mungkin jenis asesmen seperti itu bisa diberikan 

sebagai bahan pengayaan pembelajaran siswa di rumah, namun tidak cocok untuk digunakan 

sebagai bahan penilaian karena jenis asesmen seperti itu hanya menekankan pada kegiatan 
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mengingatkan kemabli dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis mereka (Hanna dan Dettmer, 2004). 

Asesmen yang dapat dikatakan sebagai asesmen yang autentik meminta guru melibatkan 

siswa dalam melakukan penilaian sehingga mereka mendapatkan informasi langsung mengenai 

perkembangan belajar mereka. Seperti yang disebutkan oleh Moradan dan Hedayati (2011) bahwa 

salah satu asesmen yang dapat dilakukan langsung oleh siswa adalah penilaian diri (self 

assessment). Penilaian diri yang dimaksud disini bukanlah sekadar meminta siswa memeriksa 

pekerjaannya sendiri, namun lebih kepada menilai perkembangan belajar mereka; apakah mereka 

sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diminta atau belum. Namun, sering kali guru beranggapan 

bahwa siswa belum mampu melakukan penilaian diri. Walaupun siswa diminta melakukannya, guru 

merasa belum yakin apakah siswa mengerti cara melakukannya dengan baik untuk menghasilkan 

hasil penilaian yang akurat. Disinilah terlihat bahwa guru belum memiliki pengetahuan yang baik 

mengenai pelaksanaan asesmen autentik. Melibatkan siswa dalam pelaksanaan asesmen dapat 

memberikan pengaruh positif untuk mereka. Mereka akan lebih mandiri dalam proses 

pembelajarannya karena mereka mendapatkan keuntungan dari menilai diri mereka sendiri, yaitu 

mereka akan lebih mampu memingkatkan kompetensi mereka dibandingkan dengan siswa yang tidak 

melakukan penilaian diri (Moradan dan Hedayati, 2011; Johnson dan Johnson, 2002). 

Salah satu hal yang dilakukan guru bahasa Inggris di sekolah dasar tersebut seperti apa yang 

diminta oleh asesmen autentik adalah ketika mereka memberikan nilai pada siswa secara individu 

walaupun siswa ditugaskan dalam kelompok. Hal ini sangat benar untuk dilakukan karena siswa 

memiliki kompetensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Dengan menilai secara individu, selain 

penilaian menjadi adil, guru pun menjadi lebih mudah untuk melihat perkembangan masing-masing 

siswanya. Pemikiran seperti ini juga dirasakan oleh siswa. Berdasarkan hasil wawancara, siswa 

sangat menyetujui jika mereka dinilai secara individu. Mereka beranggapan bahwa itu merupakan 

sebuah keputusan yang adil jika siswa yang kinerjanya baik akan mendapatkan nilai yang baik pula, 

sehingga mereka menyadari apa yang harus ditingkatkan. Nilai tidak hanya dilakukan saat siswa 

mengerjakan tes atau tugas, tetapi juga ketika mereka berdiskusi. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikatakan oleh Marhaeni (2010) bahwa melakukan penilaian secara individu akan memberikan hasil 

asesmen yang akurat yang nantinya dapat digunakan untuk melihat kelebihan dan kelemahan 

masing-masing siswa sehingga sangat bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan kompetensii 

mereka. Dalam memberikan penilaian, guru juga melakukannya ketika pembelajaran sedang 

berlangsung. Mereka menganggap bahwa dengan menginsersi penilaian dalam pembelajaran dan 

melakukannya secara berkesinambungan memberikan kesempatan pada guru untuk melihat secara 

langsung perkembangan dari proses dan hasil pembelajaran mereka.  

Terkait dengan asesmen pembelajaran bahasa, guru mengatakan bahwa mereka sering 

melakukan penilaian untuk mengetahui kompetensi siswa terutama dalam pembelajaran membaca 

dan menulis, seperti misalnya menjawab soal berdasarkan cerita atau gambar, membaca nyaring, dan 

menulis kalimat atau cerita. Namun, hal berbeda terlihat dari respon siswa. Siswa beranggapan 

bahwa semua kegiatan pembeajaran bahasa adalah kegitan-kegiatan yang biasa seperti menulis 

kembali apa yang ditulis guru, menghapal, dan mengerjakan tugas. Ada kalanya beberapa kali siswa 

diminta untuk unjuk kerja, tetapi mereka harus memilih dan menghapal dialog percakapan yang sudah 

disiapkan guru. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman guru mengenai pelaksanaan asesmen yang 

baik dalam pembelajaran bahasa belum matang, walaupun mereka berkata bahwa mereka sudah 

mengetahui apa yang dimaksud dengan asesmen autentik. Walaupun demikian, mereka tetap 

menunjukka respon positif terhadap penggunaan asesmen autentik dalam melakukan penilaian. 

Mereka memang setuju bahwa asesmen autentik sangat bagus untuk digunakan karena keuntungan-

keuntungan yang diberikan. Namun, dikarenakan tingkat pendidikan siswa yang masih disekolah 

dasar dengan berbagai macam pertimbangan seperti alokasi waktu pelaksanaan asesmen dan situasi 

siswa yang dirasa belum siap untuk dilibatkan dalam pelaksanaannya, guru cenderung memilih untuk 

lebih banyak menggunakan asesmen-asesmen tradisional. Namun, siswa tetap percaya apa yang 

menjadi pilihan guru mereka dalam mengajar dan menilai adalah yang tebaik bagi mereka karena 

hanya gurulah yang tahu betul bagaimana melaksanakannya. Mereka pun percaya kegiatan-kegiatan 
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pembelajaran itulah yang mereka butuhkan untuk pengembangan pengetahuan mereka. Apapun 

pertimbangan yang menjadi dasar keputusan guru, guru masih bisa menggunakan alternatif lain 

dalam melakukan penilaian yang baik. 

 

4. Kesimpulan 

Dari hasil analisis rubrik, wawancara, dan kuesioner yang diberikan kepada guru dan siswa, 

dapat disimpulkan bahwa siswa kelas IV, V, dan VI di sekolah dasar yang menerapkan kurikulum 

2013 di Kecamatan Buleleng memiliki potensi dalam belajar bahasa Inggris sebab mereka menyukaii 

pembelajaran bahasa Inggris. Hanya saja, tingkat keotentikan asesmen guru dari segi perencanaan 

dan pelaksanaannya masih perlu untuk ditingkatkan. Dari hasil penelitian sejauh ini, telah ditemukan 

hal-hal yang menyebabkan perlu ditingkatkannya keotentikan asesmen guru, seperti misalnya 

pengetahuan guru mengenai asesmen otentik yang belum maksimal, penggunaan rubrik yang kurang 

benar, pembuatan jenis tes yang monoton, ketidaksesuaian kompetensi dengan instruksi penilaian, 

dan lain sebagainya. Rendahnya keotentikan asesmen guru tersebut masih menunjukkan bahwa 

progress siswa dalam belajar masih tergantung dari penyampaian guru sehingga dapat berakibat 

pada peningkatan dan pengembangan kompetensi siswa yang belum maksimal. 

Oleh sebab itu, disarankan kepada guru-guru bahasa Inggris di sekolah dasar untuk selalu 

memperhatikan kesesuaian assessment yang dilaksanakan dengan kompetensi yang diajarkan. 

Untuk meningkatkan pemahaman guru mengenai pelaksanaan asesmen autentik, guru dapat 

mengikuti seminar atau pelatihan terkait. Dengan berbagai upaya yang dilakukan guru, diharapkan 

guru dapat meningkatkan kualitas pengajarannya sekaligus meningkatkan kompetensi siswa. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 
Dalam paradigma pendidikan baru di sekolah dasar, asesmen menjadi hal yang tidak terpisah 

dari proses pembelajaran. Asesmen yang pada mulanya hanya digunakan sebagai rangkaian 

kegiatan pendidik dalam pengambilan keputusan terkait dengan hasil belajar siswa saja, kini lebih 

ditekankan pada pengambilan keputusan tentang pencapaian hasil belajar siswa selama proses 

pembelajaran. Seperti penjelasan yang diberikan oleh Popham (dalam Rolheiser dan Ross, 2005) 

yang menyatakan bahwa asesmen adalah suatu upaya formal untuk memberikan keputusan status 

siswa dalam berbagai aspek yang dinilai baik dalam hal kemampuan, keterampilan, maupun sikap. 

Keputusan yang dimaksud yaitu  sejauh mana siswa telah menunjukkan perkembangannya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan perlu tidaknya dilakukan program khusus. Jika dikatakan 

’mengases kompetensi siswa, maka itu berarti pengumpulan informasi untuk dapat ditentukan 

sejauhmana seorang siswa telah mencapai suatu target belajar.  

Target kompetensi pembelajaran di sekolah dasar, khususnya bahasa Inggris, lebih diarahkan 

kepada pencapaian kompetensi berbahasa lisan dimana aspek kebahasaan pendukung seperti 

kosakata, gramatika, pelafalan, dan intonasi harus diajarkan secara inklusif tanpa mengesampingkan 

keterampilan berbahasa tertulis (Pemendiknas No. 22 Tahun 2006; Ratminingsih, 2014). Untuk itu, 

pelaksanaan asesmen yang baik sangat diperlukan untuk memberikan pengalaman belajar yang 
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teachers. They were analyzed qualitatively as the basis to develop the prototype of the product. The prototype 
then was used as the basis to develop the performance assessment instruments. The total instruments gained as 
the product of this study were around 11 instruments. They were examined by the experts and user judgements 
to see the validity and the quality of the instruments. The result showed that the instruments have high validity 
and belong to excellent instruments. Therefore, they are ready to use to assess students’ speaking competency 
of elementary upper-class students.  

Keywords: authentic assessment, performance assessment, speaking skill 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen asesmen kinerja sebagai alat untuk menilai 
pembelajaran berbicara siswa untuk guru bahasa Inggris dan siswa kelas atas sekolah dasar di Kecamatan 
Buleleng, sekaligus menguji kualitas instrumen. Penelitian ini menerapkan model Logan sebagai rancangan 
penelitian. Sekitar 8 (delapan) sekolah dasar dipilih sebagai sampel penelitian yang mewakili masing-masing 
gugus di Kecamatan Buleleng. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner yang 
didistribusikan kepada guru bahasa Inggris. Data kemudian dianalisis secara kualitatif sebagai dasar penyusunan 
prototype yang kemudian digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan instrumen asesmen kinerja. Total 
instrumen yang dihasilkan berjumlah 11 buah. Instrumen kemudian diuji oleh expert judgement dan user 
judgement untuk melihat validitas dan kualitas instrumen. Hasil uji menunjukkan bahwa instrumen asesmen 
kinerja memiliki tingkat valitidas yang tinggi dan merupakan penilaian yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
instrumen asesmen kinerja yang dikembangkan sudah siap digunakan dalam menilai kompetensi siswa kelas 
atas sekolah dasar dalam pembelajaran berbicara. 

Kata kunci: asesmen autentik, asesmen kinerja, keterampilan berbicara 
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bermakna. Pembelajaran yang bermakna dapat diberikan melalui pelaksanaan asemen autentik 

(Wahyuni, 2013). Menurut Wortham (2008), pembelajaran yang autentik didasarkan pada konstruksi 

pengetahuan dan fokus pada pemikiran tingkat tinggi. Pembelajaran seperti itu hanya mampu didapat 

melalui pelaksanaan asesmen autentik karena memiliki koneksi dengan dunia nyata dan memiliki 

konteks pembelajaran yang bermakna bagi pencapaian siswa. Ada beberapa jenis asesmen yang 

bisa digunakan agar bermakna dan autentik, seperti asesmen portfolio, asesmen kinerja, dan 

asesmen proyek (Nurgiyantoro, 2008). Mengingat bahwa penekanan pembelajaran bahasa Inggris di 

sekolah dasar lebih difokuskan pada keterampilan berkomunikasi, maka jenis asesmen autentik yang 

sesuai untuk membangun keterampilan tersebut adalah asesmen berbasis kinerja (performance 

assessment). 

Yuniawan (2014) dan O’Malley dan Pierce (1996) berpendapat bahwa dengan 

mengembangkan model asesmen berbasis kinerja, kemampuan siswa dapat ditingkatkan karena 

mapu benar-benar mengukur kemampuan yang sesungguhnya sekaligus membantu siswa dalam 

mengembangkan karakternya. Penilaian kinerja memiliki banyak keunggulan karena mampu 

mengeksplor segenap kemampuan berbahasa siswa (Abedi, 2010). Disebutkan pula bahwa asesmen 

berbasis kinerja merupakan asesmen alternative yang lebih efektif dibandingkan dengan tes karena 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan pengetahuan mereka yang lebih mendalam. 

Asesmen kinerja juga mampu meningkatkan motivasi dan usaha belajar siswa, mengajarkan siswa 

cara mengevaluasi dan menyelesaikan masalah yang kompleks untuk memperoleh pembelajaran 

yang lebih bermakna. Dengan memberikan pembelajaran yang bermakna sedini mungkin, dipercaya 

bahwa siswa akan lebih matang dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka dan mampu 

menghubungkan apa yang sudah mereka pelajari dengan konteks dunia nyata seiring dengan fase 

perkembangan mereka.   

Namun berdasarkan temuan di lapangan bahwa selama ini penilaian autentik masih belum 

sering dilakukan. Terlebih lagi, hasil penilaian yang dilakukan guru dalam menilai masih belum 

mampu memberikan gambaran mengenai perkembangan siswa. Berdasarkan hasil analisis silabus 

bahasa Inggris sekolah dasar, belum ada penilaian berbasis kinerja yang baik yang digunakan oleh 

guru. Sebagian besar menggunakan tes paper-pencil untuk menilai pemahaman siswa, tanpa 

menghiraukan apakah itu mengukur aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Penilaian mengenai 

kegiatan kognitif, afektif, dan psikomotor jarang dilakukan karena dianggap kurang efektif dan menyita 

banyak waktu yang cukup lama. Tanpa disadari, penilaian tersebut sesungguhnya kurang dapat 

menginformasikan kepada orang tua tentang perkembangan anak dalam penguasaan kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 

Terkait keterampilan berbahasa, hasil analisis terhadap silabus bahasa Inggris di sekolah dasar 

menunjukkan bahwa asesmen yang direncanakan oleh guru belum mampu mengukur kompetensi 

siswa yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan belum ada asesmen kinerja yang digunakan. 

Kebanyakan asesmen yang diberikan berupa objektif tes dimana siswa hanya diminta menyebutkan 

satu jawaban yang diinginkan guru. Selain itu, ditemukan pula bahwa guru sudah menggunakan 

penilaian unjuk kerja. Hanya saja, cara melakukannya dan cara menilainya belum sesuai dengan 

kriteria asesmen autentik. Siswa pun dinilai berdasarkan kriteria rubric yang holistic, yaitu baik 

tidaknya cara siswa berbicara dalam bahasa Inggris. Jika melihat jenis asesmen yang digunakan, 

dapat dikatakan bahwa masih adanya kekurangan terhadap instrumen penilaian yang sudah ada. 

Tentu saja, asesmen kegiatan yang hanya meminta siswa mengingat materi seperti ini belum mampu 

memberikan gambaran mengenai kompetensi siswa. Kompetensi siswa hanya akan muncul apabila 

siswa tersebut menggunakan keterampilannya dalam mengaplikasikan pengetahuannya.  

Sesungguhnya permasalahan yang ada disebabkan oleh kurangnya pengetahuan guru 

mengenai asesmen kinerja. Walaupun guru sudah mengenal jenis-jenis asesmen autentik, tetapi 

mereka masih belum memiliki pemahaman yang baik mengenai cara menggunakannya. Disamping 

memerlukan waktu yang lebih dalam perencanaannya, guru juga merasa kebingungan dalam 

menggunakannya. Oleh karena itu, guru lebih memilih menggunakan asesmen konvensional karena 

kemudahannya (Natalia dkk.,2013; Wortham, 2008). Tetapi mereka tak memungkiri bahwa mereka 

pun memerlukan instrumen yang baik dalam melakukan penilaian. 
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Beranjak dari paparan dan fenomena diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

instrumen asesmen autentik untuk perkembangan pembelajaran bahasa Inggris siswa sekolah dasar 

di Buleleng. Instrumen-instrumen tersebut akan dikembangkan berdasarkan materi-materi dalam 

silabus bahasa Inggris sekolah dasar. 

2. Metode 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan 

instrumen asesmen autentik untuk penilaian pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Desain 

penelitian yang digunakan diadaptasi dari Model Studi Pengembangan oleh Gall dkk. (2003) yang 

terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap I (identifikasi masalah), tahap II (pengembangkan instrumen 

asesmen kinerja), dan tahap III (validasi). 

Proses pengumpulan data dalam penelitian di tahun pertama ini dilakukan melalui tiga tahap 

sesuai dengan desain penelitian yang digunakan. Ketiga tahapan proses pengumpulan data 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

Tahap 1 

 Pada tahap ini, ada tiga jenis data yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi mengenai 

kebutuhan asesmen, yaitu (1) masalah-masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan asesmen 

pembelajaran di kelas, (2) standar kompetensi dan kompetensi dasar bahasa Inggris, (3) pendekatan 

yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan (4) bagaimana asesmen dilaksanakan 

dalam pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Untuk mengumpulkan data pertama, metode 

wawancara dilakukan terhadap guru di sekolah dasar. Pedoman wawancara yang berisikan sepuluh 

pertanyaan mengenai pelaksanaan asesmen pembelajaran oleh guru akan digunakan untuk 

melakukan wawancara guna mengetahui masalah yang dihadapi. Untuk mengumpulkan data kedua, 

akan dilakukan analisis dan identifikasi terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dikuasai siswa. 

Sedangkan untuk mengumpulkan data ketiga, materi-materi pembelajaran asesmen akan ditinjau 

kembali untuk mengetahui kebutuhan asesmen. Sedangkan untuk mengumpulkan data keempat, 

kuesioner akan diberikan kepada guru untuk mengetahui bagaiaman asesmen guru dilaksanakan 

dalam pengajaran bahasa Inggris. Setelah data dianalisis, selanjutnya dilakukan tahap 

pengembangan kisi-kisi. 

 

Tahap 2 

Pada tahap ini, akan dilakukan validasi I, yaitu mengenai data dari hasil expert judgement. 

Expert akan mengevaluasi validitas dari instrument yang dikembangkan. Selain itu, saran dan 

rekomendasi jyang diberikan oleh expert judges akan digunakan sebagai pedoman merevisii 

instrument. Apabila didapatkan koefisien validitas konten bernilai diatas 0,70 maka dapat disimpulkan 

bahwa instrument yang dikembangkan adalah valid (Nitko, 2001). 

 
Tahap 3 

Tahap selanjutnya adalah tahap validasi II, yaitu meliputi data dari user judgement dimana guru 

akan mengisi kuesioner tentang penggunaan instrument di kelas yang telah disediakan. Validasi II 

juga meliputi analisis empiris terhadap hasil try-out di sekolah, apakah instrument yang diujicobakan 

memiliki kualitas yang baik atau tidak. Hasil evaluasi terhadap penggunaan instrumen dalam 

mengajar oleh guru akan dibandingkan dengan tabel kriteria berikut untuk melihat kriteria kualitas 

instrumen yang dikembangkan. 
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Tabel 1. Kriteria Kualitas Instrumen yang Dikembangkan 
Skor Kriteria 

SdiMiX 5.1  Sangat bagus 

SdiMiXSdiMi 5.15.0   Bagus 

SdiMiXSdiMi 5.05.0   Cukup 

SdiMiXSdiMi 5.05.1   Kurang 

SdiMiX 5.1  Sangat kurang 

3. Hasil dan Pembahasan  
Analisis silabus dilakukan diawal yang meliputi pemilihan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang kemudian akan digunakan untuk mengembangkan indikator pembelajaran. Berdasarkan 

hasil analisis silabus, total ada sekitar 11 (sebelas) kompetensi dasar dengan rincian 3 (tiga) 

kompetensi dasar di kelas IV, 4 (empat) kompetensi dasar di kelas V, dan 4 (empat) kompetensi 

dasar di kelas VI. Semua kompetensi tersebut digunakan sebagai bahan pengembangan instrumen 

asesmen kinerja karena guru belum memiliki instrumen-instrumen asesmen autentik dalam 

pembelajaran berbicara. Namun, ditemukan beberapa kesamaan materi di tingkat kelas yang 

berbeda. Guru meminta dibuatkan perangkat instrumen asesmen dengan memberikan topik yang 

berbeda bila ada kesamaan materi. Dengan demikian, masing-masing kompetensi diukur melalui 

beberapa indikator pebelajaran dengan mengambil topik bahasan yang berbeda-beda, sehingga total 

indikator sebanyak 23 butir. Berdasarkan hasil analisis inilah, prototipe instrumen kemudian dirancang 

sebagai dasar pengembangan instrumen. Setelah instrumen selesai dikembangkan, dilakukan proses 

validasi konten oleh expert judgement. Hasil evaluasi oleh expert judgement dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 2. Hasil evaluasi instrumen asesmen kinerja oleh expert judgement 

Crit. 

Score for each instrument 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

J
1 

J
2 

J
1 

J
2 

J
1 

J
2 

J
1 

J
2 

J
1 

J
2 

J
1 

J
2 

J
1 

J
2 

J
1 

J
2 

J
1 

J
2 

J
1 

J
2 

J
1 

J
2 

1 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 

2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 

3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 

4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 

5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 

6 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 

7 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 

8 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 

9 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 

10 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

11 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 

12 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 

 

Data dalam tabel di atas diubah ke dalam 2 (dua) katagori berdasarkan tingkat relevannya. 

Skor 1 dan 2 termasuk dalam katagori tidak relevan, sedangkan skor 3 dan 4 termasuk dalam katagori 

relevan. Setelah data diubah, data dibandingkan dengan matrix of agreement formula dari Gregory 

(2000), seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 3. Matrix Agreement Formula dari Gregory 

  Penilai I 

  Tidak Relevan  Relevan  

Penilai II 
Tidak Relevan  A (- -) B (- +) 

Relevan  C (+ -) D (+ +) 

 

Berdasarkan pada tabel matriks diatas, kedua expert judgment memberikan skor 3 dan 4 untuk 

instrumen-instrumen tersebut. Dengan kata lain, semua instrumen dikatagorikan relevan yang berarti 

bahwa instrumen-instrumen yang dikembangkan sudah valid. Namun, beberapa perbaikan tetap 

dilakukan seperti misalnya konsistensi bahasa, penambahan aspek penilaian, dan instruksi pengisian 

pada lembar penilaian diri. Hasil validitas ini menunjukkan bahwa kualitas instrument setelah 

dilakukannya validasi konten menunjukkan kriteria yang sangat baik dengan koefisien validitas 1.00. 

Kemudian instrumen diuji coba di lapangan dimana 15 guru diminta untuk menggunakan instrumen 

tersebut dalam melakukan pembelajaran dan penilaian. Pada saat yang sama, guru diminta untuk 

menilai kualitas instrumen menggunakan rubric penilaian instrumen. Ringkasan hasil penilaian guru 

bahasa Inggris sekolah dasar terhadap instrumen yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 4. Skor Evaluasi Instrumen dari User Judgement 

Criteria 
Score for each instrument 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

6 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 

9 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 

10 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 

Total 52 51 51 51 50 50 52 52 50 48 48 

  

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa total skor evaluasi guru bervariasi dari 48 sampaii 

52. Data tersebut akan digunakan untuk membuat katagori kualitas instrumen, seperti berikut. 

 

Tabel 5. Katagori Kualitas Instrumen 

Interval Skor Kriteria 

48 – 60 Sangat bagus 
40 – 47 Bagus 
32 – 39 Cukup 
24 – 31  Kurang 
12 – 13  Sangat kurang 

 

Dengan membandingkan skor dari masing-masing instrumen dengan tabel katagori tersebut, 

dapat dikatakan bahwa instrumen-instrumen asesmen kinerja yang telah dikembangkan merupakan 

instrumen dengan kualitas yang sangat bagus. 

Hasil kuesioner dan wawancaea menunjukkan bahwa pembelajaran speaking merupakan 

kompetensi yang kompleks dan kegiatan yang sulit karena pembelajaran berbicara merupakan 
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kegiatan yang meliputi proses berpikir, mengorganisasi ide, dan menyampaikannya secara lisan 

menggunakan bahasa Inggris (Mahendrayana, 2014). Oleh karena itulah, guru beranggapan bahwa 

mereka harus memberikan asesmen pembelajaran yang sesuai yang mampu membantu mereka 

meningkatkan kompetensinya. Salah satu cara yang dirasa guru sesuai untuk tingkat pendidikan 

siswa adalah melalui kegiatan kinerja dimana siswa akan benar-benar diminta untuk menggunakan 

bahasanya secara lisan. Namun, guru belum memiliki pengetahuan yang baik bagaimana melakukan 

asesmen kinerja yang sesuaii dengan hakekat asesmen autentik dalam pembelajaran berbicara. 

Melalui pertimbangan ini, maka disusunlah prototipe instrumen asesmen kinerja. Produk yang 

dikembangkan berdasarkan prototipe tersebut berupa kumpulan instrumen-instrumen asesmen 

kinerja dalam pembelajaran berbicara yang berjumlah 11 instrumen. Masing-masing instrumen 

mencakup kompetensi dasar, indikator pembelajaran, instruksi pelaksanaan kegiatan, prosedur 

pelaksanaan kegiatan, dan rubric penilaian.  

Instrumen asesmen kinerja yang dikembangkan mencakup aspek-aspek kebahasaan dalam 

pembelajaran berbicara yang harus dinilai pada saat kinerja dilaksanakan (Brown, 2004). Namun, 

karena kurangnya pengetahuan guru mengenai hal tersebut, maka penilaian terhadap aspek 

kebahasaan berbicara siswa belum  maksimal dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan kurang 

akuratnya hasil evaluasi guru mengenai kompetensi berbicara siswa. Aspek-aspek keterampilan 

berbicara yang harus dinilai ketika kinerja dilakukan adalah 1) kelancaran berbahasa, 2) pelafalan 

kata, 3) penggunaan bahasa, dan 4) penampilan. Aspek-aspek tersebut digunakan sebagai kisi-kisi 

pembuatan rubric penilaian. Selain rubric penilaian, instrumen asesmen kinerja yang dikembangkan 

juga mencakup penggunaan lembar penilaian diri yang mana penilaian akan dilakukan oleh siswa. 

Terkait uji validitas dan kualitas isntrumen, dapat dikatakan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh 

expert judgement  menunjukkan hasil yang baik, dimana evaluasi instrumen asesmen kinerja dalam 

pembelajaran berbicara menunjukkan katagori validasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa 

instrumen siap untuk diuji cobakan di lapangan. Namun, sebelum digunakan, dilakukan beberapa 

perbaikan terhadap tata bahasa dan konsistensi bahasa, penambahan aspek penilaian, dan instruksi 

pengisian pada lembar penilaian diri. Pada saat digunakan oleh guru dalam uji coba, guru juga 

melakukan penilaian terhadap kualitas instrumen-instrumen tersebut. Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan rubric penilaian yang sudah disiapkan. Hasil evaluasi yang didapat menunjukkan hasil 

yang serupa, yaitu instrumen asesmen kinerja dalam pembelajaran berbicara memiliki kualitas yang 

sangat baik. Artinya, instrumen tersebut sangat baik digunakan untuk menilai kompetensi berbicara 

siswa kelas atas di sekolah dasar. Dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang baik, instrumen 

asesmen akan benar-benar mampu mengukur kompetensi siswa seperti yang diharapkan (Marhaeni, 

2012). Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi yang telah diketahui, maka instrumen asesmen 

kinerja sudah valid dan dapat digunakan dalam melakukan penilaian. 

 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil temuan dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa guru 
bahasa Inggris di sekolah dasar belum memiliki pengetahuan yang baik mengenai pelaksanaan 
asesmen kinerja yang baik. Namun, mereka memiliki persepsi yang positif mengenai manfaat yang 
akan dihasilkan. Mereka mengganggap bahwa instrumen asesmen kinerja dalam pembelajaran 
berbicara bahasa Inggris untuk siswa kelas atas dii sekolah dasar memiliki validitas yang tinggi dan 
kualitas yang sangat baik. Dengan kata lain, instrumen tersebut dapat digunakan untuk melakukan 
penilaian dalam pembelajaran berbicara.  

Oleh karena itulah, guru-guru bahasa Inggris di sekolah dasar diharapkan untuk tetap 
menggunakan asesmen pembelajaran yang autentik dan membuat instrumen yang baik. Dengan 
melaksanakan pembelajaran yang autentik, tidak hanya guru tetapi juga siswa akan mendapat 
manfaat langsung dari pelaksanaannya. Selain digunakan untuk meningkatkan profesionalisme guru 
sebagai tenaga pengajar, instrumen tersebut juga dapat digunakan untuk melihat efektifitas 
pelaksanaannya terhadap peningkatan kompetensi siswa. 
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Abstract: 

 
Local government Enterprise (LGEs) established with several objectives, including the availability of goods and 

services for the public needs. The purpose of this article to provide an alternative model of supervision over LGEs in 
order to encourage the improvement of corporate governance quality. This model is carried by utilizing the company’s 
information-based information technology through the modifiedof Internet Based Corporate Governance  (IBCG) 
rating. The method of this research using unstructured interviews, and focus group discussion (FGD) to achieve the 
goal. As results,we present the 69 items/components of corporate governance quality measurement to improve the 
performance of LGEs in East Java Province. 
Keywords: supervision, corporate governance, local government enterprise 

 

ABSTRAK 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan daerah (local government enterprise) yang 
didirikan dengan beberapa tujuan, diantaranya memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik dan 
menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk 
memberikan alternatif model pengawasan atas BUMD guna mendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan. 
Model pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan ternologi informasi berbasis website (laman) perusahaan 
melalui pengembangan Internet Base Coporate Governance (IBCG) rating yang termodifikasi. Pengawasan yang 
selama ini dilakukan oleh shareholders (pemerintah daerah) diharapkan lebih efektif dan efisien dengan redesain ini. 
Kajian kualitatif  atas model disusun dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, dan Fokus group discussion 
(FGD) dengan melibatkan para pihak berkepentingan. Hasil redesain menghasilkan 69 item/komponen pengukuran   
kualitas tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja BUMD Jawa Timur. 
kata kunci : Pengawasan, corporate governance, BUMD. 
 
 
1. Pendahuluan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan daerah yang didirikan dengan 

beberapa tujuan, diantaranya memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik dan menjadi 

perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. Tugas berat tersebut karena pemerintah daerah 

diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengatur perekonomian, utamanya mengelola anggaran fiskalnya. 

Hal ini tercermin dari bagaimana setiap daerah berusaha memacu penerimaan daerah melalui 

pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang sah.Jawa Timur sebagai 

salah satu provinsi di Jawa, PAD masih merupakan kontributor terkuat dari pendapatan di tahun 2015, 

yaitu sebanyak kurang lebih 75%, sedangkan kontributor kedua adalah dana perimbangan dikisaran 

24%,sedangkankontribusipendapatan BUMD terhadap PAD Jatimmasihterlihatminim.  

Secara umum, perekonomian daerah Jawa Timur dikontribusi oleh 3 (tiga) sektor dominan, masing-

masing sektor perdagangan sebesar 29,93%, sektor industri manufaktur 26,96%, dan sektor pertanian 

sebesar 17,07%. Ketiga sektor tersebut menyumbang 73,96% pembentukan PDRB. Sisanya 26,04% 

dikontribusi sektor-sektor lainnya masing-masing sektor jasa 8,17%, sektor transportasi dan komunikasi 

5,75%, sektor keuangan 5,04%, sektor property 3,32%, sektor pertambangan 2,02%, serta sektor energi 

dan air sebesar 1,74% (BPS, 2015).Pertumbuhan rata-rata pertahun provinsi Jawa Timur sebesar 5,90%, 

dengan pertumbuhan rata-rata sektoral tertinggi sebesar 8,94% untuk sektor perdagangan, sektor energi 

dan air bersih 8,01%, sektor pertambangan 7,89%, sektor keuangan 7,48%, sektor transportasi dan 
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komunikasi 6,70%, sektor jasa 5,02%, sektor industri 4,39%, sektor pertanian 3,24%, dan sektor 

konstruksi sebesar 2,13%. 

 

Gambar 1. Dinamika Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Jawa Timur  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, 2015 

 

Dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang tercantum dalam RPJMD 

Jawa Timur 2015-2019, peranan BUMD Jawa Timur lebih diarahkan pada kelompok kebijakan 

pengelolaan pendapatan daerah. Padahal sesungguhnya peran BUMD tidak semata-mata hanya untuk 

mengisi kas pendapatan daerah, lebih luas seharusnya diarahkan pada kontribusi terhadap 

permasalahan strategis, seperti pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi mikro, dan bergerak 

di sektor-sektor strategis perkembangan. 

Guna menguatkan BUMD, pengawasan menjadi salah satu hal penting, disamping perencanaan, 

dan pengelolaannya. Bentuk pengawasan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah adalah 

melalui penguatan dewan komisaris dan kunjungan berkala yang dilakukan oleh Biro perekonomian 

Pemerintah daerah. Namun, perlu disadari bahwa pengawasan model tersebut bisa sarat kepentingan, 

dan lemah dari sisi transparansi khususnya dalam tolok ukur pengawasan. kondisi tersebut diikuti dengan 

permasalahan lainnya yang melingkupi BUMD secara umum, antara lain situasi politik, pemerintahan, dan 

hukum,  situasi sumber daya fisik, Sumber daya manusia, dan sumberdaya organisasi. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Implementasi tata kelola perusahaan (corporate governance) sebenarnya berada di wilayah 

pengawasan. sehingga berbicara tentang pengawasan akan terus terkait dengan tata kelola perusahaan.  

Aspek transparansi, akuntabilitas,responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan diperlukan 

untuk mencapaikesinambungan usaha (sustainability) sekaligus indikator baik buruknya manajemen 

usaha. Dukungan sistem informasi yang bisa di akses oleh para pihak berkepentingan telah lama diyakini 

mampu mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). salah 

satu tolok ukur kualitas tata kelola perusahaan, adalah digunakannya indeks/rating yang banyak 

digunakan oleh peneliti seperti Bauer et al. (2004) untuk wilayah Eropa; Jerman (Drobetz, 2004); 

beberapa negara berkembang (Klapper dan Love, 2004); Korea (Black et al., 2008); silveiraet al. (2007) di 

brazil; dan Bauer et al. (2008) di Jepang. 
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Perkembangan pengukuran kualitas corporate governance melalui ratingyang awali oleh Bohreen 

dan Odegaard ditahun 2003sebenarnya telah mendapat kritik khususnya dari kalangan ahli teknologi 

informasi. Problem yang muncul dalam sistem rating tersebut adalah lemahnya aspek transparansi dalam 

metodologi yang digunakan (Grzybkowski dan Wójcik, 2006), dan mengusulkan suatu model pengukuran 

kualitas implementasi tata kelola yang disebutnya sebagai IBCG (Internet Based of Corporate 

Governance)rating. IBCG rating merupakan interaksi antara tata kelola perusahaan dengan teknologi 

internet. Kelebihan pengukuran tersebut adalah dimasukkannya kategori technical accessibility yang 

berkaitan dengan pengujian teknologi untuk mengetahui kadar web publishing standards, kegunaan 

(usability), dan hal-hal yang berkaitan dengan presentasi data keuangan. Kekurangan pengukuran 

tersebut dan menjadi bagian pengembangan IBCG Rating antara lain belum tersajinya pengungkapan 

mengenai whistleblowing system, ancaman litigasi, dan pengembangan SDM perusahaan (Hartono et al., 

2013). Pengembanganatas kekurangan tersebut telah dilakukan oleh Musdholifah dan Hartono 

(2016) dengan terbitnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas IBCG rating modified. 

 

2.1. Urgensi Corporate Governance di Indonesia 

Menurut Surat Edaran Menteri Negara Pasar Modal dan Pengawas BUMN No. S.106/M.PM 

P.BUMN/2000,  tata kelola perusahaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan 

yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur 

organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung adanya pengembangan 

perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta 

pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini difokuskan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Propinsi Jawa Timur, 

yang terdiri dari 11 BUMD dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pendekatan penelitian menggunakan 

kuantitatif yang menggunakan dua tahap analisis data. Tahap pertama adalah penggunaan instrumen 

IBCG rating Modified yang telah dikembangkan oleh Musdholifah dan Hartono (2016) dijadikan sebagai 

dasar untuk instrument pengawasan.Instrumen tersebut dikonfirmasi ke dalam Focus Group Discussion 

(FDG) yang dihadari oleh jajaran direksi BUMD. Selanjutnya, hasil FDG ini juga digunakan untuk model 

pengawasan baru bagi BUMD melalui berbagai penyesuaian atas IBCG rating modified sehingga sesuai 

dengan kebutuhan pengawasan bagi BUMD.  

 

4. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil focus group discussion yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa hal 

penting terkait redesain pengawasan BUMD. seluruh pihak yang terlibat menyetujui model pengawasan 

berbasis internet menjadi bagian dari pengawasan shareholders atas BUMD. Hal lainnya adalah 

diadopsinya pengukuran IBCG rating modified sebagai alat ukur kualitas governance dan dengan 

berbagai penyesuaian. jumlah komponen/item instrumen disepakati berjumlah 69 komponen dengan 

formulasi pengukuran sesuai dengan formulasi dari Grzybkowski dan Wójcik (2006).  

 

5. IMPLIKASI 

Hasil redesain model pengukuran kualitas governance bagi BUMD Jawa Timur ini berimplikasi 

pada cara pengawasan pengelolaan BUMD yang dahulu hanya bisa dilakukan oleh Satuan pengawas 

Internal dan Biro Perekonomian Pemerintah propinsi Jawa Timur, menjadi pengawasan yang bisa 

dilakukan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan karena telah bisa dinilai kualitas tata kelola dari 

laman perusahaan. Dampaknya, efiensi baik biaya maupun waktu menjadi lebih baik. 
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6. PENELITIAN LEBIH LANJUT 

Hasil penelitian ini merupakan formulasi desain pengawasan BUMD Jawa Timur yang lakukan 

melalui wawancara dan fokus group discussion sehingga kesesuaiannya bergantung pada sejauh mana 

efektifitas pengambilan keputusan dan ragam permasalahan yang dihadapi. mencermati hal tersebut, 

maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut guna pengembangan instrumen dan aksebtabilitas 

model pengawasan bagi BUMD di wilayah lain.  
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ABSTRACT 
 

 This research aims at (1) describing medias usage by English Education Department students in a teaching 
training program in SMPN 1 Singaraja which covers types of media that was frequently used in their teaching, and (2) 
describing how were those medias used along the teaching and learning proses. This study is a descriptively 
qualitative research. The source of the data in this research is  English Education Department students who were 
having teaching training program in SMPN 1 Singaraja.The method of data collection which was used in this research 
were observation and documentation.Then, the data were analyzed through three steps; data reduction, data 
presentation, and data verification. Besides, data triangulation was done through two techniques they were; 
researcher / observer triangulation and theory triangulation. Based on the observation result and result of data 
analyzes in form of percentage, it was found that Visual Media was used very frequently by English Education 
Department students who were having teaching training program in  SMPN 1 Singaraja. This media was used for 
63.5%.Meanwhile, Audio Media and Multimedia were used less frequent than Visual Media. They got the second 
place by 15.9% usage along the teaching training program period. The last media which was rarely used by English 
Education Department students who were having teaching training program in  SMPN 1 Singaraja was Audio Visual 
Media with 4.8 % of usage percentage. Moreover, the usage of those medias based on 2013 curriculum phase is as 
follows: in observing phase, visual media was used dominantly and followed by multimedia, audio media and 
audiovisual media. Then, the same condition happened in questioning phase, visual media placed the highest 
percentage followed by audio media, multimedia and audiovisual media. After that in exploring phase, still visual 
media was used a lot but not as many as in observing phase followed by multimedia, audio media and audiovisual 
media still rarely used in this phase. Furthermore visual media played important role in associating phase followed by 
audio media, multimedia and audiovisual media. Finally in communicating phase, visual media was used more 
frequently than other media, it was followed by multimedia, audio media and audiovisual media. 
Keywords: Learning Media, English Education Department Students, Teaching Training Program 
 
 

ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pemanfaatan media pembelajaran oleh mahasiswa PPL 
di SMP Negeri 1 Singaraja yang mencakup jenis media apakah yang paling sering digunakan oleh mahasiswa PPL 
dalam proses belajar mengajar selama kegiatan Pengalaman Lapangan berlangsung dan (2) mendeskripsikan 
bagaimanakan penggunaan media-media tersebut dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa 
PPL jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di SMP N 1 Singaraja. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif.Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa UNDIKSHA yang sedang melaksanakan Program 
Pengalaman Lapangan atau PPL di SMP Negeri 1 Singaraja.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.Triangulasi data dilakukan melalui dua teknik, 
yaitu triangulasi penyidik dan triangulasi teori.Berdasarkan hasil observasi dan analisis data secara persentase, 
peneliti menemukan bahwa media visual adalah media yang paling sering digunakan dalam proses belajar mengajar 
oleh mahasiswa PPL jurusan Bahasa Inggris di SMPN 1 Singaraja, dengan persentase penggunaan sebanyak 63.5 
%. Sedangkan penggunaan media audio menempati posisi kedua dengan persentase penggunaan sebanyak 15.9 %.  
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Berbeda dengan media visual dan audio, Media Audio Visual adalah media yang paling jarang digunakan oleh 
mahasiswa PPL dengan persentase 4.8%. Sama halnya dengan media audio, Media Multimedia menempati urutan 
yang sama dengan media audio dengan persentase penggunaan sebanyak 15.9 %. Selain itu, penggunaan media-
media tersebut dalam proses belajar mengajar sesuai kurikulum 2013 adalah sebagai berikut; pada tahap kegiatan 
observing penggunaan media visual paling sering digunakan, disusul dengan media multimedia, media audio dan 
media audiovisual. Hal sama terjadi pada kegiatan questioning yang didominasi oleh penggunaan media visual, 
namun disini disusul oleh penggunaan media audio, media multimedia dan media audiovisual. Setelah itu, pada 
kegiatan exploring penggunaan media visual menempati posisi teratas namun penggunaannya tidak sebanyak pada 
kegiatan observing yang disusul oleh penggunaan media multimedia, media audio dan media audiovisual.Dalam 
kegiatan assosiating, media visual juga menempati posisi penggunaan terbanyak dan disusul oleh penggunaan 
media audio, media multimedia dan media audiovisual.Pada kegiatan terakhir yaitu communicating, juga terdapat 
penggunaan media visual terbanyak dan disusul oleh media multimedia, media audio dan media audiovisual. 
Kata kunci: media pembelajaran, Mahasiswa PPL, Pendidikan Bahasa Inggris  

 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. 

Sudah sewajarnya seorang guru menguasai 9 keterampilan dasar mengajar seperti; (1) Keteramplan 

Menjelaskan, (2) Keterampilan Bertanya, (3) Keterampilan menggunakan variasi stimulus, (4)  

keterampilan memberikan penguatan, (5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (6) 

Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan, (7) Keterampilan mengelola kelas, (8) 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok dan (9) Keterampilan menggunakan media pembelajaran.  

Dari kesembilan keterampilan diatas, masing-masing keterampilan sangatlah berkaitan satu sama 

lain dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dengan adanya peran 

penggunaan media pembelajaran dalam setiap penerapan kedelapan keterampilan diatas, dipercaya 

bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien. Menurut Gerlach dan Ely (1971:7)  media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu 

sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

Selain itu guru juga akan lebih mudah dalam menjelaskan materi maupun tujuan pembelajaran serta 

tugas individu ataupun kelompok dengan bantuan media pembelajaran yang tepat. Bukan hanya 

mendapatkan penjelasan, siswa juga dapat membaca sendiri atau melihat, mendengar, maupun 

menyimak materi dan contohnya melalui peran media pembelajaran. 

Menurut Sudjana dan Rivai (1992), secara garis besar jenis-jenis media pembelajaran ada 4 jenis 

yaitu; I) Media Audio, II) Media Visual, III) Media Audio-visual dan IV) Media Multimedia.  

  Oleh karena itu, peran media pembelajaran sangatlah penting dalam proses belajar mengajar baik 

untuk siswa maupun guru itu sendiri. Guru akan dipermudah dalam menjelaskan materi, memberikan 

contoh nyata melalui gambar, video ataupun bagan-bagan tertentu. Dalam hal ini guru tidak perlu lagi 

berceramah dari awal hingga akhir pertemuan. Selain itu siswa juga akan sangat terbantu dalam 

memahami materi yang disajikan karena selain mendapatkan penjelasan dari guru mereka juga dapat 

melihat, mendengar, menyimak dan membaca sendiri inti-inti penting atau ilustrasi dari materi yang 

sedang disajikan oleh gurunya.  

Dengan melihat banyaknya manfaat yang dari penggunaan media pembelajaran tersebut maka 

mahasiswa semester delapan jurusan pendidikan bahasa inggris sebagai calon pendidik dimasa depan 

telah dibekali kesembilan kompetensi dasar mengajar tersebut. Hampir disemua mata kuliah, mahasiswa 

jurusan pendidikan bahasa inggris dituntut untuk memanfaatkan peran media pembelajaran seperti 

Power Point yang disajikan melalui LCD Proyektor. Selebihnya, dalam mata kuliah tertentu seperti : 

Classrom Management, TEFL, TEYL, Reflective Teaching, dan Micro Teaching mahasiswa dituntut dapat 

menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didiknya 
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nanti bila sudah benar-benar menjadi guru. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen 

pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media 

seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian mahasiswa PPL sebagai fasilitator dalam 

setiap kegiatan pembelajaran selama PPL berlangsung dan kedepannya setelah benar-benar menjadi 

pendidik. Pemanfaatan Media Pembelajaran tentunya dapat mengembangkan pola pikir  mahasiswa PPL 

sebagai calon guru dan juga siswa yang diajar. Mahasiswa PPL harus kreatif dalam pemanfaatannya, 

dan tentunya mereka  tidak perlu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan dan siswa 

seharusnya lebih cepat mengerti tentang materi yang diajar dengan bantuan media pembelajaran. 

Dengan mengetahui pentingnya peranan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dan 

adanya beberapa permasalahan seperti media pembelajaran yang kurang inovatif, media pembelajaran 

yang terlalu berlebihan dalam segi desainnya, media pembelajaran yang kurang sesuai dengan materi 

yang diajarkan dan media pembelajaran yang monoton, peniliti bermaksud untuk meneliti secara dini 

tentang bagaimana pemanfaatan media pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa PPL di SMP 

Negeri 1 Singaraja mengingat bahwa mahasiswa sudah dibekali keterampilan menggunakan media 

pembelajaran.  Mahasiswa PPL sebagai calon pendidik seharusnya sudah mahir dan kreatif dalam 

menemukan media pembelajaran untuk membantu pemahaman siswa.Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini penulis memfokuskan bagaimana “Pemanfaatan Media Pembelajaran oleh Mahasiswa PPL jurusan 

bahasa inggris di SMP Negeri 1 Singaraja”. 

Secara khusus penelitian ini merumuskan  : 

a)   Jenis Media pembelajaran apakah yang paling sering digunakan oleh mahasiswa PPL jurusan 

bahasa inggris dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Singaraja?b)  Bagaimanakah 

penggunaan media pembelajaran tersebut oleh mahasiswa PPL di SMP Negeri 1 Singaraja? 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Rancangan ini dipilih karena sesuai dengan 

karakteristik masalah penelitian, yakni pemanfaatan media pembelajaran oleh mahasiswa PPL jurusan 

bahasa inggris di SMP Negeri 1 Singaraja.Pemilihan rancangan ini juga sesuai dengan hakikat penelitian 

kualitatif yang melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entity) 

(Moleong, 1993:4). 

 
 

3. HASIL PENELITIAN 
Jenis Media pembelajaran yang paling sering digunakan oleh mahasiswa PPL jurusan bahasa 

inggris dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Singaraja? 
1. Media Visual = 40 kali digunakan 

2. Media Audio = 10 kali digunakan 

3. Media Audio Visual = 3 kali digunakan 

4. Media Multimedia = 10 kali digunakan 

Total jumlah penggunaan media dalam 12 kali mengajar masing-masing mahasiswa PPL yang 

berjulah sebanyak 4 orang yaitu 63 kali menggunakan media. 
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Gambar 1. Frekuensi penggunaan 4 jenis media pembelajaran oleh mahasiswa PPL jurusan Pendidikan Bahasa 

Inggris di SMP Negeri 1 Singaraja 

 

Gambar diatas atas adalah frekwensi penggunaan empat jenis media pembelajaran yang dilakukan 

oleh 4 orang mahasiswa PPL Jurusan Bahasa Inggris yang melakukan praktek pengalaman lapangan / 

praktek mengajar di SMP Negeri 1 Singaraja.  Dari keempat media pembelajaran yang digambarkan 

pada gambar diatas, media visual adalah media yang paling sering digunakan dalam proses belajar 

mengajar oleh mahasiswa PPL jurusan Bahasa Inggris di SMPN 1 Singaraja, dengan persentase 

penggunaan sebanyak 63.5 %. Media Visual merupakan media yang mudah untuk dipersiapkan dan 

didapatkan oleh guru dan media yang menarik dan mudah dimengerti oleh siswa.Media ini juga dapat 

disajikan tanpa peran listrik sehingga membuatnya mudah untuk di gunakan bila terjadi kesalahan teknis 

seperti mati lampu atau kesalahan teknis lainnya.Media Visual atau gambar juga sangat cocok untuk 

semua kalangan pelajar, baik anak-anak maupun dewasa.Semua gambar memiliki arti, uraian, dan 

tafsiran sendiri.Oleh karena itu, gambar dapat dipergunakan sebagai media pendidikan dan mempunyai 

nilai-nilai pendidikan bagi peserta didik yang memungkinkan belajar secara efisienLevie&Lentz (1982) 

dalam Arsyad (2014: 20). 

Sedangkan penggunaan media audio menempati posisi kedua dengan persentase penggunaan 

sebanyak 15.9 %. Media audio merupakan media pembelajaran yang memiliki banyak kelebihan 

diantaranya adalah Harga murah dan variasi program lebih banyak dari pada TV, sifatnya mudah untuk 

dipindahkan., dapat digunakan bersama – sama dengan alat perekam radio, sehingga dapat diulang atau 

diputar kembali, dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa, serta dapat mengembangkan 

daya imajinasi seperti menulis, menggambar dan sebagainya, dapat memusatkan perhatian siswa seperti 

membaca puisi, sastra dan menggambar musik dan bahasa. Selain itu media audio juga dapat 

menggantikan Guru dengan lebih baik, misalnya menghadirkan ahli dibidang– bidang tertentu, sehingga 

kelemahan guru dalam mengajar tergantikan, pelajaran lewat radio bisa lebih bermutu baik dari segi 

ilmiah maupun metodis. Ini mengingat banyak Guru yang terkadang jarang mempunyai waktu yang luang 

dan sumber untuk mengadakan penelitian, dapat menyajikan laporan seketika, karena biasanya siaran – 

siaran yang aktual itu dapat memberikan kesegaran pada sebagian besar topic, dapat mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu. 

Media audio juga dapat menjadi tutor yang sangat sabar karena mampu menyesuaikan materi 

pembelajaran dengan kecepatan belajar siswa. Siswa yang lambat bisa mengulang pembelajaran karena 

media mudah untuk diatur atau diulang-ulang karena alat pemutar media audio sudah dilengkapi dengan 
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fitur-fitur pengulangan atau “rewind/reply”. Sementara siswa yang mampu belajar cepat bisa belajar 

sesuai kecepatannya. 

Berdasarkan hasil observasi, media audio lebih cenderung dipergunakan pada saat mengajar 

mendengarkan atau listening. Mahasiswa menggunakan media audio untuk menyampaikan pesan atau 

rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan 

alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan 

sebuah alat yaitu speaker. 

Media audio hanya mengandalkan suara dalam penyampaian pesan atau informasi. Karena sifatnya 

rekaman, maka jika ada sesuatu yang kurang jelas peserta didik dapat memutarnya kembali secara 

berulang-ulang di mana saja dan kapan saja, sampai akhirnya peserta didik dapat memperoleh kejelasan 

tentang materi yang sedang dipelajari.media ini jarang dipergunakan karena materi yang dipersiapkan 

oleh mahasiswa lebih cenderung berfokus ke Reading, Speaking dan Writing. Materi listening jarang 

dipersiapkan karena keterbatasan fasilitas pemutar kaset atau CD seperti DVD dan speaker atau radio 

tape. Padahal kurikulum 2013 menekankan pada pengintegrasian keempat skill dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat menghasilkan PBM yang berkualitas, menarik dan inovatif.   

Berbeda dengan media visual dan audio, Media Audio Visual adalah media yang paling jarang 

digunakan oleh mahasiswa PPL. Media audio visual adalah media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan pengelihatan sekaligus dalam satu proses atau 

kegiatan.  Media Audio Visual meliputi; video, film dokumenter atau tayangan ensiklopedia.Untuk 

menampilkan ketiga hal tersebut dibutuhkan media elektronik seperti TV, VCD/DVD, LCD dan Komputer. 

Sama halnya dengan media audio, Media Multimedia menempati urutan yang sama dengan media 

audio dengan persentase penggunaan sebanyak 15.9 % . Baik siswa maupun guru terlihat sangat 

antusias dalam proses belajar mengajar karena penggunaan media ini. Power point yang dilengkapi 

dengan video, gambar dan lagu serta materi-materi yang disajikan pun sangat interaktif dan membuat 

suasana kelas menjadi sangat kondusif.Namun, berdasarkan hasil interview yang dilakukan pada 

keempat mahasiswa PPL yang mengajar di SMPN 1 Singaraja, ditemukan sebuah fakta bahwa terjadi 

keterbatasan fasilitas pendukung media multimedia seperti LCD dan speaker.Hanya terdapat 3 LCD yang 

masih berfungsi dengan baik dan sisanya tidak dapat dipergunakan atau sudah rusak.Sementara jumlah 

speaker yg dapat dipergunakan hanya 1 unit saja dan sisanya rusak.Hal ini membuat mahasiswa 

kesulitan dalam melaksanakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat, sehingga rencana alternative 

lebih sering berjalan karena kelangkaan LCD dan speaker ini. 

 

Tabel 1.Penggunaan  4media pembelajaran oleh mahasiswa PPL di SMP Negeri 1 Singaraja dalam setiap tahap 

kegiatan sesuai kurukulum 2013. 

Media  
 

Steps in 
K2013 
Teaching & 
Learning 
Process 

Me
dia 
Vis
ual 

Med
ia 

Audi
o 

Med
ia 

Aud
iovi
sual 

Mult
ime
dia 

Total 
usage 
of all 

medias 
in each 
phase 

Observing 20.
7 % 

2.10 
% 

1 % 
4.18 
% 

28 % 

Questionin
g 

8.7 
% 

4.26 
% 

0.5 
% 

2 % 15.5 % 

Exploring 15 
% 

5.18 
% 

1.5 
% 

6.15 
% 

28 % 

Associatin
g 

8.4 
% 

2.8 
% 

0.6 
% 

2.21 
% 

14 % 

Communic
ating 

10.
7 % 

1.28 
% 

1.2 
% 

1.36 
% 

14.5 % 

Total 63. 15.9 4.8 15.9 100 % 
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usage of 
each 

media in 
each 

phase 

5 % % % % 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahap kegiatan observing penggunaan media 

visual paling sering digunakan, disusul dengan media multimedia, media audio dan media audiovisual. 

Hal sama terjadi pada kegiatan questioning yang didominasi oleh penggunaan media visual, namun disini 

disusul oleh penggunaan media audio, media multimedia dan media audiovisual. Setelah itu, pada 

kegiatan exploring penggunaan media visual menempati posisi teratas namun penggunaannya tidak 

sebanyak pada kegiatan observing yang disusul oleh penggunaan media multimedia, media audio dan 

media audiovisual.Dalam kegiatan assosiating, media visual juga menempati posisi penggunaan 

terbanyak dan disusul oleh penggunaan media audio, media multimedia dan media audiovisual.Pada 

kegiatan terakhir yaitu communicating, juga terdapat penggunaan media visual terbanyak dan disusul 

oleh media multimedia, media audio dan media audiovisual.Dalam setiap tahapan mengajar ini, 

mahasiswa PPL jurusan Pendidikan Bahasa Inggris sudah mampu menggunakan media pembelajaran 

yang bervariasi.Ini berarti ilmu yang sudah diperoleh pada saat kuliah sudah dapat diterapkan dengan 

baik.Semua mata kuliah pendidikan dan pengajaran yang mahasiswa dapatkan sebelum terjun 

kelapangan untuk melakukan PPL Real sudah sesuai dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa.Hal ini 

bisa dilihat dari bagaimana mahasiswa merancang rencana pembelajaran, memilih strategi pembelajaran 

yang tepat sesuai dengan karakter peserta didiknya dan perkembangan IPTEK. Selain itu, pemilihan 

materi penunjang dan media pembelajaran yang dipersiapkan mahasiswa sudah sangat sesuai dengan 

apa yang pernah mereka dapatkan selama kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Mahasiswa juga 

mempersiapkan rencana pembelajaran dan media pembelajaran alternative bilamana terjadi kesalahan 

teknis seperti keterbatasan dan kerusakan pada media multimedia (LCD, Computer, dll). 

Media visual adalah media yang paling sering digunakan oleh mahasiswa untuk membantu 

penyampaian materi tentang descriptive teks, naratif teks dan teks prosedur.Salah satu contoh 

pemanfaatan media visual dalam menjelaskan deskriptif teks yaitu mahasiswa PPL menugaskan siswa 

untuk menyebutkan bagian-bagian tubuh dari seekor anjing.Setelah menyebutkan semua bagian-bagian 

tubuh anjing tersebut, mahasiswa PPL menugaskan murid-murid untuk menjelaskan bagian-bagian tubuh 

anjing tersebut dengan menggunakan kata sifat. Cara ini tergolong cara yang biasa atau konvensional 

karena tidak ada peran teknologi didalamnya. Padahal, tuntutan jaman dan ketertarikan siswa sudah 

berbeda. Mahasiswa PPL dalam hal ini sebenarnya sudah mempersiapkan beberapa alternative media 

pembelajaran diantaranya Power Point yang sudah dilengkapi dengan gambar dan video, gambar yang 

dicetak, dan juga antisipasi dengan menggunakan papan tulis bila nanti gambar yg telah dicetak tidak 

bisa terlihat jelas oleh seluruh siswa (karena ukuran gambar yang tidak terlalu besar dan tempat duduk 

siswa yang mungkin letaknya terlalu dibelakang. Akan tetapi, lagi-lagi persoalannya adalah masalah 

keterbatasan fasilitas multimedia yang ada di SMP 1 Singaraja. Hanya terdapat 2 LCD, beberapa 

speaker yang rusak, lab computer yang hanya tinggal nama karena telah dialih fungsikan menjadi ruang 

kelas, sementara jumlah kelas yang cukup banyak yaitu sebanyak 21 kelas dan hanya bisa 

mengandalkan 2 LCD saja, speaker rusak dan computer yang entah tersimpan dimana. Ironis sekali 

sebenarnya keadaan ini.Disaat perkembangan iptek yang melaju dengan cepat dan metode 

pembelajaran pun berkembang mengikutinya, sehingga sebagian besar metode inovatif mengandung 

pemanfaatan teknologi didalamnya.Namun, karena keterbatasan fasilitas penunjang seperti LCD, 

computer dan speaker membuat seolah-olah untuk menerapkan metode inovatif ini sangat sulit dan tidak 

mungkin sehingga penggunaan metode inovatif yang awalnya direncanakan menjadi gagal dan kembali 

menggunakan metode konvensional yg sudah tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dewasa ini. 
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4. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.Sumber data dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa UNDIKSHA yang sedang melaksanakan Program Pengalaman Lapangan atau PPL di SMP 

Negeri 1 Singaraja.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.Triangulasi data dilakukan melalui 

dua teknik, yaitu triangulasi penyidik dan triangulasi teori. Berdasarkan hasil observasi dari keempat 

media pembelajaran yang digambarkan pada gambar diatas, media visual adalah media yang paling 

sering digunakan dalam proses belajar mengajar oleh mahasiswa PPL jurusan Bahasa Inggris di SMPN 

1 Singaraja, dengan persentase penggunaan sebanyak 63.5 %. Sedangkan penggunaan media audio 

menempati posisi kedua dengan persentase penggunaan sebanyak 15.9 %.  Berbeda dengan media 

visual dan audio, Media Audio Visual adalah media yang paling jarang digunakan oleh mahasiswa PPL 

dengan persentase 4.8%. Sama halnya dengan media audio, Media Multimedia menempati urutan yang 

sama dengan media audio dengan persentase penggunaan sebanyak 15.9 %. Selain itu, penggunaan 

media-media tersebut dalam proses belajar mengajar sesuai kurikulum 2013 adalah sebagai berikut; 

pada tahap kegiatan observing penggunaan media visual paling sering digunakan, disusul dengan media 

multimedia, media audio dan media audiovisual. Hal sama terjadi pada kegiatan questioning yang 

didominasi oleh penggunaan media visual, namun disini disusul oleh penggunaan media audio, media 

multimedia dan media audiovisual. Setelah itu, pada kegiatan exploring penggunaan media visual 

menempati posisi teratas namun penggunaannya tidak sebanyak pada kegiatan observing yang disusul 

oleh penggunaan media multimedia, media audio dan media audiovisual.Dalam kegiatan assosiating, 

media visual juga menempati posisi penggunaan terbanyak dan disusul oleh penggunaan media audio, 

media multimedia dan media audiovisual.Pada kegiatan terakhir yaitu communicating, juga terdapat 

penggunaan media visual terbanyak dan disusul oleh media multimedia, media audio dan media 

audiovisual. Dominasi penggunaan media visual membuat proses belajar mengajar terkesan menoton 

karena kurangnya variasi penggunaan media audiovisual dan multimedia. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di SMPN 1 

Singaraja, ada beberapa saran yang penting untuk disampaikan untuk; 

a. Mahasiswa PPL 

Bagi mahasiswa PPL khususnya jurusan Pendidikan Bahasa Inggris agar lebih kreatif dan inovatif 

dalam membuat rencana pembelajaran dan memilih metode inovatif yang ada.Jangan pernah 

kehilangan motivasi karena masalah keterbatasan fasilitas yang ada disekolah. Pikirkanlah tentang 

ide-ide atau cara-cara alternatif yang bisa ditempuh bila penggunaan media penunjang tidak 

memungkinkan lagi seperti; memberikan soft file kepada siswa beberapa hari sebelum pertemuan 

PBM dilaksanakan, atau menugaskan siswa untuk membawa laptop kesekolah sehingga power poin, 

video, film, lagu yang sudah dipersiapkan bisa diputarkan dilaptop masing-masing siswa. 

b. SMP Negeri 1 Singaraja 

Untuk SMP Negeri 1 agar menambah fasilitas seperti LCD, speaker, kabel roll, computer, WIFI yang 

kurang demi kelancaran PBM. Selain itu, bila fasilitas tersebut dirasa sangat sulit untuk disediakan, 

cukup hanya menyediakan fasilitas WIFI dengan jaringan 4G unlimited untuk bisa diakses oleh siswa 

dan guru diruang kelas masing-masing agar siswa dan guru bisa menggunakan fasilitas pribadi 

mereka seperti Laptop yang dikoneksikan dengan jaringan internet sehingga PBM akan dapat 

terlaksana dengan baik sesuai dengan perkembangan IPTEK dan ketertarikan siswa jaman sekarang.   
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ABSTRACT 

The aim of this research was to describe an activity called Sabtu Literasi at SD N 3 Banjar Jawa and 
measure its effectiveness in improving students’ writing achievement. The present study was descriptive 
qualitative study. Data were gained from several resources, namely principal, teacher, students and 
administration staff; the setting of conducting Sabtu Literasi; and observation toward Sabtu Literasi. Data 
collection in the presents study was nonparticipant observational method, unstructured interview, and 
questionnaire. Data analysis, that is Miles and Huberman, includes data reduction, data display, and conclusion 
drawing. The result of the research was Sabtu Literasi is one program to develop literacy culture conducted at SD 
N 3 Banjar Jawa. This activity is conducted from 11.30 to 12.30. Reading activity is done for 30 minutes and then 
the students retell the story they have read orally and in written. Based on the result of writing test, Sabtu Literasi 
could improve the students’ writing achievement. 

 
Keywords: Sabtu Literasi and writing achievement 
 

ABSTRAK  

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kegiatan sabtu literasi di SD N 3 Banjar Jawa dan 
mengukur keefektifannya untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu: kepala sekolah, guru, siswa, dan 
pegawai; tempat dan peristiwa berlangsungnya kegiatan sabtu literasi; dan observasi terhadap kegiatan sabtu 
literasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: metode observasi nonpartisipan, 
wawancara tak terstruktur, dan angket. Teknik analisis data model Miles dan Model Huberman yang digunakan 

meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini, yaitu sabtu literasi merupakan 

salah satu program pengembangan budaya literasi yang dilaksanakan di SD N 3 Banjar Jawa. Kegiatan ini 
dilakukan mulai pukul 11.30-12.30. Kegiatan membaca dilakukan selama 30 menit dan kemudian siswa 
menceritakan kembali cerita yang dibaca secara lisan dan tulisan. Dari hasil tes menulis, kegiatan sabtu literasi 
dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa.  

 
Kata kunci: sabtu literasi dan kemampuan menulis 
 

1. Pendahuluan 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Dikatakan 

bersifat produktif karena penulis menuangkan ide, gagasan, pedapat, pengalaman, kritik, dan saran 

dengan merangkai kata-kata menjadi paragraf kemudian wacana yang mudah dipahami oleh 

pembaca. Inilah yang dikatakan bahwa menulis merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Menurut 

Sri Hastuti (dalam Slamet, 2009: 98),  menulis merupakan proses yang kompleks karena memerlukan 

cara berpikir yang teratur dan memenuhi persyaratan penulisan, antara lain: 1) kesatuan gagasan 

yang ditulis, 2) kalimat yang digunakan harus jelas dan efektif, 3) paragraf disusun dengan baik, 4) 

tulisan harus disesuaikan dengan kaidah ejaan yang benar, dan 5) kosa kata yang dimiliki harus 

memadai. 

Dari butir kelima jelas bahwa penguasaan kosa kata yang memadai diperoleh dari kebiasaan 

membaca buku. Selain itu, agar dapat menuangkan ide dengan lancar modal utama yang harus 

dimiliki adalah pengetahuan dan wawasan yang luas. Salah satu cara yang efektif dan bisa dilakukan 

dimana saja untuk menambah pengetahuan dan wawasan adalah melalui membaca. Rahim (2011:1) 

menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat menuntut seseorang 

gemar membaca. Seseorang yang gemar membaca akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan 

yang baru sehingga kecerdasannya meningkat dan mampu menjawab tantangan hidup di masa 

depan. Hal ini dipertegas oleh Irianto dan Febrianti (2017: 641), generasi muda yang memiliki 
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kemampuan literasi yang baik akan mudah memahami informasi secara lisan dan tulisan. 

Kemampuan literasi yang baik ini juga akan memengaruhi keberhasilan prestasi generasi muda.  

Oleh karena itu, modal penting yang harus dimiliki oleh siswa agar mampu menulis dengan baik 

adalah pengetahuan dan wawasan yang luas serta penguasaan kosa kata yang memadai, yaitu 

diperoleh melalui kegiatan membaca. Hal ini dipertegas oleh Ahuja dan Ahuja (2010: 214), bahwa 

pentingnya membaca untuk dapat menulis dengan baik tidak bisa dipungkiri. Seseorang yang banyak 

membaca akan lebih mudah menulis karena membaca adalah kegiatan menambah pundi-pundi 

pengetahuan.   

Fakta yang lain menurut Nurhadi (2016: 11), Jepang bukan saja terkenal sebagai negara 

industri, tetapi juga tekenal dengan komik, novel, dan film kartun. Hal ini diperoleh oleh Jepang karena 

diawali oleh tradisi membaca dan kemudian dilanjutkan dengan menulis. Maka dari itu, sangat penting 

meningkatkan minat baca siswa sebagai generasi yang memajukan negara Indonesia. 

Begitu pentingnya kegiatan membaca untuk keberhasilan siswa dan kemajuan negara 

Indonesia, seharusnya sejalan dengan minat baca yang tinggi. Namun, dari hasil survey Unesco 

(sumber: http://gobekasi.pojoksatu.id), hanya 1 dari 1000 masyarakat Indonesia yang memiliki minat 

dan pemahaman membaca yang tinggi. Tidak heran juga bahwa di dalam pembelajaran di sekolah, 

kegiatan menulis dirasakan sangat sulit oleh siswa. Hal ini karena Kemampuan menulis berkorelasi 

positif dengan kemampuan membaca. Semakin banyak membaca, semakin mudah siswa 

menuangkan gagasan dan pendapatnya melalui tulisan.  

Untuk mendukung program pemerintah meningkatkan minat baca siswa melalui Gerakan 

Litrerasi Sekolah (GLS), SD N 3 Banjar Jawa adalah sekolah yang sangat serius dan konsisten 

menerapkan program budaya literasi atau bisa juga disebut sebagai GLS (Gerakan Literasi Sekolah). 

Program budaya literasi ini sudah dilakukan selama 2 tahun.  Salah satu program dalam kegiatan ini 

adalah Sabtu Literasi. Program Sabtu Literasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan siswa 

membaca sehingga menjadi sebuah budaya. Tidak hanya itu, program budaya literasi ini juga 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan kemampuan menceritakan 

kembali informasi yang dibaca secara lisan dan tulisan. Maka bedasarkan latar belakang di atas, 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan Sabtu Literasi di SD N 3 Banjar Jawa 

dilakukan dan apakah kegiatan Sabtu Literasi efektif meningkatkan kemampuan menulis siswa. 

Tujuannya adalah agar diketahui oleh pengampu kebijakan, khususnya bagi sekolah dasar yang 

lainnya bagaimana kegiatan Sabtu Literasi dilakukan dan sejauh keefektifan kegiatan Sabtu Literasi 

dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa. 

 

2. Metode 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini 

akan menggambarkan sesuai dengan keadaan senyatanya di lapangan mengenai keefektifan Sabtu 

Literasi di SD N 3 Banjar Jawa untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. 

Data penelitian yang akan dikumpulkan berupa informasi yang berhubungan dengan pendapat, 

perilaku, pandangan, dan tindakan dalam hal keefektifan sabtu literasi untuk meningkatkan 

kemampuan menulis siswa. Data ini dikumpulkan dari beberapa sumber, yaitu: kepala sekolah, guru, 

siswa, dan pegawai; tempat dan peristiwa berlangsungnya kegiatan sabtu lietrasi; dan observasi 

terhadap kegiatan Sabtu Literasi. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut. 

a. Metode observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi 

nonpartisipan. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan memotret kegiatan Sabtu Literasi 

tersebut.  

b. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur. Wawancara 

dilakukan oleh peneliti dengan kepala sekolah, guru, dan siswa. 

c. Angket yang digunakan adalah angket tertutup. Angket akan diberikan kepada guru dan siswa. 
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Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, yaitu 

teknik analisis model Miles dan Model Huberman (dalam Moleong, 2013). Model ini meliputi tiga 

komponen utama, yaitu sebagai berikut. 

a. Reduksi Data. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang 

sesuai dengan fokus penelitian.  

b. Sajian Data. Setelah data direduksi, maka kegiatan selanjutnya penyajian data, yaitu upaya untuk 

menampilkan sekumpulan informasi yang sudah disusun secara sistematis sehingga 

memungkinkan peneliti untuk menarik simpulan atau suatu tindakan.  

c. Penarikan Simpulan. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan simpulan berdasarkan data yang 

diperoleh dan menyajikannya secara deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan temuan di lapangan 

dengan kata-kata. Simpulan perlu diverifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

 

3. Hasil dan Pembahasan  

a. Kegiatan Sabtu Literasi di SD N 3 Banjar Jawa 

Secara sederhana literasi dikatakan sebagai kegiatan melek baca-tulis (Suroso, 2007:11). 

Dalam artian, kegiatan literasi tidak hanya kegiatan membaca tetapi apa saja yang bisa dihasilkan dari 

kegiatan membaca itu. Tentunya tidak hanya kegiatan membaca saja yang diutamakan, tetapi dari 

membaca itu siswa mampu menulis, berbicara, dan berpikir lebih kritis. Menurut Yuliyati (2014:118), 

sekolah harus memiliki program yang teratur dan tersistem yang mengarahkan siswa membaca dan 

menulis sesering mungkin sehingga sehingga kegemaran membaca dan menulis tumbuh secara 

otomatis. Setelah itu budaya baca-tulis akan tumbuh pada siswa. Kegiatan literasi seperti inilah 

dilaksanakan oleh secara serius dan konsisten oleh SD N 3 Banjar Jawa. 

Tahap pengembangan budaya literasi di SD N 3 Banjar Jawa dikenal dengan sebutan Sabtu 

Literasi. Kegiatan ini disebut dengan Sabtu Literasi karena dilakukan setiap hari Sabtu mulai pukul 

11.30-12.30. Kegiatan Sabtu Literasi ini dilakukan di kelas dengan dipandu oleh masing-masing wali 

kelas. 

Dalam kegiatan ini siswa diarahkan untuk membaca secara mandiri. Buku diambil dari 

perpustakan mini yang ada di kelas. Siswa juga dikenankan untuk membawa buku cerita dari rumah. 

Guru bersama-sama siswa membaca buku cerita yang disuka. Namun, sesekali guru juga 

membacakan cerita dengan nyaring kepada siswa. Dari hasil kuisioner yang diberikan kepada wali 

kelas 1-6 mengenai Sabtu Literasi, kegiatan yang dilakukan setelah siswa membaca, yaitu: 

mendiskusikan sikap moral yang bisa dipertik dari cerita yang dibacakan; menceritakan kembali cerita 

yang sudah disimak secara lisan dan tulisan; menceritakan kembali apa yang sudah dibaca dan siswa 

yang lain memberikan tanggapan; melakukan kegiatan tanya jawab terkait dengan isi bacaan dengan 

tujuan menggali sikap-sikap yang ada pada cerita tersebut; mengidentifikasikan buku yang dibacanya 

seperti: tokoh, watak masing-masing tokoh, latar cerita, serta amanat cerita yang dibaca dan 

mempresentasikan hasilnya di depan teman-temannya. 

Dari 90 siswa (tersebar dari kelas 4-6) yang diberikan kuisioner, 90 siswa atau 100% siswa 

menyatakan suka dengan kegiatan Sabtu Literasi. Selain itu, saat kegiatan Sabtu Literasi berlangsung 

siswa menyatakan sangat suka dengan kegiatan sabtu literasi. Dari hasil observasi pun siswa terlihat 

sangat tertib dan disiplin memilih buku di perpustakaan mini. Siswa menyimak dengan baik instruksi 

dari guru dan kemudian membaca buku yang dipilih dengan senang.  

Kegiatan pada saat Sabtu Literasi berlangsung selama 30 menit. Tiga puluh menit kemudian 

siswa diajak untuk menceritakan kembali buku yang dibaca, baik secara lisan maupun tulisan. 

Kegiatan lainnya misalnya:  setelah membaca siswa bersama-sama guru membahas sikap-sikap yang 

bisa digali dari cerita; bertanya jawab mengenai isi buku; serta mengidentifikasikan buku cerita yang 

dibacanya, seperti: tokoh, watak masing-masing tokoh, latar cerita, serta amanat cerita yang dibaca. 

Berikut adalah gambar kegiatan sabtu literasi. 
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Gambar 1. Kegiatan Sabtu Literasi 

 

Demikialah kegiatan Sabtu Literasi yang dilakukan oleh SD N 3 Banjar Jawa. Sabtu Literasi 

adalah salah satu program pendukung budaya literasi yang dikerjakan dengan konsisten dan serius 

selama 2 tahun di SD N 3 Banjar Jawa. Kegiatan ini sangat menyenangkan. Ada beberapa kendala 

yang dihadapi oleh guru saat pelaksaan program ini, seperti: buku cerita yang kurang memadai; waktu 

yang disediakan kurang cukup; dan di saat tertentu kegiatan ini tidak dilakukan karena terbentur 

kegiatan lain, misalnya persiapan lomba. Hal ini bisa diantisipasi dengan menyarankan kepada siswa 

untuk membawa buku dari rumah; memaksimalkan waktu yang ada; dan memaksimalkan kegiatan 

sabtu literasi di minggu berikutnya.  

 

b. Keefektifan Sabtu Literasi untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa  

 Tidak bisa dipungkiri bahwa, semakin banyak membaca semakin mudah siswa menuangkan 

idenya memalui tulisan. Dengan kata lain, skemata dan pembedaharaan kata yang diperoleh dari 

kegiatan membaca memudahkan siswa menulis. Siswa yang terbiasa membaca akan memiliki 

kemampuan menulis yang baik. Dari hasil penelitian Situmorang, dkk (2013:9), bahwa kebiasaan 

membaca berhubungan dengan kemampuan siswa menulis narasi. Hubungan ini bernilai postif, 

artinya semakin sering atau terbiasa siswa membaca semakin meningkat kemampuan menulis narasi.  

Hal ini juga terlihat dari kegiatan sabtu literasi yang dilakukan selama 2 tahun di SD N 3 Banjar 

Jawa. Ini hanya salah satu program dari kegiatan budaya literasi yang dilaksanakan di SD N 3 Banjar 

Jawa. Program lainnya adalah 15 menit membaca sebelum jam pelajaran, pojok baca, dan penataan 

lingkungan yang kaya teks. Dari hasil tes keterampilan menulis yang diberikan untuk mengukur 

kefektifan kegiatan sabtu literasi, dapat diambil simpulan bawah kegiatan ini dapat meningkatan 

kemampuan menulis siswa. Kemampuan menulis yang ditekankan di kegiatan ini adalah kegiatan 

menuliskan kembali cerita yang telah dibaca. Berikut tabel peningkatan kemampuan menulis siswa 

kelas IV, V, dan VI. 

 

Tabel 1.  Data Peningkatan Rata-Rata Kelas Kemampuan Menulis di Kelas IV, V, dan VI 

No Kelas Tes I Tes II Ket 

1 IV A 58, 4 69,1 Meningkat 
2 IV B 67,4 78,1 Meningkat 
3 IV C 65,9 73,3 Meningkat 
4 V A 66,1 74,8 Meningkat 
5 V B 74,2 80,9 Meningkat 
6 V C 72,6 80,3 Meningkat 
7 VI A 64,6 74,6 Meningkat 
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8 VI B 77 83,4 Meningkat 
9 VI C 73,6 82,4 Meningkat 

 

 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatakan rata-rata kelas kemampuan 

menulis siswa kelas IV, V, dan VI SD N 3 Banjar Jawa. Hal ini jelas karena adanya program sabtu 

literasi yang menekankan kegiatan membaca dengan menceritakan kembali apa yang dibaca secara 

lisan dan tulisan. 

 

 

4. Simpulan 

Kegiatan sabtu literasi sangat disukai oleh siswa SD N 3 Banjar Jawa. Kegiatan ini dikemas 

selama satu jam. Setengah jam untuk membaca dan setengah jam lagi untuk kegiatan menyampaikan 

kembali apa yang dibaca secara lisan dan tulisan. Untuk kelas awal, yaitu kelas 1 dan 2, guru 

membacakan buku cerita dengan nyaring kemudian bersama-sama mendiskusikan pesan moral yang 

terdapat dalam cerita. Kemudian untuk kelas 3-6 kegiatan sabtu literasi dilakukan dengan kegiatan 

membaca buku cerita yang disukai kemudian siswa menceritakan kembali apa yang dibaca secara 

lisan dan tulisan. Selain itu, kegiatan yang lainnya adalah mendiskusikan tema, tokoh, latar, dan 

pesan yang diperoleh dari cerita. Dari hasil tes keterampilan menulis yang diberikan untuk mengukur 

kefektifan kegiatan sabtu literasi, dapat diambil simpulan bawah kegiatan ini dapat meningkatan 

kemampuan menulis siswa. Kemampuan menulis yang ditekankan di kegiatan ini adalah kegiatan 

menuliskan kembali cerita yang telah dibaca. 
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ABSTRACT 
 

Activities in building internal relationships within the organization are often the main topics in the internal 
marketing and marketing literature. Internal marketing has been widely used by academics in describing 
relationships within an organization that see employees as partners for an organization in an effort to achieve 
organizational success. Internal marketing is the best approach to building a service-oriented organization. 
Purpose of this paper to explain impact of the role of organizational on internal marketing. Through this paper, the 
theory of perceived organizational support is explained through the interaction of individuals with their 
organization or how the organization treats its individuals. Using the conceptual review method of various 
literature and the results of previous research, it is concluded that employees who feel satisfied in their 
organization will certainly deliver performance as expected and even impossible to perform beyond expectations. 

 
Keywords: internal marketing, organizational support, organizational service 

 
ABSTRAK  

Aktifitas-aktifitas dalam membangun hubungan internal (internal relationship) di dalam organisasi 
seringkali menjadi topik utama dalam literatur jasa dan pemasaran internal (internal marketing).Pemasaran 
internal telah banyak digunakan oleh akademisi dalam menggambarkan hubungan di dalam organisasi yang 
melihat karyawan sebagai mitra untuk sebuah organisasi pada upaya mencapai keberhasilan organisasi. 
Pemasaran internal adalah pendekatan terbaik untuk membangun organisasi yang berorientasi pada layanan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa peran dukungan organisasional dan pengaruhnya terhadap 
pemasaran internal. Melalui tulisan ini pula konsep dukungan organisasional dijelaskan melalui interaksi individu 
dengan organisasinya atau bagaimana organisasi memperlakukan individu-individunya. Dengan menggunakan 
metode kajian konseptual dari berbagai literature dan hasil-hail penelitian sebelumnya diperoleh kesimpulan 
bahwa karyawan yang merasa terpuaskan pada organisasinya tentunya akan memberikan kinerja sesuai dengan 
yang diharapkan bahkan tidak mustahil berkinerja melebihi yang diharapkan.  

 
Kata Kunci: pemasaran internal, dukungan organisasional, layanan organisasi 

1. Pendahuluan  
Interaksi antara karyawan dengan para konsumennya merupakan aktifitas yang sangat penting 

dalam suatu organisasi dan akan berdampak pada kepuasan konsumen dan akhirnya mempengaruhi 

penilaian mereka atas kualitas layanan yang diberikan karyawan tersebut (Henning-Thurau et al., 

2006). Dukungan organisasi terhadap layanan yang diberikan karyawan kepada konsumennya 

memberikan kontribusi yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada organisasi proses 

interaksi sosial seringkali ada pada konteks individu dengan organisasinya. Melalui tulisan ini kajian 

dukungan organisasional dijelaskan melalui interaksi individu dengan organisasinya atau bagaimana 

organisasi memperlakukan individu-individunya (karyawan). 

Dukungan organisasional merupakan aspek penting bagi keberlanjutan suatu sistem dalam 

organisasi. Dukungan organisasional adalah tempat di mana para karyawan menaruh berbagai 

harapan dan pengakuan dari organisasi untuk berkinerja lebih baik.  Selain itu beberapa peneliti telah 

menemukan bahwa dukungan organisasional (organizational support) di tempat kerja memberikan 

kontribusi dan implikasi signifikan pada beberapa luaran dalam konteks perilaku organsisasi, misalnya 

kepuasan kerja (Kahumuza & Schlecter, 2008) dan komitmen organisasional (Khurram, 2009; Aube et 

al., 2007; Erickson & Roloff, 2007). Secara konseptual hasil temuan Eisenberger et al., (1986) 

meyatakan bahwa dukungan organisasi yang dipersepsikan karyawan berkorelasi dengan suatu 

keadaan bahwa karyawan beranggapan organisasi yang mempekerjakan mereka menerapkan 

kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawan, membantu melengkapi kebutuhan, 

mempercayakan pekerjaan menarik, serta dapat memberikan memotivasi dan menciptakan situasi 

kerja yang kondusif. Berdasarkan kondisi ini pihak manajemen diharapkan menyadari peran mereka 

Peran Dukungan Organisasional Pada Pemasaran Internal 
Perusahaan: Analisis Strategi dan Pengaruhnya 
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dan berusaha secara ak t i f  memuaskan kebutuhan karyawan melalui relationship yang kuat 

untuk semua karyawannya. Pandangan ini telah sangat ditekankan dalam perspektif sumberdaya 

manusia. 

Dukungan organisasional yang menempatkan karyawan sebagai mitra strategik, ahli 

administrasi, employee champions, dan agen perubahan dalam organisasi mendapat dukungan 

penuh dalam bidang pemasaran. Konstruk membangun karyawan sebagai individu yang berkualitas 

dan berkomitmen memang tidak bisa dilepaskan dari peran atau dukungan organisasional di mana 

dalam bidang pemasaran dikaitkan dengan pemasaran internal (internal marketing). Beberapa penulis 

telah berusaha mengintegrasikan peran manajemen sumberdaya manusia dan pemasaran dalam 

menggambarkan pemasaran internal dengan memfokuskan karyawan atau sumberdaya manusia 

sebagai pelanggan internal dalam organisasi. Pemasaran internal telah banyak digunakan oleh 

akademisi dalam menggambarkan hubungan di dalam organisasi yang melihat karyawan sebagai 

mitra untuk sebuah organisasi pada upaya mencapai keberhasilan organisasi. 

 Penulis kali ini ingin memadukan dua pandangan atau perspektif antara konteks manajemen 

pemasaran dengan manajemen sumber daya manusia, melalui topik dukungan organisasional dan 

pemasaran internal. Pemilihan kedua topik ini dilandasi pada sebuah pemikiran yang berujung pada 

pemahaman bahwa sangat tampak “benang merah” atau keterkaitan di antara dua topik ini yaitu 

keduanya bertumpu pada masa depan karyawan sebagai sebuah asset yang berharga bagi sebuah 

perusahaan. Pada pandangan pemasaran internal, karyawan diperlakukan sebagai pelanggan 

internal yang kebutuhan dan keinginannya harus dipenuhi demi sebuah outcomes yang diharapkan 

perusahaan selanjutnya.  

 

a. Dukungan Organisasional 

Konsep formal dukungan organisasional baru diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Pada 

awalnya beberapa peneliti mendefinisikan istilah dukungan organsiasi dengan menggunakan istilah 

yang berbeda dan baru mulai awal tahun 1980-an merujuk pada kesamaan makna dan bahasan yang 

sederhana. Dukungan organisasional dimana beberapa penulis menyebutnya dengan Perceived 

Organizational Support (POS) atau biasa disebut dukungan organisasional yang dipersepsikan 

merupakan suatu keadaan yang mana organisasi memberikan dukungan atau kepedulian pada 

kehidupan karyawannya. Kadangkala dalam konteks perilaku keorganisasian, dukungan organisasi 

adalah sesuatu yang dirasakan dan dipersepsikan oleh seorang karyawan. Dalam hal ini, konteks 

persepsi atau penilaian adalah seberapa besar dukungan organisasi  yang karyawan rasakan dan 

pikirkan. Erdogan dan Enders (2007) mengatakan bahwa dukungan organisasional yang 

dipersepsikan mengacu pada tingkat di mana individu meyakini organisasi peduli pada mereka, nilai-

nilai yang dianut karyawannya, dan organisasi senantiasa memberikan bantuan dan dukungan. 

Beberapa peneliti mendefinisikan dukungan organisasi dalam berbagai cara. Menurut Eisenberger 

et.al. (2002: 699), teori dukungan organisasional menyatakan bahwa karyawan mengembangkan 

sebuah persepsi yang umum tentang sebuah tingkatan dimana nilai-nilai organisasi seringkali 

mewarnai nilai dan kepedulian mereka pada perusahaan. Bahkan ditengarai jika dukungan 

organisasional pada perusahaan kuat maka akan berkontribusi secara efektif pada komitmen 

organisasional, kepuasaan kerja, dan beberapa luaran dari sikap karyawan lainnya. Rhoades dan 

Eisenberger (2002) melalui review meta analytic mengindikasikan bahwa POS berhubungan dengan 

beberapa anteseden dari POS yaitu: keadilan, praktik-praktik sumber daya manusia, dan dukungan 

supervisor serta berkontribusi pada konsekuensi-konsekuensi dari sikap yaitu: komitmen 

organisasional yang efektif dan kepuasan kerja serta kinerja karyawan secara keseluruhan. Peneliti 

lainnya menyatakan  bahwa POS merupakan keyakinan yang secara umum dirasakan karyawan 

tentang seberapa besar komitmen karyawan pada organisasi ditinjau dari kompensasi organisasi 

terhadap kinerja karyawan dan perhatian lembaga pada kehidupan mereka. Wayne (1997; dalam 

Kambu et.al. (2011:265), 

Selanjutnya Muse dan Stamper (2007) membagi dukungan organisasi yang dipersepsikan ke 

dalam dua konstruk, yaitu: Perceived Organizational Support-Care About Employee’s Outcomes and 

Performance/POS-J) dan Perceived Organizational Support – Care About Well-Being and Respect/ 
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POS-R). Kedua konstruk ini mempengaruhi persepsi karyawan mengenai dukungan yang diberikan 

oleh organisasi. Jika salah satu dari konstruk ini dihilangkan, maka akan mempengaruhi keseluruhan 

persepsi terhadap dukungan organisasi.  

Pada berbagai praktik-praktik sumber daya manusia yang telah ada, ditemukan bahwa 

karyawan yang mendapat dukungan penuh dari organisasi akan merasa dirinya mempunyai arti dan 

bermakna. Bekal inilah yang menyebabkan karyawan mempunyai komitmen yang selanjutnya 

karyawan terdorong untuk berusaha membantu organisasi mencapai tujuannya, dan menumbuhkan 

harapan bahwa kinerjanya akan diperhatikan serta dihargai oleh organisasi. Namun tidak dapat 

dipungkiri bahwasannya besarnya dukungan organisasi terhadap karyawan ternyata juga dipengaruhii 

oleh beberapa aspek pendekatan baik dari sisi organisasi maupun dari sisi manajer, meliputi pujian 

dan penilaian, upah, job enrichment, dan kebijakan organisasi (Nasurdin, et al., 2008). Selain itu 

Cropanzano dan Greenberg (1997; dalam Behestifar & Zare, 2012) juga menyatakan bahwa 

dukungan organisasional yang dipersepsikan tidak terlepas dari aspek-aspek struktural dari 

perusahaan itu sendiri  seperti peraturan formal dan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan 

perusahaan.  

 

b. Pemasaran Internal 

Istilah pemasaran internal, awalnya digunakan oleh Berry (1981) yang mendefinisikan 

pemasaran internal sebagai proses pemasaran dimana perusahaan memperlakukan karyawan 

sebagai pelanggan internal. Keutamaan konsep pemasaran internal beranggapan bahwa karyawan 

merupakan pasar dalam  sebuah organisasi. Pasar ini dapat dipandang sebagai segmen yang perlu 

diinformasikan, dipelajari, dikembangkan, dan dimotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pemasaran internal dikomunikasikan sebagai unsur utama organisasi untuk dialog antara para 

manajer dan karyawan dalam menyampaikan perasaan, persepsi dan tujuan yang berbeda mengenai 

isu-isu organisasi serta hubungannya dengan pelanggan eksternal.  

Pemasaran  internal  berfokus pada  pencapaian  pertukaran  internal  yang efektif antara 

organisasi dengan kelompok karyawan sebagai prasyarat untuk suksesnya pertukaran dengan pasar 

eksternal. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemasaran internal sebagai 

salah satu gagasan dalam relationship marketing (Berry, 2002). Pemasaran internal adalah salah satu 

strategi relationship marketing yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan rencana 

hubungan jangka panjang dengan konsumen (Berry, 2002). Pemasaran internal memperlakukan 

karyawan sebagai pelanggan internal yang merupakan proses pembentukan nilai-nilai individu dalam 

organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga kinerja karyawan meningkat 

dan akhirnya tujuan organisasi tercapai. 

Pemasaran internal adalah strategi yang bertujuan untuk menciptakan nilai- nilai individu yang 

berkinerja tinggi dengan memperhatikan indikator-indikatornya yaitu sistem penghargaan, komunikasi 

internal, pelatihan dan pengembangan serta dukungan pemimpin senior, untuk mendorong karyawan 

berkinerja yang lebih besar dan akhirnya mempengaruhi kinerja bisnis (Ahmed et al., 2003). Ketika 

organisasi dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan serta memberikan dukungan pada karyawan, 

maka mereka lebih bertanggungjawab dan lebih fokus dalam pencapaian kinerjanya (Keller et al., 

2006).  Pemikiran pada pemasaran internal ini sejalan dengan konsep dukungan organisasional yang 

dipersepsikan. Bahwasannya pemasaran internal melalui beberapa indikator seperti yang telah 

disebutkan di atas adalah mempunyai kebermaknaan yang sama dengan tiga dimensi dari dukungan 

organisasional.  

2. Metode 
a. Dukungan Organisasional 

Penelitian-penelitian Eisenberger (2002:699) yang secara konsisten meneliti tentang dukungan 
organisasional menyatakan bahwa persepsi dukunan organisasi merupakan keyakinan yang secara 
umum dirasakan karyawan mengenai seberapa besar organisasi peduli pada kesejahteraan dan 
memberikan kompensasi berdasar pada kinerja. Pengukuran dukungan organisasi yang 
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dipersepsikan dengan menggunakan item-item: (1) fairness, (2) supervisory support, dan (3) reward 
dan work condition. 

Selanjutntya Byrne dan Hochwarter (2008) dalam penelitiannya juga menggunakan versi 
singkat dari the Survey of Perceived Organizational Support yang telah disempurnakan dari versi 
aslinya oleh Eisenberger (1986). Dari 36 item hanya digunakan delapan item, yang salah satu contoh 
pernyataannya yaitu “ Organisasi selalu menyediakan bantuan ketika karyawan mengalami masalah”. 
Skala Likert dengan menggunakan 7 (tujuh) poin. 

 
b. Pemasaran Internal 

Pemasaran internal adalah persepsi bersama (konsensus) semua individu yang berada dalam 
unit kerja. Secara operasional konstruk ini sebagai  persepsi  setiap  individu  terhadap  praktik-praktik  
pemasaran  internal yang  dilaksanakan  oleh  organisasinya.  Variabel  ini  diukur  pada  level  unit. 
Pemasaran internal diukur dengan mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh beberapa 
peneliti, yaitu Naude et al. (2002), Bouranta et al. (2005), Bennett   dan Barkensjo (2005), dan Shiu 
dan Yu (2010) yang berjumlah 12 item pernyataan. Responden diminta untuk memberikan persepsi 
mereka terhadap indikator-indikator  pemasaran  internal.  Contoh  pernyataannya  seperti “organisasi   
saya   memberikan   suatu   visi   yang   bisa   diyakini   oleh   para karyawan”, “organisasi ini 
menyiapkan karyawan untuk berkinerja bagus”, “organisasi kami melihat pengembangan 
pengetahuan dan ketrampilan dalam karyawan sebagai suatu investasi bukannya sebagai biaya”, 
“organisasi saya mengkomunikasikan  tentang pentingnya peranan pelayanan pada karyawan”. 
Semua item pengukuran pada variabel ini mengggunakan skala  likert  interval  5  poin.  

3. Hasil dan Pembahasan  
a. Strategi Peran Dukungan Organisasional pada Pemasaran Internal 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas tentang dukungan organisasional dan pemasaran 

internal, maka kedua konsep ini sebenarnya mempunyai kesamaan makna, yaitu bagaimana 

seharusnya memperlakukan karyawan sehingga karyawan terpuaskan dan berkomitmen baik pada 

pekerjaan maupun organisasinya. Jika ditinjau dari teori dukungan organisasi, kekuatan POS 

bergantung atribut-atribut yang ada pada karyawan berdasarkan pada beberapa aktifitas yang telah 

dilakukan perusahaan, misalnya pelatihan. Lebih lanjut, ide POS bisa ditinjau dari proses social 

exchange dimana karyawan merasa diberi kepercayaan untuk membantu organisasi dalam mencapai 

tujuannya dan berharap mendapat reward dari usaha mereka. Di sisi lain, POS juga bisa dipandang 

sebagai salah satu cara dalam memenuhi socioemotional. Bentuk-bentuk dukungan organisasi ini pun 

berkembang.  Kraimer et al.,(2001) menyebutkan bentuk dukungan organisasional bisa bermula dari 

yang bersifat material (ekstrinsik) seperti tunjangan, bonus, gaji, dan lain-lain hingga yang bersifat non 

material (intrinsic) yaitu, pujian, perhatian, penerimaan, keakraban, informasi, pengembangan diri, dan 

sebagainya.  

Sedangkan jika ditinjau dari perspektif pemasaran internal, berfokus pada pencapaian  

pertukaran internal  yang efektif antara organisasi dengan kelompok karyawan sebagai prasyarat 

untuk suksesnya pertukaran di pasar eksternal.   Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

program pemasaran internal sebagai salah satu gagasan dalam pemasaran hubungan (relationship 

marketing) (Berry, 2002). Pemasaran internal adalah salah satu strategi relationship marketing yang 

perlu dipertimbangkan dalam menciptakan rencana hubungan jangka panjang dengan konsumen 

(Berry, 2002). Pemasaran internal memperlakukan karyawan sebagai pelanggan internal yang 

merupakan proses pembentukan nilai-nilai individu dalam organisasi untuk   memenuhi kebutuhan 

dan keinginan mereka, sehingga kinerja karyawan meningkat dan akhirnya tujuan organisasi tercapai. 

Pada kajian kali ini pemahaman dukungan organisasional dibawa ke konsep pemasaran yaitu 

bagaimana sebuah strategi pemasaran internal dapat terwujud dengan mendapat dukungan 

sepenuhnya dari organisasi. Pada konteks sumber daya manusia, dukungan organisasi murnii 

memandang karyawan sebagai seorang individu yang harus mendapat dukungan baik secara material 

maupun non material, namun dalam konteks pemasaran internal, karyawan diperlakukan sebagai 

pelanggan internal selain pelanggan ekternal yaitu konsumen yang harus dipenuhi kebutuhan dan 

keinginan mereka, sehingga kinerja karyawan meningkat dan akhirnya tujuan organisasi tercapai. 
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Dukungan organisasional yang dipersepsikan tidak terlepas dari peran kepemimpinan, praktik-

praktik sumber daya manusia, dan kondisi kerja serta keadilan kerja yang diharapkan oleh karyawan.. 

Dukungan organisasional tidak terlepas dari peran pimpinan dalam organisasi tersebut. Manajemen 

puncak harus bersikap responsif terhadap kebutuhan karyawan sehingga mereka memiliki kinerja 

tinggi. Hubungan yang baik antara karyawan dengan pemimpin  sebagai wakil dari organisasi adalah 

merupakan  salah  satu  bentuk  dari  pelaksanaan  dukungan organisasional sekaligus termuat dalam 

konteks pemasaran  internal. Pelaksanaan program pemasaran internal memerlukan dukungan 

manajemen yang berkesinambungan untuk menjadi lebih efektif. Ketika karyawan mempersepsikan 

perilaku pemimpin yang mendorong upaya mereka untuk berkinerja lebih baik, maka karyawan akan 

melakukannya dengan motivasi yang tinggi dalam mencapai visi organisasinya. 

Apabila dicermati dan dipahami bahwa jelas terdapat keterkaitan antara indikator-indikator pada 

dukungan organisasional dan pemasaran internal. Pemasaran internal adalah strategi yang bertujuan 

untuk menciptakan nilai-nilai individu yang berkinerja tinggi   dengan memperhatikan indikator- 

indikatornya yaitu sistem penghargaan, komunikasi internal, pelatihan dan pengembangan serta 

dukungan pemimpin senior, untuk mendorong karyawan berkinerja yang lebih besar dan akhirnya 

mempengaruhi kinerja bisnis secara positif (Ahmed et al., 2003). Individu atau karyawan akan 

termotivasi untuk berkinerja dengan lebih baik ketika mereka merasakan adanya manfaat pelatihan, 

kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi serta perilaku pemimpin yang mendukung pekerjaan 

mereka. Untuk itu maka karyawan perlu diberikan pengetahuan tentang visi dan misi organisasi, 

pelatihan dan pengembangan, sistem penghargaan dan komunikasi. 

Kebutuhan dan keinginan karyawan dalam pelaksanaan pemasaran internal seperti pelatihan 

dan pengembangan, sistem penghargaan, kepemimpinan  dan komunikasi internal perlu diberikan 

pada karyawan sebagai pelanggan internal organisasi. Pertama, pelatihan dan pengembangan,  

Mehra et al. (2011) mengusulkan  pentingnya pelatihan karyawan untuk meningkatkan profitabilitas 

perusahaan karena karyawan yang puas dan terlatih akan lebih mampu   menerapkan   kualitas   

pelayanan yang baik untuk memuaskan pelanggan. Pelatihan dan pengembangan bagi karyawan 

merupakan kebutuhan mereka dalam meningkatkan keahlian dan kemampuan mereka melakukan 

pekerjaannya. Pelatihan  dan  pengembangan penting  bagi  karyawan agar berkinerja lebih baik dan 

sebagai upaya menciptakan tanggung jawab mereka di masa depan. Pelatihan dan pengembangan 

adalah segala usaha yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan di pekerjaan tertentu yang  

menjadi  tanggungjawabnya,  atau pekerjaan  yang  berhubungan dengan pekerjaannya. Tujuan yang 

harus dipenuhi dari program pelatihan ini yaitu kinerja individu yang semakin meningkatnya, dan 

akhirnya kinerja organisasi juga meningkat. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah 

keseluruhan kegiatan untuk meningkatkan, serta mengembangkan   perilaku karyawan (seperti, 

pengetahuan, keahlian, produktivitas, kompetensi kerja, sikap, disiplin, dan etos kerja) agar mencapai 

tujuan yang diinginkan secara individu ataupun tujuan  organisasi. Dengan  pelatihan dan  

pengembangan,  karyawan  dapat mengerjakan, meningkatkan, mengembangkan pekerjaannya. 

Kedua, sistem penghargaan. Strategi ini muncul pada spek dukungan organisasional maupun 

pada pemasaran internal. Penghargaan (reward) merupakan alat guna memotivasi para karyawan. 

Metode ini bisa membentuk perilaku karyawan agar merasa bahagia, senang, dan menjadikan mereka 

mengerjakan pekerjaan dengan lebih baik secara berulang-ulang. Selain itu, reward juga bertujuan 

untuk karyawan agar menjadi lebih giat untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pekerjaannya 

sekarang dan yang akan datang. Ketika karyawan merasa puas dan reward mereka lebih baik, 

maka mereka akan menganggap peningkatan kualitas dan profitabilitas perusahaan merupakan 

kewajibannya (Tortosa et al., 2009). Strategi reward adalah konsep yang penting  karena  merupakan  

penghargaan  yang  diberikan untuk mengakui upaya yang dilakukan karyawan dalam mendorong 

perilaku mereka dalam melakukan pekerjaannya dan berkinerja lebih baik sehingga mencapai kinerja 

organisasi (Ahmed et al., 2003). Sistem imbalan (reward) merupakan media untuk mengarahkan 

keperilakuan karyawan dan dapat diakui oleh organisasi sehingga meningkatkan kinerja karyawan. 

Sistem reward merupakan strategi motivasi  yang kuat bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas 

kinerja karyawan. Hwang dan Chi (2005) dalam penelitiannya, mengungkapkan  indikator- indikator 

pemasaran internal seperti strategi reward dan kepemimpinan senior memiliki hubungan yang 
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signifikan dengan kinerja organisasi. Demikian juga kontribusi reward dan dukungan atasan pada 

dukungan organisasional berkontribusi signifikan bagi beberapa luaran dari organisasi. 

Ketiga, kepemimpinan. Sikap dan perilaku karyawan dalam melakukan pekerjaannya, juga 

akan ditentukan oleh kepemimpinan senior atau manajemen puncak sebagai penanggungjawab 

dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Ketika karyawan mempersepsikan sikap dan perilaku 

manajemen puncak yang mendorong upaya mereka untuk berkinerja lebih baik, maka karyawan akan 

melakukannya dengan motivasi yang tinggi dalam mencapai visi organisasinya. Manajemen puncak   

harus bersikap responsif terhadap  kebutuhan  pelanggan  internal  sehingga  mereka  memiliki  

kinerja tinggi.  Hubungan  yang  baik  antara  karyawan  dengan  manajeman  puncak sebagai wakil 

dari organisasi adalah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan  pemasaran  internal.    

Pelaksanaan  kegiatan  pemasaran  internal memerlukan  dukungan  manajemen  yang  

berkesinambungan  untuk  menjadi lebih efektif. 

Terakhir, komunikasi adalah proses menyampaikan informasi, pengertian serta pemahaman 

dari satu orang ke lainnya. Komunikasi adalah faktor penting didalam sebuah organisasi, karena 

setiap anggota dan subsistem dalam organisasi atau perusahaan diharapkan menjalin komunikasi 

dengan berbagai unsure dalam organisasi supaya tujuan perusahaan tercapai. Hubungan antar 

sesama anggota organisasi didekatkan melalui komunikasi agar dapat membentuk kebersamaan dan 

membuat organisasi berjalan sesuai fungsinya. Komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja individu dan akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Komunikasi internal 

adalah sarana untuk berbagi informasi dan pengetahuan antar karyawan, sehingga mereka akan 

mampu melakukan pekerjaannya. Komunikasi internal yang berjalan di dalam suatu organisasi adalah 

agar dapat menjalin hubungan yang baik antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan 

pimpinan dan antara berbagai subsistem. Melalui program komunikasi internal tersebut diharapkan 

agar karyawan selalu merasa diperhatikan dan dihargai sehingga dapat menciptakan rasa memiliki, 

motivasi, kreativitas dan rasa ingin mencapai prestasi kerja dengan semaksimal mungkin. Ukuran 

keberhasilan kinerja karyawan bukan hanya   pelaksanaan pekerjaannya, akan tetapi juga pada  

aspek  kemampuan  komunikasi  internal  karyawan  dalam  organisasi. Dengan demikian, 

komunikasi antar karyawan dan berbagai bagian subsistem dalam organisasi merupakan bagian dari 

pelaksanaan pemasaran internal yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan. (De 

Bussy et al., 2003). 

4. Simpulan  
Pada penutup kali ini penulis membahas peran dukungan organisasional pada pemasaran 

internal ditunjau dari beberapa aspek: 

- Berdasarkan dimensi keadilan dari dukungan organisasional, organisasi atrau perusahaan yang 

berkeinginan meningkatkan peran dukungan organisasinya kepada karyawan hendaknya dapat 

menyampaikan beberapan prosedur kerja yang fair secara efektif. Keterlibatan karyawan dalam 

pengambilan keputusan di tingkat perusahaan harus mendapatkan perhatian lebih dari organisasi.  

- Berdasarkan dimensi dukungan atasan (supervisor support) diketahui bahwa kepercayaan 

individu-organisasi perlu dibangun demi tercipatanya pertukaran sosial yang lebih menguntungkan 

antara karyawan dan perusahaan. 

- Berdasarkan dimensi imbalan-imbalan dari organisasi dan kondisi kerja, organisasi hendaknya 

menyediakan imbalan dan menciptakan kondisi kerja yang wajar dan nyaman dengan harapan 

karyawan lebih berkomitmen untuk berkinerja sesuai dengan tugas yang telah dipercayakan 

kepada mereka.  

- Kondisi kerja yang kondusif yang medorong karyawan untuk berperilaku lebih inovatif, maka 

perusahaan perlu menyediakan imbalan yang merupakan bagian dari kinerja, memberikan 

tantangan, meningkatkan tanggung jawab dan membuat orang lebih berinovatif.  

Oleh karena itu hendaknya organisasi menghargai dan menghormati karyawan sebagai pelanggan 

internal dan mengembangkan hubungan sosial yang baik terhadap   karyawan sebagai pelanggan 

internal maupun pelanggan eksternal (konsumen) dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. 
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ABSTRACT 
The aim of the study is to develop the set of mathematics learning materials based on open ended problem 

with ANEKA (Accountability – Nationalism – Public Ethics – Quality Commitment – Anti-corruption) basic values 
as an effort to increase the ability of various representation of mathematics for the grade VII students. The set of 
developed learning materials in this study are the student’s textbook and teacher’s guide in the standard 
competence of triangle and quadrilateral. Plomp’s development procedure was applied to conduct the study. In 
the first year, this study has reached the stage of testing, evaluation, and revision to determine the validity of 
mathematics learning materials. The validity of the content can be viewed on the suitability of mathematics 
learning materials developed by the theory of the development and characteristics of the learning model. The 
construct validity of mathematics learning materials is very valid which obtained from the expert. 
 
Keywords: learning materials, open ended problem, ANEKA values. 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis masalah terbuka yang 

mengintegrasikan nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas – Nasionalisme – Etika Publik – Komitmen Mutu – Anti 
Korupsi) sebagai upaya meningkatkan kemampuan reperesentasi beragam matematis siswa kelas VII. Perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa buku siswa dan buku petunjuk guru pada standar 
kompetensi segitiga dan segiempat. Pengembangan perangkat pembelajaran dalam penelitian ini mengikuti 
prosedur pengembangan produk dari Plomp. Pada tahun pertama penelitian ini  dilakukan sampai pada tahap 
tes, evaluasi, dan revisi yaitu sampai melakukan validasi perangkat pembelajaran. Validitas isi dilihat dari 
kesesuaian perangkat pembelajaran dengan teori pengembangan yang dijadikan pedoman dan sesuai dengan 
tuntutan karakteristik model pembelajarannya. Validitas konstruk dilihat dari adanya keterkaitan yang konsisten 
dari setiap komponen perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan karakteristik model pembelajaran 
yang diperoleh melalui penilaian dua orang ahli. Hasil validasi ahli menyatakan bahwa perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan tergolong kategori sangat valid dengan sedikit perbaikan. 

 
Kata kunci: perangkat pembelajaran, masalah terbuka, nilai ANEKA. 

1. Pendahuluan 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu, dan mengembangkan daya pikir manusia. 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar 

hingga jenjang perguruan tinggi untuk membekalinya kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, kreatif, dan kemampuan bekerjasama (Depdiknas, 2006: 6-7).  

Besarnya peran matematika dalam kehidupan ternyata tidak diimbangi dengan minat siswa 

untuk belajar matematika. Berdasarkan laporan hasil The Third International Mathematics and 

Science Study, diketahui bahwa kemampuan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia 

dalam merepresentasikan ide atau konsep matematika dalam materi pembagian dan bilangan, 

aljabar, geometri, representasi data, analisis dan peluang termasuk rendah. Hal itu didukung oleh 

hasil kajian yang menyatakan bahwa ketika siswa Indonesia diminta untuk membuat persamaan dari 

tabel yang merepresentasikan hubungan antara dua variabel, ternyata kemampuan representasi 

siswa Indonesia adalah 27% sedangkan kemampuan rata-rata internasional 45%” (Yudhanegara, 

2014: 2-3).  

Kemampuan representasi beragam matematis merupakan kemampuan menuangkan, 

menyatakan, menerjemahkan, mengungkapkan, atau membuat model dari ide-ide atau konsep 

matematika, diantaranya ke dalam bentuk matematis baru yang beragam (Guler, 2011: 150-151). 

Beberapa bentuk representasi beragam matematis tersebut dapat berupa diagram, grafik, tabel, 

ekspresi atau notasi matematik serta menulis dengan bahasa sendiri. Namun, kenyataanya 

representasi tersebut terkadang diajarkan atau dipelajari hanya sebagai pelengkap dalam 
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penyelesaian masalah matematika saja (Yudhanegara, 2014: 3-4). Selain itu, kebanyakan guru hanya 

mengajarkan representasi sejenis saja. Misalnya, siswa hanya diminta untuk menyederhanakan 

pernyataan aljabar atau hanya membuat notasi matematis dari teks tertulis dengan cara penyelesaian 

diberikan oleh guru. Hal tersebut yang menyebabkan kemampuan representasi beragam matematis 

siswa masih kurang dan perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan identifikasi masalah mengenai pelaksanaan pembelajaran di atas, guru perlu 

merancang suatu pembelajaran  matematika agar siswa aktif dalam membangun pengetahuaannya 

sendiri, mampu menggunakan penalarannya dalam memahami dan memecahkan masalah yang 

dihadapi, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai positif siswa. Meninjau pernyataan tersebut, setiap 

masalah matematika bisa diselesaikan dengan cara menghadirkan representasi yang berbeda, 

sehingga antara masalah dan representasinya dalam hal ini sangat berkaitan. Menanggapi 

pernyataan tersebut, diperlukan pembelajaran yang di dalamnya memuat aktivitas problem solving.  

Di tingkat SMP, penerapan pembelajaran yang menekankan pada perkembangan daya nalar 

siswa dan pengintegrasian pemecahan masalah sangat mungkin untuk diterapkan (Suryawan, 2014, 

31-32). Hal tersebut didukung oleh isi kurikulum yang memuat standar kompetensi matematika yang 

harus dicapai siswa dalam  kegiatan pembelajaran. Secara eksplisit, kegiatan pembelajaran 

matematika diharapkan dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi. Dengan 

mengajukan masalah-masalah yang sesuai situasi, siswa secara bertahap dibimbing untuk 

menguasai konsep-konsep matematika (Depdiknas, 2006: 5-6). 

Bertitik tolak dari identifikasi masalah dan tuntutan kurikulum, perlu adanya upaya perbaikan 

pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mampu 

memaksimalkan kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Pembelajaran yang mampu 

menciptakan suasana belajar tersebut adalah pembelajaran berbasis masalah. Dengan mengajukan 

masalah-masalah di awal pembelajaran, siswa secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep-

konsep matematika. Orientasi dari pembelajaran berbasis masalah adalah merangsang siswa untuk 

berlatih berpikir tingkat tinggi dan kreatif, berorientasi pada masalah otentik sehingga bermakna, dan 

penciptaan suasana belajar yang kondusif secara terbuka dan demokratis (Sudiarta, 2008: 5-6).  

Pemilihan tipe masalah yang relevan untuk disuguhkan kepada siswa dalam pembelajaran 

berbasis masalah sangatlah penting. Dalam pembelajaran berbasis masalah, terdapat beberapa 

macam tipe masalah yang dipadukan, namun tipe masalah terbuka (open-ended problem) dianggap 

sangat cocok dalam pembelajaran berbasis masalah pada siswa SMP (Yudhanegara, 2014). Dalam 

masalah terbuka, siswa dihadapkan dengan masalah yang memiliki banyak alternatif cara untuk 

menyelesaikannya dan memiliki satu jawaban atau multijawaban yang benar (Usman, 2014). 

Sudiarta (2008)  menyatakan bahwa masalah terbuka adalah masalah matematika yang 

dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memiliki beberapa atau bahkan banyak solusi yang benar, dan 

terdapat banyak cara untuk menentukan solusinya. Dengan pemberian masalah terbuka, siswa yang 

berkemampuan rendah juga dapat memberi jawaban menurut caranya sendiri. Selain itu, masalah 

terbuka juga menuntut siswa untuk menjelaskan pola pikir mereka melalui proses penalaran yang 

dapat menjadi salah satu sumber informasi guru dalam melihat kemampuan siswa (Sukendra, 2014). 

Dengan demikian, pembelajaran berbasis masalah terbuka dianggap bisa mengembangkan 

kemampuan representasi beragam matematis siswa. 

Salah satu unsur terpenting yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyajian masalah 

terbuka agar mampu meningkatakan kemampuan representasi beragam matematis siswa lebih 

optimal adalah dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar siswa yang positif (Rahman, 2016, 5-6). 

Seberapa baiknya model/metode pembelajaran yang digunakan tanpa ditunjang dengan nilai-nilai 

siswa yang positif tidak akan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nilai-nilai dasar 

positif yang perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran adalah nilai-nilai dasar ANEKA yang 

merupakan singkatan dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. 

Nilai-nilai dasar ANEKA ini merupakan nilai yang wajib dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara 

yang profesional (Kemdikbud, 2015). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai dasar ANEKA dalam 

pembelajaran diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah 

yang diberikan dengan baik dan bermakna. 
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Kemdikbud (dalam Modul Diklat Prajabatan Aparatur Sipil Negara, 2015: 7-8) menyatakan 

bahwa Akuntabilitas dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai kewajiban guru dan siswa dalam 

pertanggungjawaban pencapaian hasil belajar. Nasionalisme dalam pembelajaran merupakan 

pandangan atau paham guru dan siswa sebagai manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah 

airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Etika publik dalam pembelajaran  merupakan 

tindakan guru dan siswa dalam merefleksi perbuatan baik/buruk atau benar/salah yang harus 

dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Komitmen mutu dalam pembelajaran 

merupakan komitmen guru dan siswa dalam memperbaiki kualitas pembelajaran yang didasarkan 

pada konsep efektifitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu. Sedangkan Anti Korupsi dalam 

pembelajaran merupakan tindakan dalam menghindari perbuatan yang tidak baik, curang, tidak 

bermoral yang melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai ANEKA diharapkan mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis 

masalah terbuka di kelas. 

Gagasan mengintegrasikan nilai-nilai dasar ANEKA dalam penyajian masalah terbuka akan 

memberikan nuansa baru dalam pembelajaran matematika di sekolah dengan pertimbangan bahwa 

bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan budaya, dan setiap suku memiliki cara 

tersendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pertimbangan lain bahwa dalam belajar 

matematika tidak hanya membutuhkan model/metode pembelajaran yang tepat, namun dibutuhkan 

juga keseriusan dan etikad baik dalam menerapkan model/metode tersebut melalui sikap atau 

tindakan yang positf. Dengan demikian, penyajian masalah terbuka yang mengintegrasikan nilai-nilai 

dasar ANEKA diharapkan mampu memfasilitasi kreativitas dan produktivitas siswa yang nantinya 

memberikan dampak positif terhadap kemampuan representasi beragam matematis siswa.  

Perangkat pembelajaran yang mendukung penerapan pembelajaran berbasis masalah terbuka 

yang mengintegrasikan nilai dasar ANEKA belum tersedia optimal untuk memfasilitasi siswa secara 

sistematis untuk menggunakan nalarnya dalam menyelesaikan masalah dan mengarahkan siswa 

untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Kurang tersedianya perangkat pembelajaran 

berbasis masalah  terbuka yang mengintegrasikan nilai-nilai dasar ANEKA yang memiliki tingkat 

validitas, kepraktisan, serta keefektifan yang tinggi merupakan suatu kendala yang menghambat 

pelaksanaannya di lapangan. Hal itu didukung oleh penelitian Yudhanegara (2014) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran berbasis masalah terbuka mampu meningkatkan kemampuan representasi 

beragam matematis siswa SMP kelas VII, tetapi dalam penerapannya guru masih mengalami 

kesulitan jika harus mencari masalah terbuka yang ideal. Kemdikbud (2015: 20-21) juga menyatakan 

bahwa integrasi nilai dasar ANEKA dalam perangkat pembelajaran diperlukan dalam menunjang 

pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa untuk 

meningkatkan kemampuan representasi beragam matematisnya, peneliti melakukan penelitian 

pengembangan perangkat pembelajaran berbasis masalah terbuka yang mengintegrasikan nilai 

ANEKA, sehingga permasalahan yang ingin dijawab adalah “bagaimana mengembangkan dan 

memperoleh perangkat pembelajaran matematika (buku siswa dan buku petunjuk guru) berbasis 

masalah terbuka yang mengintegrasikan nilai dasar ANEKA sebagai upaya meningkatkan 

representasi beragam matematis siswa kelas VII?” 

 

2. Metode 

Pengembangan perangkat pembelajaran dalam penelitian ini mengikuti prosedur 

pengembangan perangkat pembelajaran menurut Plomp (1997). Prosedur penelitian yang 

dilaksanakan dibagi menjadi empat tahap yang masing-masing tahap diuraikan lebih detail sebagai 

berikut.  

Tahap investigasi awal, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisis situasi 

dan mengidentifiasi permasalahan yang dihadapi siswa dan guru pada pembelajaran matematika di 

kelas. Hal-hal yang dilakukan yaitu: (1) meninjau hasil belajar matematika kelas VII dalam dua tahun 

terakhir khususnya tentang kemampuan representasi beragam matematis siswa, dan mengadakan 

tes awal pada siswa kelas VII A SMP N 3 Tembuku Bangli yang digunakan sebagai tempat uji coba 

lapangan terbatas; (2) meninjau proses pembelajaran matematika yang dilaksanakan di kelas; (3) 
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melakukan wawancara dengan guru dan siswa mengenai kendala dalam pembelajaran matematika; 

dan (4) meninjau perangkat pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika. Dari 

hasil analisis diupayakan solusi dengan melakukan pengkajian terhadap teori-teori yang mendukung 

dan menganalisis hasil penelitian yang relevan. 

Tahap desain, pada tahap ini dilakukan suatu upaya untuk mendesain suatu kemungkinan 

solusi terhadap masalah yang telah teridentifikasi pada tahap investigasi awal. Hal-hal yang dilakukan 

pada tahap ini, yaitu: (1) meninjau kembali teori-teori yang mendukung untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran, dan selanjutnya direncanakan suatu upaya menerapkan model pembelajaran berbasis 

masalah yang penyajiannya menggunakan masalah terbuka dan mengintegrasikan nilai ANEKA; dan 

(2) merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik model pembelajaran 

berbasis masalah terbuka yang mengintegrasikan nilai ANEKA. 

Tahap realisasi, pada tahap ini solusi yang telah didesain direalisasikan untuk bisa 

menghasilkan suatu prototipe awal. Prototipe yang dihasilkan masih berupa prototipe 1, yaitu bahan 

ajar berbasis masalah terbuka yang mengintegrasikan nilai-nilai ANEKA yang selanjutnya akan diuji 

validitas, kepraktisan, dan keefektivannya pada tahap selanjutnya. 

Tahap tes, evaluasi, dan revisi, pada tahap ini perangkat pembelajaran (buku siswa dan buku 

petunjuk guru) yang berhasil direalisasikan dilihat kualitasnya. Hal-hal yang dilakukan adalah: (1) 

menguji validitas buku siswa dan buku petunjuk guru yang masih berupa prototipe 1 oleh dua orang 

pakar (validator). Berdasarkan hasil uji validasi 1 ini kemudian dilakukan revisi sehingga diperoleh 

buku siswa dan buku petunjuk guru dalam bentuk prototipe 2. Setelah diperoleh prototipe 2, 

kemudian dilakukan uji coba lapangan terbatas. (2) Uji coba lapangan dilakukan untuk mengetahui 

kepraktisan dan efektivitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Namun, pada tahun 

pertama penelitian ini telah dilakukan sampai pada tahap tes, evaluasi, dan revisi yaitu melakukan 

validasi perangkat pembelajaran yang dilihat dari validitas isi dan validitas konstruk. Memenuhi 

validitas isi berarti buku siswa dan buku petunjuk guru yang dikembangkan didasarkan suatu teori 

pengembangan yang dijadikan pegangan atau pedoman dan sesuai dengan tuntutan karakteristik 

model pembelajaran yang diterapkan. Kemudian validitas konstruk dilihat dari adanya keterkaitan 

yang konsisten dari setiap komponen perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan 

karakteristik model pembelajaran yang diterapkan. Untuk melihat validitas konstruk dari perangkat 

pembelajaran, dimintakan pendapat para ahli. Pendapat para ahli ini dijadikan ukuran mengenai valid 

tidaknya perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi perangkat pembelajaran. 

Dalam lembar validasi, pendapat validator dikatagorikan menjadi empat yaitu: sangat valid (skor 4), 

valid (skor 3), tidak valid (skor 2), dan sangat tidak valid (skor 1). Rata-rata skor setiap validator 

ditentukan dengan cara menjumlahkan skor setiap butir pada lembar validasi kemudian menentukan 

rata-ratanya. Selain menilai secara kuantitatif, validator juga menilai secara kualitatif dari kualitas 

perangkat pembelajaran. Data yang telah terkumpul kemudian diolah secara deskriptif. Indikator 

keberhasilan dari penelitian ini adalah perangkat pembelajaran (buku siswa dan buku petunjuk guru) 

yang dikembangkan minimal berada pada kategori valid sesuai dengan kriteria menurut Nieveen 

(1999). Buku siswa dan buku petunjuk guru dalam penelitian ini minimal harus mencapai kategori 

valid untuk bisa digunakan dalam pembelajaran, yaitu rata-rata skor validator adalah 3,5Sr2,5  . 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Hasil 

Sesuai dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu “bagaimana 

mengembangkan dan memperoleh perangkat pembelajaran berbasis masalah terbuka yang 

mengintegrasikan nilai ANEKA sebagai upaya meningkatkan representasi beragam matematis siswa”, 

maka pada tulisan ini dipaparkan proses pengembangan dan kualitas perangkat pembelajaran yang 

telah dikembangkan sebagai berikut.  

Pada tahap investigasi awal, dilakukan pengkajian beberapa masalah dalam pembelajaran 

matematika, khususnya tentang materi segitiga dan segiempat. Adapun masalah yang teridentifikasi 

adalah sebagai berikut. (1) Pembelajaran belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Guru umumnya berkonsentrasi pada latihan 

menyelesaikan soal yang lebih bersifat prosedural dan mekanistis daripada pengertian/pemahaman. 

(2) Pembelajaran matematika jarang dimulai dengan pengenalan masalah. (3) Pembelajaran 

cenderung hanya dihadapkan pada penyajian masalah tertutup yang kurang memberikan ruang pada 

siswa untuk berkreativitas. (4) Hal yang menarik ditemukan bahwa siswa mengakui matematika itu 

penting, namun sebagian dari mereka sering mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Persoalan 

ini muncul karena hal-hal sebagai berikut: (a) siswa belum mampu mempertanggung jawabkan atas 

apa yang harus dicapai dalam pembelajaran; (b) siswa belum mampu memanfaatkan atau 

memposisikan siswa lainnya atau  guru dalam proses pembelajaran di kelas;  (c) siswa belum terbiasa 

dalam merefleksi atas perbuatan baik/buruk atau benar/salah dalam proses pembelajaran; (d) 

komitmen siswa dalam memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas belum optimal; dan (e) kurannya 

disiplin siswa dalam proses  pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, kurangnya pengintegrasian 

nilai-nilai positif pada siswa untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal. 

Pada tahap desain, dilakukan upaya mendesain suatu kemungkinan solusi terhadap masalah 

yang telah didefinisikan pada tahap investigasi awal. Salah satu pembelajaran yang dapat 

memaksimalkan peran mahasiswa dalam kegiatan penemuan adalah model pembelajaran berbasis 

masalah. Selanjutnya, masalah yang disajikan diharapkan mampu memfasilitasi kreativitas berpikir 

siswa, sehingga penyajian masalah terbuka paling tepat untuk disajikan pada model pemeblajaran 

berbasis masalah. Hai itu belum cukup untuk mampu menyelesaikan keempat masalah yang 

teridentifikasi, khusus untuk masalah yang keempat dibutuhkan sentuhan nilai-nilai positif dalam 

mengembangkan sikap positif mahasiswa agar pembelajaran tidak kering, sehingga integrasi nilai 

ANEKA menjadi alternatif jawabannya. Dengan demikian, penerapan pembelajaran berbasis masalah 

terbuka yang mengintegrasikan nilai ANEKA merupakan alternatif solusi dari masalah yang 

teridentifikasi sebagai penyeban kurangnya kemampuan representasi beragam matematis siswa. 

Langkah nyata yang dilakukan adalah mendesain perangkat pembelajaran (buku siswa dan buku 

petunjuk guru) untuk mendukung pembelajaran berbasis masalah terbuka yang mengintegrasikan 

nilai dasar ANEKA di kelas. 

Pada tahap realisasi, desain solusi yang telah dirancang direalisasikan dalam bentuk perangkat 

pembelajaran yang masih berupa prototipe 1 yang perlu dilihat aspek validitasnya. Prototipe 1 

direalisasikan dengan mengacu pada desain pengembangan menurut Plomp dan model 

pembelajaran yang diterapkan yaitu model pembelajaran berbasis masalah terbuka yang 

mengintegrasikan nilai ANEKA. Selain mengacu pada hal tersebut, prototipe 1 juga direalisasikan 

dengan mengacu pada karakteristik materi segitiga dan segiempat serta sasaran untuk mampu 

meningkatkan kemampuan representasi beragam matematis siswa kelas VII SMP.  

Pada tahap tes, evaluasi, dan revisi, prototipe 1 yang telah direalisasikan selanjutnya diuji 

validitasnya oleh 2 orang validator dari Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan 

Ganesha, dimana validator I dipilih berdasarkan pertimbangan pernah meneliti tentang integrasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika, dan validator II pernah meneliti tentang 

pengembangan bahan ajar berbasis masalah. Jadi kedua validator dapat dinyatakan layak untuk 

menilai kualitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini. Rangkuman hasil 

penilaian validator terhadap setiap aspek yang termuat pada perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan dapat disajikan pada Tabel 1 sampai Tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 1. Rangkuman hasil Validasi Buku Siswa 

No Aspek yang Dinilai 
Skor Validator 

Jumlah Rata-rata Kriteria 
I II 

1 Isi buku siswa 3,63 3,63 7,26 3,63 Sangat valid 
2 Cara penyajian 3,67 4,00 7,67 3,84 Sangat valid 
3 Bentuk fisik 4,00 4,00 8,00 4,00 Sangat valid 

 

Tabel 2. Rangkuman Hasil Validasi Buku Petunjuk Guru 

No Aspek yang Dinilai 
Skor Validator 

Jumlah Rata-rata Kriteria 
I   II 
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1 Isi buku petunjuk guru 3,83 3,83 7,66 3,83 Sangat valid 
2 Sistematika penyajian 3,67 3,67 7,34 3,67 Sangat valid 

 

 

 

 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 

No Aspek yang Dinilai 

Rataan Skor 
Validator Jumlah Rata-rata Kriteria 

I II 

1 Buku Siswa 3,69 3,77 7,46 3,73 Sangat valid 
2 Buku Petunjuk Guru 3,77 3,77 7,54 3,77 Sangat valid 

 

Berdasarkan Tabel 1 sampai Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa nilai validitas konstruk 

perangkat pembelajaran berbasis masalah terbuka yang mengintegrasikan nilai ANEKA yang 

dikembangkan dalam penelitian ini memenuhi kriteria sangat valid karena rata-rata skor validitasnya 

berada pada interval . Prototipe 2 yang merupakan hasil revisi prototipe 1 berdasarkan 

saran validator, selanjutnya akan digunakan pada tahap uji coba terbatas yang akan dilaksanakan 

pada pembelajaran matematika pada materi bidang datar di kelas VIIA SMP N 3 Tembuku. 

 

3.2 Pembahasan 

Prosedur pengembangan perangkat pembelajaran berbasis masalah terbuka yang 

mengintegrasikan nilai dasar ANEKA dalam penelitian ini telah mengikuti prosedur pengembangan 

menurut Plomp (1997). Namun, pada penelitian ini hanya sampai tahap ke empat, yaitu tahap tes, 

evaluasi, dan revisi sampai memperoleh prototipe 2 yang memenuhi kriteria sangat valid dan siap 

untuk diujicobakan secara terbatas untuk melihat kepraktisan dan efektivitasnya.  

Perangkat pembelajaran berbasis masalah terbuka tepat untuk menanggulangi rendahnya 

kemampuan representasi beragam matematis siswa di kelas (Yudhanegara, 2014). Melalui tahapan-

tahapan pada model pembelajaran berbasis masalah terbuka mampu memfasilitasi siswa untuk 

melakukan aktivitas problem solving dan menggunakan penalarannya dalam menyelesaikan masalah 

yang diberikan. Dengan mengajukan masalah-masalah di awal pembelajaran, siswa secara bertahap 

dibimbing untuk menguasai konsep-konsep matematika. Kegiatan pembelajaran ini mampu 

mengarahkan dan membawa siswa untuk menjawab masalah dengan banyak cara atau banyak 

jawaban yang benar (Sukendra, 2014). Hal ini dimaksudkan untuk merangsang kemampuan 

intelektual siswa dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru serta bertujuan 

agar kegiatan-kegiatan kreatif siswa dapat terkomunikasikan melalui proses pembelajarannya.  

Ciri terpenting dari penyajian masalah terbuka yang dapat memfasilitasi aktivitas dan kreativitas 

belajar siswa  adalah tersedianya kemungkinan dapat serta tersedia keleluasaan bagi siswa untuk 

memakai sejumlah metode yang dianggapnya paling sesuai dalam menyelesaikan suatu soal 

(Usman, 2014). Artinya, pertanyaan pada bentuk masalah terbuka diarahkan untuk menggiring 

tumbuhnya pemahaman atas masalah yang diajukan. Sudiarta (2008) menyatakan bahwa masalah 

terbuka memerlukan respons mengenai proses berpikir, kemampuan menyusun generalisasi dan 

kemampuan mencari hubungan di antara dua konsep. Dengan demikian, penyajian masalah terbuka 

bukan hanya terletak pada format dan materi yang terkandung dalam soal, melainkan sangat 

ditentukan oleh prosedur, suasana dan cara penyampaiannya, sehingga siswa diarahkan untuk 

menggunakan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaian soal yang diberikan yang 

berdampak pada kreativitas  siswa dalam proses pembelajaran dalam merepresentasikan konsep 

matematika yang dipelajari.   

Penyajian masalah terbuka  pada buku siswa yang dikembangkan memang menjadi kunci  

penelitian ini dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan memfasilitasi kegiatan 

problem solving siswa (Suryawan, 2014). Namun, lebih dari pada itu ada muatan lain yang sangat 

berperan dalam mengoptimalkan penyajian masalah terbuka untuk mengembangkan sikap positif 

siswa, sehingga pembelajaran lebih aktif dan bermakna. Muatan yang dimaksud adalah dengan 

mengintegrasikan nilai dasar ANEKA dalam penyajian masalah terbuka tersebut. Dengan 
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mengintegrasikan nilai dasar ANEKA pada penyajian masalah terbuka, siswa dituntut untuk selalu 

berusaha dalam menyelesaikan masalah yang diberikan dengan tanpa merugikan orang lain.  

Nilai-nilai yang diintegrasikan dari ANEKA diidentifikasi dari sumber-sumber nilai dasar profesi 

Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik yang profesional (Kemdikbud 2015), yaitu sebagai 

berikut. (1) Akuntabilitas, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk 

memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, dengan indikatornya berupa nilai tanggung 

jawab, jujur, kejelasan target, netral, mendahulukan kepentingan publik, adil, transparan, konsisten, 

dan partisipatif. (2) Nasionalisme, memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap 

bangsanya, dengan indikatornya berupa nilai religius, hormat menghormati, kerjasama, tidak  

memaksakan kehendak, jujur, amanah, adil,  persamaan derajat, tidak diskriminatif, mencintai sesama 

manusia, tenggang Rasa, membela kebenaran, persatuan, rela berkorban, memelihara ketertiban, 

musyawarah, kekeluargaan, menghormati keputusan, gotong royong, hidup sederhana, kerja keras, 

menghargai karya orang lain, dan sosial. (3) Etika Publik, refleksi tentang standar/norma yang 

menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan, dan keputusan, dengan indikatornya berupa 

nilai jujur, bertanggungjawab, integritas tinggi, cermat, disiplin, hormat, sopan, taat peraturan, dan taat 

perintah. (4) Komitmen Mutu, fokus pada standar penjaminan mutu dalam pembelajaran yang 

didasarkan pada konsep efektifitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu. (5) Anti Korupsi, tindakan 

dalam menghindari perbuatan yang tidak baik, curang, tidak bermoral yang melanggar norma-norma 

agama, material, mental, dan umum. Indikator dari anti korupsi yaitu: jujur, disiplin, kerja keras, 

sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Dengan mengintegrasikan indikator-indikator dari nilai 

dasar ANEKA tersebut pada pembelajaran berbasis masalah terbuka memberikan nuansa baru dalam 

pembelajaran matematika yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif siswa, tetapi secara tidak 

langsung mengembangakan aspek afektif siswa sebagai upaya mengembangkan karakter siswa. 

Beberapa contoh penyajian pada buku siswa berbasis masalah terbuka dengan 

mengintegrasikan nilai ANEKA sebagai berikut.  

Contoh 1: Indikator Jujur (nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi). 

Siswa diberikan tugas untuk menemukan nilai π dari berbagai percobaan. Siswa diberikan 

penjelasan bahwa nilai π adalah 3,14 dan rumus dari keliling lingkaran adalah dikalikan dengan 

diameter lingkarannya. Kemudian siswa diberikan tugas untuk mengukur keliling dan diameter 

dari benda-benda yang memiliki bentuk lingkaran misalnya kaleng dengan menggunakan 

benang. Dan hasil pengukurannya dituliskan ke dalam lembar isian yang telah disiapkan pada 

buku siswa (berisi nama benda, keliling lingkaran, dan diameter). Siswa diamati kejujurannya. 

Pada saat pengukuran sering kali terjadi kekurangcermatan dalam mengukur, sehingga ada 

siswa yang memperoleh nilai π = 3,5 atau 3,2 atau bahkan 3,3. Siswa cenderung tidak jujur 

dengan merubah nilainya mendekati 3,14 agar dapat dikatakan yang bersangkutan melakukan 

ketelitian sempurna (Rahman, 2016; 6-7). 

Contoh 2: Indikator Inovatif (nilai Komitmen Mutu) 

Jika ingin membelajarkan siswa tentang syarat suatu segitiga dapat dilukis, maka mulai 

dengan penyajian masalah terbuka berikut. Diskusikan dengan temanmu! Dapatkan kalian 

melukis sebuah segitiga ABC apabila diketahui panjang AB = 10 cm dan besar sudut ABC = 

115o! Cobalah selidiki dan berikan alasannya! Siswa harus berinovasi dalam menyelesaikan 

masalah tersebut, misalnya dengan menentukan panjang BC terlebih dahulu sesuai kehendak 

siswa, dan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai pada kesimpulan bahwa 

suatu segitiga dapat dilukis jika diketahui: (1) panjang ketiga sisinya; (2) panjang dua buah sisi 

dan besar sudut yang diapit; (3) panjang dua buah sisi dan besar sudut dihadapan salah satu 

sisi; dan (4) besar dua buah sudut dan panjang sisi yang diapitnya.  

Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian Yudhanegara (2014) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah terbuka dapat meningkatkan kemampuan 

beragam matematis siswa SMP. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan tulisan Rahman (2016), 

yang menyatakan bahwa pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat strategis bagi 

keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Pengembangan itu harus dilakukan 

melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, metode belajar dan pembelajaran yang 

efektif serta bahan ajar yang sesuai. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan budaya dan karakter 
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bangsa adalah usaha bersama sekolah. Pembelajaran matematika diharapkan dapat membantu 

dalam membangun karakter siswa sehingga Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya. 

Berkaitan dengan penelitian ini, pengembangan karakter siswa diakomodasi dengan 

mengintegrasikan nilai dasar ANEKA yang indikator-indikator nilainya merupakan nilai-nilai pendidikan 

karakter. 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, simpulan dari penelitian ini 

adalah pengembangan perangkat pembelajaran berbasis masalah terbuka yang mengintegrasikan 

nilai ANEKA dalam penelitian ini melalui empat tahapan dari Plomp, yaitu investigasi awal; desain; 

realisasi; dan tahap tes, evaluasi, dan revisi, sampai akhirnya ditemukan suatu prototipe 2 perangkat 

pembelajaran berbasis masalah terbuka yang mengintegrasikan nilai ANEKA yang telah memenuhi 

kriteria sangat valid dan siap untuk uji coba terbatas untuk melihat kepraktisan dan efektifitasnya 

untuk meningkatkan kemampuan representasi beragam matematis siswa. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

1. Pendahuluan 
Peranan televisi sebagai media elektronik canggih sudah tidak dinafikan lagi. Namun kehadirannya 

pada era ini lebih dikhususkan untuk kebutuhan menghibur sehingga konten yang disajikan banyak tidak 

mendidik. Padahal secara umum pengaruh televisi terhadap anak sangat besar, karena media televisi 

dapat menjadi sarana penyampaian informasi yang paling efektif dan efisien. Efektif dari segi 

penyampaian informasi dan efisien dari segi harga untuk memperoleh informasi tersebut. Retno (2017) 

Sementara menurut Soemiarti (2003), banyak hal positif yang dapat diambil dari adanya media 

televisi ini yakni diantaranya seperti, informasi mengenai berita terkini, ilmu pengetahuan umum, 

entertainmen/ hiburan, dan lain sebagainya. Seorang anak didik dapat memperoleh informasi terkini yang 

terjadi didunia guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya, sekaligus dapat ia gunakan untuk 

mengembangkan dirinya dimasa yang akan datang, sehingga menjadi manusia yang lebih baik dari 

sebelumnya. Sementara untuk bidang entertainment/ hiburan, hal ini tentu saja berfungsi untuk 

mengurangi rasa penat atau rasa bosan pada setiap anak didik. Hal ini disebabkan karena setiap siswa 

yang sedang berkembang akan mengalami satu hal yang namanya ”bosan”,untuk itu perlu dicegah 

dengan kegiatan yang sifatnya menghibur/ refleksi yang dapat membuatnya selalu ”Fresh” dan berfikir 

positif, sehingga menjadikan ia selalu aktif dan kreatif. 

                                                      
 
 

Model Mini Teater Untuk Menumbuhkan 

 Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

1Jurusan Pendidikan Teknik  Elektronika FT UNM;2 Jurusan Pendidikan Teknik  Elektronika FT UNM 
Email: ummiati.rahmah@unm.ac.id 

 

 
This study uses Research and Development (R&D) methods that aim to: (1) determine the conditions of 

learning in TK / TPA Melati Dharma Wanita UNM, (2) develop a miniature model of theater in prototypes form to 
support building early childhood character in  Center of Early Childhood Education Melati DWP UNM, (3) designed a 
mini theater in tangible form that can be used as an educational tool for early childhood in Center of Early Childhood 
Education Melati DWP UNM, (4) obtain information about the results of the validation, formative test and effective 
implementation of the use of mini theater to support building early childhood character development in Center of Early 
Education Melati DWP UNM . Phase I (first year) research is directed to conduct needs analysis, conduct FGDs with 
early childhood expert, education technology, and the design is also did by the Service Center Early Childhood 
Education. 
 
Keywords: Model, Mini Theater, Character, Childhood 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan (R & D) yang bertujuan untuk: (1) 
menentukan kondisi pembelajaran di TK / TPA Melati Dharma Wanita UNM, (2) mengembangkan model miniatur 
teater dalam bentuk prototip untuk mendukung bangunan karakter anak usia dini di Pusat Pendidikan Anak Usia Dini 
Melati DWP UNM, (3) mendesain mini teater dalam bentuk nyata yang bisa dijadikan alat edukasi untuk anak usia 
dini di Pusat Pendidikan Anak Usia Dini Melati DWP UNM, (4) memperoleh informasi tentang hasil dari validasi, uji 
formatif dan penerapan efektif penggunaan mini teater untuk mendukung pembangunan karakter anak usia dini di 
Pusat Pendidikan Dini Melati DWP UNM. Penelitian Tahap I (tahun pertama) diarahkan untuk melakukan analisis 
kebutuhan, melakukan FGD dengan ahli anak usia dini, teknologi pendidikan, dan disain juga dilakukan oleh Pusat 
Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini 

Kata kunci: Model, Mini Teater, Kakacter, Anak Usia Dini 
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  Cecep (2015) ,berpendapat bahwa selain dari wawasan dan ilmu pengetahuan yang dapat 

diperoleh anak dari media televisi, orang tua juga dapat mendidik anak-anaknya dengan lebih mudah 

melalui media televisi dengan memberikan pengarahan terhadap anak sehingga anak akan merasa tidak 

terbebani untuk memahami apa yang diinginkan oleh orangtuanya. Hal-hal tersebut merupakan salah 

satu segi positif dampak televisi terhadap anak.  

 Moeslichatoen (2004), mengemukakan banyak juga hal-hal negatif yang dapat terjadi jika siswa 

telah terpengaruh oleh televisi, diantaranya adalah malas, mencontoh hal-hal yang tidak baik/ negatif 

seperti cara bergaul, berbicara, berpenampilan, serta pribadinya. Malas adalah hal yang paling sering 

terjadi jika seorang anak sudah terpengaruh oleh asyiknya menonton televisi sehingga melupakan 

belajarnya, dan hal ini merupakan hal yang sangat merugikan bagi siswa itu sendiri karena dengan 

bermalas-malasan dia tidak akan mendapatkan apa-apa dan apa yang ia cita-citakan dalam hidupnya, 

maka dari itu alangkah baiknya orang tua membatasi waktu menonton televisi dan menyaring tayangan 

yang sesuai dengan kebutuhan sang anak, selain malas pengaruh buruk televisi terhadap tingkah laku 

anak yakni mencontoh hal yang tidak seharusnya di contoh, misalkan anak usia dibawah lima tahun 

menonton tayangan televisi untuk orang dewasa, tentu hal ini sangat ”berbahaya” karena anak bisa 

dewasa sebelum dewasa, maksudnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak 

seharusnya dicontoh oleh anak kecil, gaya hidup seperti berpenampilan, bergaul, dan gaya-gaya 

berbicara yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik, dan lain sebagainya. 

Untuk itu Yulia (2012) mengemukakan bahwa orang tua dan guru memiliki tanggung jawab untuk 

mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anak untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan 

anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan senantiasa penerapkan 

pembinaan karakter harus terus menerus dilakukan dari semua lingkungan pendidikan yaitu keluarga, 

sekolah, dan masyarakat.  

 Menurut Solehuddin (2008) pendidikan karakter pada usia dini di keluarga bertujuan untuk 

pembentukan, pada usia remaja di sekolah bertujuan untuk pengembangan sedangkan pada usia 

dewasa di bangku kuliah bertujuan untuk pemantapan. Tugas-tugas pendidik adalah menyediakan 

lingkungan belajar yang baik untuk membentuk, mengembangkan dan memantapkan karakter peserta 

didiknya.Penananaman pendidikan karakter dimungkinkan sejak anak usia dini yang bersekolah di 

PAUD. Namun kenyataan di lapangan dari sepululuh TPA/TK yang secara acak dikunjungi tak satupun 

yang memiliki televisi dalam bentuk mini teater yang menyiapkan siaran edukasi berkarakter untuk 

memudahkan anak asuhannya dalam memahami contoh–contoh baik dalam penanaman nilai-nilai. 

Televisi yang tersedia masih digunakan untuk sarana tontonan dan hiburan umum.  Hal ini tentu saja 

membuat optimalisasi pembelajaran di TK/TPA menjadi belum optimal. Kondisi ini semakin diperparah 

dengan adanya guru yang menonton sinetron/ infotaiment pada saat mengasuh anak-anak atau siswa 

TK/TPA.  Sehingga secara otomatis juga anak-anak TK/TPA tersebut ikut menonton.  Orang tua memiliki 

tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan 

tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Namun adakalanya 

orang tua sebelum memasukkan anaknya ke Sekolah dasar lebih cenderung memasukkan anaknya ke 

taman kanak-kanak. Demikian juga orang tua yang bekerja adakalanya mereka menitipkan anaknya 

pada Tempat Penitipan Anak (TPA).  

Sehubungan dengan fasilitas televisi pada umumnya di TK/TPA belum secara khusus memiliki 

ruang mini teater yang menyediakan fasilitas untuk pembelajaran (edukasi) dan hiburan. Televisi yang 

tersedia masih digunakan untuk sarana tontonan dan hiburan umum.  Hal ini tentu saja membuat 

optimalisasi pembelajaran di TK/TPA menjadi belum optimal. Kondisi ini semakin diperparah dengan 

adanya guru yang menonton sinetron/ infotaiment pada saat mengasuh anak-anak atau siswa TK/TPA.  

Sehingga secara otomatis juga anak-anak TK/TPA tersebut ikut menonton.   

Menurut Masitoh, dkk. (2007) Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 

tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian 

anak. Sementara Yuliani Nurani Sujiono( 2009: 7). Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami 
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pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini disebut sebagai usia emas (golden age). Aktivitas 

utama yang perlu dilakukan oleh anak-anak dalam menjalani kegiatan sehari hari adalah bermain sambil 

belajar. Belajar bagi anak-anak akan lebih efektif bila dijalani melalui pengalaman langsung, karena 

kemampuan berpikir dan menalar anak-anak masih terbatas pada hal-hal yang bersifat konkrit dan belum 

memiliki kemampuan berpikir abstrak. Mengajarkan anak tentang angka dan jumlah misalnya, akan lebih 

efektif bila anak dapat melihat dan menghitung langsung jumlah barang di depannya. Oleh karena itu, 

anak akan optimal belajar dengan menggunakan stimulus-stimulus yang nyata bisa dilihat, dipegang, 

atau dimainkan langsung oleh mereka. 

Pendidikan karakter menurut Abiy dan Budi (2017) dapat diberikan pada anak usia dini namun 

disesuaikan dengan kemampuan berpikir anak-anak yang konkrit dan berdasarkan pengalaman langsung 

ini, maka orangtua bisa memanfaatkan banyak hal yang ada di kehidupan sehari-hari untuk mengajarkan 

anak pengetahuan baru ataupun keahlian-keahlian penting dalam hidup. Selanjutnya     belajar  karakter 

menurut  Asep (2016) adalah kemampuan berpikir  kritis,  faktor  kemadirian  belajar juga  diduga  

mempunyai  pengaruh  yang cukup  penting  dalam pencapaian  hasil  belajar     siswa.     Kemandirian     

belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk     melakukan     aktivitas     belajar dengan     cara     

mandiri     atas     dasar motivasinya   sendiri   untuk   menguasai suatu    materi    tertentu    sehingga    

bisa dipakai    untuk    memecahkan    masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa stimuli merupakan faktor penting yang 

dapat membantu anak dalam belajar. Hal ini juga sama halnya dengan anak prasekolah yang sedang 

belajar bahasa sudah barang tentu perlu mendapat stimuli, agar perkembangan bahasanya semakin 

bertambah dengan pesat. Tanpa pemberian stimuli yang intensif kepada anak yang sedang belajar 

berbahasa, maka perkembangan perbendaharaan bahasa yang diperoleh anak akan berkembang apa 

adanya, dan hal ini sulit mengontrolnya. 

Pusat Pelayanan PAUD Melati Dharma Wanita Persatuan  Universitas Negeri Makassar (DWP 

UNM)  adalah merupakan salah satu  Pusat Pelayanan PAUD  yang di bina oleh  Dharma Wanita 

Persatuan Universitas Negeri Makassar , telah ada sejak tahun 2004, tetapi  walaupun berkembang 

dengan pesat, hingga saat ini belum dilengkapi dengan mini  teater yang dapat membantu siswa untuk 

belajar secara terprogram  dan  terencana . Padalah mengingat peran televisi edukasi dalam bentuk mini 

teater   dan pesatnya perkembangan Pusat Pelayanan PAUD Melati Dharma Wanita Persatuan UNM hal 

ini merupakan hal yang mungkin dilakukan.  

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka perlu dibangun sebuah mini teater untuk anak-anak 

TK/TPA yang diharapkan dapat menjadi contoh Pusat Pelayanan PAUD lain untuk menyiapkan sarana 

edukasi yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini Sehingga dapat menumbuh kembangkan prilaku 

positif bagi tumbuh kembang anak.Berdasarkan analisis situasi di atas maka beberapa hal yang menjadi 

permasalahan di TK / dan perlu mendapat perhatian adalah : (1)  belum tersedianya televisi dan 

perangkat pendukung  (mini teater) edukasi anak Pusat Pelayanan PAUD Melati DWP UNM; (2) belum 

tersedianya film-film edukasi yang terkemas dalam CD yang secara khusus disiapkan di Pusat Pelayanan 

PAUD Melati DWP UNM; (3) belum tersedianya perangkat pembelajaran yang memuat jadwal, kapan 

penanyangan film dan lagu-lagu anak perlu diberikan di Pusat Pelayanan PAUD Melati DWP UNM; (4)  

belum adanya model mini teater khusunya untuk anak PAUD  di Makassar. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan atau research dan development (R&D) dengan mengadopsi model pengembangan Borg 

and Gall (Sugiono, 2008, 297). Berikut tahapan atau langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan 

untuk tahun pertama. Adapun langkah-langkahnya adalah : (1) Studi Pendahuluan yang terdiri dari studi 

pustaka dan studi lapangan, (2) Perancangan dan desain dan (3) pengembangan Produk Awal, yang 

terdiri dari prototype, desain dan pembuatan dalam bentuk produk nyata   

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  709 

Penelitian ini drencanakan dilaksanakan di TK/TPA Tertatai Dharma Wanita UNM yang terletak di 

Jln. Mapala Universitas Negeri Makassar Gunung Sari Baru Makassar. Direncanakan dilaksnakan 

selama 3 tahun dari tahun 2017-2019 

Luaran dari kegiatan penelitian tahun pertama ini adalah menemukan hasil analisis kebutuhan dan 

membuat desain  rancangan mini teater untuk mendukung pembentukan karakter. Selanjutnya dalam 

penelitian ini yang menjadi Indikator capaian adalah diperolehnya informasi tentang kondisi dan 

kebutuhan urgen anak Pusat Pelayanan PAUD Melati beserta program pembelajarannya selama ini. 

Kemudian dihasilkannya desain pengembangan model Mini teater untuk mendukung peningkatan 

karakter anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Gambar.1 Model Konseptual Pengembangan Mini Teater 

3. Hasil dan Pembahasan  

Perancangan dilakukan dengan melibatkan guru-guru dan pihak pimpinan PAUD Melati.  Secara 

spesifik berdasarkan analisis kebutuhan awal, ditemukan fakta bahwa Pusat Pelayanan PAUD  Melati 

Dharma Wanita UNM belum ada Mini teater tersedia padahal jumlah siswa PAUD sebesar 97 orang 

berdasarkan teorinya seharusnya diberikan fasilitas pembelajaran dengan yang memadai untuk 

memahami materi yang diberikan berdasarkan pendidikan karakter pada anak usia dini. 

  

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentasi.(%) 

1. Laki-Laki 42 43.75 

2. Perempuan  55 56,79 

 

Sementara kondisi layanan PAUD adalah sebagai berikut:   

 

 

 

 

         Adanya Kebutuhan 

Desain  Fasilitas Pembelajaran Mini 
Teater Pada TK PAUD 

Model Pengembangan (Borg & Gall, Dick & 
Carey, Hannafin & Peck) 

1.Analisis kebutuhan 
2.Mengidentifikasi Tujuan 
3.Melakukan Analysis  
4.Mengidentifikasi karakteristik   

    Awal siswa PAUD TK 

MELATI 

 

Pengembangan  Fasilitas  Mini Teater 
Pada TK PAUD Melati (Produk) 
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Tabel 2. Kondisi Lingkungan Sekolah dalam Mendukung Pendidikan Karakter 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

Ya Tidak 

1. Memiliki fasilitas yang memenuhi kebutuhan 
peserta didik untuk mengembangkan pendidikan 
karakter seperti tempat berwuduk dan mushalla 

Ya _ 

2. Memiliki lingkungan yang bersih, sehat dan terbuka Ya _ 

3. Mempunyai kantin kejujuran. Ya _ 

4. Mempunyai staf, seperti guru agama demi 
pencapaian nilai-nilai kereligiusan peserta didik. 

Ya _ 

5. Memiliki tata cara dan prosedur yang sesuai untuk 
membantu para guru, staf pengajar, orang tua dan 
anak untuk bekerja sama dalam mengembangkan 
pendidikan karakter. 

Ya _ 

6. Memfokuskan pada kerja tim Ya _ 

 

Selanjutnya untuk mendukung kegiatan pembelajaran karakter di Pusat Pelayanan PAUD 

Melati maka dilakukan Desain Mini Teater yang dilanjutkan dengan Pengembangan dalam bentuk 

fisik sebagai Produk Penunjang Pembelajaran karakter.Berikut ini gambar Desain pengembangan 

Mini Teater untuk membangun karakter PAUD : 

 

 
Gambar 2. Desain Mini Teater Pusat Pelayanan PAUD Melati 

 

Dalam kegiatan pengembangan ini maka dilakukan pemasangan briket, pemasangan 

layar LCD, Sound sistem, dan asesoris ruangan lainnya seperti karpet dan penyiapan CD 

pembelajaran, serta petunjuk teknis penggunaan mini teater 

 

 
Gambar. 3. Proses Pemasangan TV LCD 
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Gambar 4. Pemasangan Sound Sistem 

 

 
Gambar 5. CD yang digunakan dalam pembelajaran karakter 

 

4. Simpulan 

Simpulan dari penelitian tahun pertama ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara Konseptual pengembangan Mini teater dapat dilakukan memperhatikan aspek-aspek 

metodelogis dalam pembuatan-nya.  

b. Selanjutnya dilakukan desain dengan mengembangkan Mini Teater dengan memperhatikan 

kebutuhan dan Masukan dari pihak Pusat Layanan PAUD Melati. 

c. Dalam pengembangan Mini Teater factor-faktor kenyamanan dan upaya memfokuskan perhatian 

anak perlu dipertimbangkan 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) menyebutkan bahwa 

ada kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam 

pelaporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaatterdiri dari:a) relevan (feedback value, 

predictive value, tepat waktu dan lengkap), b) andal (penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas), 

c) dapat dibandingkan, dand) dapat dipahami (Halim, 2014:340). Hal tersebut untuk peningkatan 

kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang 

lebih baik serta memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. 

Pemerintahan yang baik harus memiliki pola pertanggungjawaban keuangan yang jelas dan 

transparan. Pertanggungjawaban yang memadai harus mempunyai sifat mudah dimengerti dan 

memiliki hubungan informasi yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan tugas-tugasnya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki dimensi dan 

cakupan pengaruh yang sangat besar bagi daerah yang bersangkutan. Laporan keuangan organisasi 

Pengaruh Kualitas SDM dan Teknologi Informasi pada Nilai 
Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar  

1Program Studi Sistem Informasi Akuntansi STMIK Primakara;2Program Studi Teknik Informatika STMIK 
Primakara 

Email: nobelgita@gmail.com 

Examination conducted by the Supreme Audit Board provides empirical evidence that in local government 
financial reporting there are still many data that are not in accordance with government accounting standards. 
Based on the phenomenon it can be stated that the local government financial reporting has not fully meet the 
criteria of the quality of financial reporting information required in the legislation. Researchers are interested in 
examining what affects the value of local government financial reporting information. The purpose of this study is 
to provide empirical evidence that the quality of human resources and the effectiveness of utilization of 
information technology affected to the value of financial reporting information Denpasar government. 
Respondents in this research are officials or staff who perform the functions of accounting / financial 
administration at 59 Organization Device City of Denpasar with the number of respondents who researched as 
many as 122 respondents. Method of collecting data by survey with questionnaire instrument. Hypothesis testing 
of research conducted by multiple linear regression method with previously conducted validity and reliability test 
data. The data was processed using SPPS 16.0 series. The result of hypothesis testing showed that variable of 
human resource quality and effectiveness variable of information technology utilization proved to have positive 
and significant influence on the value of financial reporting information of Denpasar city government. 
 
Keywords: HR, Information Technology, Value of Financial Information 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan memberikan bukti empiris bahwa di dalam 
pelaporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintahan. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa pelaporan keuangan 
pemerintah daerah belum seluruhnya memenuhi kriteria kualitas nilai informasi pelaporan keuangan yang 
disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti tertarik untuk meneliti hal apa yang mempengaruhi 
nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti 
empiris bahwa kualitas sumber daya manusia dan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi,  mempengaruhi 
nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah  Kota Denpasar. Responden dalam penelitian ini adalah para 
pejabat atau staf yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada 59 Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Denpasardengan jumlah responden yang diteliti sebanyak 122 responden. Metode pengumpulan 
data dengan cara survey  dengan instrumen kuisioner. Pengujian hipotesis penelitian dilaksanakan dengan 
metode regresi linier berganda dengan sebelumnya dilaksanakan uji validitas dan reliabilitas data. Data diolah 
menggunakan SPPS seri 16.0. Hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukan bahwa variabel kualitas sumber 
daya manusia dan variabel efektifitas pemanfaatan ternologi informasi terbukti berpengaruh secara positif dan 
signifikan pada nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Kota Denpasar.  

 
Kata kunci: SDM, Teknologi Informasi, Nilai Informasi Keuangan 
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perangkat daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Kegunana 

laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode 

tertentu setelah tanggal pelaporan. 

Sistem akuntansi pemerintahan sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk 

menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka 

kualitassumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Adanya 

temuan bahwa penempatan pegawai kurang sesuai dengan bidang ilmu yang berdampak pada 

rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya. Selain itu terkait dengan sumber 

daya manusia di satuan kerja di Indonesia, sebuah tulisan di Media Indonesia (9 Desember 2006) 

menyebutkan bahwa dari 19.670 satuan kerja, hanya empat orang akuntannya.Temuan-temuan 

tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan 

akuntansi yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kualitas sumber daya manusia 

yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah.Widyaningrum dan Rahmawati (2010) berhasil membuktikan bahwa kapasitas 

sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

Namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap 

ketepatwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi 

dapat berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan 

keterandalan dan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.Yudhiana 

(2010) berhasil membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia, efektivitas pemanfaatan teknologi 

informasi, efektivitas pengendalian internberpengaruh positif dan signifikan pada nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

Efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. Seperti diketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. 

Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan 

peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu pemerintah dan pemerintah 

daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan 

daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan 

pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Widyaningrum dan 

Rahmawati (2010) berhasil membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh 

terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan keterandalan dan 

ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.Hullah (2012) membuktikan 

bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan 

daerah. 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas 

sumber daya manusia dan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi pada nilai informasi pelaporan 

keuangan Pemerintah Kota Denpasar. 

2. Metode 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan mulai bulan maret 2017 sampai September 2017. 

Lokasi penelitian adalah seluruh Organiasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar(link tautan: 

goo.gl/SdNvmm). Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen kuisioner (link tautan: 

goo.gl/24xB4K). Responden dalam penelitian ini adalah bagian keuangan dan staf bagian keuangan 

baik yang sudah memiliki sertifikasi keahlian dibidang pengelolaan keuangan maupun yang belum 

memiliki sertifikasi keahlian di bidang pengelolaan keuangan, pejabat pengelola keuangan yang telah 

memiliki sertifikasi keahlian di bidang pengelolaan keuangan, para Pemeriksa/Auditor baik yang 
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sudah memiliki sertifikasi keahlian di bidang pengawasan dan pemeriksaan maupun yang belum 

memiliki sertifikasi keahlian di bidang pengawasan dan pemeriksaan.   

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah nilai informasi pelaporan keuangan. Variabel terikat 

yaitu kualitas sumber daya manusia dan variabel efektifitas penggunaan teknologi informasi. Hipotesis 

penelitian ini adalah, H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh pada nilai informasi pelaporan 

keuangan pemerintah Kota Denpasar; H2 : Efektivitas penggunaan teknologi informasi berpengaruh 

pada nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar. Uji instrumen data penelitian 

dengan menggunakan uji reliabilitas dan validitas data. Pengujian hipotesis penelitian dengan 

menggunakan metode regresi linier berganda, yang mana sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik. 

Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer dengan piranti lunak SPSS 

versi 16.0. 

3. Hasil dan Pembahasan  

 

Profil Responden 

Umur Responden 

Umur responden menggambarkan tingkat kedewasaan, sehingga dapat mempengaruhi 

partisipasi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. Responden yang memiliki umur 20-30 

tahun 14 responden (11,5 %). Responden yang memiliki umur 31-40 tahun 28 responden (23,0 %). 

Responden yang memiliki umur 41-50 tahun terbanyak yaitu 53 responden (43,4 %). Responden yang 

memiliki umur diatas 50 tahun 27 responden (22,1 %). 

 

Jenis Kelamin 

Jenis kelamin responden dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui keterlibatan 

gender dari responden dalam pembuatan keputusan. Berdasarkan Responden yang berjenis kelamin 

laki-laki lebih banyak dari perempuan yaitu 66 responden (54,1 %), sedangkan responden yang 

berjenis kelamin perempuan berjumlah 56 responden (45,9 %). 

 

Jabatan Responden 

Jabatan responden mencerminkan kedudukan seseorang dalam kantor Inspektorat dan 

organisasi perangkat daerah  yang dijadikan lokasi penelitian. Responden yang mempunyai jabatan 

Pemeriksa/Auditor 6 responden (5.0 %), staf teknis keuangan 48 responden (39,3 %), Kasubag. 

Keuangan 32 responden (26,2 %), Bendaharawan 14 responden (11,5 %) dan Pejabat Pengelolan 

Keuangan Lainnya 22 responden (18,0 %) 

 

Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan responden dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui 

intelektualitas yang dimiliki. Tingkat pendidikan dapat digambarkan pola pikir yang dimiliki oleh 

responden. Responden berpendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 80 responden (65,6%), SMU dan 

sederajat berjumlah 15 responden (12,3%), Magister (S2) sebanyak 18 responden (14,8%), Diploma 

berjumlah 9 responden (7,4 %), tidak ada responden berpendidikan S3. 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

Hasil uji validitas semua instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas 

sumber daya manusia, efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan  nilai informasi pelaporan 

keuangan adalah valid karena memiliki nilai koefisien korelasi (r) > 0,30 dan nilai signifikansi < 0,05 

(link tautan: goo.gl/bmje3x)Uji Reliabilitas terhadap instrumen penelitian ini menggunakan nilai 

Cronbach Alpha, yakni untuk mengetahui unidimensionalitas butir-butir pernyataan terhadap variabel 

laten yang diteliti (kualitas sumber daya manusia, efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan  

nilai informasi pelaporan keuangan). Nilai CronbachAlpha dinyatakan reliabel jika nilainya lebih besar 
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atau sama dengan 0,60 (Ghozali, 2011). Rekapitulasi uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1Rekapitulasi Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

No Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

1 Kualitas Sumber Daya Manusia 0, 883 Reliabel 

2 Efektivitas pemanfaatan teknologi informasi 0, 890 Reliabel 

3 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan 0, 934 Reliabel 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas Data 

Berdasarkan analisis uji normalitas data(link tautan: goo.gl/FN3RD3) didapat nilai signifikansi 

sebesar  0,124. Karena nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov di atas 0,05 maka didapat 

disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. 

 

Uji Heterokedastisitas 

 Berdasarkan uji Heteroskedastisitas pada (link tautan: goo.gl/FN3RD3) didapat nilai signifikansi uji t 

masing-masing variabel bebas seperti pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2Hasil Uji 

Heteroskedastisita

s 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditampilkan pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi uji t pada masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data tidak mengandung heteroskedastisitas. 

 Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa nilai VIF  masing-masing variabel bebas memiliki nilai VIF di 

bawah 10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas. 

 

Tabel 3Hasil Uji Multikolinearitas  

Variabel bebas VIF Keterangan 

Kualitas Sumber Daya Manusia 1.471 Tidak terjadi 
multikolenearitas 

Efektivitas Pemanfaatan Teknologi 
Informasi 

1.471 Tidak terjadi 
multikolenearitas 

 

 

Hasil Analisa HipotesisPenelitian 

Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada Tabel 4.  Bersasarkan Tabel 5 tersebut 

dipresentasikan nilai R square (R2) yang merupakan nilai koefisien determinasi, uji kelayakan model 

(F-test), dan uji statistik t (t-test) sebagai alat untuk menguji hipotesis penelitian.  

 

 

 

 

 

 

Variabel bebas Sig Uji t Keterangan 

Kualitas Sumber Daya 
Manusia 

 0.194 Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Efektivitas Pemanfaatan 
Teknologi Informasi 

0.663 Tidak terdapat heteroskedastisitas 
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Tabel 4Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Regresi Signifikan t 

Kualitas Sumber Daya  
Manusia (X1) 

 
0,015 

 
0.003 

 
Efektivitas Pemanfaatan Teknologi 
Informasi (X1) 

0,023 0,000 

R square =        0,414  

Adjusted R square =        0,404  

F hitung =      42,003  

   

Signifikan F =        0,000  

 

Secara matematis bentuk persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:   

Y=  2,613 + 0,015X1 + 0,023X2 + e 

 

Hasil analisis regresi dapat diuraikan  sebagai berikut:  

Uji Kelayakan Model F-test 

Hasil uji kelayakan model dengan F-test dengan kriteria pengambilan keputusan quick look 

menunjukkan bahwa nilai F-hitung 42,003  lebih besar daripada 4 dengan taraf nyata (α)=0,05 (5 

persen), maka ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini fit (layak). Hasil uji F ini 

memberikan makna bahwa variabel-variabel independen yang diidentifikasi pada penelitian ini 

(kualitas sumber daya manusia dan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi) mampu memprediksi 

dan menjelaskan fenomena nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar atau ada 

pengaruh secara simultan dari variabel kualitas sumber daya manusia dan efektivitas pemanfaatan 

teknologi informasi pada nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis berdasarkan signifikan nilai t hitung. 

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh secara sendiri-sendiri dari 

masing-masing variabel bebas pada variabel terikat yang juga dikenal dengan pengujian secara 

parsial. Output analisis regresi berganda atas variabel-variabel yang diteliti disajikan pada Lampiran 3. 

Untuk kemudahan mekanisme penyajian informasi dan pembahasan beberapa informasi terpilih untuk 

kebutuhan pengujian secara parsial t-test dapat disajikan seperti pada   Tabel 5 

 

Tabel 5 Hasil Uji t hitung 
Kode  

Variabel 
Koefisien 

regresi 
t  hitung Sig. 

 
Keterangan Var. 

X1 Kualitas Sumber Daya 
Manusia 

0.015 3.022 0,003 
Signifikan 

X2 Efektivitas 
Pemanfaatan 
Teknologi Informasi 

0.023 5.426 0.000 
 Signifikan 

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut di atas, kedua variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model regresi menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia dan variabel 

efektifitas pemanfaatan teknologi informasi signifikan, hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi 

untuk variabel kualitas sumber daya manusia sebesar 0.003 dan variabel efektifitas pemanfaatan 

teknologi informasi sebesar 0.00 dan keduanya dibawah 0.05.  

Koefisien Determinasi (R²) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variasi kualitas sumber daya 

manusia dan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi pada nilai informasi pelaporan keuangan 

pemerintah. Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 4 dan Lampiran 3 nilai koefisien 
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determinasi  (R²) sebesar 0,404 atau 40,4%  mempunyai arti bahwa 40,4% variasi variabel nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh variasi variabel independen yaitu kualitas 

sumber daya manusia dan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi sedangkan sisanya 59,6% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, misalnya motivasi, gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja, efektivitas pengendalian intern dan sebagainya. 

 

Variabel Bebas yang Berpengaruh Dominan 

Variabel bebas yang memiliki nilai beta yang distandarisasi tertinggi merupakan variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Berdasarkan analisis regresi 

berganda yang telah dilakukan hasilnya dirangkum pada Tabel 6 

 

Tabel 6Hasil Analisis Koefisien Beta Unstandardized 

No Variabel Beta Unstandardized Ranking 

1 Kualitas Sumber Daya Manusia 0,015 II 
2 Efektivitas Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 
0,023 I 

 

Dari data Tabel 6 dapat diketahui bahwa koefisien beta tertinggi adalah variabel efektivitas 

pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai beta standardized 0,023. Dengan demikian variabel 

pemanfaatan teknologi informasi adalah variabel yang berpengaruh dominan terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan.

4. Simpulan  

Sesuai dengan hasil uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, 

penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas smber daya manusia dan efektivitas pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh pada nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar. 
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ABSTRACK 
Science learning aims to improve the thinking and working ability of a student in their life. In the learning 

process in accordance with the current curriculum, students are required to study independently and build their 
own knowledge, where a teacher only as a facilitator in learning. But the fact in science IPA field cannot be 
implemented properly. An alternative solution to this problem is the development of integrated IPA resources with 
group investigation model. Prior to developing the teaching materials, it is necessary to introduce the main 
research on the development of integrated IPA teaching materials with a character education oriented group 
investigation model to improve students' conceptual understanding to design the teaching materials to be 
developed. The purpose of this research is to analyze the need to design a draft of integrated IPA teaching 
materials with group investigation model. Needs analysis is done through literature study and field study. A 
literature study was conducted to gather information on the curriculum in the school, indicators of problem-solving 
skills, character education indicators and group investigation models. Field studies were conducted to collect 
information on the learning process, teaching materials used, constraints faced by teachers in the implementation 
of science learning and understanding of student concepts. The results of this study provide a real picture of the 
need for development of integrated IPA teaching materials with group investigation model. 
 
Keywords:preliminary study, integrated IPA teaching materials, model group investigation 

 

ABSTRAK 

Pembelajaran IPA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bekerja seorang siswa dalam 
kehidupan mereka. Dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum saat ini, siswa dituntut untuk belajar 
secara mandiri dan membangun pengetahuannya sendiri, dimana seorang guru hanya sebagai fasilitator dalam 
pembelajaran. Tetapi faktanya dilapangan pembelajaran IPA belum dapat dilaksanakan dengan baik. Solusi 
alternative dari permasalahan ini adalah pengembangan baha ajar IPA terpadu dengan model group 
investigation. Sebelum mengembangkan bahan ajar tersebut, perlu diadakan pendahuluan dari penelitian utama 
tentang pengembangan bahan ajar IPA terpadu dengan model group investigasi berorientasi pendidikan karakter 
untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa untuk merancang bahan ajar yang akan dikembangkan. Tujuan 
penelitian ini adalah melakukan analisis kebutuhan untuk merancang draft bahan ajar IPA terpadu dengan model 
group investigation. Analisis kebutuhan dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur 
dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kurikulum di sekiolah, indikator kemampuan pemecahan 
masalah, indikator pendidikan karakter dan model group investigation. Studi lapangan dilakukan untuk 
mengumpulkan informasi mengenai proses pembelajaran, bahan ajar yang digunakan, kendala yang dihadapi 
guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPA dan pemahaman konsep siswa. Hasil penelitian ini memberikan 
gambaran nyata tentang perlunya pengembangan bahan ajar IPA terpadu dengan model group investigation.  
 
Kata kunci: studi pendahuluan, bahan ajar ipa terpadu, model group investigation 
 

 

1. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. 

Dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 menyatakan 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.Peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen untuk meningkatkan mutu 

sumberdaya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa, agar dapat sejajar dengan bangsa 

lain di dunia (Depdiknas, 2004). Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu usaha untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

Menjawab tuntutan tersebut, banyak upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu 

pndidikan. Berdasarkan hasil penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Anggraini, 2007), 

menyatakan kesuksesan seseorang tidak ditentukan hanya oleh pengetahuan dan kemampuan teknis 
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(hard skill) saja, tetapi juga yang menentukan adalah kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft 

skill). Penelitian tersebut mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh hard 

skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill. Bahkan orang-orang yang sukses di dunia bisa berhasil 

dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan 

bahwa mutu pendidikan karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan. 

National Center for Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency Based 

Training (dalam Nugraha, dkk, 2013) mendefinisikan bahan ajar sebagai segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu instruktur dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Pada 

kenyataannya bahan ajar yang digunakan guru disekolah hanya berupa buku teks biasa atau LKS 

yang hanya memuat ringkasan materi yang dilengkapi dengan latihan soal yang menuntut siswa untuk 

menjawab soal-soal berdasarkan materi yang disajikan pada ringkasan materi tanpa menuntut siswa 

untuk menemukan sendiri konsep yang dibahas sehingga hal ini menyebabkan pemahaman konsep 

siswa masih rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian pengembahan bahan ajar IPA 

terpadu dengan model group investigasi yang representatif untuk meningkatkan pemahaman konsep 

siswa.  

Adapu tujuan penelitian ini adalah sebagai setudi awal pengumpulan informasi dalam rangka 

penetapan kondisi empiris dan teoritis (analisi kebutuhan) untuk merancang draff bahan ajar IPA 

terpadu. Alanisis kebutuhan dilakukan dengan studi pendahuluan meliputi studi literatur dan studi 

lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mencermati kurikulum di sekolah, indikator pemahaman 

konsep, indikator pendidikan karakter serta model group investigation. Studi lapangan dilakukan 

dengan pengumpulan informasi terkait kendala guru dalam pembelajaran dikelas dan karakteristik 

siswa. Dari hasil studi pendahuluan dapat diketahui kebutuhan di lapangan yang akan dijadikan dasar 

dalam menyusun bahan ajar IPA terpadu dengan model group investigasi. 

 

2. Metode 

Pengembangan penelitian ini merujuk pada model pengembangan Plomp (dalam Sadra, 2007) 

yang meliputi: 1) fase investigasi awal; 2) fase desain/perancangan; 3) fase realisasi/konstruksi; 4) 

fase tes, evaluasi & revisi; dan 5) fase implementasi. Fase pertama yaitu fase investigasi awal adalah 

pengumpulan informasi (need assessment) kemudian merancang dan menguji coba produk. Subjek 

dari penelitian ini adalah siswa, guru, dan Ahli. 

Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi 

dilakukan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Wawancara dilakukan secara terbatas dengan 

guru pengajar IPA di sekolah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi khususnya dalam 

pembelajaran. Metode dokumentasi dilakukan untuk menelusuri data pendukung lainnya seperti 

kurikulum, silabus, dan nilai. Selanjutnya, hasil-hasil studi pustaka dan studi lapangan digunakan 

sebagai bahan untuk merancang draft perangkat pembelajaran yang siap divalidasi oleh pakar 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Studi literasi dilakukan untuk mendifiniskan variabel-varibel dalam penelitian baik variabel 

terikat dan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel terikat adalam pemahaman 

kodep siswa dan model yang akan digunakan sebagai seting bahan ajar model group investigasi.  

a. Pemahaman konsep  

Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga tingkatan sebagai berikut: 1) Menerjemahkan, pengertian 

menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang 

lain, tetapi dapat pula dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk 

mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan dengan kata-kata ke 

dalam gambar atau grafik dapat dimasukkan dalam kategori menerjemahkan. 2) Menginterpretasi, 

seperti dapat menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, dapat 

menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, atau dapat membedakan yang 

pokok dari yang bukan pokok. Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Ini adalah 

kemampuan untuk mengenal dan memahami. 3) Mengekstrapolasi, seseorang diharapkan mampu 
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melihat dibalik yang tertulis atau dapat membuat ramalan tentang konsekuensi sesuatu, atau dapat 

memperluas persepsinya dalam arti waktu, dimensi, kasus atau masalahnya (Daryanto, 2005). 

b. Model group investigasi 

Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation didasarkan atas teori perspektif  pilosofis 

John Dewey terhadap konsep belajar (Slavin, 1995; Tsoi et al., 2004, Zingaro, 2008). Jacobs et al 

(Santyasa, 2004) menyatakan pemikiran John Dewey yang utama tentang pendidikan, yaitu (1) 

siswa hendaknya aktif, (2) belajar hendaknya didasari motivasi intrinstik, (3) pengetahuan adalah 

berkembang dan tidak bersifat tetap, (4) kegiatan belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan 

minat siswa, (5) pendidikan harus mencakup kegiatan belajar dengan prinsip memahami dan 

saling menghormati satu sama lain yang artinya prosedur demokrasi sangat penting, dan (6) 

kegiatan belajar hendaknya berhubungan dengan dunia nyata di luar kelas dan bertujuan 

mengembangkan  dunia tersebut. 

Dalam menerapkan model Group Investigation berorientasi pendidikan karakter pada mata 

pelajaran IPA, bahan ajar yang sesuai adalah bahan ajar berbentuk bahan ajar cetak (visual) yang 

dapat mendukung terjadinya proses penyelidikan atau investigation berorientasi pendidikan karakter 

dan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara dan obsevasi langsung didalam proses 

pembelajaran serta mencermati kurikulum dan bahan ajar yang digunakan dilapangan.  

Berdasarkan kegiatan observasi tersebut didapatkan hal-hal sebagai berikut. 

a. Dalam membelajarkan siswa pada konsep IPA guru lebih memilih untuk menyampaikan contoh 

soal, dan penyelesaiannya. Kemudian siswa diminta untuk mengerjakan latihan yang ada pada 

buku yang dijadikan pegangan. Dalam mengerjakan latihan, sebagian besar siswa hanya dapat 

mengerjakan soal yang mirip dengan contoh soal yang diberikan. Jarang sekali siswa berhasil 

mengerjakan soal yang sedikit berbeda dengan contoh. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa 

belajar IPA dengan menghafal tanpa memahami konsep dengan baik. Kegiatan pembelajaran di 

kelas kurang menekankan pada kemampuan penalaran siswa dan pembelajaran juga kurang  

b. Pembelajaran IPA jarang dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi. 

Dengan men¬gajukan masalah-masalah di awal, siswa secara bertahap dibimbing untuk 

menguasai konsep-konsep IPA. 

c. Pembelajaran cenderung hanya dihadapkan pada penyajian masalah tertutup yang kurang 

memberikan ruang pada siswa untuk berkreativitas. 

d. Hal yang menarik ditemukan bahwa siswa mengakui IPA itu penting, namun sebagian dari 

mereka sering mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Persoalan ini muncul karena hal-hal 

sebagai berikut: (1) siswa belum mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang harus dicapai 

dalam pembelajaran; (2) siswa belum mampu memanfaatkan atau memposisikan siswa lainnya 

atau  guru dalam proses pembelajaran di kelas;  (3) siswa belum terbiasa dalam merefleksi atas 

perbuatan baik/buruk atau benar/salah dalam proses pembelajaran; (4) komitmen siswa dalam 

memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas belum optimal; dan (5) kurannya disiplin siswa dalam 

proses  pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, kurangnya pengintegrasian nilai-nilai positif serta 

karakter yang baik pada siswa untuk mendukung proses pembelajaran yang baik. 

e. Kurikulum yang digunakan di SMP saat ini adalah kurikulum K13 yang mana dalam penerapan 

kurikulum tersebut keterlibatan siswa dalam pembelajaran begitu besar. Tetapi dalam 

pelaksanaanya belum sesuai dengan tuntutan kurikulum.  

f. Buku pegangan yang dimiliki siswa untuk belajar IPA lebih menekankan penyampaian informasi 

seperti rumus, contoh soal, dan latihan-latihan serta lebih bersifat mekanistik. Perangkat 

pembelajaran seperti ini lebih menekankan proses “drill and practice”. Hal ini akan menghasilkan 

pemahaman instrumental. Sebenarnya, pada tahun akademik sebelumnya peneliti sempat 

melakukan uji coba lapangan terbatas terkait penggunaan perangkat pembelajaran berbasis 

masalah, namun sentuhan pada pengembangan nilai karakter siswa belum optimal. 

 Setelah melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas, 

selanjutnya dilakukan wawancara dengan guru IPA SMP. Guru tersebut menyatakan bahwa jika 

pembelajaran lebih dibebankan pada siswa, maka pembelajaran akan banyak menyita waktu 
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pembelajaran. Guru kawatir tujuan pembelajaran tidak akan tercapai pada satu kali pertemuan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pemikiran guru sudah terkonsep pada target pencapaian materi berdasarkan 

buku yang dijadikan panduan mengajar. Guru hendaknya menyadari bahwa tanggung jawab guru 

sebenarnya pada menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman 

belajar dengan baik. Pengalaman belajar akan terbentuk apabila siswa ikut terlibat aktif dalam 

pembelajaran yang terlihat pada aktivitas belajarnya. Melalui aktivitas belajar tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan pengalaman belajar sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih 

bermakna bagi siswa dan pelaksanaannyapun harus dilaksanakan dengan model pembelajaran yang 

relevan dengan paradigma pendidikan sekarang.  

 Berdasarkan hasil observasi, dan wawancara tersebut di atas, berikut akan disajikan identifikasi 

masalah serta pemenuhan solusinya seperti yang disajikan pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel1 Hasil Identifikasi Masalah dan Solusi yang ditawarkan 

Tindakan dan Sikap Guru dalam Pembelajaran IPA 

Masalah Solusi 

 Guru masih cenderung menjelaskan secara 
umum suatu pengertian di awal pembelajaran. 

 Guru masih cenderung menjelaskan langkah-
langkah menyelesaikan soal. 

 Guru perlu mengawali pembelajaran dengan 
masalah-masalah. 

 Guru perlu memberikan siswa untuk 
bereksplorasi dalam pemecahan masalah 
dengan caranya sendiri dan bernegosiasi. 

 Cara Siswa Belajar IPA 

Masalah Solusi 

 Siswa masih kurang dapat melihat hubungan 
antar konsep ketika menyelesaikan persoalan.  

 Siswa kurang bisa memahami soal cerita.  
 

 Guru perlu mengembangkan pemahaman 
relasional dalam mencapai kompetensi . 

 Pembelajaran perlu diawali dengan masalah-
masalah, sedapat mungkin kontekstual yang 
berkaitan dengan budaya dan masalah terbuka 
yang sesuai dan menarik bagi siswa. 

Metode Pembelajaran IPA 

Masalah Solusi 

 Guru cenderung memulai pembelajaran dari 
penjelasan bentuk umum, dilanjutkan dengan 
contoh soal formal dengan langkah-langkah 
pengerjaannya. 

 Metode diskusi dirasa guru akan memerlukan 
banyak waktu.  

 Guru perlu mengawali pembelajaran dengan 
kegiatan pemecahan masalah. 

 Guru perlu difasilitasi agar dapat mengelola 
diskusi dengan waktu lebih efisien. 

 Guru perlu model pembelajaran di dalam kelas 
agar kelas menjadi efektif 

Sumber Pembelajaran IPA 

Masalah Solusi 

 Materi pada buku sumber , LKS dan handout 
langsung bersifat formal, belum diawali dengan 
masalah dan mendorongsiswa untuk 
mengkonstruksi pengetahuannya 
sendiri.Masalah yang diberikan hanya 
menggunakan masalah tertutup. 

 Perlu ditawarkan alternatif sumber belajar yang 
cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip 
pembelajaran IPA, salah satu alternatifnya 
adalah memfasilitasi dengan masalah terbuka 
yang mengintegrasikan nilai positif siswa 
(Membangun karakter siswa). 

 

Setelah menganalisis situasi dan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPA, 

selanjutnya dilakukan pengkajian teori pembelajaran yang diduga mampu mengatasi permasalahan 

yang ditemukan serta mengkaji hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, 

analisis kebutuhan, serta setelah mengkaji teori-teori pembelajaran dan hasil penelitian relevan, 

didapatakan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rendahnya hasil belajar IPA siswa selama ini disebabkan karena siswa sulit untuk memahami 

konsep IPA. Berdasarkan informasi yang ada dapat dinyatakan bahwa minat siswa terhadap mata 

pelajaran IPA masih rendah. Materi IPA dirasakan sebagai beban yang harus diingat, dihafal dan 

dipahami, serta dirasakan kurang maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam 

pembelajaran IPA kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan daya 

nalarnya, kurang menekankan pada pengintegrasian pemecahan masalah, dan cenderung hanya 
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dihadapkan pada penyajian masalah yang kurang memberikan ruang pada siswa untuk 

berkreativitas dan tidak melibatkan unsur budaya dalam penyajiannya. 

b. Dalam pembelajaran IPA di sekolah perlu diciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, 

paling sedikit siswa tidak tegang. Suasana belajar yang menyenangkan dapat meningkatkan 

aktivitas dan prestasi belajar IPA siswa. Selain itu, paradigma pembelajaran yang baru 

menyatakan bahwa belajar adalah proses mengkonstruksi pengetahuan. Teori belajar yang 

dilandasi oleh paham konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer dari 

guru kepada siswa. Pengetahuan yang dimiliki seseorang adalah konstruksi atau bentukan dari 

orang itu sendiri. Dalam mengkonstruksi pengetahuan siswa harus aktif baik mental maupun fisik. 

Oleh karena itu, guru dituntut untuk memahami dan mampu menerapkan berbagai model 

pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan materi dan karakteristik siswa sehingga dapat 

memfasilitasi aktivitas siswa dalam belajar. 

c. Salah satu unsur terpenting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran IPA adalah 

dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar siswa yang positif dan membangun karakter siswa 

yang baik. Seberapa baiknya model/metode pembelajaran yang digunakan tanpa ditunjang dengan 

pendidikan karakter tidak akan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pendidikan 

karakter yang perlu dikembangkan seperti halnya rasa ingin tahu, disiplin, kreatif, kerja keras, 

tanggungjawab dan demokratis. Dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah 

yang diberikan dengan baik dan bermakna. 

 

4. Simpulan 

Bedasarkan tujuan penelitian dan paparan di atas, dapat dibuat simpulan sebagai berikut. 

a. Hasil analisis kebutuhan menemukan pentingnya dikembangkan bahan ajar IPA terpadu dengan 

model group investigation.  

b. Bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar berbentuk bahan ajar cetak (visual) yang dapat 

mendukung terjadinya proses penyelidikan atau investigation berorientasi pendidikan karakter dan 

dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 
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ABSTRACT 

  
This study aims to determine the ability of teachers to form creative classes in Kindergarten in Bali. This 

research was conducted at 3 Country Kindergarten in Bali. This research is a qualitative research with case study 
type. Data were collected by observation, interview, and document analysis. Data analysis in this study using 
qualitative data analysis techniques from Miles and Hubberman. The result of the research shows that 1) 
management and arrangement of indoor class looks conducive and structured but not dynamic to develop 
children creativity, while out door class has been done neatly but child is not organized when playing and all 
institution do not have standard procedure of operational of game equipment; 2) this study also found that 
learning resources inside and outside the classroom are used to meet the needs of children to foster motor 
development, intellectual, social and emotional but the teacher seems not to give opportunities for children to gain 
a variety of play experiences by using various game tools are varied 

 
Keywords: creative class, kindergarten 

 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru membentuk kelas kreatif pada Taman Kanak-
kanak di Bali. Penelitian ini dilakukan pada 3 TK Negeri di Bali. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan dengan cara melakukan pengamatan, wawancara, dan analisis 
dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dari Miles dan 
Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengelolaan dan penataan kelas indoor terlihat kondusif dan 
terstruktur namun tidak dinamis untuk mengembangkan kreativitas anak, sedangkan kelas out door sudah 
dilakukan secara rapi namun anak belum teroganisakan ketika bermain dan semua lembaga tidak memiliki 
prosedur standar operasional alat permainan; 2) penelitian ini menemukan juga bahwa sumber belajar di dalam 
maupun di luar kelas yang digunakan sudah memenuhi kebutuhan anak untuk memupuk perkembangan motorik, 
intelektual, sosial dan emosional namun guru terlihat belum memberi kesempatan kepada anak untuk 
memperoleh berbagai pengalaman bermain dengan menggunakan berbagai alat permainan secara variatif.  
 
Kata kunci: kelas kreatif, taman kanak kanak 

 
 

1. PENDAHULUAN 

Kegiatan pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses mengatur, mengorganisasi 

lingkungan yang ada di sekitar anak. Semua komponen pengajaran yang meliputi tujuan, bahan 

pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, metode, alat dan sumber, serta evaluasi diperankan secara 

optimal guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan. 

Pengelolaan kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik dan rutinitas. Kegiatan 

pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas. 

Sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Misalnya memberi 

penguatan, mengembangkan hubungan guru dengan anak dan membuat aturan kelompok yang 

produktif. 

Di kelaslah segala aspek pendidikan pengajaran bertemu dan berproses. Guru dengan segala 

kemampuannya, anak dengan segala latar belakang dan sifat-sifat individualnya. Kurikulum dengan 

segala komponennya, dan materi serta sumber pelajaran dengan segala pokok bahasanya bertemu 

dan berpadu dan berinteraksi di kelas. Bahkan hasil dari pendidikan dan pengajaran sangat 

ditentukan oleh apa yang terjadi di kelas. Oleh sebab itu sudah selayaknyalah kelas dikelola dengan 

baik, profesional, dan harus terus-menerus. Berdasarkan data pada Kemendikbud dapat dilihat bahwa 

Angka Partsipasi Kasar (APK) anak Taman Kanak-Kanak (TK) di Bali baru mencapai 74,41% yang 
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masih jauh jika dibandingkan dengan APK propinsi tetangga yaitu Jawa Timur yang mencapai 91,53% 

(Kemendikbud, 2015). Hal ini menandakan bahwa masih banyak anak-anak usia Taman Kanak-

Kanak di Bali yang belum mendapatkan layanan lembaga PAUD (khususnya TK) secara maksimal. Ini 

bisa disebabkan berbagai hal, salah satunya yaitu kurikulum dan pengelolaan pendidikan yang 

diberlakukan di TK membebani anak sehingga para orang tua enggan menyekolahkan anak mereka 

dan lebih memilih mengasuh di rumah saja. Sebuah realitas yang dimiliki propinsi Bali khususnya 

kabupaten Buleleng bahwa banyak Taman Kanak-Kanak bahkan mencapai 70% yang belum memiliki 

alat permainan edukatif dan pemanfaatan yang tidak sesuai standar (Antara, 2009). Kondisi ini sangat 

wajar bisa menciptakan pengelolaan kelas yang tidak baik karena guru masih terpaku pada alat 

permainan yang umum dan mengembangkan pembelajaran dengan “memaksakan” kurikulum 

nasional untuk diimplementasikan. Padahal, disisi lain guru-guru yang ada di Bali terlihat potensial 

melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pengelolaan kelas kreatif karena 

budaya yang ada ada di bali memiliki nuansa khas pengembangan kreativitas. 

Pengelolaan kelas yang baik pada Taman Kanak-Kanak tentulah berbeda dengan pengelolaan 

kelas pada lembaga pendidikan yang berada di atasnya seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas apalagi Perguruan Tinggi. Pengelolaan kelas yang tepat untuk 

mengembangkan seluruh potensi anak usia dini yaitu pengelolaan kelas kreatif. Pengelolaan kelas 

secara kreatif akan mampu mengembangkan kreatifitas anak yang secara futuristik merupakan 

potensi sentral untuk bisa mengembangkan potensi-potensi lainnya (Antara, 2011). Dalam 

ilmplementasi pengelolaan kelas kreatif guru bisa memanfaat berbagai alat permainan atau media 

pembelajaran yang menarik dan inovatif bagi anak. Bahkan dengan memanfaatkan media inovatif 

anak secara tidak langsung akan memiliki perkembangan yang pesat pada potensi kreatifnya. Hal ini 

dibuktikan dengan dipergunakannya media animasi pada kelas yang dikelola secara inovatif dan 

kreatif telah mampu meningkatkan kemampuan menyimak anak Taman Kanak-kanak (Antara, 2012).  

Pengelolaan kelas kreatif ini tentu tidak bisa lepas dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah Indonesia. Pelaksanaan kurikulum nasional memang memberikan kesempatan yang 

terbatas pada guru untuk melakukan pengembangan kelas karena harus menyesuaikan dengan 

berbagai standar yang telah ditetapkan dalam kurikulum nasional. Kenyataan lain yang harus diakui 

bahwa banyak guru Taman Kanak-kanak harus memakai kurikulum lain sebagai penyeimbang agar 

anak-anak bisa terstimulasi dengan baik dan maksimal. Hal ini ditegaskan juga melalui pengamatan 

awal pada beberapa Taman Kanak-kanak yang berada di Bali terlihat masih banyak Taman Kanak-

kanak yang mengkreasikan pembelajarannya menggunakan kreatifitas sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan potensi yang ada di sekitar lingkungan Taman Kanak-kanak tersebut. Terlihat guru 

memang harus mempersiapkan kurikulum tambahan sebagai penyeimbang kegiatan belajar anak di 

dalam kelas. Aktifitas pembelajaran yang berfokus pada anak sebenarnya sudah dilakukan sejak lama 

oleh para guru Taman Kanak-kanak di Indonesia namun belum dilakukan sesuai minat anak dan 

sesuai dengan trending topic pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal inilah, yang menjadi 

alasan mendasar bahwa menciptakan kelas kreatif pada Taman Kanak-kanak dengan memperhatikan 

minat anak dan trending topic yang ada dalam kelas mendesak dikaji secara mendalam. Adapun yang 

menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah kemampuan guru membentuk 

kelas kreatif pada Taman Kanak-kanak di Bali? Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

kemampuan guru membentuk kelas kreatif pada Taman Kanak-kanak di Bali. Terkait permasalahan 

dan tujuan di atas penjelasan tentang pengelolaan kelas yang kreatif sangat penting dideskripsikan 

sebagai dasar berpijak pelaksanaan penelitian. 

Pengelolaan kelas kreatif didasarkan pada nilai-nilai konstruktif dalam proses belajar, termasuk 

kolaborasi, otonomi individu, refleksi, relevansi pribadi dan ruralisme. Pengelolaan kelas yang 

konstruktif akan memberikan kesempatan aktif belajar. Mengacu pada pendekatan holistik dalam 

pendidikan, pengelolaan kelas yang kreatif merefleksikan asumsi bahwa proses pengetahuan dan 

pemahaman akusisi adalah benar-benar melekat pada konteks sosial emosional saat belajar. 

Karakteristik pengelolaan kelas kreatif untuk belajar adalah terkondisinya belajar secara umum, 

instruksi dan belajar bersama. 
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Menurut Djamarah (2006:185) ada enam metode kunci untuk merancang pengelolaan kelas 

kreatif yaitu: 1) Hangat dan Antusias, hal ini diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang 

hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktifitasnya 

akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas., 2) Tantangan. Kegiatan bisa 

dilakukan dengan penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang 

akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah 

laku yang menyimpang, 3) Variasi. Penggunaan alat atau media yang variatif, gaya mengajar guru, 

pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan 

perhatian siswa. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif 

dan menghindari kejenuhan., 4) Keluwesan. Keluwesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi 

mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim 

belajarmengajar yang efektif. Keluwesan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti 

keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya., 5) Penekanan hal 

positif. Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang 

positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal 

yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak yang positif daripada 

mengomeli tingkah laku yang negatif, 6) Penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas 

adalah anak didik dapat mengembangkan dislipin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi 

teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala 

hal bilan kelompok ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. 

Rancangan lingkungan kelas memiliki dampak terhadap kemampuan belajar dan perilaku anak-

anak. Area-area yang lebih kecil dan lebih nyaman mendorong anak-anak untuk bermain sehingga 

menghasilkan interaksi-interaksi antar pribadi. Pengelolaan  lingkungan  belajar  pendidikan anak usia 

dini (Sutarman, 2016:88)  khususnya TK diantara pembagian  paling  populer  adalah membagi  

lingkungan  belajar  kedalam  dua  bagian  besar yaitu lingkungan dalam kelas (indoor) dan 

lingkungan di luar kelas (out door). 

Pengelolaan lingkungan dalam kelas (indoor), sebuah konsep kelas yang dirancang dengan 

lingkungan  belajar yang  bersifat  menantang  dan  merangsang  anak  untuk belajar,  memberikan  

rasa  aman  dan  kepuasan  kepada anak dalam mencapai tujuan belajarnya. Ruang kelas anak 

prasekolah biasanya merupakan kelas  yang  diorganisasikan  sesuai  dengan  pusat-pusat kegiatan.  

Masing-masing  pusat  kegiatan  memiliki program  tertentu.  Dalam  hal  ini  umumnya  terdapat  

bebarapa pusat kegiatan, diantaranya Pusat kegiatan seni dan pekerjaan tangan, Pusat bermain 

drama, Pusat penyusunan balok, Pusat memanipulasi materi, Pusat musik, dan Pusat pameran. 

Sedangkan pengelolaan lingkungan luar kelas (out door), menurut Santrock dalam Mercer 

(1989:56) manajemen kelas yang efektif dan kondusif berkaitan dengan kegiatan belajar kreatif: a) 

mengawasi perilaku anak dalam kelas, b) mengawasi aspek mengajar yang dilakukan guru dan c) 

mengawasi pengadministrasian, pengorganisasian aktivitas serta material dengan baik. Dengan 

demikian menurut pendapat ini menunjukkan bahwa disamping mengawasi perilaku sekolah anak, 

kegiatan pengelolaan kelas juga juga mesti mencermati kegiatan mengajar yang dilakukan guru. Hal 

ini berati bahwa suasana kelas yang konstruktif dan kreatif juga dipengaruhi oleh perilaku mengajar 

yang ditampilkan guru dan dalam pengelolaan kelas, pengaturan aktivitas serta material yang 

mendukung aktivitas belajar anak menjadi amat penting. 

 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana peneliti 

memfokuskan dengan beberapa pembatasan pada penelusuran untuk menemukan interaksi yang 

mendalam penuh makna pada kemampuan guru membangun kelas kreatif di taman kanak-kanak di 

Bali. 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis 

data dengan menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada paradigma naturalistik yaitu 

paradigma alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis. Pandangan ini bersandar pada 
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gejala-gejala yang muncul pada anak didik, serta peneliti sendiri terlibat langsung dilapangan, melihat, 

mendengarkan, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk mendapatkan kebenaran empirik. 

Berikut analisis data kualitatif yang penulis gunakan dengan mengadopsi model analisis Miles dan 

Huberman (2007:16) yang dilakukan dalam empat langkah yang dimulai dari pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 3 TK Negeri yang ada di Bali seperti TK 

Negeri Pembina Denpasar, TK Negeri Pembina Gianyar dan TK Negeri Pembina Buleleng ditemukan 

beberapa informasi terkait kemampuan membangun kelas kreatif.  

Pengelolaan dan penataan kelas Indoor belum dinamis, kondusif dan ideal untuk dapat 

meningkatkan kreativitas anak TK. Selain itu belum dilakukan sistem penilaian portopolio secara 

lengkap pada anak-anak sehingga tidak semua potensi anak bisa dianalisis. Pada aspek stimulus 

pengembangan kemampuan dasar anak sudah terlihat dilakukan dengan baik namun pada proses 

rangsangan yang dilakukan secara individual pada anak di dalam kelas terlihat belum maksimal 

dilakukan pada kegiatan harian di setiap kelompok usia. Pemanfaatan media dan sumber belajar 

belum bervariasi dan penggunaan media pun tergantung pada media yang berupa hibah dari 

pemerintah saja tanpa berusaha membuat media pembelajaran yang inovatif lainnya. 

Pengelolaan dan penataan kelas Outdoor sudah dilakukan secara rapi dan indah, namun anak-

anak belum diorganisasikan secara baik ketika bermain di halaman sekolah, padahal pengembangan 

anak di luar ruangan merupakan stimulasi yang baik untuk anak agar mereka distimulasi pada 

berbagai kondisi ketika berada di lembaga Taman Kanak-kanak. Hasil observasi pada aspek 

pengasuhan menunjukan sekolah belum memiliki SOP yang lengkap terutama ketika anak berada di 

luar kelas. Hasil wawancara menunjukan pengasuhan dilakukan berdasarkan perencanaan 

pembelajaran di kelas saja padahal setiap lembaga PAUD harus menggunakan Standard Operasional 

Prosedur (SOP) menurut Kurikulum 2013 PAUD yang menyatakan bahwa SOP pembelajaran yang 

dilakukan di TK baik mulai penyambutan, anak istirahat, anak kegiatan di kelas, sampai anak-anak 

pulang (Kemendikbud, 2014: 5). 

Pengembangan kemampuan dasar anak di dalam kelas, seharusnya lebih variatif dan harus 

berdasarkan minat anak. Minat anak bisa direalisasaikan dnegan membuat area-area kegiatan belajar 

anak. Area ini merupakan sebuah latar untuk kegiatan pembelajaran pada bidang pengembangan 

kemampuan dasar tertentu misalnya area ketuhanan, area sains dan area seni. Area tersebut, 

disamping tempat meletakkan alat permainan dan sumber belajar juga berfungsi sebagai wahana 

untuk memotivasi dan mengembangkan kreatifitas anak. Hal ini bisa sebenarnya mudah dilakukan 

oleh semua lembaga TK namun berdasarkan hasil pengamatan langsung seperti pada hasil penelitian 

di atas terlihat guru lebih banyak memilih sistem kelompok karena lebih mempermudah guru 

mempersiapkan pembelajaran padahal dengan sistem ini pembelajaran tidak bisa dikelola secara 

lebih kreatif karena berbagai kegiatan terkadang tidak sesuai minat anak dan bahkan terlihat 

membosankan bagi anak. 

Sedangkan alat/sumber belajar di luar ruangan/kelas yang digunakan hendaknya memenuhi 

kebutuhan anak untuk memupuk perkembangan motorik, intelektual, sosial dan emosional. Guru 

hendaknya memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh berbagai pengalaman bermain 

dengan menggunakan berbagai macam alat/sumber belajar dan memberi bantuan serta bimbingan 

pada saat-saat diperlukan. Penempatan alat/sumber belajar di luar kelas diatur sedemikian rupa 

dengan mempertimbangkan segi keamanan anak sehingga memberi kebebasan gerak kepada anak 

dalam bermain. Jenis alat/sumber belajar di luar, antara lain: jungkitan, ayunan, papan peluncur, 

papan titian, bak pasir dengan perlengkapannya, bak air dengan periengkapannya, bola besar dan 

bola kecil, kereta dorong, alat-alat pertukangan, kebun/tanam-tanaman, kandang,dan binatang 

peliharaan, tangga majemuk, sepeda roda tiga,  ban bekas, taman lalu-lintas, jala panjatan, dan 

sebagainya. Pengelolaan kelas kreatif di luar kelas seperti ini membutuhkan sebuah SOP seperti 
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tuntutan Kurikulum 2013 PAUD, sehingga guru seharusnya membuat SOP terlebih dahulu sebelum 

pembelajaran dilaksanakan. 

 

4. SIMPULAN 

Pengelolaan dan penataan kelas Indoor belum dinamis, kondusif dan ideal untuk dapat 

meningkatkan kreativitas anak TK. Selain itu belum dilakukan sistem penilaian portopolio secara 

lengkap pada anak-anak sehingga tidak semua potensi anak bisa dianalisis sedangkan Pengelolaan 

dan penataan kelas Outdoor sudah dilakukan secara rapi dan indah, namun anak-anak belum 

diorganisasikan secara baik ketika bermain di halaman sekolah, padahal pengembangan anak di luar 

ruangan merupakan stimulasi yang baik untuk anak agar mereka distimulasi pada berbagai kondisi 

ketika berada di lembaga Taman Kanak-kanak. Selain itu, Penataan ruang kelas, penataan 

perabotan, asesoris di dinding dan berbgai bahan pajangan hendaknya diubah-ubah secara periodik 

agar selalu tercipta suasana kelas yang baru dan tidak membosankan. Alat/sumber belajar yang 

diperlukan pada pembelajaran dengan area-area kegiatan berdasarkan minat diatur sedemikian rupa 

di dalam ruangan/kelas disusun menurut sifat dan tujuan kegiatan ini. 

Kepada para guru diharapkan meningkatkan kompetensi diri dalam mengembangan kelas 

kreatif anak agar mampu menangani berbagai karakteristik anak. Selain itu guru harus selalu 

berkomunikasi dengan orang tua anak agar pengembangan bakat anak lebih holistik dan 

berkelanjutan. Para pengelola taman kanak-kanak memberi dukungan pada guru untuk membangun 

kelas kreatif, terlebih memberikan kesempatan guru untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan khusus 

tentang kelas kreatif yang berbasis minat anak.  
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ANALISIS PRODUKTIVITAS, DOMINANSI DAN DIVERSITAS 

 
ABSTRACT 

 

 
ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 

Kegiatan penangkapan ikan yang  dilakukan nelayan yang berasal dari Pelabuhan Perikanan 

Pantai (PPP) Tegalsari bersifat multi gear yang dicirikan oleh penggunaan beragam jenis alat 

tangkap, salah satunya adalah gillnet (Hakim, 2017). Gillnet merupakan alat tangkap pasif yang 

pengoperasiannya menunggu ikan terjerat pada jaring (Mahisworo, 1989). Gillnet menargetkan ikan 

pelagis. Ikan ini hidup secara bergerombol di sekitar permukaan perairan (Susilo, 2010). Namun 

demikian, seringkali ikan demersal juga ikut tertangkap (Anonim, 2017).  

Gillnet dioperasikan nelayan PPP Tegalsari menggunakan kapal dengan ukuran (gross 

tonnage) yang berbeda-beda 10]. Penggunaan ukuran kapal (GT) yang lebih besar dapat 

menyebabkan armada gillnet mampu untuk membawa bahan perbekalan selama melaut dan 

membawa hasil tangkapan lebih banyak. Hal ini akan berpengaruh pada kesempatan armada gillnet 

untuk mengoperasikan gillnet lebih lama dan lebih sering sertamenjangkau fishing grouddi wilayah 

perairan yang lebih luas guna mendapatkan ikan yang ditargetkan dan akhirnya berdampak pada 

produktivitas gillnet. 

Produktivitas gillnetmerupakan hal penting yang harus diketahui karena hal ini berkaitan 

dengan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan. Namun di lain pihak, informasi tentang dominansi 

dan diversitas pada hasil tangkapan gillnet juga perlu mendapat perhatian karena dominansi 

menyangkut efektifitas gillnet dalam mendapatkan jenis ikan yang ditargetkan, sedangkan diversitas 
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menyangkut keragaman pada hasil tangkapanyang dapat dijadikan indikator gillnet sebagai alat 

tangkap ramah lingkungan atau tidak. 

Penelitian tentang produktivitas, dominansi dan diversitas hasil tangkapan gillnet yang 

didapatkan nelayan PPP Tegalsari menggunakan kapal padaukuran yang berbeda perlu dilakukan 

untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan gillnet sebagai alat tangkap.Tujuandari penelitianini 

adalahmenganalisis:1) produktivitas gillnet berdasarkan GT kapal, 2) dominansi hasil tangkapan 

gillnet berdasarkan GT kapal, dan 3) diversitas hasil tangkapan gillnet berdasarkan GT kapal.  

 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal Jawa 

Tengah selama dua bulan, yakni dari bulan Juli sampai Agustus 2016.Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh nelayan di PPP Tegalsari yang melakukan kegiatan penangkapan ikan 

menggunakan alat tangkap gillnet.Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling. Responden 

yang dipilih adalah nelayan yang  memiliki pengalaman melaut minimal dua puluh 

tahun,berpengalaman dalam mengoperasikan alat tangkap gillnet minimal sepuluh tahun berturut-

turut danberpengalaman mengelola hasil tangkapan gillnet minimal dua tahun. Kriteria ini ditetapkan 

agar responden dapat memberikan informasi yang representatif.Sampel diambil sebanyak 10% dari 

masing-masing anggota populasi.Jumlah sampel pada masing-masing GT kapal seperti pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 1. Jumlah sampel pada masing-masing GT kapal 

Ukuran Kapal (GT) Jumlah Responden 

6 3 

29 6 

30 6 

33 3 

Jumlah 18 

 

Pengolahan data dilakukan dengan cara: 

a. Mengolah hasil isian kuesioner. 

b. Menghitung nilai cacth per unit effort (CPUE) menggunakan rumus Gulland (Helmi, 

2015). 

c. Mengolah data jenis dan bobot hasil tangkapan menggunakan metode Hierarchycal 

Cluster Analysis (Alfina, 2012). 

d. Menghitung nilai indeks dominansi hasil tangkapan menggunakan rumus Simpson 

(Munthe, 2012). 

e. Menghitung nilai indeks diversitas (keragaman) hasil tangkapan menggunakan rumus 

indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (Yuliana, 2012). 

 

Analisis data dilakukan terhadap hasil isian kuesioner, hasil perhitungan nilai cacth per unit 

effort (CPUE), dendogram berdasarkan jenis dan bobot ikan hasil tangkapan, nilai indeks dominansi 

dan nilai indeks diversitas pada hasil tangkapan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

 

Produktivitas Gillnet 

Produktivitas dari suatu alat tangkap merupakan rasio hasil tangkapan yang diperoleh terhadap 

sumberdaya yang digunakan (Herjanto, 2006). Hasil tangkapan per satuan waktu sebagai output dan 

upaya penangkapan (effort) sebagai input (Zulbainarni, 2012).Pada penelitian ini, bobot hasil 
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tangkapan per trip dijadikan sebagai data produktivitas gillnet. Berikut adalah data produktivitas 

(kg/trip) gillnet yang dioperasikan nelayan PPP Tegalsari pada ukuran (GT) kapal yang berbeda dan 

dendogram yang merupakan hasil pengelompokkan gillnet berdasarkan kesamaan jenis dan bobot 

hasil tangkapan. .   

 

 

Gambar 1.  Produktivitas alat tangkap 

 

 

 

Gambar 2. Dendogram kesamaan jenis gillnet berdasarkan GT kapaldan bobot hasil tangkapan gillnet 

 

 

Gambar 1 menunjukkan ada kecenderungan semakin tinggi GT kapal yang digunakan untuk 

operasi penangkapan ikan menyebabkan produktivitas gillnet makin meningkat. Gillnet yang 

dioperasikan menggunakan kapal berukuran 6 GT hanya mampu mendapatkan hasil tangkapan 

sebesar 363,33 kg/trip, sedangkan gillnet yang dioperasikan menggunakan kapal berukuran 33 GT 

mampu mendapatkan hasil tangkapan sebesar 5583,33 kg/trip. Produktivitas gillnetyang 

perbedaannya cukup tajam terdapat pada armada gillnet yang menggunakan kapal berukuran 6 GT 

dan 29 GT. 

Produktivitas gillnet sangat dipengaruhi oleh cara pengoperasian gillnet dan daerah 

penangkapan. Dua cara pengoperasian gillnet yang sangat berpengaruh terhadap perolehan hasil 

tangkapan ikan diantaranya adalah penerapan lama untuk setiap kali setting dan jumlah setting/trip. 

Daerah operasi penangkapanjuga memberikan andil dalam perolehan hasil tangkapan. Tabel berikut 

adalah data lama untuk satu kalisetting, jumlah setting/trip dan daerah penangkapan ikan berdasarkan 

GT kapal dari armada gillnet yang dioperasikan oleh nelayan PPP Tegalsari. 

 

Tabel 2. Lama 1 kali setting, jumlah setting/trip dan daerah penangkapan ikan berdasarkan GT kapal 

No. GT Kapal Lama untuk 1 kali setting 
Jumlah Setting 

per Trip 
Daerah Penangkapan Ikan 

 

1. 6 3 6 Perairan Tegal 

2. 29 5 26 Laut Jawa 
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3. 30 6,33 36 Laut Jawa 

4. 33 6,77 45 Laut Jawa 

 

Tabel 2 menunjukkanukuran kapal yang berbeda menyebabkan terjadi perbedaan penerapan 

lama untuk 1 kali setting dan jumlah setting/trip, termasuk perbedaan daerah penangkapan.Ada 

kecenderungan semakin besar ukuran kapal, durasi untuk 1 kali setting semakin lama, jumlah 

setting/trip semakin banyak dan daerah penangkapan yang semakin jauh. 

Durasi untuk 1 kali settingselama 3 jam diterapkan oleh armada gillnet yang menggunakan 

kapal berukuran 6 GT dan durasi untuk 1 kali setting selama 6,77 jam diterapkan oleh armada gillnet 

menggunakan kapal 33 GT. Jumlah setting/trip 6 kali diterapkan oleh armada gillnet yang 

menggunakan kapal berukuran 6 GT dan jumlah setting/trip 45 kali diterapkan oleh armada gillnet 

menggunakan kapal 33 GT. Ditinjau dari daerah penangkapan, ternyata armada gillnet yang 

menggunakan kapal berukuran 6 GT melakukan operasi penangkapan di perairan Tegal, sementara 

armada gillnet yang menggunakan kapal berukuran 29, 30 dan 33 GT melakukan operasi 

penangkapan di Laut Jawa yang merupakan wilayah perairan yang lebih jauh dibanding daerah 

penangkapan armada gillnet yang menggunakan kapal berukuran 6 GT.  

Berdasarkanhasil olah data pada hasil tangkapan menggunakan Hierarchycal Cluster Analysis 

menunjukkan ada kesamaan yang kuat pada jenis dan bobot hasil tangkapan yang diperoleh 

menggunakan kapal berukuran 29, 30 dan 33 GT yang ditunjukkan oleh jarak ke arah kanan dari 

grafik dendogram yang sangat pendek.Di lain pihak, jenis dan bobot hasil tangkapan gillnet yang 

diperoleh menggunakan kapal berukuran 6 GT jauh berbeda dibanding jenis dan bobot hasil 

tangkapan gillnet yang diperoleh menggunakan kapal berukuran 29, 30 dan 33 GT yang ditunjukkan 

oleh jarak ke arah kanan pada grafik dendogram yang sangat berjauhan (Gambar 2). Berikut adalah 

jenis dan bobot hasil tangkapan gillnet yang diperoleh nelayan PPP Tegalsari berdasarkan GT kapal. 

 

 

Gambar 3.Jenis dan bobot hasil tangkapan gillnet berdasarkan GT kapal 

 

Gambar 3 menunjukkan ada perbedaan komposisi pada jenis dan bobot organisme yang 

tertangkap gillnet yang diperoleh dengan menggunakan ukuran kapal yang berbeda. Persentase ikan 

demersal (ikan dasar) yang diperoleh dari pengoperasiangiilnet menggunakan kapalberukuran 6 GT 

lebih tinggi dibanding bobot ikan pelagis (ikan permukaan) dan non ikan, sedangkanpada hasil 

tangkapan gillnet yang dioperasikan dengan menggunakan kapal berukuran29, 30 dan 33 GTjustru 

persentase ikan pelagis yang didapatkan lebih tinggi dibanding ikan demersal dan non ikan. Hal ini 

diduga terkait dengan daerah penangkapan armada gillnet yang berukuran 6 GT di perairan dangkal 

yakni di perairan Tegal, sedangkan daerah penangkapan armada gillnet yang berukuran 29, 30 dan 

33 GT berada di perairan yang lebih dalam yakni di Laut Jawa (Tabel 2).  

Organisme demersal merupakan kelompok makhluk hidup yang seluruh atau sebagian siklus 

kehidupannya berada di dasar atau dekat dengan dasar perairan, serta memiliki ruang gerak ruaya 

dan aktivitas yang tidak terlalu luas (Pujiyati, 2008). Oleh karena pengoperasian alat tangkap gillnet 
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berada pada kedalaman 14 - 16 m (Manalu, 2017) dan kedalaman ini diduga bersesuaian dengan 

swimming layer ikan demersal di perairan dangkal seperti halnya perairan Tegal yang merupakan 

daerah penangkapan armada gillnet berukuran 6 GT sehingga hasil tangkapan alat tangkap gillnet 

yang dioperasikan menggunakan kapal berukuran 6 GT juga berkaitan dengan organisme demersal. 

Sedangkan pada hasil tangkapan gillnet yang dioperasikan menggunakan kapal berukuran 29, 30 dan 

33 GT didominasi oleh ikan pelagis. Hal ini diduga karena pengoperasian gillnet menggunakan kapal 

berukuran 29, 30 dan 33 GT yakni di Laut Jawa berada pada perairan yang lebih dalam dan 

kedalaman swimming layerikan pelagis di daerah ini bersesuaian dengan kedalaman pengoperasian 

alat tangkap gillnet.   

Ikan pelagis merupakan ikan yang bersifat suka bergerombol dengan wilayah swimming layer 

bersesuaian dengan daerah pengoperasian alat tangkap gillnet. Organisme pelagis hidup pada 

lapisan permukaan air sampai pertengahan dan hidup secara bergerombol (schooling) pada daerah 

upwelling karena wilayah ini banyak mengandung nutrisi yang menjadi sumber makanan mereka 

(Susilo, 2010). Berikut adalah dua jenis ikan yang dominan pada hasil tangkapan gillnet yang 

dioperasikan nelayan PPP Tegalsari menggunakan kapal dengan ukuran yang berbeda. 

 

Tabel 3. Dua jenis ikan yang paling dominan hasil tangkapan gillnet 

Peringkat Berdasarkan 
Bobot Hasil Tangkapan 

Terbanyak 

 6 GT 29 GT 30 GT 33 GT 

Jenis Ikan Jenis Ikan Jenis Ikan Jenis Ikan 

1. Petek Tenggiri Tenggiri Tenggiri 

2. Kurisi Tongkol Tongkol Tongkol 

 

Tabel 3 menunjukkan ikan tenggiri dan tongkol merupakan hasil tangkapan dominan dari 

kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap gillnet yang dioperasikan menggunakan kapal 

berukuran 29, 30 dan 33 GT. Ikan tenggiri dan tongkol termasuk ikan pelagis (Genisa, 1999).Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian di perairan Belitung (Pratiwi, 2010) yang juga 

mendapatkan ikan tenggiri dan tongkol dari penggunaan alat tangkap gillnet. 

Tabel 3 menunjukkan ikan petek merupakan hasil tangkapan paling dominan yang didapatkan 

dari kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap gillnet yang dioperasikan dengan kapal 

berukuran 6 GT.Ikan petek merupakan ikan demersal (Wiyono, 2006). Ikan petek bukan ikan yang 

ditargetkan dari kegiatan penangkapan menggunakan gillnet, tetapi ikan ini ikut tertangkap olehalat 

tangkap gillnet. 

 

Dominansi Hasil Tangkapan Gillnet 

Dominansi adalah spesies terbanyak yang diperoleh nelayan dari hasil kegiatan penangkapan 

yang dilakukannya. Ada atau tidak dominansi dapat dilihat dari nilai indeks dominansi. Nilai indeks 

dominansi dari suatu hasil tangkapan merupakan nilai yang mencerminkan ada atau tidak 

kecenderungan hasil tangkapan terbanyak pada suatu spesies tertentu. Nilai indeks dominansi 

berkisar antara nol sampai satu. Jika nilainya sama dengan nol,maka tidak ada dominansi. Jika 

nilainya mendekati satu (lebih dari nol) berarti terdapat dominansi.Nilai indeks dominansi hasil 

tangkapan memiliki hubungan terhadap alat penangkapan ikan. Nilai indeks dominansi mencerminkan 

efektivitas suatu alatpenangkapanikandalammenangkapikan (Wiyono, 2006). Perubahan dominansi 

pada hasil tangkapan dapat diakibatkan oleh perubahan cara pengoperasian alat tangkap (Wiyono, 

2010). Berikut adalah nilai indeks dominansipada hasil tangkapan gillnet yang diperoleh nelayan PPP 

Tegalsari. 
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Gambar 4. Nilai indeks dominansi hasil tangkapan gillnet 

 

Gambar 4 menunjukkan pada hasil tangkapan gillnet yang menggunakan kapal berukuran 29, 

30 dan 33 GT memiliki nilai indeks dominansi yangtinggi yakni 0.50 – 0,52. Sedangkan pada hasil 

tangkapan gillnet yang dioperasikan menggunakan kapal berukuran 6 GT memiliki nilai indeks 

dominansi yang rendah yakni 0,15. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa alat tangkap gillnetyang 

dioperasikan menggunakan kapal berukuran 29, 30 dan 33 GT memiliki selektifitasyang tinggi 

sekaligus efektif dalam mendapatkan jenis ikan tertentu dalam hal ini adalah ikan tenggiri dan tongkol 

(Tabel 3). 

 

Diversitas Hasil Tangkapan Gillnet 

Variasi (keragaman atau diversitas) organisme yang tertangkap alat tangkap dapat 

menunjukkan ketidakefektifan alat tangkap dalam mendapatkan hasil tangkapan ikan (Wiyono, 2011). 

Diversitas hasil tangkapan berhubungan langsung dengan ketidakselektifan alat tangkapikan dalam 

mendapatkan hasil tangkapan (Wiyono, 2006).Semakin tinggi diversitas, semakin tidak selektif alat 

tangkap yang digunakan dalam menangkap ikan. Nilai indeks diversitas (keragaman) pada hasil 

tangkapan dapat digunakan untuk menduga alat tangkap gillnet termasuk alat tangkap yang ramah 

lingkungan atau malah sebaliknya (Fahmi, 2016).Berikut adalah nilai indeks diversitas dari hasil 

tangkapan gillnet yang diperoleh nelayan PPP Tegalsari. 

 

 
 

Gambar 5. Nilai indeks diversitas hasil tangkapan gillnet 
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Gambar 5 menunjukkan nilai indeks diversitas tertinggi terdapat pada hasil tangkapan gillnet 

yang dioperasikannelayan PPP Tegalsari menggunakan kapal berukuran 6 GT yakni sebesar 2,01. 

Nilai ini termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan nilai indeks diversitas dari hasil tangkapan gillnet 

yang dioperasikan menggunakan kapal berukuran 29, 30 dan 33 GT memiliki nilai indeks diversitas 

sebesar 0,68 – 0,69 dan nilai ini termasuk dalam kategori rendah. 

Nilai indeks diversitas (keragaman) pada hasiltangkapan gillnet yang dioperasikan nelayan di 

Puger Jember Jawa Timurberada pada kisaran nilai 0,49 – 0,85 yangtermasukpada kriteria H` 1 yang 

menunjukkan bahwa gillnet yang digunakan nelayan di Pugermemiliki tingkat keragaman rendah dan 

kisaran nilai ini yang menyebabkan gillnet termasuk pada kelompok alat tangkap yang ramah 

lingkungan (Fahmi, 2016). Sejalan dengan hal ini, oleh karena nilai indeks diversitas hasil tangkapan 

gillnet yang diperoleh nelayan PPP Tegalsari menggunakan kapal berukuran 29, 30 dan 33 GT 

berada pada kisaran 0,68 – 0,69 sehingga gillnet yang dioperasikan nelayan PPP Tegalsari 

menggunakan kapal berukuran 29, 30 dan 33 GT termasuk pada kategori ramah lingkungan, 

sedangkan gillnet yang dioperasikan nelayan PPP Tegalsari menggunakan kapal berukuran 6 GT 

termasuk pada kategori tidak ramah lingkungan karena memiliki nilai indeks diversitas yang tinggi 

yakni sebesar 2,01. 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Produktivitas gillnet sebanding dengan ukuran kapal yang digunakan  saat operasi penangkapan 

ikan. Produktivitas tertinggi terdapat pada pengoperasian gillnetmenggunakan kapal berukuran33 

GT dan produktivitas terendah terdapat pada pengoperasian gillnetmenggunakan kapal 

berukuran6 GT. 

Pada hasil tangkapan gillnet yang diperoleh menggunakan kapal berukuran 29, 30 dan 33 GT 

memiliki kesamaan jenis dan bobot ikan yang tertangkap. Tetapi hasil tangkapan ini tidak memiliki 

kesamaan baik jenis dan bobot ikan yang tertangkap dengan hasil tangkapan yang diperoleh dari 

pengoperasian gillnet menggunakan kapal berukuran 6 GT.  

Hasil tangkapan gillnet yang diperoleh menggunakan kapal berukuran 6 GT didominasi oleh ikan 

demersal dengan jenis ikan yang dominan adalah ikan petek, sedangkan hasil tangkapan gillnet 

yang diperoleh menggunakan kapal berukuran 29, 30 dan 33 GT didominasi oleh ikan pelagis 

dengan jenis ikan yang dominan adalah ikan tenggiri dan tongkol. 

2. Nilai indeks dominansiterendah yakni 0,15 terdapat pada hasil tangkapan 

gillnet yang dioperasikan menggunakan kapal berukuran 6 GTdan nilai indeks dominansi 

yangtinggi yakni 0,50 - 0,52terdapat pada hasil tangkapan gillnet yang dioperasikan menggunakan 

kapal berukuran 29, 30 dan 33 GT. 

3. Nilai indeks diversitas yang rendah yakni 0,68– 0,69 terdapat pada hasil 

tangkapan gillnet  yang diperoleh menggunakan kapal berukuran 29, 30 dan 33 GTdannilai indeks 

diversitas tertinggi yakni 2,01 terdapat pada hasil tangkapan gillnet yang diperoleh menggunakan 

kapal berukuran 6 GT. 

 

Saran 
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Guna mendapatkan ikan target yang bernilai ekonomi tinggiberupa ikan tenggiri atau tongkol, 

sebaiknya nelayan PPP Tegalsari mengoperasikan gillnet menggunakan kapal berukuran 29, 30 atau 

33 GT di daerah perairan Laut Jawa. 
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ABSTRACT  

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan  

Menurut Emha (2002), laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan 

percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi 

atau bidang ilmu lain. Laboratorium merupakan tempat untuk mengembangkan keterampilan motoric 

siswa melalui kegiatan percobaan dan juga mengembangkan keterampilan intelektual melalui 

kegiatan pengamatan, pencatatan, serta mengkaji gejala-gejalanya. Siswa akan bertambah 

keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan 

menemukan kebenaran, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakekat kebenaran 

ilmiah dari sesuatu objek dalam lingkungn alam dan sosial, memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai 

modal sikap ilmiah seseorang calon ilmuan, dan membina rasa percaya diri sebagai akibat 

keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. 

Melihat begitu pentingnya keberadaan laboratorium di sekolah, pemerintah menggelontorkan 

berbagai bantuan bahan dan alat peraga/percobaan di setiap sekolah dasar dan menengah melalui 

Pengembangan Prototipe Teknologi Sistem Informasi Laboratorium 
Terpadu Berbasis RFID 

1,2Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar  FIP Undiksha, 3Jurusan Teknik Elektro FTK Undiksha 
Email: laba.jayanta@undiksha.ac.id, dewanyoman.sudana@undiksha.ac.id, gede.nurhayata@undiksha.ac.id 

This present study aimed at introducing Information and Communication Technologies to elementary and 
high schools by implementing Radio Frequency Identification (RFID) - Based Integrated Laboratory Information 
System. This product is hoped to be able to help the schools in administering education and learning service in 
laboratory optimally. Besides, it was aimed at giving standardized guidance orally about information, function and 
performance of material and equipments. Therefore, the teacher, the students and the laboran could get the same 
information. This study was Research and Development in designing hardware and software. Questioner and 
interview were used to measure the effectiveness and relevance of the product developed. It was found that RFID 
reader could read card number shown by ID tag card, then RFID reader would process the data and send them to 
microcontroller. The data were processed to identify object identification number of the equipment. When an 
object could be identified, microcontroller would show information about the function and how any equipments 
work. The result of this study was a prototype of integrated laboratory information system about the function and 
how any equipments in laboratory works. 

Keywords: Elementary & High Education; Integrated Laboratory; Radio Frequency Identification (RFID) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkenalkan kepada pihak sekolah dasar dan menengah akan 
sentuhan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan Sistem Informasi Laboratorium Terpadu 
berbasis Radio Frequency Identification (RFID). Produk ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam 
memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran di laboratorium secara optimal. Produk ini juga dapat 
memberikan panduan secara terstandar tentang informasi, fungsi dan kinerja bahan dan alat peraga/percobaan 
di laboratorium secara lisan sehingga para guru, siswa dan laboran dapat menerima informasi yang sama. 
Penelitian ini menerapkan metode pengembangan dalam perancangan perangkat keras dan lunak sistem. 
Kuesioner dan wawacara digunakan untuk mengukur nilai kebermanfaatan dan relevansi dari produk yang 
dikembangakan. Berdasarkan tahap pengembangan didapatkan bahwa, RFID reader akan membaca nomor 
kartu yang dipancarkan oleh kartu Tag ID, selanjutnya RFID reader akan mengolah data tersebut dan 
mengirimkan ke mikrokontroler. Data yang dikirimkan akan diproses di mikrokontroler untuk mengenali nomor 
identifikasi objek alat peraga. Berdasarkan nomor identifikasi objek, mikrokontroler akan menelusuri keberadaan 
file informasi dari objek, jika objek dikenali maka mikrokontrole akan menampilkan informasi fungsi dan cara kerja 
alat peraga. Dari hasil pengembangan telah dihasilkan prototype perangkat sistem informasi laboratorium terpadu 
menggunakan teknologi RFID yang dapat memberikan informasi mengenai fungsi dan cara kerja alat 
peraga/percobaan yang ada di laboratorium. 

Kata kunci: Pendidikan Dasar dan Menengah; Lboratorium Terintegrasi; Radio Frequency Identification (RFID) 
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hibah dan program BOS. Seiring waktu berjalan bahan dan alat peraga/percobaan di laboratorium 

tersebut berkembang sangat cepat dan pesat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sangat cepat dan dinamis. Komponen dan cara kerja bahan dan alat 

peraga/percobaan tersebut ada yang cenderung sederhana dan ada yang sangat kompleks. 

Walaupun peralatan laboratorium yang ada sangat banyak, namun masih sedikit guru-guru 

mengetahui fungsi dan kinerjanya bahkan mampu menggunakan peralatan tersebut. Terutama 

sekolah-sekolah yang berasal dari daerah termarginalkan, tertinggal, terluar, pedesaan dan pinggiran. 

Sehingga bahan dan alat peraga/percobaan yang ada disekolah cenderung hanya sebagai hiasan 

laboratorium dan rusak karena tidak dipakai.  

Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan sebuah produk yang dapat memberikan 

penjelasan/informasi baik fungsi maupun kinerja seluruh bahan dan alat peraga/percobaan 

laboratorium tersebut. Produk inovasi yang dikembangkan berupa perangkat elektronik mobile 

berbasis Radio Frequency Identification (RFID) layaknya seperti handphone atau tablet dimana alat ini 

bisa digunakan oleh setiap guru, siswa dan laboran dengan mendekatkan perangkat pada objek 

alat/bahan percobaan maka secara otomatis perangkat akan mengeluarkan suara tentang fungsi dan 

kinerja bahan dan alat peraga/percobaan tersebut. Produk ini akan memberikan informasi tentang 

fungsi dan kinerja alat peraga tersebut secara terstandar untuk setiap objek yang sama sehingga 

dapat menggantikan peran buku petunjuk praktik dan penjelasan guru yang berisi informasi yang 

berbeda untuk objek yang sama. Dengan begitu hasil penelitian ini akan mendukung Permendiknas 

RI No. 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga laboratorium Sekolah/ Madrasah. 

Want (2006) menjelaskan RFID adalah sebuah teknologi mengidentifkasi objek menggunakan 

frekuensi radio. Kegunaan dari sistem RFID ini adalah untuk mengirimkan data dari piranti portable, 

yang dinamakan tag, dan kemudian dibaca oleh RFID reader dan kemudian diproses oleh aplikasi 

komputer yang membutuhkannya. Want juga menjelaskan dalam suatu sistem RFID sederhana, suatu 

objek dilengkapi dengan tag. Tag tersebut berisi transponder dengan suatu chip memori digital yang 

di dalamnya berisi sebuah kode produk yang sifatnya unik. Sebaliknya, interrogator, suatu antena 

yang berisi transceiver dan decoder, memancarkan sinyal yang bisa mengaktifkan RFID Tag sehingga 

dapat membaca dan menulis data ke dalam RFID Tag. Ketika suatu RFID Tag melewati suatu zone 

elektromagnetis, maka dia akan mendeteksi sinyal aktivasi yang dipancarkan oleh RFID reader. 

Reader akan men-decode data yang ada pada Tag dan kemudian data tadi akan diproses oleh 

komputer. 

Teknologi RFID telah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan salah satunya pada 

bidang pendidikan. Salah satu teknologi pengembangan RFID yaitu mengembangkan sistem absensi 

berbasis web dengan menggunakan RFID (Kurniali & Mayliana, 2014). Teknologi ini dikembangkan 

untuk merekam data siswa yang hadir di kelas untuk mengikuti proses pembelajaran. RFID reader 

akan membaca RFID Tag masing-masing siswa selanjutnya di kirim ke server, server langsung 

menampilkan daftar siswa yang hadir di kelas. Teknologi RFID juga dapat dikembangkan sebagai 

media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu anak-anak berkebutuhan khusus 

Down Syndrome dalam proses literasi anak (Jadán-Guerrero, Guerrero, López, Cáliz, & Bravo, 2015). 

RFID dikembangkan dengan menanamkan RFID Tag pada benda 3D dan juga mainan. RFID reader 

akan membaca id mainan atau benda 3D yang selanjutnya diteruskan ke server. Server akan 

merespon dan mengirimkan data ke perangkat mobile untuk menampilkan nama benda. Teknologi ini 

telah mampu meningkatkan kemampuan literasi anak berkebutuhan khusus. RFID juga digunakan 

untuk melakukan monitoring terhadap proses perkuliahan melalui perekaman berita acara pengajaran 

(Santoso, 2017). Pemanfaatan teknologi RFID telah meudahkan pihak jurusan alam melakukan 

pengawasan dan pelaporan proses perkuliahan. Berdasarkan penelitian tersebut, ini menunjukan 

bahwa penerapan RFID dalam pendidikan memungkinkan untuk dilakukan. Melalui pemaparan di 

atas, maka peneliti berupaya untuk mengembangkan Sistem Informasi Laboratorium Terpadu 

(SILABDU) dalam pendidikan dasar berbasis RFID. 
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2. Metode  

Penelitian ini dilaksanakan dengan model pengembangan Dick, Carey, & Carey, (2001). Dasar 

dari pemilihan rancangan penelitian ini adalah: (a) pengembangan produk merupakan suatu kegiatan 

akademik yang memerlukan kajian teoritis dan tindakan nyata di lapangan, baik sebelum 

dilakukannya pengembangan maupun pada saat dilakukannya eksperimentasi model, (b) dalam 

merancang produk ini, peneliti harus mendasarkan pada serangkaian tindakan nyata yang bertahap, 

baik di dalam laboratorium maupun di lapangan, sehingga rancangan penelitian dan pengembangan 

sangat tepat untuk digunakan. Keseluruhan tahapan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut: (a) studi kepustakan (bibliografi research), untuk menemukan filosofis dan teori-teori 

mengenai pengembangan produk dan implementasi SILABDU, (b) pengembangan prototipe 

SILABDU, (c) melakukan verifikasi dan validasi terhadap produk yang dihasilkan, (d) melakukan uji 

coba produk dalam skala kecil, (e) Melakukan evaluasi terhadap implementasi produk ditinjau dari 

kualitas layanan pendidikan, (f) melakukan penyempurnaan produk. Tahap pertama penelitian 

difokuskan pada pengembangan prototipe dan pengujian fungsionalitas produk SILABDU. Pada tahap 

kedua, penelitian dilanjutkan dengan implementasi produk sampai pada penguji kebermanfaatan 

produk dalam proses pembelajaran. 

Pada penelitian ini akan menggunakan laboratorium sebagai pilot study. Sample pada 

penelitian ini adalah guru, siswa, dan laboran yang menggunakan alat tersebut yang dipilih secara 

acak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adlah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari keterangan narasumber sebagai dasar pengembangan dan evaluasi produk SILABDU 

berbasis RFID. Sedangkan data kuantitaif didapat dari kuesioner yang diberikan oleh responden 

tentang kebermanfaatan produk yang dikembangkan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Rancang Bangun Perangkat RFID 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem, maka didapatkanlah prinsip kerja dari produk 

SILABDU dengan RFID seperti gambar 1 berikut 

 

 
Gambar 1. Rancangan Diagram Blok Perangkat Keras SILABDU 

 

 

Prinsip kerja dari gambar 1 adalah RFID Reader akan membaca data yang dipancarkan dari 

RFID Tag berupa ID nomor kartu. RFID reader akan mengolah data dan mengirimkannya ke 

mikrocontroler AT89S51, microkontroler akan mengolah data sehingga nomor identifikasi dari objek 

dikenali. Berdasarkan nomor identifikasi yang dikenali mikrokontroler akan mencari keberadaan file 

audio, jika file audio sesuai dengan nomor identifikasi objek maka mikrokontroler akan 

membangkitkan sinyal ke kendali ke MP3 Player sehingga file audio dalam flash disk dapat dimainkan 

oleh perangkat audio. Selanjutnya isyarat file audio tersebut diperkuat terlebih dahulu dengan penguat 

suara agar informasi dapat didengar oleh pengguna. Komponen mikrokontroler sebagai kendali utama 

dalam perangkat ini. Mikrokontroler bekerja sesuai dengan urutan intruksi-intruksi secara sekuensial 
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untuk itu dalam mikrokontroler perlu ditanamkan sebuah program intruksi agar dapat bekerja sesuai 

dengan rancangan sistem yang diharapkan. 

 Langkah awal sebelum menanamkan program ke dalam mikrokontroler adalah merancang 

intruksi program berdasarkan suatu algoritma. Algoritma merupakan urutan atau langkah-langkah 

berpikir secara logis dan sistematis. Adapun algoritma program yang disusun sesuai dengan gambar 

2 berikut: 

 
Gambar 2. Algoritma pembacaan RFID Tag 

 

Saat pertama kali perangkat bekerja, mikrokontroler akan melakukan inisialisasi awal untuk 

menetapkan parameter untuk tiap-tiap komponen. Setelah proses inisialisasi selesai dilanjutkan 

dengan proses pembacaan data RFID, jika ID RFID Tag benar dan terdaftar di mikrocontroler maka 

data ASCII dalam RFID tag akan diproses dan dikonversikan menjadi bilangan heksadesimal serta 

menampilkan data RFID Tag ke layar. Jika data RFID tag tidak dikenali maka akan ditampilkan 

informasi pada layar LCD. 

 

Pengembangan Produk 

Setelah tahap perancangan selesai, selanjutnya dilanjutkan tahap implementasi rancangan. 

Untuk pengembangkan perangkat dibutuhkan beberapa komponen pendukung antara lain: RFID 

Reader, mikrokontroler, RFID Tag, Pengeras suara, LCD, Battery, board circuit.  

 
Gambar 3. RFID Reader ID-12 

 

Komponen RFID Reader berfungsi untuk membaca data ID yang dipancarkan oleh RFID Tag. 

Komponen utama sebagai control dari semua komponen dalam perangkat ini adalah mikrokontroler. 

Mikrokontrole yang digunakan adalah mikrokontroler AT89S51. 
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Gambar 4. Mikrokontroler AT89S51 

 

Setelah semua komponen terkumpul, selanjutnya dirangkai dengan rangkaian sesuai dengan 

gambar 5 dan menghasilkan prototype produk yang ditunjukan pada gambar 6. 

 
Gambar 5. Rangkaian perangkat keras pembaca nomor kartu Tag ID 

 

 

 
 

Gambar 6. Prototipe Produk 

 

Untuk mengukur fungsional sistem dapat bekerja dengan baik, selanjutnya dilakukan tahap 

pengujian perangkat. Pengujian terhadap modul RFID Reader dilakukan dengan mendekatkan kartu 

RFID Tag, saat dilakukan pengujian pada layar LCD mampu menampilkan Nomor ID dari RFID Tag 

dan ditandani dengan isyarat suara. Tahap pengujian ini menunjukan bahwa modul pembacaan 

nomor ID pada kartu RFID sudah dapat bekerja dengan baik dan tahap visualisasi informasi ke LCD 

sudah bekerja dengan baik. Setelah pengujian modul identifikasi kartu Tag berfungsi dengan baik 

tahap berikutnya dilanjutkan dengan pengujian perangkat suara MP3 player. Hasil pengujian diperoleh 

bahwa MP3 player telah mampu merespon sinyal yang dipancarkan oleh mikrokontroler dan memutar 
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suara sesuai dengan file audio yang terdapat pada microSD. Hal ini menunjukan modul pembangkit 

sinyal MP3 Player dapat bekerja dengan baik.   

Setelah pengujian dari seluruh modul perangkat bekerja, tahap pengujian berikutnya dilanjutkan 

dengan pengujian sistem secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan saat kartu tag 

didekat pada RFID Reader, layar otomatis menampilkan Nomor ID kartu tag dan sistem selanjutnya 

merespon dengan mencari file audio yang tersimpan pada memory eksternal sesuai dengan nomor 

ID.  

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan perangkat 

SILABDU berbasis RFID, prototype RFID sudah dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi 

kebutuhan fungsional sistem seperti mengidentifikasi ID dari RFID Tag, menyesuaikan ID RFID Tag 

dengan kode audio objek, dan menampilkan deskripsi objek. Perangkat Teknologi Sistem Informasi 

Laboratorium Terpadu Berbasis RFID dapat dijadikan sebagai alternative dalam memberikan layanan 

pendidikan kepada peserta didik. Perangkat ini dapat mengidentifikasi peralatan laboratorium yang 

sudah ditempelkan Kartu RFID Tag, saat perangkat ini didekatkan dengan objek, perangkat akan 

mengenali objek dan menghasilkan suara terkait informasi objek tersebut. Informasi yang 

disampaikan oleh perangkat dapat menjadi standar informasi yang sama sehingga dapat 

menggantikan peran buku petunjuk pratikum dan penjelasan guru yang berisi informasi berbeda untuk 

objek yang sama. Dengan begitu hasil penelitian ini akan mendukung Permendiknas RI No. 26 Tahun 

2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah. 
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ABSTRACT 
This study aimed to investigate the problems of the application of assessment in the Curriculum 2013 by 

English teachers at SMPN 2 Singaraja, Bali academic year 2016/2017. This study was an evaluation study by 
applying Provus' Discrepancy Model. Three VII-grade teachers were participated in this study. The data was collected 
through document study, checklist, interview, and observation. The data were analyzed by qualitatively. This study 
showed that there were several problems in the application of the assessment in Curriculum 2013, among which are 
(1) incompatibility between basic competence and indicator as the basis of the assessment application, (2) 
inauthenticity of the assessment instruments used by teachers in the class, (3) the use of scoring rubrics which had 
not covered all aspects of student’s competence. Interviews with teachers would also be discussed to find out the real 
problems faced by teachers in the implementation of the assessment in the Curriculum 2013. 
 
Keywords: assessment, Curriculum 2013, English 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penerapan asesmen dalam Kurikulum 2013 oleh guru 
bahasa Inggris di SMPN 2 Singaraja, Bali tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini adalah studi evaluasi dengan 
menerapkan model penelitian Provus’ Discrepancy Model. Tiga orang guru kelas VII  dijadikan partisipan dalam 
penelitian ini. Data penelitian  dikumpulkan melalui studi dokumen yaitu RPP guru, ceklis, wawancara, dan observasi 
terhadap guru bersangkutan. Data  dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 
beberapa masalah dalam penerapan asesmen dalam Kurikulum 2013, diantaranya adalah (1) ketidaksesuaian antara 
KD dan indicator pencapaian kompetensi sebagai dasar penerapan asesmen, (2) ketidakauntetikan alat penilaiaan 
yang digunakan oleh guru di kelas, (3) penggunaan rubric penilaian yang belum mencakup keseluruhan kompetensi 
siswa. Wawancara terhadap guru juga akan dibahas untuk mengetahui masalah nyata yang dihadapi oleh guru dalam 
penerapan asesmen dalam Kurikulum 2013. 
 
Kata Kunci: asesmen, Bahasa Inggris, Kurikulum 2013 
 

1. Pendahuluan 

Tujuan diterapkannya Kurikulum 2013 untuk menggantikan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan 

(KTSP) adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan secara utuh kepada peserta didik. Kurikulum ini 

menekankan pada proses pembentukan ilmu pengetahuan di dalam diri peserta didik di mana mereka 

akan memiliki pengalaman belajar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi 

perkembangan globalisasi. Agar mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, Kurikulum 2013 

dikembangkan berdasarkan empat kompetensi inti, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap 

social, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Kompetensi Inti ini adalah penjabaran 

secara lengkap tentang apa yang harus dicapai oleh peserta didik setelah belajar yang juga 

menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian soft skills dan hard skills. 

Selain adanya Kompetensi Inti dalam Kurikulum 2013, aspek penting yang ditekankan pada 

kurikulum 2013 adalah pada aspek penilaian yang berbeda dengan KTSP. Pada Kurikulum 2013, 

penilaian yang dilakukan diharapkan mengarah pada penilaian autentik yang tercermin dalam Standar 

Penilaian Kurikulum 2013. Penggunaan asesmen autentik sangat relevan dengan penerapan Kurikulum 

2013. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta didik secara utuh dalam berbagai 

konteks yang betul-betul mencerminkan situasi di dunia nyata. Berbeda dengan paradigma lama penilaian 

pembelajaran yang belum menekankan pada penilaian autentik. Pada paradigam terdahulu, proses 
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penilaian lebih ditekankan pada aspek kognitif saja dan belum menyentuh aspek kinerja peserta didik. 

tentu saja hasil penilaian tersebut belum bisa menggambarkan secara utuh kompetensi yang dimiliki oleh 

peserta didik. Dengan adanya Standar Penilaian dalam Kurikulum 2013 (Permendikbud No.104, Tahun 

2014), penilaian diharapkan akan lebih menyeluruh tentang kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik; 

tidak hanya dari segi kognitif saja, namun juga kompetensi secara keseluruhan. 

Dalam penerapannya, terutama dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, masih banyak guru yang 

belum siap untuk mengimplementasikan penilaian seperti yang diharapka dalam Kurikulum 2013. Guru 

cendrung masih menggunakan penilaian tradisional seperti pemberian tes tulis dalam menilai peserta 

didik. Untuk keperluan penelitian ini, telah diadakan wawancara awal informal terhadap guru bahasa 

Inggris di SMP N 2 Singaraja Bali mengenai penerapan penilaian dalam Kurikulum 2013. Hasil 

wawancara menunjukan bahwa guru masih menemukan kendala dalam memahami dan  menerapkan 

asesmen dalam Kurikulum 2013. Beberapa diantaranya adalah guru belum sepenuhnya paham dengan 

cara mengembangkan asesmen dari Kompetensi Inti yang disediakan, guru masih belum siap 

menggunakan asesmen autentik, dan sedikitnya pengalaman guru tentang penggunaan instrumen-

instrumen asesmen autentik. 

Penelitian oleh Marhaeni, Dantes, & Artini (2013) menunjukan bahwa guru bahasa Inggris di Bali 

sebenarnya memiliki pengetahuan tentang penilaian dalam Kurikulum 2013, namun belum secara 

menyeluruh dan maksimal. Lebih jauh lagi, para guru juga merasa enggan untuk menggunakan penilaian 

yang sesuai dengan yang diminta oleh kurikulum ini karena adanya persepsi di mana guru merasa bahwa 

penilaian ini sangatlah kompleks dari segi penerapan dan interpretasi hasil penilaian. 

 Secara nyata, studi dokumen awal dari sampel dokumen RPP yang dimiliki oleh guru bahasa 

Inggris di SMP N 2 Singaraja ditemukan beberapa problematika oleh guru Bahasa Inggris, khususnya 

Guru di SMP N 2 SIngaraja. Permasalahan yang mucul adalah ketidaksesuaian antara Kompetensi Dasar 

yang merupakan acuan dari pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dengan prosedur penilaian yang 

dilakukan. Contoh yang didapat adalah sebagai berikut: KD yang disebutkan dalam RPP adalah 

memahami. Namun yang mucul dalam prosedur penilaian adalah tes dalam bentuk pilihan ganda yang 

hanya memerlukan kemampuan siswa untuk menguji ingatan tentang apa yang telah dipelajari, belum 

dalam tahap menguji pemahaman mereka terhadap apa yang telah dipelajari. 

Melihat hasil studi dukumen awal dan wawancara awal terhadap guru bahasa Inggris di SMP N 2 

Singaraja, sangatlah menarik untuk melihat lebih mendalam tentang masalah-masalah nyata yang 

dihadapi oleh para guru bahasa Inggris di SMP N 2 Singaraja berkaitan dengan perencanaan dan 

penerapan asesmen dalam Kurikulum 2013 di sekolah. Peneilitan ini juga tertarik untuk menginvetigasi 

kesenjangan antara ekspektasi tentang asesmen di Kurikumum 2013 yang sesuai dengan yang diminta 

oleh kurikulum dan asesmen yang dibuat dan digunakan oleh guru di SMP N 2 Singaraja pada tahun 

ajaran 2016/2017. 

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif evaluative dengan menngunakan model 

kesenjangan oleh Provus (Provus’ Discrepancy Model). Lebih jauh, penelitian ini akan mengevaluasi 

penerapan penilaian dalam Kurikulum 2013 oleh guru di SMP N 2 Singaraja dengan cara 

mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru bersangkutan. Dengan menggunakan 

Provus’ Discrepancy Model, diketahui kesenjangan antara penilaian yang diminta oleh Kurikumum 2013 

dan penilaian yang dibuat dan digunakan oleh guru di SMP N 2 Singaraja. Menurut Provus (1972, dalam 

McKenna, 1981) model ini memiliki lima tahapan. 

Pada tahap pertama, standar penilaian dikaji sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Kurikulum 

2013. Ini dilakukan dengan membaca dan menganalisis standar penilaian yang digunakan di Indonesia, 

yaitu yang mengacu pada Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar. Pada 

tahap kedua, dibuat rencana evaluasi program dengan cara mendaftar, mengategotikan, dan 
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mengklasifikasikan detail-detail standar penilaian. Pada tahap ketiga, informasi mengenai perencanaan 

dan penerapan penilaian oleh guru dilakukan melalui studi dokumen dan observasi terhadap guru 

bersangkutan. Pada tahap keempat, data yang dikumpulkan dianalisis dan dibandingkan dengan standar 

yang telah ditetapkan untuk melihat kesenjangannya, pada tahap terakhir, hasil analisis disimpulkan dan 

diberikan masukan untuk meningkatkan kualitas penerapan penilaian dalam Kurikulum 2013. 

Penelitian ini  dilaksanakan di SMP N 2 Singaraja, Bali pada semester ganjil tahun ajaran 

2016/2017. Sekolah ini dipilih karena pada observasi awal, ada indikasi bahwa terdapat masalah 

penerapan penilaian Kurikulum 2013 oleh guru Bahasa Inggris.Data yang terkumpul  dianalisis secara 

kualitatif di mana data yang diambil dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, 

dan observasi  dideskripsikan terlebih dahulu. Selanjutnya, data  dibandingkan dengan standar penilaian 

yang telah ditentukan dalam Kurikulum 2013 untuk mengetahui kesenjangan antara standar penilaian 

yang diminta oleh Kurikumum 2013 dan penilaian yang dibuat dan digunakan oleh guru. Hasil analsis 

data ini dijadikan data utama untuk melihat masalah-masalah dalam penerapan penilaian dalam 

Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil analsis dan interpretasi data ini,  ditarik kesimpulan dan juga rekomendasi-

rekomendasi yang diharapkan  dapat dipakai sebagai bahan refleksi terhadap cara penilaian yang sesuai 

dengan apa yang diminta oleh Kurikulum 2013, sehingga penerapan penilaian dalam Kurikulum 2013  

menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Sebelum menetukan penilaian yang tepat seperti yang diharapkan oleh kurikulum 2013, terlebih 

dahulu perlu dikaji mengenai perumusan indikator pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar 

(KD) yang diharapkan. Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan terhadap RPP yang digunakan oleh 

guru, diketahui beberapa kendala dalam perencanaan penilaian. Secara lebih terperinci, masalah 

ditemukan dari penyusuan indicator capaian pembelajaran, yang merupakan dasar dari proses penentuan 

penilaian. Berikut merupakan sampel kesesuaian antara indicator pembelajaran dan KD yang telah 

dikumpulkan. Pada table di bawah diberikan tiga contoh kompetensi dasar dan indikator. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi fungsi social, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi 
dan meminta informasi terkait dengan tingkah 
laku/tindakan/fungsi orang, binatang, benda, 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
(perhatikan unsur kebahasaan kalimat 
declarative, interrogative, simple presnt tense). 

a. Bermain peran melakukan percakapan tentang 
pekerjaan dan tindakan terkait dengan tingkah 
laku/ profesi orang dengan mengidentifikasi 
unsur kebahasaan tentang simple present tense. 

b. Mendeskripsikan sifat dan ciri fisik orang, 
binatang, dan benda. 

2. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks deskriptif dengan 
menyatakan dan menanyakan tentang deskripsi 
orang, binatang dan benda sangat pendek dan 
sederhana, sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 

a. Menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif tentang 
orang, binatang 

b. Menyebutkan struktur teks deskriptif tentang 
orang, binatang benda 

c. Menjelaskan struktur text deskriptif tentang 
orang,binatang, dan benda 

d. Menemukan informasi dalam teks deskriptif 
3. Menyusun teks  interaksi transaksional lisan dan 

tulis  sangat pendek dan sederhana yang 
melibatkan tindakan  memberi dan meminta 
informasi terkait tingkah laku/ tindakan/fungsi, 
orang, bintang, dan benda, dengan fungsi social, 
struktur teks, dan unsur kebahaasan yang benar 
dan sesuai konteks. 

a. Menanyakan sifat dan ciri fisik orang, binatang, 
dan benda secara lisan dengan akurat, runtut 
dan berterima. 

b. Menyatakan sifat dan ciri fisik orang, binatang 
dan benda secara tulis dengan akurat, runtut 
dan berterima. 

c. Menyusunteks interaksi transaksional lisan dan 
tulis sangat sederhana pendek tentang memberi 
dan meminta informasi terkait sifat orang, 
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Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

binatang, dan benda 
d. Menulis jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

 

Dari contoh di atas diketahui bahwa banyak indicator-indikator pencapaian kompetensi yang tidak 

sesuai dengan yang diminta di KD. Pada KD pertama, kata kerja yang diminta adalah 

mengidentifikasifungsi social, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Berdasarkan taksonomi Bloom 

(Anderson & Karhwohl, 2001), kata kerja operasional mengidentifikasi relevan dengan level kognitif 

pengetahuan, pemahaman, dan analisis. Berdasarkan hal tersebut, KD ini diharapkan dioperasioanalkan 

ke dalam indicator-indikator yang sesuai dengan ketiga level kognitif di atas, contohnya menyebutkan, 

merespon, menamai, menjelaskan, mengasosiasikan, menyimpulkan, menyeleksi, merinci, dan lain 

sebagainya. Namun, indikator yang dimuat menggunakan kata keja bermain peran, dan mendeskripsikan 

yang lebih relevan dengan level kognitif ketiga (aplikasi), dan kelima (sintesis). Kata kerja operasional 

tersebut lebih mengedepankan ujuk kerja (performance) siswa dan bersifat produktif (productive skill) 

yang tidak relevan dengan KD yang menekankan pada skil reseptif siswa (receptive skill). 

Masalah lainnya juga dapat dilihat pada KD kedua. KD ini berisikan memahami fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaanyang relative sama dengan yang diminta pada KD pertama. Dalam 

penyusunan indicator pencapaian kompetensi, terlihat kesesuaian antara KD dan indikatornya. Kata kerja 

operasional dalam indicator seperti menjelaskan, menyebutkan, dan menemukan merupaka kata kerja 

yang idel digunakan pada KD yang menekankan pada aspek pengetahuan, pemahaman, dan analisis. 

Namun, masalah terdapat pada seberapa autentik indikator yang digunakan untuk mejelaskan KD ini, 

secara lebih mengkhusus indikator menyebutkan struktur teks deskriptif tentang orang, binatang, dan 

bendadan menjelaskan struktur text deskriptif tentang orang, binatang, dan benda. Indikator yang autentik 

adalah indicator mampu mereplikasi, mennghubungkan, dan menggambarkan keadaan pada kehidupan 

nyata. Indikator-indikator yang autentik harus dapat memberikan kesempatan untuk siswa untuk 

mengalami pembelajaran yang mereka dapat aplikasikan di kehidupan nyata. Dihubungkan dengan 

kedua indikator di atas, menyebutkan dan menjelaskan stuktur teks bukanlah hal-hal yang secara 

bermakna dilakukan di kehidupan nyata. Maka dari itu, diperlukan perbaikan pada indikator di atas agar 

menjadi lebih autentik sehingga alat penilaianpun dapat disususun agar lebih bermakna ke dalam 

kehidupan nyata. 

Pada KD ketiga, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis menekankan pada 

kemampuan produktif (productive skill) siswa. Dilihat dari indicator capaian kompetensi, satu indicator 

menulis jawaban atas pertanyaan yang diajukan, bukan merupakan indicator yang relevan untuk KD di 

atas. Indikator dari KD Menyusun teks diharapkan merupakan indikator yang membuat siswa mampu 

menggunakan pengetahuannya untuk menunjukan suatu ujuk kerja, baik tertulis maupun lisan. Namun, 

indikator menulis jawaban tidak termasuk dalam unjuk kerja. Terlebih lagi indikator ini tidak merupakan 

indicator pencapaian kompetensi yang autentik. 

Dilihat dari contoh-contoh diatas, ditemukan bahwa ada masalah dalam penyusunan indicator 

pencapaian kompetensi. Indicator pencapaian kompetensi diharpakn benar-benar mampu 

mengoperasionalkan esensi dari KD terkait dan di saat yang bersamaan juga mencerminkan keadaan di 

dunia nyata sehingga siswa dapat mengalami pembelajaran yang dapat memepersiapkan mereka dalam 

kehidupan mereka kedepannya. Lebih jauh lagi, tanpa indicator yang tepat, maka penilaian/pengukuran 

terhadap kemampuan siswa juga dapat dipertanyakan keabsahannya. 

Instrument penilaian pembelajaran merupakan hal yang sangat vital dalam penilaian pembelajaran. 

Tanpa instrument penilaian yang baik, maka penilaian pemebelajaran yang dilakukan tidak akan dapat 

memberikan informasi yang akurat mengenai kemampuan siswa dalam belajar. Pada bagian ini, dibahas 

mengenai masalah-masalah yang ditemukan dalam penilaian dilihat dari instrument yang digunakan 

sesuai dengan RPP yang dikumpulkan. 
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Yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai seberapa autentik instrument penilaian untuk 

masing-masing skil. Pertama, seluruh instrument yang disiapakan untuk mengukur kemampuan 

membaca dan mendengarkan adalah berupa tes konvensional seperti pilihan ganda, benar-salah, isian, 

dan esay. Belum terlihat penilaian autentik dalam setiap RPP yang dianalisis. Ini bertolak belakang 

dengan apa yang diminta dalam Kurikulum 2013. Permendikbud No.104, Tahun 2014 tentang penilaian 

hasil belajar oleh pendidik pada Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah secara eksplisit 

mensyaratkan penilaian autentik sebagai bentuk penilaian yang harus dilakukan oleh pendidik. Maka dari 

itu, guru perlu melakukan refleksi dan menyusun kiat-kiat untuk membuat penilaian yang autentik untuk 

menilai kemampuan membaca dan mendengarkan siswa.  

Di lain pihak, penilaian untuk kemampuan berbicara dan menulis yang tertera di RPP telah 

menjadikan penilaian autentik sebagai dasar penilaian terhadap kemampuan siswa. Hal ini dapat dilihat 

dari teknik penilaian yang tersaji di RPP. Semua penilaian yang tertera sudah merujuk pada penilaian 

unjuk kerja seperti tes keterampilan berbicara, tes keterampilan menulis, jurnal menulis, penilaian diri, dan 

penilaian sejawat. Dilihat dari instrument penilaiannya, RPP yang dikaji juga telah menyantumkan rubric 

penilaian baik untuk kemampuan berbicara maupun kemampuan menulis. 

Namun, ada beberapa masalah yang ditemukan dalam penilaian berbicara dan menulis ini. Hasil 

studi dokumen menemukan bahwa seluruh rubric yang disediakan pada setiap RPP merupakan rubric 

penilaian yang sama. Misalkan pada kemampuan berbicara, walaupun topik yang dibahas berbeda, rubric 

penilaian yang disediakan sama untuk setiap topik yang dibahas. Ini berpotensi menyebabkan 

pengukuran yang kurang tepat karena setiap topik tentunya akan memiliki indicator capaian yang berbeda 

pada setiap topiknya. Lebih jauh lagi, penilaian yang dilakukan tidak dapat memberikan gambaran yang 

spesifik mengenai kemampuan siswa terhadap topik yang sedang dibahas. Misalkan topik yang 

mengharuskan siswa melakukan dialog tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda dengan topik yang 

mengharuskan siswa dalam melakukan monolog. Konsekuensinya, kemampuan siswa tidak dapat diukur 

secara spesifik antar topik, namun hanya kemampuan secara umum saja yang dapat diukur. 

Masalah lain yang ditemukan dapat dilihat dari rubric penilaian yang digunakan. Pada penilaian 

berbicara (speaking) ada empat aspek yang dinilai yaitu, pengucapan, intonasi, kelancaran, dan ketelitian. 

Namun, apabila dilihat lebih dalam, aspek-aspek penilaian tersebut belum dapat merepresentasikan 

kemampuan berbicara secara utuh. Esensi dari kemampuan berbicara adalah siswa mampu 

mengekspesikan buah pemikirannya. Berbicara bukan hanya bagaimana seseorang menghasilkan suara, 

namun juga bagaimana ide tersampaikan dengan efektif dan dapat dipahami dengan jelas. Hal yang 

sangat esensial ini tidak tersentuh apabila guru hanya menggunakan keempat aspek di atas. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa pengukuran yang dilakukan tidak menggambarkan kemampuan siswa yang 

sesungguhnya. Pada rubric penilaian keterampilan menulis (writing), hal ini telah dilakukan dengan baik 

karena aspek yang dinilai telah menakomodasi esensi dari menulis, yaitu mengekspresikan buah pikiran 

dalam media tulisan. Ini dapat dilihat dari apek yang dinilai, yaitu kesesuaian isi dengan judul, struktur 

teks, pilihan kata, dan keterpaduan kalimat. 

 

4. Simpulan 

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa masalah dalampenerapan Kurikulum 2013 

oleh para guru Bahasa Inggris,diantaranya adalah (1) ketidaksesuaian antara KD dan indicator 

pencapaian kompetensi sebagai dasar penerapan asesmen, (2) ketidakauntetikan alat penilaiaan yang 

digunakan oleh guru di kelas, (3) penggunaan rubric penilaian yang belum mencakup keseluruhan 

kompetensi siswa. Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa guru masih belum memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang penerapan penilaian dalam Kurikulum 2013. Saran yang dapat 

diberikan adalah diadakannya pelatihan-pelatihan mengenai penilaian dalam Kurikulum 2013 yang 

niscaya akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengimplementasikan penilaian 

dalam Kurikulum 2013. 
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1. Pendahuluan 

Mulai tahun 2000-an Internet dipromosikan sebagai media baru yang efektif untuk memfasilitasi 

aktivitas pemasaran dan pembelian. Internet dipromosikan memberikan manfaat bagi pemasar, yaitu 

mereduksi biaya pemasaran, memperluas pasar, masuk ke pasar internasional, dan meningkatkan 

efisiensi (Kim, Steinfield, & Lai, 2008) yang selanjutnya diharapkan meningkatkan kinerja perusahaan 

(Gregory, Ngo, & Karavdic, 2017). Peluang ini memicu kebijakan baru pemberdayaan dan 

pengembangan UKM, yaitu berbasis e-commerce yang pada periode berikutnya diikuti oleh berbagai 

institusi pemerintah, lembaga pendidikan, dan badan usaha milik negara turut mempromosikan 

Internet kepada UKM. Akhirnya, e-commerce perlahan-lahan diyakini akan menggantikan sebagian 

aktivitas bisnis konvensional menjadi berbasis Internet.  

Salah satu model aplikasi Internet dalam pemasaran adalah toko online, yang memungkinkan  

UKM menawarkan produk-produknya melalui media web sendiri dan platform media sosial. Model 

banyak penjual ke satu agregator ke banyak pembeli (Barnes-vieyra & Claycomb, 2001; Turban,  

King, Lee, Liang, & Turban, 2015) merupakan model yang lazim diterapkan. Adapun berbasis platform 

teknologinya, Internet marketing dapat diterapkan menggunakan web atau media sosial, seperti 

facebook, instagran, line, dan twitter.  

Meskipun penggunaan Internet terus berkembang, akan tetapi tidak sedikit UKM menemui 

kegagalan ketika mengadopsi toko online untuk memasarkan produk-produknya. Misal, banyak UKM 

yang pada tahap keputusan tampak antusias dan optimis menggunakan Internet marketing, tetapi 

beberapa bulan berikutnya menghentikannya. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi kasus 

kegagalan implementasi toko online bersama (co-online store) yang dibentuk oleh anggota Koperasi 

Kegagalan Implementasi Toko Online: Studi Kasus pada Koperasi 
UKM di Sidoarjo 

 

1Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Surabaya  
Email: sanaji@unesa.ac.id 

In general, Internet technology has been accepted to facilitate marketing activities by small company. 

But, not of all of SMEs can implement Internet marketing successfully. A case study method was used to 

investigate the causes of the discontinuance of co-online store that adopted by cooperative in Sidoarjo. There are 

three factors such as inproper management organization, technological barriers, and lack of external support are 

identified to be the cause of discontinuance of online stores that have been established by cooperative SMEs 

members. Organizational factors include resource constraints and lack of member commitment. Technological 

factors include innovation characteristics and technology readiness. Finally, the termination phase by agent when 

the cooperative has not been able to implement the innovation is an environmental factor affected online store 

discontinued. 

 

Keywords: e-marketing, discontinuance adoption, implementation, SMEs 

Teknologi Internet telah diterima luas untuk memfasilitasi aktivitas pemasaran bagi UKM. Akan tetapi, 

tidak semua penggunaan e-marketing berhasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk 

menginvestigasi penyebab kegagalan penggunaan toko online bersama oleh Koperasi Kapersi di Sidoarjo. 

Penelitian ini mengklasifikasi tiga faktor yaitu lemahnya organisasi pengelola, hambatan teknologi dan kurangnya 

dukungan agen pembaharu dalam implementasi diidentifikasi menjadi penyebab ketidakberlanjutan toko online 

yang telah dibentuk oleh UKM anggota koperasi. Faktor organisasi meliputi keterbatasan sumber daya dan 

kurangnya komitmen anggota. Faktor teknologi meliputi karakteristik inovasi, yaitu manfaat relatif, kompleksitas, 

kompatibilitas, dan biaya dan kesiapan teknologi. Tahap terminasi oleh agen pembaharu ketika UKM anggota 

koperasi belum mampu mengelola secara mandiri merupakan faktor lingkungan yang diidentifikasi menjadi 

penyebab ketidakberlanjutan toko online. 

kata kunci: e-marketing, ketidakberlanjutan adopsi, implementasi, UKM  
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Pengrajin Sidoarjo (Kapersi) di Jawa Timur. Kedekatan antar anggota dan kepemimpinan mendorong 

UKM anggota berkolaborasi membuat toko online (Iriani,  Sanaji, & Hidayatullah, 2016), tetapi setelah 

berjalan selama 1 tahun, toko online ini berhenti. 

Penelitian ini penting dilakukan. Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada 

keberhasilan Internet marketing bagi UKM, sedangkan yang spesifik mengkaji kegagalannya masih 

kurang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian tersebut, terutama kasus 

kegagalan adopsi inovasi. Kedua, dalam upaya peningkatan kapasitas pemanfaatan inovasi teknologi 

informasi, UKM cenderung diperlakukan sebagai obyek, padahal mereka pengguna riil yang 

menentukan keberhasilan implementasi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis 

bagi akademisi, pemerintah, dan praktisi pemasaran teknologi Internet dalam menjalankan peran 

sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kapasitas UKM dalam pemanfaatan teknologi Internet.  

2. Metode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Unit analisis adalah organisasi, yaitu 

Kapersi, yang membentuk toko online bersama di laman http://geraikapersi.com. Data dikumpulkan 

menggunakan wawancara dan dokumentasi/arsip aktivitas Internet marketing UKM anggota koperasi. 

Secara keseluruhan wawancara dilakukan kepada 5 orang, meliputi pimpinan Kapersi dan anggota. 

Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada pengembang (developer) dan praktisi pemasaran online 

untuk triangulasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode pola jodoh (Yin, 2009) untuk 

memperoleh pemahaman atas data lapangan dengan konsep-konsep dalam teori.  

3. Hasil dan Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengapa toko online bersama geraikapersi.com tidak 

berlanjut. Toko online ini menyediakan 13 outlet UKM anggota yang menawarkan berbagai macam 

produk kerajinan, seperti aksesoris fashion, bross, tas rajut, sepatu dan sandal bordir, busana muslim, 

jilbab, mukena, dompet, batik, baju lukis, kaligrafi, tudung saji, dan aneka makanan olahan (teri 

balado, ayam cryspy, roti dan kue kering). Toko online http://geraikapersi.com diregistrasikan pada 12 

April 2016 dan tidak dilanjutkan hingga batas waktu masa aktif domain pada 12 April 2017. Gambar 

berikut merupakan tampilan toko online http://geraikapersi.com. 
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Gambar 1. Toko Online http.geraikapersi.com (Sumber: Sri Setyo Iriani, et al., 2016) 

Berdasarkan hasil wawancara diidentifikasi faktor-faktor penyebab discontinued toko online 
seperti dirangkum pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Alasan Menghentikan Penerapan Toko Online Bersama 

Alasan 

Informan 

Faktor  Pimpinan 

Koperasi 

UKM 

fashio

n 

UKM  

handycraft 

 UKM 

makana

n 

UKM 

bordir 

Profes

ional 

1. Komitmen dari anggota 
rendah. 

√ 
     

Organisasi  
2. Koordinasi kurang  √ √ 

    
3. Tidak ada yang bersedia 

bertanggung jawab 
mengelola toko online 

√ 
     

4. Dibutuhkan dukungan dana 
tersendiri untuk merekrut 
tenaga yang mengelola web 

√ √ 
    

Karakteristik 
inovasi: biaya  

5. Menyulitkan dan merepotkan  
  

√ 
 

√ 
 

Karakteristik 
inovasi: 
Kompleksitas  

6. Tidak segera mengetahui 
respon konsumen terkait 
barang laku atau tidak. 

 
√ 

 
√ 

  

Karakteristik 
inovasi: 
kompatibilitas  

7. Usia tidak muda lagi 
sehingga cukup dengan 
jualan offline saja 

√ 
   

√ 
 

Karakteristik 
inovasi: 
kompatibilitas  

8. Kurang sreg (percaya) jika 
berdagang tanpa berinterkasi 
langsung dengan pembeli 

  
√ √ √ 

 

Karakteristik 
inovasi: 
kompatibilitas  

9. Enggan belajar lagi 
utamanya media IT. 

√ √ √ 
   

Karakteristik 
inovasi: 
kompatibilitas  

10. Pengetahuan dan 
ketrampilan kurang 

√ √ √ √ √ √ 
Kesiapan 
teknologi 11. Belum siap berbisnis 

secara online      
√ 

Sumber: wawancara 

Peneliti menggunakan model technology-organization-environment (TOE) framework dari 
Tornazky dan Flecher (dalam Ramayah, Ling, Taghizadeh, & Rahman, 2016) dan teori difusi inovasi 
(Rogers, 2003) untuk mengkategorisai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberlanjutan toko 
online. Berbasis TOE framework, tiga faktor yang mempengaruhi keputusan dan keberhasilan 
implementasi teknologi baru, yaitu faktor teknologi, faktor organisasi, dan faktor lingkungan. 

Pertama, faktor organisasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota koperasi telah 

memilih model toko online bersama, untuk mewadahi semua produk anggota. Ditinjau dari teori biaya 

transaksi, pilihan tersebut tepat, karena untuk membuat toko online sendiri memerlukan komitmen 

sumberdaya yang tidak dapat dipenuhi secara individual, sehingga dengan berkolaborasi akan 

mereduksi biaya (Rasheed & Geiger, 2001; Yigitbasioglu, 2010). Akan tetapi, untuk berhasil dalam 

implementasi toko online atau e-commerce pada umumnya perlu komitmen yang kuat dari 

manajemen dan para mitra, terutama dalam komitmen sumber daya dan komitmen untuk berubah 

(Chan & Swatman, 2002) serta infrastruktur teknologinya (Shemi & Procter, 2013; Chaffey, 2015). 

Implementasi e-commerce termasuk toko online merupakan pekerjaan yang kompleks (Turban et al., 

2015), dimulai dari (1) identifikasi perlu tidaknya menggunakan, penilaian keyakan keuangan, dan 

perencanaan sistem, (2) perancangan arsitekturnya, (3) pemilihan opsi pengembangannya, (4) 

pengujian dan integrasi dalam sistem organisasi, dan (5) operasi, pemeliharaan, dan update. Proses 

demikian, tampaknya masih sulit dipenuhi oleh UKM. 
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Lebih lanjut, pada konteks kolaborasi ini, pengaturan tentang tatakelola kelembagaan harus 

dapat disepakati sejak awal, sejak rencana untuk menggunakan toko online bersama. Hal ini meliputi 

pembagian hak dan kewajiban, komitmen investasi sumber daya (dana operasional, web adminitrator) 

dan aturan-aturan formal tentang mekanisme pemanfaatan toko online oleh anggota, dan rekening 

bersama untuk menampung uang hasil penjualan serta perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan. 

Akibatnya, komitmen antar anggota yang semula sepakat berkolaborasi membuat toko online 

bersama atas nama koperasi menjadi luntur. Lunturnya komitmen dapat dilacak sejak tahap awal 

pembentukan toko online, terutama ketika belum ada kesepakatan bagaimana manajemen 

pengelolaannya. Ditambah lagi, antar anggota merupakan entitas bisnis berbeda yang tetap 

memeilihara pencapaian tujuan bisnis masing-masing, sehingga kepercayaan antar anggota dalam 

pengelolaan toko online bersama juga belum kokoh. Padahal terpeliharanya kepercayaan dan 

komitmen sejak inisiasi hingga eksekusi sangat dibutuhkan untuk memperbaiki proses bisnis dan 

kolaborasi itu sendiri (Chen, Chen, & Capistrano, 2013) dan merupakan faktor penting untuk 

keberlanjutan suatu kolaborasi e-commerce (Wang, Wang, & Liu, 2016. Komitmen ini bukan hanya 

pada tataran sikap mental semata tetapi juga dalam bentuk perilaku nyata berupa kontribusi sumber 

daya dan keahlian yang dibutuhkan.  

Akibat belum siapnya bentuk pengorganisasian toko online dan lunturnya komitmen antar 

anggota, maka registrasi ulang domain toko online tidak dilakukan. Data dokumentasi penelusuran di 

Internet mempertegas berhentinya toko online tersebut, yaitu laman tidak dapat diakses dengan 

keterangan “DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN”. Penulusuran riwayat registrasi domain di 

https://whoisology.com/geraikapersi.com memberikan informasi expired date laman 

http://geraikapersi.com pada 12 April 2017. 

Kedua, faktor teknologi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota Kapersi menilai 

memasarkan produk melalui toko online justru merepotkan dan menyulitkan. Mereka lebih percaya 

dan sreg bertemu secara langsung dengan pembeli daripada lewat Internet. Fakta ini terkait dengan 

karakteristik kompleksitas dan kompatibilitas (Paris, Bahari, & Iahad, 2015) toko online untuk 

memfasilitasi pemasaran produk-produk anggota Kapersi. Penelitian lain (Abou-Shouk & Eraqi, 2015) 

juga menemukan bahwa karakteristik teknologi yang kompleks dan keterbatasan sumber daya 

menjadi penghambat UKM mengimplementasikan e-commerce. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

sikap pengguna pada tahap implementasi inovasi bisa berubah menjadi negatif, meskipun pada saat 

pengambilan keputusan mereka  menunjukkan sikap yang positif terhadap inovasi. Perubahan sikap 

ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki adopter terhadap pengelolaan toko 

online, akibatnya adopter tidak mampu mengevaluasi secara lengkap atas karakteristik inovasi pada 

tahap pengambilan keputusan.  

Lebih lanjut, temuan bahwa anggota Kapersi lebih menyukai berinteraksi secara langsung 

dengan pembeli mengindikasikan bahwa toko online tidak sesuai (incompatible) dengan model bisnis 

mereka. Ketidaksesuain ini bersumber dari kebiasaan cara memasarkan yang masih mengandalkan 

penjualan secara offline. Akan tetapi, hasil wawancara juga menginformasikan bahwa mereka tetap 

menggunakan media sosial facebook dan instagram untuk menawarkan produk-produk mereka dalam 

jejaringnya. Penelusuran di Internet ke akun facebook pada UKM informan juga membuktikan kalau 

akun mereka masih aktif digunakan untuk mempromosikan produk-produknya. Temuan ini 

menunjukkan pemasaran melalui media sosial lebih sesuai dengan bagi UKM anggota Kapersi. Hasil 

ini didukung penelitian He, Yong, & Shenghua (2015) yang menyimpulkan bahwa bagi usaha kecil 

penggunaan sosial media efektif untuk memfasilitasi pemasaran online, karena lebih mudah dan lebih 

murah. Selain karakteristik inovasi, kesiapan teknologi (technology readiness) yang rendah juga 

menjadi hambatan UKM  mengimplementasikan e-marketing (Chan, Chong, & Zhou, 2012; Rahayu & 

Day, 2015). Kesiapan teknologi ini meliputi perangkat keras komputer, tenaga spesialis IT, 

pengalaman dan pengetahuan (Chan et al., 2012). Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kapersi 

masih belum memiliki kapabilitas yang cukup untuk menggunakan toko online guna memasarkan 

produk-produknya.  
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Selain faktor organisasi dan teknologi, faktor lingkungan juga ikut berkontribusi dalam 

keberhasilan implementasi inovasi. Pada tahap ini, dukungan pihak eksternal dibutuhkan untuk 

membantu memecahkan masalah teknis dan memotivasi untuk berhasil (Ramayah et al., 2016), 

terutama pihak-pihak yang berperan sebagai agen pembaharu (agent of change). Seperti ditegaskan 

Rogers (2003) bahwa keputusan adopsi adalah keputusan yang khas, karena ada peran agen 

pembaharu yang menduduki posisi vital dalam penyebarluasan inovasi. Peran tersebut meliputi tujuh 

aktivitas, yaitu (1) membangkitkan kebutuhan untuk berubah pada diri klien, (2) menjalin hubungan 

(relationship) untuk perubahan, (3) mendiagnosis masalah untuk memahami problematik klien, (4) 

memotivasi klien untuk berubah, (5) merencanakan tindakan perubahan, (6) memelihara program 

pembaharuan dan mencegah kemungkinan berhenti, dan (7) pemutusan hubungan (terminal 

relationship). Tujuan akhir agen pembaharu adalah berkembangnya perilaku “memperbaharui diri 

sendiri” pada diri klien (Rogers, 2003). Ini berarti, agen pembaharu dituntut dapat mengembangkan 

kliennya sebagai agen pembaharu paling tidak bagi dirinya sendiri. Bahwa dalam setiap perubahan 

positif akibat penggunaan inovasi teknologi dibutuhkan agen pembaharu dari luar dan dari dalam 

organisasi untuk turut serta dalam proses memotivasi, implementasi, dan menjadikannya sebagai 

praktek rutin tentang bagaimana suatu inovasi dikelola bersama (Birkinshaw, Hamel, & Mol, 2008). 

Kondisi seperti ini tidak terjadi pada kasus adopsi toko online oleh UKM anggota Kapersi, sehingga 

toko online yang sudah dibentuk tidak berlanjut.  

 

4. Simpulan  

Keputusan adopsi inovasi toko online belum tentu dapat berlanjut pada tahap implementasi. 

Penelitian ini berusaha menjelaskan kegagalan adopsi toko online oleh UKM yang tergabung dalam 

koperasi. Beragam penyebab dapat diidentifikasi menjadi pemicunya, yaitu kurangsiapnya organisasi, 

kendala teknologi, dan dukungan yang memadai dari agen pembaharu. Keterbatasan sumber daya 

dan rendahnya komitmen anggota merupakan faktor organisasi yang berhasil diidentifikasi pada 

penelitian ini. Kompleksitas dan ketidaksesuaian dengan kondisi UKM mengakibatkan UKM anggota 

kesulitan dalam implementasi toko online. Pemasaran melalui sosial media dinilai lebih sesuai dengan 

karakteristik UKM memberikan peluang bagi bagi UKM untuk dapat terus mengembangkan bisnisnya 

menggunakan teknologi Internet.  

Terakhir, keberadaan agen pembaharu (pemerintah, konsultan, akademisi) masih diperlukan 

untuk membantu UKM dalam implementasi e-marketing. Problem yang terjadi adalah para agen ini 

sering dibatasi waktu dalam menjalankan tugasnya dan dimungkinkan memiliki kepentingan berbeda 

dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kemampuan UKM menggunakan 

teknologi Internet perlu analisis kebutuhan klien dan perencanaan program secara seksama, agar 

tugas sebagai agen pembaharu dapat mencapai sasaran, yaitu UKM dapat menjadi agen pembaharu 

bagi dirinya sendiri.  
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The purpose of this research is to analyze the accounting system of biological assets at aquaculture 

company. Aquaculture companies are companies that have different characteristics from trading companies, 

manufactures, and services caused by the ownership of biological assets. This condition causes aquaculture 

companies to require different accounting systems with trading companies, manufactures, and services.This 

research uses ethnomethodology approach, because of that the data collection in this research is done through 

in-depth interview, participants observation and literatures review.The results show that the biological asset 

accounting treatment implemented by CV Dewata Laut has not been based on the prevailing Standar Akuntasi 

Keuangan (SAK) in Indonesia and causes information about the biological assets disclosed in the financial 

statements of the company to be unreliable.Based on the Standar Akuntansi Keuangan (SAK) of an  Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), Lampiran Surat Edaran Ketua Bapepam tentang Pedoman Penyajian dan 

Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Peternakan Nomor SE-02/PM/2002 

and International Accounting Standard (IAS) 41 on the livestock industry, the biological assets owned by CV 

Dewata Laut should be grouped into non-current assets and inventories.Broodstocks that is maintained by CV 

Dewata Laut can be categorized into non-current assets and long-term biological assets because it has a useful 

life or a period of biological transformation over years.Larvae and juvenile of milkfish and grouper can be 

categorized into short-term biological stocks and assets because they have a useful life or transformation period 

of less than or up to a year.Inventories consist of: fish available for sale (ready-to-sell grouper, milkfish), and fish 

in the growth process (larvae, grouper in the grow-out nursery). 

 
Keywords:aquaculture company, accounting systemof biological assets 

Tujuan dari peneitian ini adalah melakukan analisis sistem akuntansi asset biologis perusahaan 
akuakultur.Perusahaan akuakultur merupakan perusahaan yang memiliki karakter yang berbeda dengan 
perusahaan, dagang, manufaktur, dan jasa yang disebabkan oleh kepemilikan asset biologis. Kondisi ini 
menyebabkan perusahaan akuakultur memerlukan sistem akuntansi yang berbeda dengan perusahaan dagang, 
manufaktur, dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan 
etnometodologi sehingga pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui in-depth interview (wawancara 
mendalam) observasi-partisipasi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 
akuntansi asset biologis yang diimplementasikan oleh CV Dewata Laut belum berdasarkan pada standar 
akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan menyebabkan informasi tentang asset biologis yang 
diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan menjadi tidak andal.Mengacu pada Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), Lampiran Surat Edaran Ketua Bapepam tentang 
Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Peternakan 
Nomor SE-02/PM/2002, dan  International Accounting Standard (IAS) 41 tentang industri peternakan, maka asset 
biologis yang dimiliki oleh CV Dewata Laut seharusnya dikelompokkan ke dalam asset tidak lancar dan 
persediaan. Induk bandeng yang dipelihara oleh CV Dewata Laut dapat dikategorikan ke dalam asset tidak lancar 
dan aset biologis jangka panjang karena memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologis lebih dari 
tahun.Larva nerner, benih bandeng, dan ikan krapu dapat dikategorikan ke dalam persediaan dan asset biologis 
jangka pendek karena memiliki masa manfaat atau masa transformasi kurang dari atau sampai satu tahun. 
Persediaan terdiri atas: ikan tersedia untuk dijual (ikan krapu yang siap dijual, benih bandeng), dan ikan dalam 
proses pertumbuhan (larva nerner, ikan krapu dalam proses pembesaran). 
 
Kata kunci: perusahaan akuakultur, sistem akuntansi asset biologis 
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1. Pendahuluan 

Akuakultur (budi daya perairan) merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai 

macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai komponen pokoknya. 

Kegiatan-kegiatan yang umum termasuk di dalamnya adalah budi daya ikan, budi daya udang, budi 

daya tiram, dan budi daya rumput laut (alga). Di Indonesia, kegiatan budi daya yang paling umum 

dilakukan di kolam,tambak, tangki, karamba, serta karamba apung. 

Perusahaan akuakultur merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha 

pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan 

air sebagai komponen pokoknya.Perusahaan akuakultur memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

perusahaan dagang, manufaktur, maupun jasa.Perbedaan karakteristik ini disebabkan oleh 

kepemilikan asset biologi. 

Aset biologis adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perkebunan danpeternakan berupa hewan dan atau tumbuhan hidup, seperti yang didefinisikan dalam 

International Accounting Standard (IAS) 41, biological asset isa living animal or plant. Karakteristik 

khusus yang melekat pada aset biologis terletakpada adanya transformasi atau perubahan biologis 

atas aset ini sampai pada aset dikonsumsi lebih lanjut (Safitri, 2013:6).Asetbiologis memiliki sifat yang 

unik karena mengalami transformasi yang menghasilkan beberapa tipe outcomeyaitu pertumbuhan 

(peningkatan dalam kuantitas atau perbaikan kualitas dari aset biologis), degenerasi(penurunan nilai 

dalam kuantitas atau deteriorasi dalam kualitas dari aset biologis), atau prokreasi (hasil 

daripenambahan aset biologis) (Ridwan, 2011:10).Perubahan asset biologis seperti perubahan 

ukuran, umur, jumlah, maupun kondisi fisik yang begitu dinamis mempengaruhi nilai ekonomis dan 

manfaat dari asset biologis tersebut. 

Aset biologis berdasarkan ciri-ciriyang melekat padanyadapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis 

(Ridwan, 2011:10), yaitu aset biologis bawaan dan aset biologis bahan pokok.Aset biologis bawaan 

yaitu aset yang menghasilkan produk agrikultur bawaan yang dipanen, namun aset ini tidak 

menghasilkanproduk agrikultur utama tapi bisa regenerasi sendiri.Contohnya : produksi wol dari 

ternak domba, dan pohon yang buahnya dapat dipanen. Aset biologis bahan pokok yaitu aset 

agrikultur yang dipanen menghasilkan bahan pokok seperti ternak untuk diproduksi daging,padi 

menghasilkan bahan pangan beras, dan produksi kayu sebagai bahan kertas. 

Berdasarkan masa manfaat atau jangka waktu transformasi biologisnya, asset biologis dapat 

dikelompokkan menjadi 2 jenis (Safitri, 2013:3), yaitu: asset biologis jangka pendek dan asset biologis 

jangka panjang. Aset biologis jangka pendek (short term biological assets) adalah aset biologis yang 

memiliki masa manfaat atau masa transformasi kurangdari atau sampai satu tahun.Contoh dari aset 

biologis jangka pendek, yaitu tanaman atau hewan yang dapat dipanen atau dijualpada tahun pertama 

atau tahun kedua setelah pembibitan seperti ikan, ayam, padi, jagung, dan lainsebagainya.Aset 

biologis jangka panjang (long term biological assets) adalah aset biologis yang memiliki masa manfaat 

atau masa transformasi biologis lebih dari tahun.Contoh dari aset biologis jangka panjang, yaitu 

tanaman atau hewan yang dapat dipanen atau dijuallebih dari satu tahun atau aset biologis yang 

dapat menghasilkan produk agrikultur dalam jangkawaktu lebih dari satu tahun, seperti tanaman 

penghasil buah jeruk, apel, durian, dan sebagainya,hewan ternak yang berumur panjang seperti kuda, 

sapi, keledai. 

CV Dewata laut merupakan salah satu perusahaan akuakultur yang beroperasi di Desa 

Penyabangan Grokgak.Jenis usaha akuakultur yang dikembangkan oleh CV Dewata Laut adalah 

pembenihan ikan bandeng dan pembesaran kerapu. CV Dewata Laut dalam menjalankan aktivitas 

usahanya masih menggunakan sistem akuntansi asset biologis yang sangat sederhana dengan 

bantuan microsoft excel dan beberapa buku pembantu seperti buku data ikan, buku pakan, dan buku 

kematian.Selain itu sistem akuntansi asset biologis yang dikembangkan oleh CV Dewata Laut belum 

memenuhi unsur-unsur sistem pengendalian internal yang baik. 

Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh 

manajemen organisasi secara berkesinambungan (on going basis), guna (1) menjaga dan 

mengamankan harta kekayaan organisasi; (2) menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;         

(3) meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; (4) mengurangi dampak 
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keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian; dan 

(5) meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.  

Adapun elemen-elemen pokok pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sebuah sistem 

akuntansi perusahaan adalah: (1) struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas; (2) sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang melindungi harta perusahaan;      

(3) praktek yang sehat, dalam menjalankan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi; dan (4) mutu 

karyawan yang sesuai dengan tanggung jawab. 

Berdasarkan aktivitas usaha yang bergerak dalam usaha pembenihan ikan bandeng dan 

pembesaran ikan krapu maka dapat dikatakan bahwa CV Dewata Laut memiliki aset biologis dalam 

jumlah yang besar. Asset biologis memiliki karakter yang berbeda dengan aset benda mati sehingga 

kepemilikan asset biologis oleh suatu entitas memerlukan sistem akuntansi yang berbeda terkait 

dengan pengelolaan asset biologisnya.Menurut Mulyadi (2017:15) keberadaan sistem akuntansi 

iniditujukan untuk: 

1) Menyediakan informasi bagi pengelola usaha baru. Kegiatan pengembangan sistem informasi 

akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru 

yang berbeda dengan usaha yang dijalankan selama ini. 

2) Meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem yang sudah ada. Perkembangan usaha 

perusahaan menurut sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang 

lebih baik dan tepat penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan manajemen. 

3) Memperbaiki pengendalian dan pengecekan intern. Akuntansi merupakan alat 

pertanggungjawaban kekayaan suatu organisasi. Pengembangan sistem informasi akuntansi 

seringkali ditujukan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan organisasi sehingga 

pertanggungjawaban terhadap pengguna kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. 

Pengembangan sistem informasi akuntansi bertujuan untuk memperbaiki pengecekan intern agar 

informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. 

4) Menekan biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Pengembangan sistem 

informasi akuntansi sering digunakan untuk menghemat biaya informasi yang merupakan barang 

ekonomi, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya. 

Langkah awal dalam suatu proses pengembangan sistem akuntansi perusahaan adalah 

analisis sistem. Analisis sistem adalah kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke 

dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya (Jogiyanto, 

2005:129). 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana sistem 

akuntansi yang sedang berjalan pada CV Dewata Laut? Dan bagaimana alternatif sistem akuntansi 

yang sesuai untuk diimplementasikan oleh CV Dewata Laut.Dan tujuan dari penelitian ini adalah 

melakukan analisis sistem akuntansi asset biologis perusahaan CV Dewata Laut. 

2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Moleong (2005: 6) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mamahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan) secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.Penelitian didesain untuk mengembangkan sistem 

akuntansi pada perusahaan akuakultur.Subyek penelitian ini adalah sebuah perusahaan akuakultur 

yang beroperasi di Desa Penyabangan yaitu CV Dewata Laut.CV Dewata Laut bergerak dalam bidang 

usaha budidaya perairan yaitu pembenihan ikanbandeng dan pembesaran ikan krapu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnometodologi.Etnometodologi merupakan 

metodologi penelitian yang mempelajari bagaimana perilaku sosial dapat dideskripsikan sebagaimana 

adanya. Etnometodelogi berupaya untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  761 

menjelaskan, dan mengambarkan tata hidup mereka sendiri (Muhadjir, 2000:129-130).Penelitian ini 

menggunakan pendekatan etnometodologi sehingga pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui in-depth interview (wawancara mendalam) observasi-partisipasi, serta studi dokumentasi 

(Salim, 2006:211).Wawancara dilakukan dengan pemilik dan karyawan CV Dewata Laut sehingga 

diperoleh informasi tentang sistem akuntansi yang selama ini sudah dipraktekkan oleh 

perusahaan.Observasi dilakukan terhadap aktivitas operasional CV Dewata Laut yang terkait dengan 

pelaksanaan sistem akuntansi perusahaan.studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen 

yang terkait dengan pelaksanaan sistem akuntansi CV Dewata Laut. 

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis sistem akuntansi asset biologis yang diterapkan 

oleh CV Dewata Laut.Analisis sistem adalah kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang 

utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Analisis 

sistem merupakan tahapan pertama dalam proses pengembangan suatu sistem akuntansi 

perusahaan (Mulyadi, 2017). Penelitian ini terdiri atas empat tahap, yaitu: 

1) Mengidentifikasi masalah 

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisis sistem.Pada tahap ini didefinisikan 

masalah yang harus dipecahkan dengan munculnya pertanyaan yang ingin dipecahkan. 

2) Memahami kerja sistem yang ada 

Langkah ini dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang sudah ada 

berjalan.Untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan data yang dapat diperoleh dengan 

melakukan penelitian terhadap sistem. 

3) Menganalisis sistem  

Berdasarkan data yang sudah diperoleh maka dilakukan analisis hasil penelitian yang sudah 

dilakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang akan dipecahkan 

4) Membuat laporan  

Laporan perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian.Tujuan utamanya adalah sebagai bukti 

secara tertulis tentang hasil analisis yang sudah dilakukan. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang 

merupakan suatu metode penganalisisan data dimana data yang dikumpulkan, di susun, 

diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan 

masalah yang dihadapi. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

CVDewata Laut adalah salah satu perusahaan akuakultur  yang sukses ditepian pantai 

Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. CV Dewata Laut bergerak dalam 

bidang usaha budidaya pembenihan bandeng dan pembesaran ikan krapu. Pemilik perusahaan ini 

adalah Pak Nyoman Sawitra atau lebih dikenal dengan nama Pak Sawit. Pak Sawit merupakan 

penduduk kecamatan Gerokgak keturunan Karangasem yang turun temurun selama tiga generasi 

menetap di desa  Penyabangan.  Pak Sawit lahir di Penyabangan tahun 1961 dari pasangan petani 

penggarap.Kondisi perekonomian yang serba kekurangan menyebabkan Pak Sawit hanya bisa 

menempuh pendidikan hingga tamat Sekolah Dasar. 

Pada tahun 1997 Pak Sawit memulai profesi menjadi petambak.Pak Sawit tertarik dengan 

usaha budidaya pembenihan bandeng (nerner) karena melihat keberhasilan investor-investor luar 

yang berhasil mengembangkan usaha budidaya nerner di pesisir Penyabangan. Pada awal usahanya 

Pak Sawit menggunakan modal yang dimilikinya untuk membeli telur bandeng, bibit plankton, pupuk, 

dan menyewa tanah seluas 100 meter persegi sebagai lahan untuk membuat 10 lubang (bak) tempat 

budidaya nerner. Menurut pemikiran Pak Sawit kalau orang luar bisa berhasil mengapa ia yang 

penduduk lokal tidak bisa.  

Berawal dari lahan sewa seluas 100 meter persegi kini luas lahan yang dimiliki dan dikelola 

oleh Pak Sawit adalah seluas 60.000 meter persegi. CV Dewata Laut dalam melaksanakan aktivitas 
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usahanya dioperasikan oleh 15 orang tenaga kerja tetap.  Pada saat hasil panen sedang bagus maka 

tenaga kerja (borongan) yang dipekerjakan untuk bagian packing sebanyak 50 orang dan bagian lain 

150 orang sehingga jumlah tenaga kerja yang digunakan sebanyak 200 orang. 

CV Dewata laut dalam menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada pembagian tugas 

dan kewenangan yang sistematis sesuai dengan struktur organisasi perusahaan (lihat gambar 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi CV Dewata Laut 

 

 

Struktur organisasi CV Dewata Laut terdiri atas: 

1) Direktur 

Direktur bertugas mengawasi aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan membuat keputusan-

keputusan penting terkait dengan aktivitas operasional dan pengembangan perusahaan 

2) Manajer Human Resources Development (HRD) 

Manajer HRD bertugas merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan  serta 

mengawasi pekerjaan para pegawai. 

3) Manajer Produksi 

Manajer produksi bertugas merencanakan dan mengkoordinasikan proses pembenihan dan 

pembesaran serta mengawasi pekerjaan pengelola tambak pembesaran dan pembenihan 

4) Manajer Keuangan 

Manajer keuangan bertugas merencanakan, mengatur dan mengontrol pembiayaan perusahaan 

serta membuat laporan keuangan perusahaan 

5) Manajer Mutu 

Manajer mutu bertugas mengawasi aktivitas operasional perusahaan apakah sudah sesuai 

dengan prosedur operasional baku, menganalisis kegagalan panen, menetapkan standar pakan 

serta standar treatmen pembesaran dan pembenihan 

6) Bagian Pakan Hidup  

Bagian pakan hidup bertugas menjaga ketersediaan pakan hidup bagi nerner (plankton, rotifer, 

dan artemia)  

7) Bagian Larva  

Bagian Larva bertugas merawat, memonitoring, dan mengontrol air bak pemeliharan larva nerner 

8) Bagian Mekanik Tambak  

Bagian mekanik tambak bertugas memelihara dan mengoperasikan pompa, genzet, blower, dan 

memelihara instalasi listrik tambak 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan CV Dewata Laut serta hasil 

observasi lapangan maka diperoleh informasi bahwa sistem akuntansi asset biologis yang dijalankan 

oleh CV Dewata Laut masih sangat sederhana. Sistem akuntansi asset biologis pada CV Dewata Laut 

dijalankan dengan bantuan program microsoft excel dan beberapa buku pembantu seperti buku data 

ikan, buku pakan, dan buku kematian.Buku data ikan digunakan untuk mencatat prediksi perubahan 

jumlah ikan maupun benih dalam satu bak.Buku pakan digunakan untuk mencatat jumlah dan jenis 

pakan yang dikonsumsi oleh masing-masing bak budidaya.Buku kematian adalah buku yang 

digunakan untuk mencatat jumlah kematian ikan dan benih. 

Perlakuan akuntansi asset biologis yang diimplementasikan oleh CV Dewata Laut belum 

berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(ETAP),Lampiran Surat Edaran Ketua Bapepam tentangPedoman Penyajian dan Pengungkapan 

Laporan Keuangan Emiten atau PerusahaanPublik Industri Peternakan No.SE-02/PM/2002, dan 

International Accounting Standard(IAS) 41 tentang industri peternakan.Pada laporan keuangan CV 

Dewata Laut induk bandeng dimasukan dalam kategori persediaan dan tidak mengalami penyusutan, 

hal ini terjadi karena ketidaktahuan manajemen perusahaan mengenai pengelolaan asset biologis 

secara akuntansi sehingga belum berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di 

Indonesia dan menyebabkan informasi tentang asset biologis yang diungkapkan dalam laporan 

keuangan perusahaan menjadi tidak andal.Pengukuran, pengakuan, dan penyajian terhadap aset 

biologis harus menggunakan metode akuntansi yang tepat agar entitas bisa menentukan nilai dari 

semua kelompok aset biologisnya dengan wajar (Tyas dan Facriyah, 2012). 

Aset biologis dapat dikelompokkan berdasarkanjangka waktu transformasi biologisnya, yaitu 

aset biologis jangka pendek (short term biological assets) dan asset biologis jangka panjang (long 

term biological assets)Cahyani dan Aprilina (2014). Berdasarkan hal tersebut maka pengklasifikasian 

asset biologis dalam laporan keuangan dapat dimasukkan ke dalam aset lancar (current assets) 

ataupun aset tidaklancar (noncurrent assets) tergantung dari masa transformasi biologis yang dimiliki 

oleh aset biologis ataujangka waktu yang diperlukan dari aset biologis untuk siap dijual. Ridwan 

(2011:11) mengklasifikasikan aset biologismenjadi: 

1) Aset biologis yang mempunyai masa transformasi atau siap untuk dijual dalam waktu kurang dari 

satu sampai satu tahun, maka asaet biologis tersebut diklasifikasikan kedalam aset lancar, 

biasanya digolongkan ke dalam perkiraan persediaan atau aset lancar lainnya. 

2) Aset biologis yang mempunyai masa transformasi bilogis lebih dari satu tahun diklasifikasikan 

kedalam aset tidak lancar, biasanya digolongkan ke dalam perkiraan aset lain  

Badan Pengawas Pasar Modal (2002:15-17) mengakui aset biologis sebagai aset lancar dan 

tidak lancar.Asset lancar terdiri dari persediaan dan hewan ternak produksi jangka pendeksedangkan 

hewan ternak jangka panjang dimasukkan dalam kategori aset tidak lancar.Aset biologis yang diakui 

sebagai persediaan yaitu : 

1) Asset biologi tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 

2) Asset biologi dalam proses produksi 

3) Asset biologi dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses 

produksi atau pemberian jasa 

4) Asset biologi dalam perjalanan 

Persediaan dalam industri peternakan, meliputi; hewan ternak tersedia untuk dijual dan hewan 

ternak dalam pertumbuhan. Hewan ternak tersedia untuk dijual antaran lain: (1) hewan produksi 

peternakan, merupakan hasil produksi dari peternakan produksi, misalnya:telur ayam, sarang burung 

wallet, telur burung onta, DOC (Day Old Chicken), benih leledumbo, benur (hatchery);(2) hewan 

ternak siap jual, merupakan hewan ternak yang dijual dalam bentuk hidup dan utuh,misalnya : ikan 

mas, gurame atau ikan mas keramba dan burung hias; (3) hasil proses produksi peternakan 

konsumsi, merupakan hasil produksi dari peternakankonsumsi, misalnya : mutiara daging atau udang 

beku, ikan atau daging asap. Hewan ternak dalam pertumbuhan, yaitu antara lain; (1) hewan ternak 

proses penetasan atau kandungan, misalnya telur yang akan ditetaskan menjadiDOC (Day Old 

Chicken); (2) hewan dalam proses pembesaran, misalnya anak ayam yang akan dibesarkan menjadi 
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ayampotong; (3) hewan dalam proses penggemukan, misalnya sapi yang dimaksudkan akan menjadi 

sapi potong.  

Aset biologis yang diakui sebagai hewan ternak produksi berumur pendek yaitu hewan ternak 

yangmenghasilkan yang umurnya relative pendek, yaitu; hewan ternak menghasilkan-nenek dan 

hewan ternak menghasilkan-induk. Hewan ternak menghasilkan-nenek merupakan hewan ternak 

yang menghasilkan hewan ternak induk, seperti ayam yang akan menghasilkan induk ayam petelur. 

Hewan ternak menghasilkan-induk merupakan hewan ternak yang menghasilkan produk berupa 

hewanternak konsumsi atau produksi lainnya, seperti ayam yang akan menghasilkan ayam potong 

atau telur. 

Aset biologis yang diakui sebagai hewan ternak produksi berumur relatif panjang yaitu hewan 

ternakyang menghasilkan yang umurnya relatif panjang, seperti induk sapi yang menghasilkan susu. 

Hewan ternak dalam pertumbuhan merupakan hewan ternak yang belum mencapai umur 

produktif.Hewan ternak telah menghasilkan merupakan hewan ternak yang telah mencapai umur 

produktifyang dipelihara untuk menghasilkan barang konsumsi, seperti wol, susu, dan sebagainya. 

Berdasarkan pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (ETAP),Lampiran Surat Edaran Ketua Bapepam tentangPedoman Penyajian dan 

Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau PerusahaanPublik Industri Peternakan No.SE-

02/PM/2002, dan International Accounting Standard (IAS) 41 tentang industri peternakan, maka asset 

biologis yang dimiliki oleh CV Dewata Laut dapat dikelompokkan ke dalam asset tidak lancar dan 

persediaan. Induk bandeng yang dipelihara oleh CV Dewata Laut dapat dikategorikan ke dalam asset 

tidak lancar dan aset biologis jangka panjang karena memiliki masa manfaat atau masa transformasi 

biologis lebih dari tahun, dan mengalami deplesi setiap tahunnya. Larva nerner, benih bandeng, dan 

ikan krapu dapat dikategorikan ke dalam persediaan dan asset biologis jangka pendek karena 

memiliki masa manfaat atau masa transformasi kurangdari atau sampai satu tahun. Persediaan terdiri 

atas: ikan tersedia untuk dijual (ikan krapu yang siap dijual, benih bandeng), dan ikan dalam proses 

pertumbuhan (larva nerner, ikan krapu dalam proses pembesaran). 

Berdasarkan pengelompokkan asset biologis yang dimiliki oleh CV Dewata Laut maka 

hubungan antara tipe persediaan dan transaksi yang mempengaruhinya serta jaringan prosedur yang 

membentuk sistem akuntansi asset biologis pada CV Dewata Laut dapat diilustrasikan pada tabel 3.1 

berikut: 

 

Tabel .1 Tipe Persediaan dan Transaksi yang Mempengaruhinya, serta Jaringan Prosedur yang Membentuk 

Sistem Akuntansi Aset Biologis 

No Tipe Persediaan Transaksi Jaringan Prosedur  

1 Ikan tersedia untuk 
dijual_persediaan ikan krapu 
yang siap jual 

Panen ikan krapu Prosedur pencatatan harga pokok 
pembesaran ikan krapu 

  Penjualan ikan krapu Prosedur pencatatan harga pokok 
pembesaran ikan krapu yang dijual 

  Penghitungan fisik 
persediaan ikan krapu yang 
siap jual 

Prosedur penghitungan persediaan 
ikan krapu yang siap jual 

2 Ikan tersedia untuk 
dijual_persediaan benih 
bandeng 

telur menetas prosedur pencatatan jumlah larva 

  penyesuaian prosedur pencatatan jumlah larva 
yang mati 

  Penghitungan fisik 
persediaan benih bandeng 
yang siap jual 

Prosedur penghitungan persediaan 
benih nerner yang siap jual 

3 Ikan dalam proses 
pertumbuhan_persediaan larva 
nerner 

telur dibuahi prosedur pencatatan jumlah telur 
yang dibuahi 

  penyesuaian prosedur pencatatan jumlah telur 
yang gagal dibuahi 
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4 Ikan dalam proses 
pertumbuhan_ikan krapu dalam 
proses pembesaran 

penebaran bibit prosedur pencatatan harga perolehan 
bibit krapu 

  penyesuian  prosedur pencatatan ikan krapu yang 
mati 

Sumber: data diolah dari hasil penelitian 

 

Sistem akuntansi asset biologis bertujuan untuk untuk mencatat mutasi atau perubahan 

kategori setiap jenis asset biologis yang dikelola oleh perusahaan.sistem akuntansi asset biologis ini 

berkaitan erat dengan sistem akuntansi pembelian (bibit ikan krapu), sistem akuntansi persediaan 

(pakan), sistem akuntansi biaya, dan sistem akuntansi penjualan.  

 

4. Simpulan  

Perusahaan akuakultur merupakan perusahaan yang memiliki karakter yang berbeda dengan 

perusahaan, dagang, manufaktur, dan jasa yang disebabkan oleh kepemilikan asset biologis.Kondisi 

ini menyebabkan perusahaan akuakultur memerlukan sistem akuntansi yang berbeda dengan 

perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa, khususnya dalam pengelolaan asset biologis perusahaan. 

Sistem akuntansi asset biologis yang diimplementasikan oleh CV Dewata Laut masih memiliki 

kelemahan yaitu terkait dengan perlakuan asset biologis yang dimilikinya.Perlakuan akuntansi asset 

biologis yang diimplementasikan oleh CV Dewata Laut belum berdasarkan pada Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP),Lampiran Surat Edaran Ketua Bapepam 

tentangPedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau PerusahaanPublik 

Industri Peternakan No.SE-02/PM/2002, dan International Accounting Standard (IAS) 41 tentang 

industri peternakan. Pada laporan keuangan CV Dewata Laut induk bandeng dimasukan dalam 

kategori persediaan dan tidak mengalami penyusutan, hal ini terjadi karena ketidaktahuan manajemen 

perusahaan mengenai pengelolaan asset biologis secara akuntansi sehingga belum berdasarkan 

pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan menyebabkan informasi tentang 

asset biologis yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan menjadi tidak andal. 

Mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(ETAP),Lampiran Surat Edaran Ketua Bapepam tentangPedoman Penyajian dan Pengungkapan 

Laporan Keuangan Emiten atau PerusahaanPublik Industri Peternakan No.SE-02/PM/2002, dan 

International Accounting Standard (IAS) 41 tentang industri peternakan, maka asset biologis yang 

dimiliki oleh CV Dewata Laut dapat dikelompokkan ke dalam asset tidak lancer dan persediaan. Induk 

bandeng yang dipelihara oleh CV Dewata Laut dapat dikategorikan ke dalam asset tidak lancar dan 

aset biologis jangka panjang karena memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologis lebih dari 

tahun.Larva nerner, benih bandeng, dan ikan krapu dapat dikategorikan ke dalam persediaan dan 

asset biologis jangka pendek karena memiliki masa manfaat atau masa transformasi kurangdari atau 

sampai satu tahun. Persediaan terdiri atas: ikan tersedia untuk dijual (ikan krapu yang siap dijual, 

benih bandeng), dan ikan dalam proses pertumbuhan (larva nerner, ikan krapu dalam proses 

pembesaran). 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

1. Pendahuluan 
          Upaya yang dilakukan petani untuk meningkatkan produksi tanaman adalah melalui pemberian 

pupuk. Umumnya pupuk yang digunakan petani adalah pupuk anorganik karena dinilai cepat hasilnya 

dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Namun demikian, kenyataan menunjukkan 

bahwa pemberian pupuk anorganik secara terus menerus dapat menyebabkan kerusakan tanah. 

Tanah menjadi keras dan padat sehingga akar sulit untuk berkembang dan hal ini berpengaruh buruk 

bagi tanaman. Di lain pihak, pupuk organik padat penyediaan haranya bersifat slow release atau 

lambat tersedia, sehingga butuh waktu lama untuk mendapatkan manfaat dari pemberian pupuk ini. 

Salah satu alternatif penggunaan pupuk yang tidak merusak tanah dan cepat terlihat hasilnya adalah 

ANALISIS POTENSI HASIL FERMENTASI TAUGE 

SEBAGAI PUPUK ORGANIK CAIR 
 

Nurhasanah 
Program Studi Agribisnis Universitas Terbuka 

Email: nenganah@ecampus.ut.ac.id 

 

 The study of nutrient levels and fitohormons in fermented bean sprouts and its usage as a liquid organic 
fertilizer in increasing the production of chili has been conducted in Bogor for seven months. This research is 
intended to: 1) analyzes the levels of macro-micro nutrients, and fitohormons in fermented bean sprouts, and 2) 
analyse the influence of the use of the fermented bean sprouts as a liquid organic fertilizer in increasing the plant 
chili production (the amount of fruit and weight of fruit). This research was conducted in two different stages. In 
the first stage, 2 kg, 4 kg, and 6 kg of crushed bean sprouts have fermented for 6 weeks using 1 liter of EM4, 1 kg 
of sugar and 20 litres of aquades. The results to find out from the fermentation specimen are the macro nutrient 
contents (N, P, K, Ca, Mg, S), micro nutrient contents (Cu, Zn, Mn, Fe), and several fitohormon levels (auksin, 
kinetin, zeatin,  giberelin). In the second phase of trial performed chili planting as a test of fermented bean sprouts 
as a liquid organic fertilizer with doses of 0, 12 ml/l, 24 ml/l and 36 ml/l that are given every week. . Observation 
on chili production was done on fruit which aged 4 months old. The results showed that the fermented bean 
sprouts contained macro nutrient content of N > K > Ca > P > Mg > S, micro nutrient content of Fe > Cu > Zn > 
Mn, and gibberellin > auksin > kinetin >zeatin of fitohormon levels. The amount of fruit and weight of chili fruit 
given liquid organic fertilizer from fermented bean sprouts is higher than unfertilized plants. The highest amount of 
fruit and fruit weight came from chili plant which was given organic fertilizer of fermented liquid of 6 kg bean 
sprouts with dose of 36 ml /l.   
 

Keywords: Fermentation, fitohormon, liquid organic fertilizer. 

          Studi tentang kadar hara dan fitohormon pada hasil fermentasi tauge serta pemanfaatannya sebagai pupuk 

organik cair dalam meningkatkan produksi tanaman cabai telah dilakukan di Bogor selama tujuh bulan. Penelitian 

ini ditujukan untuk: 1) menganalisis kadar hara makro, hara mikro dan fitohormon pada hasil fermentasi tauge, 

dan 2) menganalisis pengaruh penggunaan hasil fermentasi tauge sebagai pupuk organik cair dalam 

meningkatkan produksi (jumlah buah dan bobot buah) tanaman cabai. Penelitian ini dilakukan dalam  dua  

tahapan  yang  berbeda. Pada tahap pertama  dilakukan  fermentasi tauge selama 6 minggu terhadap  hancuran 

2 kg, 4 kg atau 6 kg tauge yang masing-masingnya menggunakan 1 liter EM4, 1 kg gula pasir dan 20 liter 

aquades. Pada hasil fermentasi dilakukan analisis terhadap kadar hara makro N, P, K, Ca, Mg, S, kadar hara 

mikro Cu, Zn, Mn dan Fe, dan kadar fitohormon auksin, kinetin, zeatin, giberelin. Pada tahap kedua dilakukan 

percobaan pertanaman di lahan petani dengan menggunakan tanaman cabai sebagai tanaman uji dan hasil 

fermentasi tauge sebagai pupuk organik cair dengan dosis 0, 12 ml/l, 24 ml/l dan 36 ml/l yang diberikan setiap 

minggu. Pengamatan terhadap produksi tanaman cabai dilakukan terhadap jumlah buah dan bobot buah pada 

saat tanaman berumur 4 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hasil fermentasi tauge mengandung 

kadar hara makro N > K > Ca  > P >  Mg > S, kadar hara mikro mikro Fe > Cu > Zn > Mn, dan kadar fitohormon 

giberelin > auksin > kinetin > zeatin. Hasil percobaan pertanaman di lahan petani menunjukkan jumlah buah dan 

bobot buah cabai yang diberi pupuk organik cair hasil fermentasi tauge lebih tinggi dibanding tanaman yang tidak 

dipupuk dengan jumlah buah dan bobot buah tertinggi berasal dari tanaman cabai yang diberi pupuk hasil 

fermentasi 6 kg tauge dengan dosis 36 ml/l.  
 

Kata kunci: Fermentasi, fitohormon, pupuk organik cair. 
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melalui pemberian pupuk organik cair. Hal ini karena hara yang terdapat dalam pupuk organik cair ini 

dapat lebih mudah diserap oleh tanaman.   

          Pupuk organik cair dapat dihasilkan melalui proses fermentasi bahan organik(Sukamto, 2012), 

di dalamnya mengandung hara makro N, P, K, Ca, Mg maupun hara mikro Cu, Zn, Mn yang 

dibutuhkan tanaman(Wahida, 2016). Keberadaan hara makro dan hara mikro dalam pupuk organik 

cair menyebabkan kebutuhan tanaman akan hara tersebut menjadi terpenuhi sehingga pertumbuhan 

dan produksi tanaman yang diberi pupuk ini menjadi lebih baik. 

          Salah satu bahan organik yang berpotensi untuk dapat dijadikan pupuk organik cair yang lebih 

berkualitas adalah tauge. Hal ini karena dari hasil penelitian(Heryadi, 2010), pada hasil fermentasi 

tauge selain mengandung hara makro dan hara mikro, juga mengandung fitohormon. 

          Fitohormon adalah senyawa organik yang bukan hara, namun dalam jumlah sedikit dapat 

mendukung proses pertumbuhan tanaman(Paramita, 2014). Tiga jenis fitohormon tersebut adalah 

auksin, giberelin dan sitokinin(Trisna, 2013). Masing-masing jenis fitohormon tersebut memiliki fungsi 

yang berbeda dalam memacu pertumbuhan tanaman, bahkan fungsinya ada yang bersifat sinergis 

satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian(Mashudi, 2008), auksin eksogen mampu 

memicu pembelahan, pembesaran dan pemanjangan sel. 

          Tauge merupakan bahan yang mudah diperoleh. Pupuk organik cair berfitohormon dapat dibuat 

petani dari bahan dasar tauge dengan cara yang sederhana yakni melalui proses fermentasi. 

Pemanfaatan pupuk organik cair hasil fermentasi tauge pada tanaman diharapkan dapat 

meningkatkan produksi tanaman secara signifikan. Hal ini karena ekstrak tauge mengandung 

makronutrien dan mikronutrien(Richmond, 1986), nutrien tersebut diantaranya adalah K, P, Ca, Mg, 

Na, Fe, Zn, Mn, dan Cu(Danish, 2004). Pemanfaatan ekstrak tauge mampu secara signifikan 

meningkatkan pertumbuhan kecambah anggrek bulan(Amilah, 2006). 

          Penelitian tentang pemanfaatan hasil fermentasi tauge sebagai pupuk organik cair pada 

tanaman cabai (Capsinum annum) di lahan petani belum banyak dilakukan, padahal hasil penelitian 

ini sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang efektivitas penggunaan hasil fermentasi 

tauge terhadap produksi tanaman di lahan yang sesungguhnya. Diharapkan di masa mendatang hasil 

fermentasi tauge ini dapat menjadi pupuk alternatif pengganti pupuk kimia.  

          Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis 

kadar hara makro, hara mikro dan fitohormon pada hasil fermentasi tauge, dan 2) menganalisis 

pengaruh penggunaan hasil fermentasi tauge sebagai pupuk organik cair dalam meningkatkan 

produksi tanaman cabai.  

          Layak atau tidak pupuk organik cair yang dihasilkan dari hasil fermentasi tauge tergantung daya 

gunanya dalam meningkatkan produksi tanaman. 

 

2. Metode 

          Penelitian ini dilakukan di Bogor selama ± 7 (tujuh) bulan. Analisis kadar hara makro, hara mikro 

dan fitohormon dilakukan di Pusat Penelitian Tanah Bogor. Percobaan pertanaman dilakukan di Desa 

Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap I adalah 

percobaan pembuatan pupuk organik cair dengan cara memfermentasikan tauge selama 6 minggu. 

Tahap II adalah penggunaan hasil fermentasi tauge yang dihasilkan dari percobaan tahap I sebagai 

pupuk organik cair pada tanaman cabai di lahan petani. Secara rinci, percobaan tahap I dan II sebagai 

berikut. 

Percobaan Tahap I (Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Tauge) 

          Percobaan ini dilakukan sebagai upaya mengolah tauge menjadi pupuk organik cair 

berfitohormon melalui proses fermentasi. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini, terdiri dari 

tauge yang berasal dari kacang hijau, Effective Microorganism 4 (EM4), gula pasir dan aquades. Alat 

yang digunakan dalam percobaan ini terdiri dari: blender dan jerigen ukuran 25 liter.   
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          Rancangan yang digunakan dalam percobaan ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)  1  

faktor (bobot tauge), terdiri  dari : T1 = 2 kg tauge, T2 = 4 kg tauge, dan T3 = 6 kg tauge. Masing-

masing perlakuan diberi 1 liter EM4, 1 kg gula pasir dan 20 liter aquades. Masing-masing perlakuan 

diulang 3 kali sehingga seluruhnya ada 9 (sembilan) satuan percobaan. 

          Percobaan ini diawali dengan penghancuran tauge dengan bobot sesuai perlakuan, yakni 2 kg 

tauge (T1), 4 kg tauge (T2) atau 6 kg tauge (T3) dengan menggunakan blender dan hasilnya masing-

masing dimasukkan ke dalam jerigen yang berbeda berukuran 25 liter. Pada masing-masing jerigen 

yang telah berisi hancuran tauge ditambahkan 1 liter  EM4, 1kg gula pasir dan 20 liter aquades. 

Setelah itu jerigen ditutup rapat dan didiamkan selama 6 minggu. Setiap 3 (tiga) hari, jerigen dikocok. 

Tepat pada minggu ke 6, diambil sampelnya (± 2 liter) untuk dilakukan pengukuran terhadap kadar 

hara makro (N, P, K, Ca, Mg, S), hara mikro (Cu, Zn, Mn dan Fe), dan fitohormon (auksin, sitokinin 

(kinetin, zeatin) dan giberelin). 

          Data yang diperoleh dari hasil percobaan ini diolah dengan analisis statistik (Rancangan Acak 

Lengkap 1 faktor dengan uji lanjut Beda Nyata Jujur).   
 

Percobaan Tahap II (Penggunaan Hasil Fermentasi Tauge sebagai Pupuk Organik Cair) 
 

          Percobaan tahap II berupa penggunaan hasil fermentasi tauge yang dihasilkan pada tahap I 

pada tanaman cabai untuk mendapatkan informasi tentang manfaat bahan tersebut sebagai pupuk 

organik cair dalam meningkatkan produksi tanaman cabai. Percobaan  ini dilakukan di   lahan  petani  

dengan jarak tanam 75 cm x 75 cm. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini, terdiri dari: media 

persemaian, biji cabai merah (Capsicum annum), hasil fermentasi tauge yang dihasilkan pada 

percobaan tahap I, dan Dithane M45 untuk mencegah hama dan penyakit tanaman; sedangkan alat 

yang digunakan dalam percobaan ini adalah pacul untuk menggemburkan tanah sebelum tanam, 

ember dan gayung yang digunakan untuk menyiramkan hasil fermentasi tauge ke sekitar akar 

tanaman. 

          Rancangan yang digunakan dalam percobaan ini  adalah RAL 1 faktor dengan perlakuan 

sebagai berikut: 

ToDo = Tanpa pupuk. 

T1D1 = Hasil fermentasi 2 kg tauge, dosis 12 ml/l. 

T1D2 = Hasil fermentasi 2 kg tauge, dosis 24 ml/l. 

T1D3 = Hasil fermentasi 2 kg tauge, dosis 36 ml/l. 

T2D1 = Hasil fermentasi 4 kg tauge, dosis 12 ml/l. 

T2D2 = Hasil fermentasi 4 kg tauge, dosis 24 ml/l. 

T2D3 = Hasil fermentasi 4 kg tauge, dosis 36 ml/l. 

T3D1 = Hasil fermentasi 6 kg tauge, dosis 12 ml/l. 

T3D2 = Hasil fermentasi 6 kg tauge, dosis 24 ml/l. 

T3D3 = Hasil fermentasi 6 kg tauge, dosis 36 ml/l. 

Masing-masing perlakuan tersebut diulang 3 (tiga) kali sehingga secara keseluruhan ada 30 satuan 

percobaan. 
 

          Penelitian tahap II ini diawali dengan melakukan pembibitan benih cabai merah menggunakan 

media persemaian. Setelah benih tumbuh menjadi bibit dan bibit berumur 1 bulan, bibit tersebut 

dipindahkan ke lahan yang telah disiapkan. Pemupukan menggunakan hasil fermentasi tauge 

dilakukan 1 minggu setelah tanaman dipindahkan ke areal pertanaman. Pemberian hasil fermentasi 

tauge sebagai pupuk diberikan setiap minggu bersamaan dengan penyiraman dengan dosis sesuai 

dengan perlakuan (0, 12 ml/l, 24 ml/l dan 36 ml/l), masing-masing tanaman diberikan 200 ml. 

Pemeliharaan tanaman dilakukan apabila diperlukan dengan menggunakan obat pembasmi hama dan 

penyakit tanaman (Dithane M45). Parameter yang diamati adalah jumlah buah dan bobot buah. 

Data produksi tanaman diolah dengan analisis statistik (Rancangan Acak Lengkap 1 faktor dengan uji 

lanjut Beda Nyata Jujur).   
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3. Hasil dan Pembahasan  

 

Kadar Hara Makro pada Hasil Fermentasi Tauge 

          Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hasil fermentasi tauge mengandung hara makro N, 

P, K, Ca, Mg dan S. Keberadaan hara ini dapat mendukung produksi tanaman. Unsur N dibutuhkan 

tanaman untuk penyusunan protein dan meningkatkan kadar selulosa, unsur P dibutuhkan tanaman 

untuk penyusunan jaringan tanaman, pembentukkan bunga dan organ reproduksi, sedangkan unsur K 

dibutuhkan tanaman untuk pengembangan sel dan mengatur tekanan osmosis(Rosmarkam , 2002). 

Unsur Ca dibutuhkan tanaman untuk merangsang pembentukkan bulu-bulu akar, mengeraskan 

batang tanaman dan merangsang pembentukkan biji; Mg dibutuhkan tanaman untuk menciptakan 

daun yang hijau secara sempurna, pembentukan karbohidrat, lemak dan minyak; dan S dibutuhkan 

tanaman untuk pembentukkan bintil-bintil akar dan merupakan unsur penting dalam pembentukkan 

beberapa jenis protein seperti asam amino(Lingga, 2005). Keberadaan unsur-unsur hara tersebut 

dalam pupuk organik cair hasil fermentasi tauge diharapkan dapat diserap tanaman untuk selanjutnya 

dapat digunakan tanaman untuk proses-proses tersebut. Tabel berikut adalah kadar hara makro pada 

masing-masing perlakuan.  

Tabel 1.  Kadar hara makro pada hasil fermentasi tauge  

No. 
Perlakuan 

(Bobot Tauge) 

Kadar Hara Makro (ppm) pada Hasil Fermentasi 

N P K Ca Mg S 

1. T1 = 2 kg 430a 270a 300a 270a 130a 100a 

2. T2 = 4 kg 800b 300a 370a 330a 170a 130a 

3. T3 = 6 kg 1370c 370a 430a 370a 200a 170a 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 

        Hasil penelitian menunjukkan kadar N, P, K, Ca, Mg dan S pada hasil fermentasi tauge yang 

berasal dari perlakuan T3 lebih tinggi dibanding T2 maupun T1 (Tabel 1). Hal ini terkait dengan bobot 

tauge yang difermentasikan dari perlakuan T3 (6 kg) lebih banyak dibanding perlakuan T2 (4 kg) dan 

T1 (2 kg), menyebabkan jumlah hara makro yang dihasilkan dari proses fermentasi juga semakin 

banyak. Kadar N pada hasil fermentasi tauge berbeda nyata antara perlakuan T1, T2 dan T3; 

sedangkan untuk unsur hara P, K, Ca, Mg dan S, meskipun kadar unsur hara ini pada perlakuan T3 > 

T2 dan T1, tetapi berdasarkan hasil perhitungan statistik tidak menunjukkan  perbedaan  yang nyata. 

Hara makro yang paling dominan pada ketiga  perlakuan  tersebut  adalah N  yang  diperoleh  dari  

perlakuan T3 (6 kg), yakni sebesar 1370 ppm.  

Kadar Hara Mikro pada Hasil Fermentasi Tauge 

          Hasil penelitian menunjukkan pada hasil fermentasi tauge mengandung hara mikro Cu, Zn, Mn 

dan Fe (Tabel 2). Keberadaan hara ini dapat mendukung produksi tanaman karena unsur Cu 

berfungsi dalam metabolisme protein dan karbohidrat, Zn berfungsi untuk asimilasi CO2 dan 

metabolisme N,  Mn berfungsi untuk sintesis protein dan karbohidrat, sedangkan Fe berfungsi sebagai 

penyusun klorofil, protein maupun enzim dan berperanan dalam perkembangan kloroplas(Rosmarkam 

, 2002). Tabel berikut adalah kadar hara mikro pada masing-masing perlakuan. 

Tabel 2.  Kadar hara mikro pada hasil fermentasi tauge  

No. 
Perlakuan 

(Bobot Tauge) 

Kadar Hara Mikro (ppm) pada Hasil Fermentasi 

Cu Zn Mn Fe 

1. T1 = 2 kg 2,67a 2,67a 1,33a 281,00a 

2. T2 = 4 kg 5,00b 4,33b 3,33bc 410,33b 

3. T3 = 6 kg 7,33c 7,67c 4,00c 838,67c 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  771 

        Hasil penelitian menunjukkan kadar Cu, Zn, Mn dan Fe pada perlakuan T3 > T2 > T1. Hal ini 

juga terkait dengan jumlah bahan tauge yang difermentasikan dari perlakuan T3 (6 kg) lebih banyak 

dibanding perlakuan T2 (4 kg) dan T1 (2 kg), menyebabkan jumlah hara mikro yang dihasilkan dari 

proses fermentasi juga semakin banyak. Kadar hara mikro Cu, Zn dan Fe pada perlakuan T3 > T2 > 

T1 dan berbeda nyata diantara ketiga perlakuan tersebut. Kadar Mn pada perlakuan T2 tidak berbeda 

nyata dibanding perlakuan T1 dan T3, namun kadar Mn pada perlakuan T3 nyata lebih tinggi 

dibanding kadar Mn pada perlakuan T1. Hara mikro yang  paling  dominan  dari  ketiga  perlakuan 

tersebut adalah Fe yang diperoleh dari perlakuan T3 (6 kg), yakni sebesar 838,67 ppm.  

Kadar Fitohormon pada Hasil Fermentasi Tauge 

          Hasil penelitian menunjukkan pada hasil fermentasi tauge mengandung fitohormon auksin, 

sitokinin (kinetin dan zeatin) dan giberelin (Tabel 3). Keberadaan keempat jenis fitohormon ini dalam 

hasil fermentasi tauge diharapkan dapat meningkatkan daya gunanya sebagai pupuk dalam 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Auksin berfungsi untuk membantu mempercepat 

pertumbuhan, baik untuk pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, mempercepat perkecambahan 

maupun membantu dalam proses pembelahan sel.  Kerja hormon ini sinergis dengan hormon sitokinin 

dan hormon giberelin(Junaidi, 2010). Sitokinin mampu mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi 

akar, mendorong pembelahan sel, mendorong perkecambahan dan menunda penuaan(Dewi, 2008). 

Sedangkan giberelin berfungsi mensekresikan sejenis zat kimia yang dapat menyebabkan 

pemanjangan yang tidak terkendali(Campbell, 2003). Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

diharapkan  keberadaan keempat jenis fitohormon tersebut dalam hasil fermentasi tauge yang 

dijadikan pupuk organik cair dapat merangsang tanaman untuk tumbuh lebih baik dan menghasilkan 

produksi yang lebih tinggi. Berikut adalah kadar masing-masing jenis fitohormon pada masing-masing 

perlakuan. 

 

Tabel 3.  Kadar fitohormon pada hasil fermentasi tauge  

No. 
Perlakuan 

(Bobot Tauge) 

Kadar Fitohormon (ppm) pada Hasil Fermentasi 

Auksin Kinetin Zeatin Giberelin 

1. T1 = 2 kg 46,10a 13,10a 11,09a 53,44a 

2. T2 = 4 kg 61,52b 41,51b 38,84b 74,81b 

3. T3 = 6 kg 83,73c 65,01c 52,65c 112,14c 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
 

        Hasil penelitian menunjukkan kadar fitohormon auksin, kinetin, zeatin dan giberelin pada 

perlakuan T3 > T2 > T1 dan berbeda nyata diantara ketiga perlakuan tersebut (Tabel 3). Hal ini 

karena bobot tauge yang difermentasikan dari perlakuan T3 (6 kg) lebih banyak dibanding perlakuan 

T2 (4 kg) dan T1 (2 kg) menyebabkan jumlah fitohormon tersebut yang dihasilkan dari proses 

fermentasi juga semakin banyak. Fitohormon yang paling dominan dari ketiga perlakuan tersebut 

adalah giberelin yang diperoleh dari perlakukan T3 (6 kg), yakni sebesar 112,14 ppm.  

 

Pengaruh Pemberian Hasil Fermentasi Tauge terhadap Produksi Tanaman Cabai  

           Pemberian hasil fermentasi tauge ternyata berpengaruh terhadap produksi tanaman cabai, 

ditunjukkan oleh jumlah buah dan bobot buah dari tanaman yang diberi pupuk organik cair hasil 

fermentasi tauge  lebih tinggi dibanding jumlah buah dan bobot buah dari tanaman yang tidak dipupuk 

(Tabel 4 dan Tabel 5). Berikut adalah rata-rata jumlah buah per tanaman hasil percobaan pemupukan. 

Tabel 4.  Rata-rata jumlah buah per tanaman hasil percobaan pemupukan  

No. Kode Pupuk yang Diberikan Jumlah Buah 

1. ToDo Tanpa pupuk 20,67a 

2. T1D1 Hasil fermentasi 2 kg tauge, dosis 12 ml/l 25,33ab 

3. T1D2 Hasil fermentasi 2 kg tauge, dosis 24 ml/l 29,33bc 

4. T1D3 Hasil fermentasi 2 kg tauge, dosis 36 ml/l 34,67cd 
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5. T2D1 Hasil fermentasi 4 kg tauge, dosis 12 ml/l 35,67cd 

6. T2D2 Hasil fermentasi 4 kg tauge, dosis 24 ml/l 40,67d 

7. T2D3 Hasil fermentasi 4 kg tauge, dosis 36 ml/l 53,67ef 

8. T3D1 Hasil fermentasi 6 kg tauge, dosis 12 ml/l 49,67e 

9. T3D2 Hasil fermentasi 6 kg tauge, dosis 24 ml/l 61,67f 

10. T3D3 Hasil fermentasi 6 kg tauge, dosis 36 ml/l 71,67g 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
 

          Hasil penelitian menunjukkan jumlah buah per tanaman tertinggi dan berbeda nyata dibanding 

perlakuan lain terdapat pada tanaman yang diberi pupuk organik cair hasil fermentasi 6 kg tauge 

dengan dosis 36 ml/l (T3D3), diikuti oleh jumlah buah dari tanaman yang diberi pupuk organik cair dari 

hasil fermentasi 6 kg tauge dengan dosis 24 ml/l (T3D2) dan hasil fermentasi 4 kg tauge pada dosis 

36 ml/l (T2D3) (Tabel 4). Jumlah buah cabai pada tanaman yang diberi pupuk organik cair hasil 

fermentasi tauge berkisar antara 25 buah sampai 71 buah, sedangkan jumlah buah cabai pada 

tanaman yang tidak diberi pupuk (ToDo) hanya 20 buah. 

          Pemberian hasil fermentasi tauge juga berpengaruh terhadap bobot buah cabai. Berikut adalah 

rata-rata bobot buah per tanaman hasil percobaan pemupukan. 
 

 

Tabel 5.  Rata-rata bobot buah per tanaman hasil percobaan pemupukan  

No. Kode Pupuk yang Diberikan Bobot Buah (g) 

1. ToDo Tanpa pupuk 66,94a 

2. T1D1 Hasil fermentasi 2 kg tauge, dosis 12 ml/l 81,37ab 

3. T1D2 Hasil fermentasi 2 kg tauge, dosis 24 ml/l 94,89bc 

4. T1D3 Hasil fermentasi 2 kg tauge, dosis 36 ml/l 111,29cd 

5. T2D1 Hasil fermentasi 4 kg tauge, dosis 12 ml/l 114,21cd 

6. T2D2 Hasil fermentasi 4 kg tauge, dosis 24 ml/l 133,54de 

7. T2D3 Hasil fermentasi 4 kg tauge, dosis 36 ml/l 174,56fg 

8. T3D1 Hasil fermentasi 6 kg tauge, dosis 12 ml/l 157,04ef 

9. T3D2 Hasil fermentasi 6 kg tauge, dosis 24 ml/l 196,48g 

10. T3D3 Hasil fermentasi 6 kg tauge, dosis 36 ml/l 229,33h 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
 

 

          Sama seperti halnya pada jumlah buah, ternyata bobot buah per tanaman tertinggi dan berbeda 

nyata dibanding perlakuan lain juga terdapat pada tanaman yang diberi pupuk organik cair hasil 

fermentasi 6 kg tauge dengan dosis 36 ml/l (T3D3), diikuti oleh bobot buah dari tanaman cabai yang 

diberi pupuk organik cair dari hasil fermentasi 6 kg tauge dengan dosis 24  ml/l (T3D2) dan hasil 

fermentasi 4 kg tauge dengan dosis 36 ml/l (T2D3) (Tabel 5). Bobot buah cabai per tanaman dari 

tanaman yang diberi hasil fermentasi tauge berkisar antara 81,37 g sampai 229,33 g, sedangkan 

bobot buah cabai per tanaman yang tidak  diberi pupuk (ToDo) hanya 66,94 g. 

          Tanaman cabai yang diberi pupuk organik cair hasil fermentasi tauge menghasilkan buah yang  

lebih banyak dengan bobot buah per tanaman lebih tinggi dibanding tanaman yang tidak dipupuk 

(ToDo). Hal ini disebabkan tanaman yang dipupuk dengan hasil fermentasi tauge mendapatkan 

asupan bahan-bahan yang dibutuhkannya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hingga 

menghasilkan buah yang lebih banyak. Bahan tersebut diantaranya adalah unsur N, P, K, Ca, Mg, S, 

Cu, Zn, Mn, Fe dan fitohormon auksin, kinetin, zeatin, giberelin yang ada di dalam hasil fermentasi 

tauge. Unsur hara mikro Cu, Zn, Mn dan Fe meskipun dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, 

namun mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam kaitannya dengan fungsi enzim 

yang dibutuhkan tanaman dalam mendukung proses metabolismenya. Jumlah buah yang tinggi dari 

tanaman yang dipupuk dengan hasil fermentasi tauge juga dapat disebabkan dalam hasil fermentasi 

tauge terdapat fitohormon (auksin, kinetin, zeatin dan giberelin) yang dapat berpengaruh sinergi 

dengan fungsi hara makro dan hara mikro dalam memacu pertumbuhan tanaman yang selanjutnya 

berpengaruh pada produksi buah yang dihasilkannya. 
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4. Simpulan  

1) Hasil fermentasi tauge selama 6 minggu mengandung hara makro N > K > Ca > P > Mg > S, hara 

mikro Fe > Cu > Zn > Mn, dan fitohormon  giberelin > auksin > kinetin > zeatin.  

     Semakin banyak bobot tauge yang difermentasikan, maka semakin tinggi kadar hara makro (N, P, 

K, Ca, Mg, S), hara mikro (Cu, Zn, Mn, Fe), dan fitohormon (auksin, kinetin, zeatin, giberelin) yang 

ada dalam hasil fermentasi.  

     Hasil fermentasi 6 kg tauge didominasi oleh hara makro N (1370 ppm), hara mikro Fe (838,67 

ppm) dan fitohormon giberelin (112,14 ppm). 

2) Tanaman yang diberi pupuk organik cair dari hasil fermentasi tauge menghasilkan buah antara 25 

sampai 71 buah per tanaman, sedangkan tanaman yang tidak diberi pupuk hanya menghasilkan 

20 buah per tanaman. Jumlah buah dan bobot buah tertinggi terdapat pada tanaman yang diberi 

pupuk organik cair dari hasil fermentasi 6 kg tauge pada dosis 36 ml/l yakni sebesar 71 buah atau 

229,33 g per tanaman.  
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

1. Pendahuluan 

Pembelajaran matematika di perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan memecahkan masalah dan melatih kemandirian 

mahasiswa. Pembelajaran matematika di perguruan tinggi lebih menekankan kedudukan matematika 

sebagai “ilmu “. Ada sedikit perbedaan antara matematika sebagai “ilmu” dengan matematika sekolah. 

Menurut Sumardoyo (2004) salah satu perbedaanya adalah pada tingkat keabstrakan. Tingkat 

keabstrakan objek matematika di perguruan tinggi sangat tinggi. Dengan demikian matematika di 

perguruan tinggi merupakan disiplin imu yang sangat abstrak. 

Geometri analitik merupakan salah satu mata kuliah yang termuat dalam Kurikulum Tahun 2012 

di Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Mata kuliah ini merupakan 

perpaduan antara aljabar dan geometri. Untuk dapat menguasai materi kuliah ini dibutuhkan 

kemampuan multirepresentasi baik pemecahan secara aljabar (analitik) maupun pemberian ilustrasi 

berupa visualisasi geometris.  Pada tahun akademik 2014/2015 prestasi mahasiswa pada perkuliahan 

ini masih belum optimal. Angka ketidaklulusannya bahkan lebih dari 30%.  Hasil refleksi dan diskusi 

penulis selaku pengampu dengan dosen pengampu lainnya diperoleh bahwa penyebab utama 

rendahnya prestasi mahasiswa adalah ketidakmampuan mahasiswa dalam menggunakan 

kemampuan visualnya untuk memahami konsep matematika. Kemampuan multirepresentasi kurang 

berkembang dalam diri mahasiswa, mereka cenderung hanya berpatokan pada rumus-rumus yang 

telah ditemukan, sehingga mereka kesulitan menentukan solusi dari suatu permasalahan yang 

sebagian besar menuntut kemampuan tersebut. 

Perancangan dan Validasi Perangkat Pembelajaran Dinamik pada 
Perkuliahan Geometri Analitik 

There is a slight difference between college mathematics and school mathematics. Commonly, learning 
materials in college mathematics is very abstract, such a geometry analytical course.   Its needed 
multirepresentativeand explorative learning materials as tool to help student learn the abstract materials. This 
article present result from research and development that aims to develop a teaching materials for analytic 
geometry course, a dynamic worksheet, in the form of GeoGebra file format and its worksheet. The Research and 
development 4D model, that is consist four phase: define, design, develop and disseminate, was implemented in 
this study (Thiagarajan, et. al., 1974). In the first year was done three phases of the define, design and develop 
with the aim of producing prototype dynamic worksheet that have been validated by experts. The results of 
validation show that prototype of dynamic worksheet developed already meet the criteria valid. The next phase 
must be done to meet the practical and effective criterias.  

Keywords: teaching material, analytic geometry, dynamic 

Karakateristik matematika di perguruan tinggi tentu berbeda dengan matematika sekolah. Umumnya 
tingkat keabstrakan materi matematika perguruan tinggi sangat tinggi, termasuk pada perkuliahan geometri 
analitik. Dibutuhkan perangkat pembelajaran yang multirepresentatif dan eksploratif untuk membantu mahasiswa 
dalam mempelajari materi yang abstrak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat 
pembelajaran untukperkuliahan geometri analitik berupa lembar kerja dinamik yang terdiri dari file GeoGebra dan 
lembar kerjanya. Penelitian ini dilakukan melalui empat tahap, mengadopsi desain penelitian pengembangan 4-D 
(define, design, develop, and disseminate). Kualitas perangkat yang dihasilkan ditentukan berdasarkan validasi 
ahli. Hasil validasi ahli menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid. Agar 
perangkat memenuhi kriteri layak, maka penelitian perlu dilanjutkan sehingga terpenuhi pula kriteria praktis dan 
efektif melalui uji coba terbatas dan luas. 

Kata kunci: perangkat pembelajaran, geometri analitik, dinamik 
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Sebagai pengampu mata kuliah, penulis telah berupaya menanggulangi permasalahan di atas 

dengan menyusun buku ajar yang dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi (representasi visual) untuk 

membantu mahasiswa memahami materi geometri analitik namun usaha tersebut dirasa belum cukup, 

mereka tetap kurang mampu memberikan representasi visual apabila diberikan permasalahan yang 

baru. Sifat representasi visual di buku ajar yang statik tidak memungkinkan mereka melakukan 

manipulasi dan eksplorasi secara aktif. Dibutuhkan perangkat pembelajaran geometri analitik yang 

dinamik yang memungkin mahasiswa bereksplorasi, bereksperimen dan mengkonstruksi representasi 

geometris secara akurat.  Menurut Suweken & Sukajaya (2012) mahasiswa yang sudah berada pada 

taraf berpikir formal sekali pun, jika dihadapkan pada konsep baru, ia biasanya mendekati konsep 

tersebut secara konkrit. Dalam konteks inilah alat peraga yang bisa dimanipulasi diperlukan. Namun 

alat peraga konvensional sering tidak fleksibel, tidak mudah dimanipulasi, dan tidak banyak konsep 

matematika yang bisa dibuat alat peraganya. Dalam hal ini, alat peraga yang dibuat dengan bantuan 

komputer (computer based manipulatives) bisa menutupi kekurangan–kekurangan tadi.  Kefektifan 

computer based manipulatives dibandingkan alat peraga konkrit telah banyak ditunjukkan melalui 

penelitian (Velichová, 2011; Hutkemri & Zakaria, 2012; Tomiczkov´A & AviˇCka, 2013).  

Perkembangan teknologi informasi dan komputer yang begitu pesat dan canggih ini telah 

berdampak pada seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Khusus dalam 

pembelajaran matematika saat ini telah dimungkinkan menyediakan lingkungan belajar yang dinamik 

dan multirepresentasi. Penyediaan lingkungan belajar yang dinamik dengan multirepresentasi akan 

mampu memfasilitasi pebelajar dalam melakukan visualisasi karena mereka dapat melakukan 

eksplorasi aktif, pemecahan masalah, dan melakukan komunikasi matematika dalam berbagai cara.  

Sederhananya, pembelajaran geometri analitik yang selama ini hanya menggunakan bahan ajar yang 

menampillkan gambar dan ilustrasi statik dirasa belum cukup untuk merangsang dan mendorong 

mahasiswa untuk melakukan visualisasi dan menggunakan beragam representasi dalam 

menyelesaikan permasalahan geometri analitik sehingga dibutuhkan perangkat pembelajaran yang 

lebih dinamis. Secara tegas Velichová (2011)telah membedakan maksud dari perangkat 

pembelajaran “dinamik” yang tentu saja berbeda dengan yang “statik”.  Perangkat dan alat bantu 

pembelajaran seperti buku ajar, handout, slide presentasi bahkan aplikasi komputer untuk membantu 

perhitungan dan memsketsa grafik masih dikategorikan “statik” karena mahasiswa tidak dimungkinkan 

untuk mengubah dan memanipulasi langsung apa yang ada dalam tampilan. Dengan demikian 

penekanan “dinamik” dalam hal ini adalah perangkat pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa 

melakukan eksplorasi matematika secara aktif serta bersifat interaktif artinya mereka memperoleh 

umpan balik langsung. Pembelajaran geometri dengan pendekatan yang dinamik sangat sesuai 

dengan paradigma pendidikan student centre. Pembelajaran dengan konvensional dengan 

pendekatan teorema-bukti-aplikasi, secara statik, yang tanpa memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk merasakan apa isi dari teorema tersebut melalui eksplorasi, sudah tidak sesuai dengan 

paradigma baru dalam pendidikan matematika. 

Berdasarkan paparan di atas, upaya yang paling stategis untuk mengatasi permasalahan belum 

optimalnya prestasi belajar mahasiswa pada perkuliahan geometri analitik dan dalam rangka 

meningkatkan kualitas perkuliahan yang mengedepankan student centre maka penting untuk 

dikembangkan perangkat pembelajaran geometri analitik yang dinamik dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komputer. Pengembangan perangkat pembelajaran yang memungkinkan 

pebelajar melakukan ekplorasi matematika secara dinamik telah menjadi trend yang banyak 

didiskusikan peneliti (Velichová, 2011; Hutkemri & Zakaria, 2012; Tomiczkov´A & AviˇCka, 2013;Chan  

Leung, 2014;Hasek, 2013;Jones, 2012).  Saat ini telah tersedia bermacam-macam aplikasi komputer 

untuk pengembangan perangkat pembelajaran dinamik yang dikenal sebagai dinamic geometry 

software (DGS) seperti Cabri Geometry Plus, Geometry Inventor, Geometer’s Sketchpad, Dr. Geo, 

Euklid dan Geogebra. DGS yang paling banyak direkomendasikan oleh para ahli dan peneliti saat ini 

adalah Geogebra. Adapun keunggulan dari Geogebra diantaranya: 1)mudah didesain agar bersifat 

multirepresentatif dengan cara menampilkan suatu konsep matematika sekaligus dalam bentuk 

aljabar, numerik, dan grafis (Suweken & Sukajaya, 2012), 2) dapat digunakan sebagai lembar kerja 

dinamik yang memungkinkan pengguna mengkonstruksi objek matematika dinamik dan berinteraksi 
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dengan objek tersebut (Velichová, 2011),  3)Geogebra gratis dan mudah digunakan, dikembangkan 

dan diupdate secara kontinyu(Fahlberg & Stojanovskay, 2013), 4) memungkinkan mahasiswa untuk 

melakukan kegiatan penemuan dan investigasi(Glaister, 2011), 5)menciptakan lingkungan belajar 

yang bermakna(Hutkemri & Zakaria, 2012),  6)membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih 

baik (Dikovic, 2009)dan masih banyak keunggulan lainnya. Geogebra merupakan aplikasi untuk 

pembelajaran matematika yang berkuliatas dan telah memenangkan penghargaan internasional 

termasuk the European and German Educational Software Awards. 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran 

geometri analitik yang dinamik dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengacu 

pada pembelajaran yang eksploratif dan multirepresentatif. Secara khusus untuk tahun pertama ini 

bertujuan untuk mengembangkan prototipe perangkat pembelajaran dinamik untuk perkuliahan 

geometri analitik, berupa file format geogebra dan LKMnya, yang valid. 

2. MetodePenelitian  

2.1. Desain & Prosedur Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan dengan mengikuti alur pengembangan 

4-D yaitu dengan tahapan define, design, develop, dan disseminate (Thiagarajan, et. al., 1974). Untuk 

tahun pertama penelitian dilakukan sampai pada tahap development khususnya hingga pada 

dihasilkannnya prototife diktat yang telah melalui uji validasi/pakar. 

 

2.2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitas perangkat pembelajaran. 

Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah: lembar validasi. Validitas diktat yang 

dikembangkan dicari berdasarkan penilaian terhadap komponen kelayakan isi dan komponenen 

penyajian yang diadopsi dari Kemendiknas (2010). 

Ada 4 aspek yang dinilai dalam penilaian komponen kelayakan isi dan 7 aspek yang dinilai dalam 

penilaian komponen penyajian yaitu sebagai berikut. 

a) Penilaian kelayakan isi: kebenaran, cakupan materi, kekinian, dan keterbacaan 

b) Penilaian Penyajian: navigasi, huruf, media, keterangan, warna, layout, dan interaktivitas 

 

2.3. Teknik Analisis Data 

Tujuan penelitian tahun pertama ini adalah mengembangkan perangkat yangmemenuhi kriteria 

valid. Perangkat dikatakan valid jika rata-rata penilaian minimal berada pada kategori baik dari 4 

kategoriyang disiapkan kurang, cukup, baik, dan sangat baik. 

 

Tabel 1: Kriteria Penggolongan Kualitas Prototife Perangkat 

Nilai Kualitas Perangkat 

𝑃𝑟 < 50 Kurang 

50 < 𝑃𝑟 ≤ 70 Cukup 

70 < 𝑃𝑟 ≤ 90 Baik 

90 < 𝑃𝑟 ≤ 100 Sangat Baik 

(Kemendiknas, 2010) 

 

3. Hasil dan Pembahasan  
3.1. Hasil Penelitian 

3.1.1. Hasil Tahap Define 

a) Hasil Identifikasi Masalah 

Prestasi belajar mahasiswa pada perkuliahan Geometri Analitik belum optimal. Angka 

ketidaklulusannya bahkan lebih dari 30% tiap tahunnya. Penyebabnya adalah ketidakmampuan 

mahasiswa dalam menggunakan kemampuan visualnya untuk memahami konsep matematika 

sehingga mereka kesulitan menentukan solusi dari suatu permasalahan geometri Analitik yang 

sebagian besar menuntut kemampuan tersebut.   
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b) Hasil Identifikasi Karakteristik Mahasiswa.  

Berdasarkan teori tahap perkembangan kognitif yang dikemukakan Piaget, mahasiswa telah 

berada pada taraf operasi formal yang merupakan tingkat puncak perkembangan struktur kognitif. 

Mahasiswa telah mampu berpikir logis untuk semua masalah hipotesis, masalah verbal, dan telah 

dapat menggunakan penalaran ilmiah.  Menurut Suweken & Sukajaya (2012) mahasiswa yang sudah 

berada pada taraf berpikir formal sekali pun, jika dihadapkan pada konsep baru, ia biasanya 

mendekati konsep tersebut secara konkrit. Pendapat tersebut diperkuat oleh Saragih (2012)yang 

secara khusus memberi penekanan terkait pembelajaran geometri analitik yaitu agar pembelajaran 

berangkat dari kondisi nyata bangun geometris sehingga mahasiswa dapat manangkap pola pikir 

bagaimana sebuah konsep dibangun dan selanjutnya dapat  mengkonstukri sendiri 

pengetahunnya.Selanjutnya  Ariawan, Pujawan, & Agustini (2015)  menambahkan bahwa pada setiap 

penyajian suatu konsep atau teorema pada materi geometri biasanya selalu dilengkapi dengan suatu 

ilustrasi berupa gambar. Hasil penelitian dalam psikologi kognitif menunjukkan bahwa otak manusia 

dapat menyerap lebih banyak informasi dengan menggunakan keduanya, verbal dan visual 

(Velichová, 2011).   

c) Hasil Identifikasi Materi yang Akan Dikembangkan Perangkatnya 

Geometri analitik adalah suatu cabang ilmu matematika yang merupakan perpaduan antara 

aljabar dan geometri(Suarsana, 2014). Lingkup materi geometri analitik selanjutnya dipilah menjadi 

dua yaitu geometri analitik bidang dan geometri analitik ruang. Geometri analitik bidang membahas 

tentang bentuk geometris berupa garis, lingkaran dan konik yang dianalitikkan dalam berbagai sistem 

koordinat shingga diperoleh hubungan dalam persamaan aljabar. Begitu pula pada geometri analitik 

ruang dipelajari tentang garis, bidang, bola dan luasan putaran yang berada pada sistem koordinat 

tiga dimensi. Pada penelitian ini akan dikembangkan perangkat pembelajaran geometri analitik 

bidang. Dengan demikian perangkat disusun untuk topik-topik yaitu garis, lingkaran dan konik (elips, 

parabola dan hiperbola). 

 

d) Pengkajian Software-software Pendukung 

Saat ini telah tersedia bermacam-macam aplikasi komputer untuk pengembangan perangkat 

pembelajaran dinamik yang dikenal sebagai dinamic geometry software (DGS). Dalam penelitian ini 

digunakan software Geogebra. Adapun keunggulan dari Geogebra diantaranya: 1)mudah didesain 

agar bersifat multirepresentatif dengan cara menampilkan suatu konsep matematika sekaligus dalam 

bentuk aljabar, numerik, dan grafis (Suweken & Sukajaya, 2012), 2) dapat digunakan sebagai lembar 

kerja dinamik yang memungkinkan pengguna mengkonstruksi objek matematika dinamik dan 

berinteraksi dengan objek tersebut (Velichová, 2011),  3)Geogebra gratis dan mudah digunakan, 

dikembangkan dan diupdate secara kontinyu (Fahlberg & Stojanovskay, 2009), 4) memungkinkan 

mahasiswa untuk melakukan kegiatan penemuan dan investigasi (Glaister, 2011), 5) menciptakan 

lingkungan belajar yang bermakna (Hutkemri & Zakaria, 2012),  6)membantu siswa mencapai 

pemahaman yang lebih baik (Dikovic, 2009) dan masih banyak keunggulan lainnya. 

3.1.2. Hasil Tahap Design 

Pada tahap design telah dilakukan desain/rancangan awal perangkat yang berupa format file 

GeoGebra dan LKM-nya untuk topik pembelajaran garis, lingkaran, elips, hiperbola dan parabola. Dan 

juga didesain rancangan awal instrumen penelitian berupa lembar validasi untuk perangkat. 

 

3.1.3. Hasil Tahap Develop 

Rancangan awal perangkat pembelajaran yang dihasilkan pada tahap design kemudian diuji 

validitasnya oleh dua orang ahli ditinjau dari kelayakan isi dan tampilan. 
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Tabel 2.  Hasil Validasi LKS  

Kelayakan Isi 

No Indikator 
Skor Validator 

Rata-Rata Skor Tiap Kriteria 

Validator 1 Validator 2 

1 Kebenaran 4 4 4 

2 Cakupan Materi 3 3 3 

3 Kekinian 4 3 3,5 

4 Keterbacaan 4 3 3,5 

SKOR 14 

Persentase (%) 87,5 

Kelayakan Penyajian 

No Indikator 
Skor Validator 

Rata-Rata Skor Tiap Kriteria 

Validator 1 Validator 2 

1 Navigasi 4 3 3,5 

2 Huruf 4 3 3,5 

3 Media (teks, gambar, grafik dan animasi) 3 3 3 

4 Keterangan objek 3 3 3 

5 Warna 3 3 3 

6 Layout 3 3 3 

7 Interaktivitas 3 3 3 

SKOR 22 

Persentase (%) 78,6 

 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai validitas perangkat yang dikembangkan 

dari aspek kelayakan isi sudah berkategori baik dan dari segi kelayakan penyajian juga berkategori 

baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perangkat yang dikembangkan telah berkategori valid. 

 

3.2. Pembahasan 

Pengembangan diktat perkuliahan Pengembangan perangkat perkuliahan geometri analitik 

dinamik berupa file format geogebra dilengkapi dengan LKM telah dilakukan mulai dari tahap 

pendefinisian, tahap perancangan hingga tahap pengembangan (uji validitas kelayakan isi dan 

penyajian oleh ahli) hingga menghasilkan sebuah prototyfe perangkat yang berkategori valid. uji coba 

lapangan, diseminasi dan pengemasan produk akan dilakukan pada tahun berikutnya. 

Pada tahap define, teridentifikasi permasalahan pada perkuliahan geometri analitik yang disebabkan 

ketidakmampuan mahasiswa dalam menggunakan kemampuan visualnya untuk memahami konsep 

matematika sehingga mereka kesulitan menentukan solusi dari suatu permasalahan geometri Analitik 

yang sebagian besar menuntut kemampuan tersebut. Mahasiswa sebenarnya telah berada pada taraf 

operasi formal namun menurut Suweken & Sukajaya (2012) mahasiswa yang sudah berada pada 

taraf berpikir formal sekali pun, jika dihadapkan pada konsep baru, ia biasanya mendekati konsep 

tersebut secara konkrit. Pendapat tersebut diperkuat oleh Saragih (2012) yang secara khusus 

memberi penekanan terkait pembelajaran geometri analitik yaitu agar pembelajaran berangkat dari 

kondisi nyata bangun geometris sehingga mahasiswa dapat manangkap pola pikir bagaimana sebuah 

konsep dibangun dan selanjutnya dapat mengkonstukri sendiri pengetahunnya. Hasil penelitian dalam 

psikologi kognitif menunjukkan bahwa otak manusia dapat menyerap lebih banyak informasi dengan 

menggunakan keduanya, verbal dan visual (Velichová, 2011). Dengan demikian dibutuhkan perangkat 
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perkuliahan yang multirepresentasi (visual, aljabar, dan numerik) yang memungkinkan mahasiswa 

melakukan ekplorasi. Dukungan ICT untuk mewujudkan perkuliahan yang representatif dan 

multirepresentasi sangat potensial dengan keberadaan DGS seperti Geogebra.  Beberapa ahli telah 

merekomendasikan geogebra untuk membuat perangkat pembelajaran dinamik, diantaranya Glaister 

(2011), Hutkemri & Zakaria (2012), Fahlberg & Stojanovskay (2009), Dikovic (2009) dan masih 

banyak lagi rekomendasi dari penelitian lainnya yang belum disebutkan.   

Selanjutnya pada tahap design dilakukan desain/rancangan awal perangkat yang berupa format file 

GeoGebra dilengkapi LKM. Rancangan awal disusun untuk 5 topik yaitu garis, lingkaran, elips, 

hiperbola dan parabola. Perangkat ini nantinya akan dijadikan suplemen/pelengkap buku ajar yang 

telah dikembangkan sebelumnya yaitu buku berjudul Geometri Analitik (Suarsana, 2014).  

Hasil rancangan awal perangkat tersebut selanjutnya divalidasi oleh ahli yang dilakukan pada tahap 

pengembangan. Validasi dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kelayakan isi dan 

penyajian. Dari segi kelayakan isi dari 4 indikator yang ada diperoleh skor 14 dari skor maksimum 16 

(87,5%). Dengan demikian dari segi kelayakan isi sudah berkategori BAIK. Validator menilai bahwa 

dari aspek cakupan materi sudah ada kesesuaian antara uraian materi dengan SK & KD namun dari 

segi keluasan perlu dipaparkan manfaat materi pada bidang lain. Berikutnya dari segi akurasi materi, 

beberapa konsep dan metode perlu ditelaah kembali ketepatan dan kebenarannya. Dan yang terakhir 

dari segi kekinian ada banyak masukan terkait keaktualan rujukan, isu/masalah/contoh yang 

digunakan. Ditinjau dari segi penyajian dari 7 indikator yang ada diperoleh skor 22 dari skor 

maksimum 28(78,6%) sehingga penyajian perangkat dikategorikan BAIK. Validator menilai bahwa dari 

segi navigasi, huruf, media, keterangan objek, warna, layout, dan interaktivitas, perangkat telah 

disajikan dengan baik. Secara keseluruhan, skor total yang diberikan validator adalah 36 dari skor 

maksimum 44 (81,8%) sehingga rancangan awal perangkat yang dihasilkan bisa dikategorikan 

VALID. Validator menilai bahwa rancangan awal perangkat layak dari segi isi dan penyajian sehingga 

direkomendasikan untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan tahapan penelitian yang dirancang. 

Dengan demikian melalui penelitian pengembangan ini telah dihasilkan prototype awal 

berupaperangkat pembelajaran dinamik dengan kriteria valid (kualitas minimal baik). Selanjutnya agar 

memenuhi kriteria layak, perangkat ini masih harus melalui tahapan penelitian berikutnya berupa uji 

terbatas dan uji lapangan untuk melihat kepraktisan dan efektivitas perangkat dalam meningkatkan 

hasil belajar mahasiswa pada perkuliahan geometri analitik. 

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa prototipe perangkat 

pembelajaran geometri analitik dinamik berupa file format geogebra dilengkapi dengan LKM telah 

dikembangkan dengan kriteria valid, praktis, dan efektif. Ahli telah memberikan penilaian kelayakan isi 

dengan kualitas baik (87,5%) dan penilaian penyajian dengan kualitas baik pula (78,6%).Dengan 

demikian perangkat dinamik ini dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. 
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ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 

Tumbuh dan berkembangnya beberapa destinasi wisata baru dengan keunikan dan daya tarik 

tersendiri (di dalam dan luar negeri) memberikan pilihan alternatif berwisata bagi wisatawan (asing 

dan domestik). Hal ini seiring dengan adanya pergeseran minat wisatawan yang selalu mencari 

produk-produk wisata yang unik dan berkualitas yang sesuai dengan keinginan wisatawan. Sehingga 

produk-produk langka dan unik yang bermutu tinggi (high value production of unique commodities) 

menjadi prioritas utama dalam pasar wisata global (Kusworo dan Damanik, 2008). Sehingga, untuk 

memenangkan dan mempertahankan pangsa pasar, kualitas produk dan pelayanan harus memenuhi 

standard dan bersifat konsisten. 

Sementara itu, untuk menjaga kualitas produk dan pelayanan pada sebuah destinasi wisata 

yang memenuhi standard dan bersifat konsisten serta untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan kepariwisataan suatu wilayah, perlu diciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif 

melalui penerapan Sadar Wisata dan Sapta Pesona secara konsisten oleh masyarakat sekitar 

PENGEMBANGAN INSTRUMEN EVALUASI KEPUASAN TAMU 
TERHADAP PENERAPAN KONSEP SAPTA PESONA PADA OBYEK 

WISATA DI KABUPATEN BULELENG  

1,2Jurusan Diploma 3 Bahasa Inggris, FBS Undiksha 
Email: armanature_explorer@yahoo.com 

This research and development (R&D) study aimed at developing instrument for assessing the guest 
satisfaction to the application of Sapta Pesona concept in Buleleng tourism objects. There were 35 subjects of the 
study (from 7 tourism objects) in Buleleng Regency, while the object of the study was the evaluation instrument 
developed in this study. There were three steps conducted in the study. Exploration was conducted to analyze the 
evaluation instrument needed through document analysis, questionnaire, and interview. Prototype development 
was conducted by designing instrument model which was then continued by developing Guest Comment 
Questionnaire. Two experts were assigned to evaluate the content validity. Based on the result of the expert 
evaluation, the guest satisfaction instrument developed in this study was categorized into excellent instrument 

with which means It means that this instrument is ready 

to be implemented.  

Keywords: Guest Comment Questionnaire, satisfaction, Pokdarwis, Sapta Pesona 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian dan Pengembangan untuk menghasilkan instrument 
evaluasi tingkat kepuasan tamu terhadap penerapan konsep Sapta Pesona pada Obyek Wisata di Kabupaten 
Buleleng. Subyek penelitian berjumlah 35 orang (masing-masing 5 orang dari 7 obyek wisata). Sedangkan obyek 
penelitian ini adalah instrumen evaluasi tingkat kepuasan tamu yang dikembangkan. Pengembangan instrumen 
evaluasi pada penelitian ini mengikuti tiga tahapan. Tahap ekplorasi dilakukan analisis kebutuhan instrument 
evaluasi terhadap penerapan konsep Sapta Pesona pada Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng melalui analisis 
dokumen, questionaire, dan wawancara. Tahap pengembangan prototipe dilakukan dengan pengembangan 
desain model instrument yang selanjutnya dilanjutkan dengan pengembangan Guest Comment Questionnaire. 
Tahap validasi dilakukan oleh 2 pakar ahli (pakar pariwisata dan pakar ESP). Instrument penilaian tingkat 
kepuasan tamu yang dikembangkan pada penelitian ini masuk pada kategori Very High (sangat tinggi), 
sementara kepraktisan instrument yang dikembangkan dikategorikan excellent/sempurna dengan 

yang berarti Artinya, instrument yang dikembangkan 

dalam penelitian ini siap untuk diimplementasikan.  

 
Kata kunci: Guest Comment Questionnaire, kepuasan, Pokdarwis, Sapta Pesona 
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destinasi wisata. Langkah-langkah nyata untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan, dan 

melaksanakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona dalam upaya pengembangan suatu destinasi wisata 

menjadi sebuah keharusan. Artinya, peran serta masyarakat secara aktif di dalam pengembangan 

Sadar Wisata dan Sapta Pesona perlu ditumbuhkan bersama-sama pemangku kepentingan lainnya 

pada suatu destinasi wisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012). Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis) sebagai salah satu unsur penggerak di dalam pengembangan suatu destinasi 

wisata (termasuk obyek wisata), memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya menciptakan 

lingkungan dan suasana yang kondusif demi terwujudnya unsur Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, 

sejuk, indah, ramah, dan kenangan) pada obyek wisata yang dikelolanya sehingga wisatawan yang 

berkunjung akan merasakan kenyamanan dan kepuasan. Kepuasan wisatawan sangatlah penting 

karena dengan kepuasan wisatawan yang tinggi akan berdampak terhadap bertambahnya jumlah 

kunjungan yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perkembangan destinasi wisata, 

dan kesejahtraan masyarakat secara lebih luas. Sebaliknya, pelanggan yang kecewa terhadap 

pelayanan yang diterimanya biasanya cendrung akan memberikan informasi yang negative mengenai 

pelayanan tersebut kepada orang lain (Matilda, 2003 dalam Sutomo, 2010). 

Untuk mempertahankan dan menarik minat wisatawan, Pokdarwis sebagai pengelola obyek 

wisata harus memprioritaskan kepuasan pengunjung/wisatawan yang sangat dipengaruhi oleh 

kualitas fasilitas dan pelayanan yang mereka rasakan. Menurut Parasuraman, Zeithaml & Berry 

(dalam Pijls dkk, 2011) ada beberapa hal sebagai penentu kepuasan pada pelayanan, yang meliputi; 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Namun demikian, kenyataannya 

pelayanan dan kepuasan tidak selalu berbanding sejajar.  Menurut hasil observasi lapangan, ada 

beberapa masalah yang ditemui terkait dengan fasilitas dan pelayanan pada obyek wisata di 

Kabupaten Buleleng, diantaranya; 1) adanya fasilitas yang tidak berfungsi secara maksimal, seperti 

toilet umum, 2) kondisi obyek yang kotor (terlalu banyak sampah plastik), 3) petugas yang kurang 

ramah, dan 4) ketidaknyamanan wisatawan karena penataan obyek yang kurang baik. Disamping itu, 

obyek wisata di Kabupaten Buleleng belum memiliki instrument untuk mengukur tingkat kepuasan 

tamu terhadap fasilitas dan pelayanan . Hal ini terungkap dari belum adanya dokumen (instrument 

penilaian) berupa Guest Comment Questionanaire (GCQ) untuk mengukur tingkat kepuasan tamu 

terhadap penerapan konsep Sapta Pesona pada obyek wisata di Kabupaten Buleleng. 

Temuan hasil pengamatan di atas dikuatkan lagi dengan hasil wawancara (pada bulan Pebruari 

2016)  antara pengusul dengan Pokdarwis yang mengelola  obyek wisata di Kabupaten Buleleng yang 

mengatakan bahwa dalam operasionalnya mereka belum memiliki pedoman yang bisa mereka 

gunakan dalam mengukur tingkat kepuasan tamu terhadap fasilitas dan pelayanan   (lebih spesifik lagi 

pada penerapan aspek Sapta Pesona) meskipun menurut mereka instrument tersebut sangat mereka 

perlukan agar mereka bisa mendapatkan masukan terhadap pelayanan yang telah mereka berikan 

kepada tamu-tamu mereka. Dalam wawancara tersebut mereka juga mengutarakan besarnya 

harapan mereka agar pihak akademisi Undiksha bisa memberikan bantuan, saran, dan solusi 

penanganan permasalahan yang mereka hadapi. Menyadari permasalahan di atas, penyusunan 

instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat kepuasan tamu terhadap penerapan konsep Sapta 

Pesona pada Obyek wisata di Kabupatan Buleleng menjadi sangat mendesak. Instrumen yang 

dikembangkan akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan obyek wisata untuk memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan harapan tamu yang pada gilirannya akan berdampak pada semakin 

ramainya kunjungan wisatawan pada obyek wisata di Kabupaten Buleleng. GCQ yang dikembangkan 

juga akan berfungsi sebagai bahan ajar pada mata kuliah introduction to tourism  dan beberapa mata 

kuliah yang berbasis English for Specific Purposes (ESP). 

2. Metode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian dan Pengembangan untuk menghasilkan 

instrument evaluasi tingkat kepuasan tamu terhadap penerapan konsep Sapta Pesona pada Obyek 

Wisata di Kabupaten Buleleng yang dilakukan melalui; 1) tahap explorasi (analisis dokumen, 

penyebaran angket, dan wawancara), 2) tahap pengembangan prototipe instrumen yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi GCQ, dan 3) tahap validasi. Langkah yang ditempuh untuk mengembangkan 
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validitas (kesahihan) data penelitian adalah dengan meminta 2 orang pakar untuk melakukan 

penilaian apakah instrumen yang dikembangkan layak/tidak untuk digunakan. Hasil evaluasi dari 

pakar kemudian di analisa dengan menggunakan rumus validitas Gregory (Gregory 2000). Penelitian 

ini dilakukan di 7 Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng dengan melibatkan 35 orang sebagai subyek 

penelitian. Sedangkan obyek penelitian ini adalah instrumen evaluasi tingkat kepuasan tamu terhadap 

penerapan konsep Sapta Pesona pada Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng yang  dikembangkan. 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1 Jenis instrumen evaluasi yang diperlukan untuk mengukur tingkat kepuasan tamu terhadap 

penerapan konsep Sapta Pesona pada Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng 

  

a. Hasil Analisis Dokumen 

Hasil analisis dokumen yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelola Obyek Wisata di 

Kabupaten Buleleng belum memiliki instrumen untuk mengukur tingkat tingkat kepuasan tamu 

terhadap penerapan konsep Sapta Pesona pada Obyek Wisata yang mereka kelola. 

 

b. Hasil Penyebaran Questionaire kepada pengelola Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng 

Respon dari angket/questionnaire yang disebarkan kepada 35 orang pengelola Obyek Wisata 

di Kabupaten Buleleng dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Persepsi Pokdarwis yang mengelola Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng terhadap 

pentingnya menerapkan nilai-nilai Sapta Pesona sebagai upaya untuk memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada tamu 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 90 % respondent Sangat Setuju (SS) bahwa semua 

fasilitas wisata yang tersedia pada obyek wisata harus mencerminkan nilai-nilai Sapta Pesona 

sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada wisatawan/pengunjung. Hal 

ini senada pula dengan tanggapan mereka terhadap pernyataan item no 2 yang menyatakan bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh pemandu wisata setempat sedapat mungkin mencerminkan nilai-nilai 

Sapta Pesona sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

wisatawan/pengunjung.  

2. Persepsi Pokdarwis yang mengelola Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng tentang 

pentingnya mengetahui tingkat kepuasan tamu terhadap penerapan nilai-nilai Sapta 

Pesona pada Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng 

Sebanyak 91 % respondent Sangat Setuju (SS) bahwa keberadaan fasilitas wisata yang 

mencerminkan nilai-nilai Sapta Pesona sangat berpengaruh terhadap kepuasan 

wisatawan/pengunjung. Hal ini senada pula dengan tanggapan mereka terhadap pernyataan item no 

2 yang menyatakan bahwa pelayanan pemandu wisata setempat yang mencerminkan nilai-nilai Sapta 

Pesona sangat berpengaruh terhadap kepuasan wisatwan/pengunjung. Responden juga Sangat 

Setuju (SS) dengan pernyataan item no 3 yang menyatakan bahwa fasilitas wisata dan pelayanan 

pemandu wisata yang tidak mencerminkan nilai-nilai Sapta Pesona sangat berpengaruh terhadap 

ketidakpuasan wisatawan/pengunjung 

3. Pemahaman/pendapat Pokdarwis yang mengelola Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng 

terhadap hubungan mutu pelayanan/fasilitas sebagai refleksi dari penerapan nilai-nilai 

Sapta Pesona terhadap kepuasan tamu, 

91 % respondent Sangat Setuju (SS) bahwa keberadaan fasilitas wisata yang mencerminkan 

nilai-nilai Sapta Pesona sangat berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan/pengunjung. Hal ini 

senada pula dengan tanggapan mereka terhadap pernyataan item no 2 yang menyatakan bahwa 

pelayanan pemandu wisata setempat yang mencerminkan nilai-nilai Sapta Pesona sangat 
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berpengaruh terhadap kepuasan wisatwan/pengunjung. Responden juga Sangat Setuju (SS) dengan 

pernyataan item no 3 yang menyatakan bahwa fasilitas wisata dan pelayanan pemandu wisata yang 

tidak mencerminkan nilai-nilai Sapta Pesona sangat berpengaruh terhadap ketidakpuasan 

wisatawan/pengunjung 

4. Pemahaman/pendapat Pokdarwis yang mengelola Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng 

terhadap hubungan mutu tingkat kepuasan tamu terhadap loyalitas tamu. 

Sebanyak 91 % respondent Sangat Setuju (SS) bahwa kepuasan wisatawan terhadap fasilitas 

dan pelayanan pada obyek wista akan berdampak terhadap loyalitas tamu/pengunjung. Hal ini senada 

pula dengan tanggapan mereka terhadap pernyataan item no 2 yang menyatakan bahwa wisatawan 

yang puas terhadap fasilitas dan pelyanan pada sebuah obyek wisata berpeluag untuk 

menginformasikan keberadaan obyek tersebut kepada orang lain. Responden juga Sangat Setuju 

(SS) dengan pernyataan item no 3 bahwasannya wisatawan yang puas terhadap fasilitas/pelayanan 

pada sebuah obyek wisata besar peluangnya menjadi agent of marketing. 

c. Hasil Wawancara/ Interview 

Untuk mendukung hasil angket/questionnaire di atas, wawancara dilakukan terhadap 35 

pengelola obyek wisata di Kabupaten Buleleng. Pertama, responden diberikan pertanyaan “Apakah 

penting menerapkan nilai-nilai Sapta Pesona untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

tamu? Jika ya, jelaskan secara detail mengapa penting menerapkan nilai-nilai Sapta Pesona untuk 

memberikan pelayanan yang memuaskan kepada tamu! 

Menanggapi pertanyaan tersebut, 100 % responden mengatakan bahwa sangat penting 

menerapkan nilai-nilai Sapta Pesona untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada tamu. 

Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan mengapa penting menerapkan nilai-nilai Sapta 

Pesona untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada tamu. Pertama, karena dengan 

menerapkan nilai-nilai Sapta Pesona, diantaranya; aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan 

kenangan, para tamu/pengunjung akan merasa senang dan nyaman selama berada di obyek wisata 

yang mereka kunjungi. Kedua, fasilitas wisata yang di tata dan dikelola dengan baik akan membuat 

wisatawan/pengunjung puas. Ketiga, pelayanan pemandu wisata yang mencerminkan nilai-nilai Sapta 

Pesona akan membuat wisatawan/pengunjung merasa senang, nyaman, dan terkesan. 

Pertanyaan kedua yang diajukan dalam interview adalah “Apakah selama ini Bapak/Ibu 

mengetahui kesan/pesan tamu terhadap fasilitas/pelayanan yang ada pada obyek wisata yang 

Bapak/Ibu kelola? Jika ya, jelaskan bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan kesan/pesan mereka.” 

Menanggapi pertanyaan ini, para pemandu wisata yang tegabung dalam Pokdarwis pada tujuh obyek 

wisata di Buleleng ini mengaku tidak mengetahui kesan/pesan wisatawan terhadap fasilitas/pelayanan 

yang mereka berikan. Mereka mengatakan belum memiliki instrument penilaian secara tertulis untuk 

mencatat tanggapan wisatawan terhadap fasilitas/pelayanan yang telah mereka berikan.  

Pertanyaan ketiga dalam interview “Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala untuk mendapatkan 

masukan atau kesan/pesan dari tamu? Menanggapi pertanyaan di atas, responden yang merupakan 

pengelola pada obyek wisata di Kabupaten Buleleng ini mengatakan bahwa mereka masih mengalami 

kendala untuk mendapatkan masukan atau kesan/pesan dari tamu/pengunjung karena mereka belum 

memiliki alat/instrumen untuk mendapatkan masukan/kesan tamu terhadap fasilitas dan pelayanan 

yang mereka berikan kepada tamu/pengunjung.  

Pertanyaan keempat, responden diberikan pertanyaan “Informasi apa sajakah yang Bapak/Ibu 

perlukan terkait dengan kesan/pesan tamu yang berkunjung pada obyek wisata yang Bapak/Ibu 

kelola?” Tanggapan atas pertanyaan ini responden mengungkapkan hal yang hampir serupa, dimana 

mereka mengatakan bahwa ada beberapa informasi yang mereka perlukan terkait dengan tanggapan 

tamu/pengunjung terhadap fasilitas/pelayanan yang mereka berikan, diantaranya; kepuasan tamu 

terhadap kebersihan obyek, kepuasan tamu terhadap keindahan/keunikan  obyek yang dikunjungi, 

keamanan dan kenyamanan yang dirasakan selama berkunjung,  keramahan pemandu wisata 
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setempat serta masyarakat sekitarnya di dalam memberikan pelayanan, dan kepuasan tamu terhadap 

aktivitas wisata yang dilakukan.  

Terakhir, responden di berikan pertanyaan “Jenis instrument yang bagaimanakah yang 

Bapak/Ibu perlukan untuk mengukur tingkat kepuasan tamu yang berkunjung pada obyek wisata yang 

Bapak/Ibu kelola?” Menaggapi pertanyaan ini, responden mengungkapkan bahwa mereka 

menginginkan instrument peniliaian berupa angket/questionnaire yang sederhana yang menggunakan 

Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sehigga memudahkan mereka dalam pemakaiannya. Selain 

itu, mereka juga menginginkan angket/questionnaire yang bisa diisi oleh tamu dalam waktu yang 

singkat sehingga tidak menyita waktu tamu yang banyak. 

   

3.2 Prototipe/model instrumen evaluasi kepuasan tamu terhadap penerapan konsep sapta 

pesona Pada obyek wisata di kabupaten buleleng 

Prototipe ini dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan teori yang dipergunakan 

dalam penelitian ini. Instrumen yang dikembangkan pada penelitian ini dimodifikasi dari model HSQ-

CS yang disesuaikan dengan beberapa teori seperti sadar wisata dan konsep Sapta Pesona yang 

selanjutnya di tuangkan ke dalam prototipe berikut ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Prototipe instrumen evaluasi kepuasan tamu  

terhadap penerapan konsep sapta pesona pada obyek wisata di kabupaten buleleng 

 

Pada Model di atas, pada sisi sebelah kiri terdapat persepsi wisatawan/pengunjung terhadap 

kualitas fasilitas/pelayanan yang bersumber pada tangible product/produk berwujud dan intangible 

service/pelayanan tak berwujud. Penilaian wisatawan/pengunjung terhadap ketujuh aspek Sapta 

Pesona tersebut akan berpengaruh pada; 1) keluhan tamu, 2) kepuasan tamu, atau 3) loyalitas tamu. 

Menurut Kotler (dalam Suastuti 2012) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 
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yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

(hasil) yang diharapkan. Menurut Fornell (dalam Gupta dan Srivastava, 2011) ada beberapa hal 

sebagai penentu kepuasan tamu, (harapan tamu, kualitas yang diperoleh, dan nilai yang diperoleh). 

Kepuasan berada di tengah-tengah, sementara tindak lanjut dari kepuasan, diantaranya; keluhan 

tamu, loyalitas tamu termasuk customer retention dan toleransi terhadap harga berada pada posisi 

sebelah kanan. Untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan suatu 

wilayah, perlu diciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif melalui penerapan Sadar Wisata dan 

Sapta Pesona secara konsisten oleh masyarakat sekitar destinasi wisata. Dalam proses produksi 

wisata evaluasi secara tersurat dapat dilakukan dengan meminta wisatawan untuk menuliskan 

tanggapan mereka terhadap wisata yang telah diikuti dalam sebuah angket yang disebut dengan 

questionnaire (Suyitno 2001). Sementara itu, tourist attractions adalah semua hal yang menjadi daya 

tarik wisatawan pada DTW, yang meliputi; natural attractions, cultural attractions, social attractions, 

dan built attractions. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antar berbagai sektor terkait melalui proses 

perencanaan yang tepat sangat penting artinya, dimana antara satu komponen dengan yang 

komponen yang lainya harus bersinergi demi terciptanya produk industri pariwisata yang berorientasi 

pada kebutuhan pangsa pasar/market oriented products. Model di atas selanjutnya dikembangkan 

menjadi Guest Comment Questionaire (GCQ) sebagai berikut. 

 
Gambar 2. Guest Comment Questionnaire (dalam Bahasa Inggris) 
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3.3 Kualitas Instrumen Penilaian Kepuasan Tamu/Pengunjung terhadap Penerapan Konsep 

Sapta Pesona pada Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng 

  Kualitas/Validitas dari instrumen yang dikembangkan diuji oleh 2 pakar ahli untuk mengetahui 

tingkat validitas dari instrument penilaian kepuasan tamu yang dikembangkan. Sementara tingkat 

kepraktisan instrument yang dikembangkan diuji oleh 35 pengguna (pengelola obyek wisata). Untuk 

menguji validilitas isi instrumen yang dikembangkan, pakar yang dilibatkan menggunakan rubrik yang 

dikembangkan sebagai pedoman.  

  Hasil penilaian kedua pakar ahli terhadap instrument penilaian yang dikembengkan yang 

dianalisis dengan menggunakan formula Gregory menunjukkan bahwa instrument tingkat kepuasan 

tamu yang dikembangkan dikategorikan relevan dengan skor 1.00. masuk pada kategori Very High 

(sangat tinggi). Ini berarti bahwa instrument yang dikembangkan layak untuk dipergunakan karena 

telah memenuhi kriteria instrument penilaian yang baik. Menurut Marhaeni (2012) ada dua aspek yang 

harus dipertimbangkan sebagai persyaratan instrument evaluasi yang baik, diantaranya validitas dan 

reliabilitas. Sementara tingkat kepraktisan instrument yang dikembangkan dikategorikan 

excellent/sempurna dengan yang berarti Dari segi 

kepraktisan para pengguna (pengelola obyek wisata) menilai bahwa Guest Comment Questionnaire 

yang dikembangkan layak untuk digunakan.  Ini menunjukkan bahwa instrumen yang dikembangkan 

mudah untuk diterapkan karena menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang jelas dan 

mudah dimengerti oleh pengelola obyek wisata dan bisa diisi oleh pengunjung dalam waktu kurang 

dari 5 menit. Hal ini sangat penting karena kepraktisan suatu instrument terletak pada kemudahan 

dalam pelaksanaannya serta berisi perintah yang jelas yang memungkinkan orang lain untuk 

melaksanakannya (Brown dalam Harsiati, 2011) 

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dipandang perlu dan mendesak untuk mengembangkan 

instrument evaluasi tingkat kepuasan tamu/pengunjung terhadap penerapan konsep Sapta Pesona 

pada obyek wisata di Kabupaten Buleleng. Hal ini terungkap dari hasil analysis dokumen, 

angket/questionnaire dan interview. Prototipe instrumen evaluasi tingkat kepuasan tamu/pengunjung 

terhadap penerapan konsep Sapta Pesona pada obyek wisata di Kabupaten Buleleng ini 

dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini. 

Model tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi angket/Guest Comment Questionaire (GCQ) yang 

terdiri dari 10 pertanyaan/pernyataan yang ditanggapi oleh tamu. Sementara itu, hasil penilaian dari 

pakar ahli menunjukkan bahwa instrument penilaian tingkat kepuasan tamu yang dikembangkan 

masuk pada kategori Very High (sangat tinggi). Sedangkan tingkat kepraktisan instrument yang 

dikembangkan dikategorikan excellent/sempurna dengan yang 

berarti Artinya, instrument yang dikembangkan dalam penelitian ini siap untuk 

diimplementasikan. 

Daftar Rujukan  

 

Borg, W.R. and Gall, M.D. 1983. Educational Research: An Introduction (4th Ed.). New York, NY: 
Longman, Inc. 

Dantes, N. 2012. Metode Penelitian. Jogjakarta: Penerbit Andi 
Gall, M.D., Gall, J.P., and Borg, W.R. 2003. Educational Research: An Introductioin (7th Ed.) Boston: 

Allyn and Bacon. 
Gregory, R.J. 2000. Psychological Testing History: Principle and Application (3rd Ed.) USA: Allyn and 

Bacon. Inc. 
Gupta, P., & Srivastana, R.K. (2011). Analysis of customer satisfaction in hotel service quality using 

analytic hierarchy process (AHP). International Journal of Industrial Engineering Research and 
Development (IJIERD), 2: 59-68.  

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  788 

Harsiati, T. (2011). Penilaian dalam pembelajaran (Aplikasi pada pembelajaran membaca dan 
menulis). Malang: Universitas Negeri Malang. 

Kusworo, H.A.dan Damanik, J. 2002. Pengembangan SDM Pariwisata Daerah: Agenda     Kebijakan 
Untuk Pembuat Kebijakan.  http/i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?datald=9291 

Marhaeni. A.A.I.N. 2012. Language Assessment for Masters’ Program of English Language 
Education. Post Graduate Program, Ganesha University of Education. 

Nuryanti, W. (1993). Concept, Perceptive and Challenges. Makalah bagian dari laporan konferensi 
internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Suastuti, Luh. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Wisatawan terhadap Produk 
Freestanding Restaurant di Kawasan Nusa Dua-Kabupaten Badung. Jurnal Ilmiah Pariwisata. 
Vol.2 no1.Hal.109-222 September 2012 

Suyitno (2001) Perencanaan wisata: Tour planning. Yogyakarta: Kanisius. 
Yoeti, H. Oka A. 2002. Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata: Jakarta : Pradnya 

Paramita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  789 

 

KAJI ANALISIS TINGKAT KEPUASAN DUNIA USAHA DAN DUNIA 
INDUSTRI TERHADAP LULUSAN POLMAN BANDUNG 

 
Supriyadi Sadikin1, Emma Dwi Ariyani2, Achmad Muhammad 3, Dede Sujana 4 

4,3,2,1
Unit Sosio Manufaktur, Politeknik Manufaktur Negeri Bandung 

Email :  isoer@polman-bandung.ac.id 

 
ABSTRACT 

POLMAN Bandung is a vocational higher education institution that annually graduates hundreds of 
alumni spread all over workplace. This research aims to see the level of  company satisfaction toward graduates 
related to soft skills, hard skills and other elements. The research method is descriptive method. Methods of 
collecting survey data through questionnaires. The type of research is ex post facto. Respondents are 22 
companies graduate users. Answers to the questionnaire using Likert scale with calculation to find GAP, where 
GAP is the difference between reality value and company expectation value to the quality of graduates. From the 
measurement results for the main elements of hard skills show that the company is very satisfied (GAP, -0.79). 
While the measurement for the main elements of soft skills on average is very satisfied (GAP, -0.98). For other 
elements both internal and external are on average very satisfied (GAP, -0.24) 

Keywords: satisfaction, workplace, graduates 

 
ABSTRAK 

. 
POLMAN Bandung merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi yang setiap tahunnya meluluskan  

ratusan alumni yang tersebar ke seluruh dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat tingkat kepuasan DUDI terhadap lulusan terkait soft skills dan hard skills serta unsur lainnya. Metode 
penelitian adalah metode deskriptif. Metode pengumpulan data survei melalui kuesioner. Tipe penelitian adalah 
ex post facto. Responden adalah 22 perusahaan pengguna lulusan. Jawaban kuesioner menggunakan skala 
Likert dengan perhitungan untuk mencari GAP, dimana GAP merupakan selisih antara nilai realitas dan nilai 
harapan DUDI terhadap kualitas lulusan. Dari hasil pengukuran untuk unsur utama hard skills menunjukkan 
bahwa perusahaan sangat puas (GAP, -0,79). Sedangkan pengukuran untuk unsur utama soft skills secara rata-
rata sangat puas (GAP, -0,98).  Untuk unsur lainnya baik internal maupun eksternal secara rata-rata sangat puas 
(GAP, -0,24). 
 
Kata kunci:  tingkat kepuasan, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lulusan 

 

1. Pendahuluan 

 Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung kepada kemampuan dan keterampilan karyawan 

yang ada dalam perusahaan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, karyawan akan 

mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan (Alhadi, 2012).  Kebanyakan perusahaan akan menerima karyawan baru melalui test mengenai 

kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pelamar.  Hal ini dilakukan karena tidak ada 

perusahaan yang mau menerima karyawan yang tidak memiliki keterampilan apapun. 

Berkenaan dengan keterampilan yang harus dimiliki oleh calon tenaga kerja di perusahaan,  penelitian 

dari Employment Riset Institute tahun 2005 mengungkapkan bahwa hard skill berkontribusi terhadap 

keberhasilan seseorang dalam kehidupan sebesar 18% saja, sedangkan 82% disumbangkan oleh kemampuan-

kemampuan yang disebut soft skill (Abdurachman, dalam Muhammad, A.,2016).  Ditambah lagi dengan survey 

National Association of Colleges and Employers, USA, 2002 (disurvei dari 457 pimpinan), ternyata Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) bukanlah hal yang dianggap penting di dalam dunia kerja, jauh lebih penting adalah soft 

skill yang antara lain adalah kemampuan komunikasi, kejujuran dan kerjasama, motivasi, kemampuan 

beradaptasi, kompetensi interpersonal lainnya, dengan orientasi nilai yang dijungjung kinerja yang efektif 

(Tarmidi, 2010). 

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Program MBA (Master of 

Bussines Administration) dunia yang dilakukan terhadap lulusan program MBA menyimpulkan bahwa soft skill 

lebih berperan dalam peningkatan karir.  Penelitian ini dilakukan tahun 2008 dan merupakan penelitian lanjutan 

yang dimulai sejak tahun 2006 (Tarmidi, 2010).  Neff & Citrin (dalam dalam Muhammad, A., 2016) 

mengungkapkan bahwa dalam survey yang dilakukan dalam sebuah forum yag dihadiri oleh 500 orang CEO 

Perusahaan, LSM, Rektor dan Dekan terungkap bahwa ada 10 rahasia sukses 50 orang terkaya dan tersukses di 
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dunia.  Dari 10 rahasia itu tidak ada satupun yang merupakan bagian dari hard skills, semuanya adalah bagian 

soft skills.  Diantaranya adalah semangat/gairah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berfikir analitis, 

motivasi dan energi, dukungan keluarga, pengalaman, sikap positif dan fokus pada perkataan dan pikiran yang 

benar. 

Kajian tentangsoft skill mahasiswa beberapa kali telah dilakukan diantaranya studi deskriptif mengenai 

soft skill pada mahasiswa di POLMAN Bandung dilakukan setiap tahun untuk melihat indeks soft skill yang dimiliki 

oleh mahasiswa (Ariyani, 2013) dan studi korelasi antara nilai soft skill dengan capaian IPK (Sadikin, dkk., 2015) 

 POLMAN Bandung yang setiap tahunnya meluluskan mahasiswa lebih kurang tiga ratus orang, sudah 

tentu lulusan tersebut akan bekerja dan akan bersaing dengan lulusan  itu sendiri ataupun lulusan perguruan 

tinggi lainnya. Dengan demikian mahasiswa  harus mempersiapkan dirinya untuk bersaing sebelum dan setelah 

dinyatakan lulus dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.POLMAN Bandung, sebagai salah satu institusi 

pendidikan yang memiliki komitmen untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu, selalu mengupayakan 

pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan oleh DUDI(Renstra POLMAN Bandung 2010-2019). Hal ini untuk 

mengetahui apakah POLMAN Bandung telah mampu memenuhi ketentuan-ketentuan yang diharapkan oleh 

DUDI. Dengan demikian untuk mengetahui hal tersebut diatas maka dinilai perlu untuk melakukan penelitian 

yang bertujuan untuk menganalisa tingkat kepuasan DUDI terhadap Lulusan POLMAN Bandung, melalui 

pengukuran perbedaan (GAP) antara harapan dan realitas yang dirasakan oleh pengguna lulusan. 

2. Metode 

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Sudjana, 1991), dengan 

metode pengumpulan data survey melalui kuesioner. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe 

penelitian ex post facto dimana peneliti tidak memberikan perlakuan tertentu terhadap subjek dalam penelitian, 

tetapi hanya mengamati sesuatu yang telah berlangsung (Eko, 2012). 

Tipe kuesioner yang digunakan adalah self administrated questionnaire yaitu kuesioner yang diisi sendiri 

oleh subjek penelitian yaitu perusahaan. Sumber pertanyaan pada kuesioner diturunkan dari kebutuhan 

kompetensi hard skills yang disyaratkan pada KKNI level 5 dan 6 sesuai tuntutan kompetensi diploma 3 

(Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012). Untuk pertanyaan pada komponen soft skills 

mengadopsi dimensi yang dipergunakan dalam soft competency scaleyaitu alat ukur yang dikembangkan oleh 

peneliti internal POLMAN Bandung untuk mengukur indeks soft skills mahasiswa politeknik yang telah teruji valid 

dan reliabel (Ariyani, 2016). Faktor intenal dan eksternal diperlukan sebagai data tambahan yang turut 

dipertimbangkan dalam mengukur kepuasan pengguna. Pada penelitian ini, jawaban kuesioner menggunakan 

skala Likert dengan lima rentang pilihan mulai dari sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas dan tidak puas.   

 

Analisa data menggunakan rumusan yang  dikemukakan oleh teori Parasuraman (1985).  Perhitungan 

rata-rata skor untuk setiap pertanyaan yang sedang dikalkulasikesenjangannya. Sebagai contoh, menghitung 

kesenjangan unsur hard skill antara tingkat harapan dan realitas, maka dilakukanperhitungan rata-rata tingkat 

harapan (expected) dan perhitungan rata-rata tingkat realitas (perceived).Perhitungan rata-rata skor dilakukan 

dengan menggunakan formula berikut. 

 
Keterangan : 

 

X = Nilai rata-rata pertanyaan 

X = nilai tingkat setiap unsur pertanyaan 

n = responden 

 

Perhitungan tersebut dilakukan untuk masing-masing pertanyaan baik untuk tingkat harapan maupun 

realitas. 

 

Contoh menghitung rata-rata tingkat harapan unsur hard skill  untuk pertanyaan “menguasai bahasa asing” : 

 

𝑋 =
5 + 5 + 5 + 10 + 10 + 10 + 10 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7

22
= 4,09 
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Rumus kepuasan sebagaii berikut: 

G = P – E 

dimana : 

G = Gap (kesenjangan) 

E = Ekspected (harapan)  

P = Perceived (realitas) 

 

 

Untuk mengukur tingkat kepuasan digunakan kriteria sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini : 

 

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kepuasan 

 

  

3. Hasil dan Pembahasan 

Responden adalah perusahaan pengguna lulusan POLMAN Bandung, dengan sampel sebanyak 22 

(dua puluh dua) perusahaan yang mengikuti program presentasi industri (program rekruitmen lulusan) di Kampus 

POLMAN Bandung 2017, responden dimaksud  sebagai mana tertuang dalam tabel berikut. 

 

Tabel. 2Responden Perusahaan Pengguna Lulusan POLMAN Bandung 

Kriteria Tingkat Kepuasan 

GAP Keterangan 

GAP > -1 Sangat Puas 

-2 < GAP <= -1 Puas 

-3 < GAP <= -2 Cukup Puas 

-4 < GAP <= -3 Tidak Puas 

GAP < -4 Sangat Tidak Puas 
 

NO NAMA PENGGUNA BIDANG USAHA JABATAN RESPONDEN 

1 CV. KARYA HIDUP SENTOSA Traktor Quick HRD 

2 PT. CENTURY BATTERIES INDONESIA Energi / Batre, Accu HRD 

3 PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Energi, Transportasi, Telekomunikasi HRD 

4 PT. HPPM Automotif / Sepeda Motor Staf HRD 

5 PT. VELASTO INDONESIA-CIKARANG PLANT Automotif / Spare Part Product Engineering Staf 

6 PT. DYNAPLAST MOULD CENTER TBK Kemasan Plastik Section Head 

7 PT. MEKAR ARMADA JAYA Automotif / Karoseri HRD 

8 PT. CG POWER SYSTEMS INDONESIA Energi / Trafo Staf Maintenance Engineering 

9 PT. PAPAJAYA AGUNG Baja / Coil Center, Strapping, Band Eyzer OPR MGR 

10 PT. GETEKA FOUNINDO Steel Casting HRD 

NO NAMA PENGGUNA BIDANG USAHA JABATAN RESPONDEN 

11 PT. ANDALAN FURNINDO Gula Rafinas Mech. Dept. Head 

12 PT. ASTRA OTOPARTS TBK. DIVISI NUSAMETAL Automotif HRD 

13 PT. BINA USAHA MANDIRI MIZUSAWA Manufakcturing/Die Casting Staf HRD 

14 PT. ANCOL TERANG METAL PRINTING INDUSTRI Metal Packaging Manager HR 

15 PT. GEMABANGUN PRONAPERKASA Pabrikasi jig elekrtonika & test fixture Manager HRD 

16 PT. COPPAL UTAMA INDOMELT Cetakan logam HRD 

17 PT. YAMAHA MOTOR PARTS MFG INDONESIA Automotif / Sepeda Motor HRD SPV 

18 PT. KYORAKU BLOWMOLDING INDONESIA Moulding Rubber / Plastic Deputy Manager HRGA 

19 KAWAN LAMA GROUP Permesinan & Alat2 Perlengkapan Industri Recruitment Manager 

20 PT. SEKAWAN GLOBAL ENGINEERING Automotif / Spare Part HRD 
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Penilaian DUDI terhadap Hard Skill Lulusan  

Kriteria Penilaian DUDI terhadap lulusan salah satunya adalah berdasarkan pada hard skill. Aspek hard 

skill yang diukur kepuasannya, yaitu menguasai bahasa asing, memiliki wawasan/pengetahuan pada keahlian 

yang dimiliki, mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi, mampu merancang produk & proses, 

mampu merancang sistem, Mampu melaksanakan/mengimplementasi bidang keahlian yang dimiliki, mampu 

melaksanakan pengendalian kerja.  Penilaian DUDI terhadap hardskill lulusan pada dasarnya terkait dengan 

tingkat harapan dan realitas yang disajikan dalam bentuk pertanyaan kuesioner dengan pilihan jawaban1) tidak 

puas, 2) kurang puas, 3) cukup puas, 4) puas, dan 5) sangat puas 

 

Hasil kuesioneruntuk unsur utama hard skillsebagai berikut : 

Tabel. 3  GAP kepuasan unsurhard skill 

No. Pertanyaan 
Nilai 

Harapan 
Nilai 

Realitas 
GAP Keterangan 

1 Menguasai bahasa asing 4.09 3.09 -1 Sangat Puas 

2 
Memiliki wawasan/pengetahuan pada keahlian 
yang dimiliki 

4.64 3.82 -0.82 Sangat Puas 

3 
Mampu mengoperasikan perangkat teknologi 
informasi 

4.32 3.91 -0.41 Sangat Puas 

4 Mampu merancang produk & Proses 4.33 3.4 -0.93 Sangat Puas 

5 Mampu merancang sistem 4.18 3.29 -0.9 Sangat Puas 

6 
Mampu melaksanakan/mengimplementasi 
bidang keahlian yang dimiliki 

4.68 3.91 -0.77 Sangat Puas 

7 Mampu melaksanakan pengendalian kerja 4.32 3.64 -0.68 Sangat Puas 

Rerata GAP -0,79 Sangat Puas 

 

 

Diagram 1.kepuasan unsurhard skill 

 

 

Dari Tabel. 3 dan Diagram 1 terlihat bahwa DUDI secara keseluruhan menilai sangat puas (-0,79) 

terhadap kompetensi Hard Skill lulusan POLMAN Bandung hasil menunjukkan secara berturut-turut kemampuan 

mengoperasikan perangkat teknologi informasi dengan GAP (-0,41), selanjutnya pengendalian kerja (-0,68), 

21 TRAKTOR QUICK Traktor Quick Staf Seleksi 

22 PT. SINAR ALUM SARANA Manufacturing Alumunium & Zinc Die Casting Quality Assurance 
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mengimplementasikan bidang keahlian yang dimiliki (-0,77), memiliki pengetahuan pada keahlian yang dimiliki (-

0,82), mampu merancang sistem (-0,9), mampu merancang produk dan proses (-0,93) dan menguasai bahasa 

asing dengan GAP cukup besar (-1) 

   

Penilaian DUDI terhadap Soft Skill Lulusan  

 

Kriteria penilaian DUDI terhadap lulusan berikutnya adalah berdasarkan pada aspek soft skill yang 

diukur kepuasannya yaitu : commitment, communication skill, detail orientation, euntreupreuneur skill, flexibility, 

integrity, leadership, lifelong learning, motivation, relationship building, self confidence, dan thinking skill,Penilaian 

DUDI terhadap soft skill lulusan pada dasarnya terkait dengan tingkat harapan dan realitas yang disajikan dalam 

bentuk pertanyaan kuesioner dengan pilihan jawaban1) tidak puas, 2) kurang puas, 3) cukup puas, 4) puas, dan 

5) sangat puas:Hasil kuesioner untuk unsur utama soft skill sebagai berikut. 

 

Tabel 4. GAP kepuasan unsursoft skill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram2. Kepuasan unsur Soft Skill 

No. Pertanyaan 
Nilai 

Harapan 
Nilai 

Realitas 
GAP Keterangan 

1 
Mampu Memahami pengetahuan terkini serta 
komitmen terhadap kualitas (Commitment) 

4.5 3.68 -0.82 Sangat Puas 

2 
Mampu berkomunikasi secara tulisan dan mampu 
berkomunikasi secara non verbal (Communication 
Skill) 

4.55 3.59 -0.95 Sangat Puas 

3 
Mampu untuk fokus pada segala hal yang penting 
(Detail Orientation) 

4.27 3.32 -0.95 Sangat Puas 

4 
Mampu untuk menjalankan kreativitas dan inovasi 
(Entrepreuner Skill) 

4.32 3.41 -0.91 Sangat Puas 

5 
Mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan 
(Flexibility) 

4.68 3.73 -0.95 Sangat Puas 

6 Kejujuran (Integrity) 4.86 3.82 -1.05 Puas 

7 Mampu berperan sebagai pemimpin (Leadership) 4.5 3.36 -1.14 Puas 

8 Memiliki keinginan untuk belajar (Lifelong Learning) 4.73 3.86 -0.86 Sangat Puas 

9 Memiliki motifasi yang tinggi (Motivation) 4.68 3.73 -0.95 Sangat Puas 

10 
Mampu bekerja secara individual maupun dalam tim 
(Relationship Building) 

4.64 3.64 -1 Puas 

11 
Percaya diri dalam melakukan tugas-tugas 
pekerjaan (Self Confidence) 

4.36 3.59 -0.77 Sangat Puas 

12 
Mampu untuk memecahkan masalah dan 
mengambil keputusan (Thinking Skill) 

4.38 3.24 -1.14 Puas 

Rerata GAP -0,98 Sangat Puas 
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Dari Tabel 4. dan Diagram 2. hasil penilaian DUDI terhadap soft skill dinilai secara rata-rata sangat puas 

(-0.96), mereka sangat puas terhadap Self confidence dengan GAP tertinggi (-0.77), commitment (-0,82), lifelong 

learning (-0,86), entreupreuneur skill (-0,91), communication skill, detail orientation, flexibility dan motivation 

mempunyai GAP yang sama (-0.95), sedangkan Leadership dan thinking skill termasuk kategori penilaian puas 

dengan GAP cukup besar (-1,14), selanjutnya integrity (-1,05) dan relationship building (-1) 

Penilaian DUDI terhadap Faktor Internal Eksternal Lulusan  

 Kriteria ketiga penilaian DUDI terhadap lulusan dalam survey Kepuasan Pengguna adalah 

berdasarkan pada faktor internal eksternal lulusan. Faktor internal eksternal lulusan yang dinilai oleh DUDI antara 

lain terdiri dari domisili disekitar lokasi industri, bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan penugasan, 

prioritas jenis kelamin tertentu, sehat jasmani dan rohani dan bersedia bekerja pada dan dengan waktu sesuai 

penugasan. Penilaian DUDI terhadap soft skill lulusan pada dasarnya terkait dengan tingkat harapan dan realitas 

yang disajikan dalam bentuk pertanyaan kuesioner dengan pilihan jawaban1) tidak puas, 2) kurang puas, 3) 

cukup puas, 4) puas, dan 5) sangat puas. Hasil kuesioner untuk unsur utama faktor internal eksternal sebagai 

berikut. 

 

Tabel 5. GAP Kepuasan Unsur Faktor Internal dan Eksternal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. kepuasan faktor internal dan eksternal 

Dari tabel 5. dan diagram 3. hasil penilaian DUDI terhadap faktor internal dan eksternal, secara 

keseluruhan mereka sangat puas (-0,24), bahkan terkait jenis kelamin DUDI menilai sangat puas dengan nilai 

(0,68) artinya lulusan POLMAN Bandung baik laki-laki maupun perempuanmempunyai kinerja dan kompetensi 

sama baiknya, kemudian domisili (-0,23), bekerja sesuai dengan dengan waktu dan penegasan (-0,45), 

ditempatkan sesuai dengan penugasan (-0,55), sehat jasmani dan rohani (-0,64)  

4. Simpulan 

Dari hasil analisa yang menitikberatkan penelitian pada target responden perusahaan-perusahaan yang 

menjalin kerjasama dengan POLMAN Bandung sepanjang tahun 2017 diperoleh tingkat kepuasanDUDI terhadap 

lulusan dengan kesimpulan sebagai berikut . 

No. Pertanyaan 
Nilai 

Harapan 
Nilai 

Realitas 
GAP Keterangan 

1 Domisili di sekitar lokasi industri 3.77 3.55 -0.23 Sangat Puas 

2 Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai penugasan 4.27 3.73 -0.55 Sangat Puas 

3 Prioritas jenis kelamin tertentu 3.09 3.77 0.68 Sangat Puas 

4 Sehat jasmani dan rohani 4.55 3.91 -0.64 Sangat Puas 

5 
Bersedia bekerja pada dan dengan waktu sesuai 
penugasan 

4.55 4.09 -0.45 Sangat Puas 

Rerata GAP -0,24 Sangat Puas 

*FIE : Faktor Internal Eksternal 
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a. Penilaian tingkat kepuasan DUDI terhadap lulusan POLMAN Bandung pada tahun 2017pada dasarnya DUDI 

sudah menganggap sangat puas terhadap kompetensi hardskill ,softskill, dan faktor internal eksternal, 

Kompetensi yang dianggap belum masuk kategori penilaian sangat memuaskan ada pada  kompetensi soft 

skill yaitu  : Integrity, relationship building, leadership dan thinking skill. 

b. Hasil-hasil yang diperoleh pada pengukuran tingkat kepuasan DUDI ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan masukan bagi semua pihak, khususnya POLMAN Bandung sendiri sebagai lembaga 

pendidikan untuk dapat merancang program-program dan menciptakan “environment” yang lebih mendukung 

terciptanya lulusan yang semakin berkualitas baik dari hardskill, softskill maupun faktor-faktor lainnya.  

c. Selain itu juga diharapkan pengukuran tingkat kepuasan DUDI ini menjadi masukan pula bagi perusahaan-

perusahaan yang melakukan rekrutmen dari lulusan-lulusan POLMAN Bandung, dengan segala kelebihan 

dan kekurangannya, serta dapat mengakselerasi terciptanya keselarasan dunia pendidikan dan dunia kerja, 

karena perusahaan/industri sudah semestinya menjadi “mitra pendidikan” bagi dunia pendidikan.  
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1. Pendahuluan 

Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang dilakukan oleh seorang 

pengajar termasuk mengembangkan dan memilih materi ajar yang tepat. Richards (2001:225) 

mengatakan pentingya materi ajar sebagai elemen kunci pengajaran Bahasa sebagai pedoman 

pembelajar di dalam mempelajari Bahasa. Bagi pebelajar, materi ajar berfungsi sebagai sumber input 

Bahasa dan praktek Bahasa yang terjadi di dalam kelas. Artinya, keberadaan materi ajar yang tepat 

sasaran merupakan suatu keharusan sebagai upaya untuk mengimplementasikan Bahasa Inggris 

sebagai tujuan khusus. Pentingya peran bahan ajar juga diungkapkan oleh Gagne, Briggs dan Wager 

(dalam Degeng, 1998) yang mengungkapkan beberapa peran strategis materi ajar, diantaranya; 

pertama, bahan ajar membantu belajar secara perorangan. Kedua, materi ajar memberikan 

keleluasaan penyiapan pembelajaran baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, materi ajar 

yang dirancang secara sistematis memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan sumber daya 

manusia secara perorangan. Keempat, materi ajar memudahkan pengelolaan proses belajar 

mengajar dengan pendekatan system; dan Kelima, memudahkan belajar, karena materi ajar 

dirancang berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana manusia belajar.  

Berdasarkan pengamatan pengusul, beberapa materi ajar ESP telah beredar di pasaran (tokok-

toko buku dan internet). Beberapa materi ajar yang tersedia seperti; English for Tourism, English for 

Pengembangan Materi Ajar English for Guiding  
Berbasis kearifan lokal 

2,1
Jurusan Diploma 3 Bahasa Inggris, FBS UNDIKSHA 

Email: armanature_explorer@yahoo.com 

This research and development (R&D) study aimed at developing English for Guiding based on local 
wisdom teaching material. There were 24 subjects of the study, consisting of 10 tours guides who work in 5 travel 
agencies, 2 lecturers who teach English for Guiding and 12 students of the fourth semester at Diploma 3 English 
Department, Undiksha University, while the object of the study was the teaching material developed in this study. 
There were three steps conducted in the study namely; 1) exploration, 2) material design development, and 3) 
validation by 2 experts to evaluate the content validity in terms of 1) accuracy, content, 2) text exploitation, 3) 
readability, and 4) layout. The result of the experts’ evaluation shows that the teaching material developed in this 
study has very high validity while the practicality level is categorized as an excellent teaching material.  

Keywords: guiding, local wisdom, tour guide 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian dan Pengembangan untuk menghasilkan Materi ajar 
English for Guiding Berbasis Kearifan Lokal. Subyek penelitian ini berjumlah 24 orang, yang terdiri dari 10 
pemandu wisata/tour guides yang bekerja pada 5 travel agency yang ada di Bali, 2 orang dosen pengampu mata 
kuliah English for Guiding, dan 12 orang mahasiswa semester IV pada jurusan Diploma III Bahasa Inggris, 
Fakultas Bahasa dan Seni Undiksha. Sedangkan obyek penelitian ini adalah materi ajar English for Guiding yang 
dikembangkan. Pengembangan materi ajar pada penelitian ini mengikuti tiga tahapan, yang meliputi; 1) tahap 
explorasi, 2) tahap pengembangan desain materi ajar, dan 3) tahap validasi. Selanjutnya validasi dilakukan oleh 2 
pakar ahli yang menilai materi ajar dalam hal; 1) ketepatan, isi, 2) eksploitasi teks, 3) keterbacaan, dan 4) 
perwajahan. Hasil penilaian pakar menunjukkan bahwa materi ajar yang dikembangkan masuk pada kategori 
sangat tinggi/very high sedangkan tingkat kepraktisan dikategorikan sangat sempurna/excellent.  

 
 

Kata kunci: guiding, kearifan lokal, pemandu wisata 
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Front Office, English for Food and Beverages, dan beberapa buku ESP (English for Specific 

Purposes)  yang lain. Namun demikian materi ajar English for Guiding belum tersedia di pasaran.  

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti terkait pengembangan materi ajar untuk 

tujuan khusus, antara lain, Munir (2014) meneliti tentang pengembangan materi ajar Bahasa Inggris 

untuk agen travel (sebuah kajian English for Occupational Purposes/EOP). Penelitian ini telah 

menghasilkan produk berupa materi ajar English for Travel Agent yang berguna untuk agent travel 

agent yang ada di Sumatra Barat. Selanjutnya, Saputro, dkk (2014) mengembangkan bahan ajar 

menulis berbasis nilai-nilai kearifan lokal untuk SMP Muhammadiyah 1 Tulang Bawang Tengah Kelas 

VII semester 1. Bahan ajar yang dikembangkan ini efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

guru dengan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal, khususnya pada pelajaran Bahasa 

Indonesia pada kompetensi menulis di kelas VII semester 1. Namun demikian, penelitian untuk 

mengembangkan materi ajar English for Guiding berbasis kearifan lokal belum pernah dilakukan. 

Sementara pada sisi kebutuhan, posisi Bali sebagai destinasi wisata paforit dunia 

membutuhkan pemandu wisata profesional yang bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Hal ini 

sangat penting mengingat pentingnya peran seorang pemandu wisata sebagai representatif Bali dan 

Indonesia secara lebih luas. Peran mereka yang bertugas untuk memandu wisatawan selama mereka 

menikmati liburan di Bali sangatlah besar. Image/citra Bali sebagai destinasi wisata pavorit dunia 

sangat ditentukan oleh kepuasan wisatawan pada pelayanan yang diberikan oleh para pemandu 

wisata ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, 

para pemandu wisatawan mutlak harus memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris yang 

memadai. Seorang pemandu wisata yang professional mutlak harus bisa memberikan informasi yang 

detail tentang Bali, kebudayaan bali yang meliputi system nilai, Bahasa, serta tradisi masyarakat Bali, 

keterampilan masyarakat, sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta struktur masyrakat dan 

kehidupan social masyarakat Bali yang menjadi penciri khusus Bali yang telah menjadi daya tarik 

yang sangat luar biasa sehingga wisatawan berkunjung ke Bali. 

Sebagai lembaga pendidikan, Jurusan Bahasa Inggris Diploma III yang dilengkapi dengan 

rancang bangun kurikulum yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar kerja diharapkan 

dapat menghasilkan lulusan sebagai tenaga vocational yang memiliki keterampilan bahasa Inggris 

kepariwisataan dan berdedikasi tinggi yang memenuhi persyaratan baku optimal untuk mampu 

menghadapi tantangan di masa depan dan berdaya saing tinggi. Artinya, peran lulusan sangat besar 

di dalam kemajuan kepariwisataan di Bali. 

Untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standard yang dijelaskan di atas, perlu 

dilakukan upaya untuk meningkatkan pembelajaran yang salah satunya dengan merancang materi 

ajar yang memuat kearifan lokal yang bisa memfasilitasi tujuan pembelajaran siswa baik tujuan 

pembelajaran jangka pendek maupun tujuan pembelajaran jangka panjang. Artinya, materi ajar yang 

dirancang bisa memberikan kesempatan pembelajar untuk belajar komukasi yang sesungguhnya 

yang memungkinkan pembelajar untuk mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan topik-

topik yang diangkat sesuai dengan kearifan lokal sehingga pembelajar mampu berkomunikasi dalam 

kaitannya dengan pemberian informasi yang detail tentang Bali, kebudayaan bali yang meliputi 

system nilai, Bahasa, serta tradisi masyarakat Bali, keterampilan masyarakat, sumber daya alam dan 

sumber daya manusia, serta struktur masyrakat dan kehidupan sosial masyarakat Bali yang menjadi 

penciri khusus Bali yang telah menjadi daya tarik yang sangat luar biasa sehingga wisatawan 

berkunjung ke Bali. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian dan pengembangan untuk merancang materi ajar 

English for Guiding berbasis kearifan lokal menjadi sangat mendesak. Materi ajar ini nantinya akan 

bermanfaat untuk terjadinya penguasaan Bahasa Inggris mahasiswa khususnya Bahasa Inggris untuk 

pemandu wisata. Penelitian ini menghasilkan materi ajar English for Guiding berbasis kearifan lokal 

yang bisa memberikan kesempatan pembelajar untuk belajar komukasi yang sesungguhnya dengan 

topik-topik yang diangkat sesuai dengan kearifan lokal sehingga pembelajar mampu berkomunikasi 

dalam kaitannya dengan pemberian informasi yang detail tentang Bali, kebudayaan bali yang meliputi 

system nilai, Bahasa, serta tradisi masyarakat Bali, keterampilan masyarakat, sumber daya alam dan 

sumber daya manusia, serta struktur masyrakat dan kehidupan sosial masyarakat Bali yang menjadi 
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penciri khusus Bali yang telah menjadi daya tarik yang sangat luar biasa sehingga wisatawan 

berkunjung ke Bali.  

2. Metode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development) untuk menghasilkan materi ajar English for Guiding berbasis kearifan lokal. Menurut 

Gall & Gall (2003) Penelitian Pengembangan adalah sebuah penelitian yang hasil temuan evaluasinya 

digunakan untuk mengembangkan sebuah produk yang baru. Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam 

penelitian ini; 1) tahap explorasi (analisis dokumen, penyebaran angket,dan wawancara),2) tahap 

Pengembangan materi ajar, dan 3) tahap validasi. Untuk mengembangkan validitas(kesahihan) data 

penelitian 2 orang pakar melakukan penilaian apakah materi ajar yang dikembangkan layak/tidak 

untuk digunakan. Hasil evaluasi dari pakar kemudian di analisa dengan menggunakan rumus validitas 

Gregory (Gregory 2000). Sedangkan kepraktisan materi ajar di nilai oleh 2 orang dosen pengampu 

mata kuliah English for Guiding pada Jurusan Diploma 3 Bahasa Inggris. Penelitian ini dilakukan pada 

Jurusan Diploma III Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Undiksha Singaraja.  

Subyek penelitian ini berjumlah 24 orang, yang terdiri dari 10 pemandu wisata/tour guides yang 

bekerja pada 5 travel agency yang ada di Bali, 2 orang dosen pengampu mata kuliah English for 

Guiding pada Jurusan Diploma III Bahasa Inggris, dan 12 orang mahasiswa semester IV pada jurusan 

Diploma III Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Undiksha. Sedangkan obyek penelitian ini 

adalah materi ajar English for Guiding yang akan  dikembangkan, 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

a. Materi ajar English for Guiding yang sesuai dengan kearifan lokal 

1) Hasil Analisis Dokumen 

Sumber data adalah syllabus yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah English for 

guiding. Disamping itu, analisis juga dilakukan terhadap buku-buku yang dipergunakan dosen 

pengampu mata kulaih English for Guiding dan buku teks dari berbagai sumber, baik buku-buku yang 

ada di toko-toko buku maupun buku-buku yang bisa diakses di internet. Hasil analisis dokumen yang 

dilakukan menunjukkan bahwa dosen pengampu mata kuliah English for guiding pada jurusan 

Diploma III Bahasa Inggris Undiksha belum memiliki materi bahan ajar English for Guiding yang 

sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini terlihat dari syllabus dan buku-buku yang dipergunakan oleh 

dosen pengampu mata kuliah English for guiding di Jurusan Diploma III Bahasa Inggris. Hasil 

penelusuran buku-buku yang ada di toko-toko buku dan buku-buku yang bisa diakses di internet juga 

menunjukkan bahwa materi bahan ajar English for Guiding yang sesuai dengan kearifan lokal belum 

tersedia di toko-toko buku maupun buku-buku yang bisa diakses di internet. 

 

2) Hasil Penyebaran Questionaire kepada responden, 

Respon dari angket/questionnaire yang disebarkan kepada 24 orang responden dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

Pendapat responden tentang pentingnya pemahaman Bali secara umum untuk memberikan 

pelayanan yang professional kepada wisatawan: 87.5 % respondent Sangat Setuju (SS) bahwa untuk 

bisa memberikan jasa pemanduan secara professional seorang pemandu wisata di Bali harus 

memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang Bali secara umum. Hal ini senada pula dengan 

tanggapan mereka terhadap pernyataan item no 2 yang menyatakan bahwa pemahaman tentang Bali 

secara umum yang baik dan benar membuat seorang pemandu wisata tampil percaya diri 

 Persepsi pentingnya pemahaman jenis-jenis upacara di Bali untuk memberikan pelayanan 

yang professional kepada wisatawan, dimana  

79 % respondent Sangat Setuju (SS) bahwa pemahaman jenis-jenis upacara di Bali sangat penting 

untuk memberikan pelayanan yang professional kepada wisatawan. Hal ini senada pula dengan 

tanggapan mereka terhadap pernyataan item no 2 yang menyatakan bahwa pemahaman tentang 

fungsi berbagai jenis upacara di Bali sangat penting untuk memberikan pelayanan yang professional 

kepada wisatawan.  
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Persepsi tentang pentingnya pemahaman tentang jenis-jenis atraksi wisata dan aktivitas wisata 

yang ada di Bali untuk memberikan pelayanan yang professional kepada wisatawan, dimana 91 % 

respondent Sangat Setuju (SS) bahwa seorang pemandu wisata harus memahami jenis-jenis atraksi 

wisata yang ada di Bali untuk memberikan pelayanan yang professional kepada wisatawan. Hal ini 

senada pula dengan tanggapan mereka terhadap pernyataan item no 2 yang menyatakan bahwa 

seorang pemandu wisata harus memahami jenis-jenis aktivitas wisata yang ada di Bali untuk 

memberikan pelayanan yang professional kepada wisatawan. 

Persepsi tentang pentingnya pemahaman obyek-obyek wisata yang ada di Bali untuk 

memberikan pelayanan yang professional kepada wisatawan, dimana 92 % respondent Sangat Setuju 

(SS) bahwa pemahaman tentang obyek-obyek wisata yang ada di Bali sangat penting untuk 

memberikan pelayanan yang professional kepada wisatawan. 

Persepsi pentingnya pemahaman tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Bali untuk 

memberikan pelayanan yang professional kepada wisatawan, dimana 92 % respondent Sangat Setuju 

(SS) bahwa Pemahaman tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Bali sangat penting untuk 

memberikan pelayanan yang professional kepada Wisatawan. 

Persepsi pentingnya penguasaan teknik dan Bahasa yang tepat dalam rangka menjual produk-

produk wisata, dimana 79 % respondent Sangat Setuju (SS) bahwa penguasaan teknik dan Bahasa 

yang tepat dalam rangka menjual produk-produk wisata sangat penting. Hal ini senada pula dengan 

tanggapan mereka terhadap pernyataan item no 2 yang menyatakan bahwa penguasaan teknik dan 

Bahasa yang tepat dalam rangka menjual produk-produk wisata sangat penting untuk 

memaksimalkan pendapatan sorang pemandu wisata. 

 

3) Hasil Wawancara/Interview 

Untuk mendukung hasil angket/questionnaire di atas, wawancara dilakukan terhadap 24 

responden. Pertama, responden diberikan pertanyaan “Apakah penting memahami Bali secara umum 

untuk bisa memberikan pelayanan yang professional kepada wisatawan? Jika ya, jelaskan secara 

lebih detail mengapa penting pengetahuan dan pemahaman tentang Bali untuk mendukung anda 

sebagai pemandu wisata yang professional! Menanggapi pertanyaan tersebut, 100 % responden 

mengatakan bahwa pemahaman yang benar tentang Bali secara umum sangatlah penting. Ada 

beberapa alasan yang mereka kemukakan mengapa pemahaman tentang Bali secara umum sangat 

penting. Pertama, pemahaman tentang Bali secara umum akan membuat mereka percaya diri untuk 

memberikan dan menyampaikan informasi kepada wisatawan. Kedua, penyampaian informasi yang 

benar dan akurat merupakan modal yang sangat penting untuk meyakinkan wisatawan sehingga 

mereka merasa nyaman bersama mereka selama liburan di Bali.   

Pertanyaan kedua yang diajukan dalam interview adalah “Apakah perlu seorang pemandu 

wisata memahami jenis-jenis upacara yang ada di Bali? Menanggapi pertanyaan ini responden 

mengatakan bahwa pemahaman yang detail tentang jenis-jenis upacara yang ada di Bali sangat 

penting mengingat pariwisata Bali adalah pariwisata berbasis kebudayaan.  

Pertanyaan ketiga dalam interview “Apakah jenis-jenis atraksi wisata dan aktivitas wisata yang 

ada di Bali perlu untuk diketahui untuk memberikan pelayanan yang professional kepada wisatawan? 

Menanggapi pertanyaan di atas responden mengatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan 

tentang jenis-jenis atraksi wisata dan aktivitas wisata sangatlah penting karena semakin banyak 

seorang pemandu wisata bisa menjelaskan jenis-jenis atraksi wisata dan aktivitas wisata semakin 

banyak kemungkinan wisatawan untuk melakukan aktivitas wisata selama mereka melakukan liburan 

di Bali.  

Pertanyaan keempat, responden diberikan pertanyaan “ Apakah pemahaman tentang obyek-

obyek wisata yang ada di Bali diperlukan untuk menjadi seorang pemandu wisata yang professional?” 

Tanggapan atas pertanyaan ini responden mengatakan bahwa seorang pemandu wisata di Bali 

mutlak harus mengetahui semua obyek-obyek wisata yang ada di Bali karena dengan pemahaman 

yang detail tentang obyek-obyek yang ada seorang pemandu wisata bisa memberikan penjelasan 

kepada wisatawan dan berusaha untuk merekomendasikan kepada wisatawan agar wisatawan mau 
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mengunjungi beberapa obyek wisata yang ada sehingga seorang pemandu wisata meiliki kesempatan 

tour yang banyak dengan wisatawan selama mereka liburan di Bali.  

Selanjutnya responden diberikan pertanyaan “Apakah pemahaman tentang kehidupan sehari-

hari masyarakat Bali diperlukan bagi seorang pemandu wisata?” Tanggapan atas pertanyaan ini, 

responden mengatakan bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat lokal merupkan salah satu daya 

tarik wisatawan, jadi memahami kehidupan masyarakat lokal merupakan suatu keharusan. 

Pertanyaan keenam, “Apakah perlu sorang pemandu wisata memiliki penguasaan teknik dan 

Bahasa yang tepat dalam rangka menjual produk-produk wisata? Menanggapi pertanyaan ini, 

responden mengatakan bahwa seni menjual produk merupakan keahlian yang mutlak diperlukan oleh 

seorang pemandu wisata karena sebagai seorang pemandu wisata harus bisa menjual produk wisata 

sebanya mungkin kepada wisatawan, karena salah satu penghasilan seorang pemandu wisata 

berasal dari fee penjualan produk.  

Terakhir, responden di berikan pertanyaan “Apakah kendala-kendala yang saudara temukan di 

dalam mempelajari materi guiding khususnya guiding di Bali?” Menaggapi pertanyaan ini, responden 

mengatakan bahwa selama ini sangat sulit untuk mendapatkan materi guiding yang sesuai dengan 

kebutuhan pemanduan wisata di Bali.  

 

b. Desain Materi Ajar 

Materi bahan ajar ini didisain berdasarkan kebutuhan pembelajaran Bahasa Inggris untuk 

pemandu wisata/English for Guiding. Materi ajar ini diberi judul “English for Guiding: Becoming a 

Professional Tour Guide”. Materi ajar ini didisain untuk menjadi referensi bagi dosen pengampu 

mata kuliah English for Guiding serta menyiapkan lulusan Jurusan Diploma III Bahasa Inggris menjadi 

pemandu wisata yang professional. Disamping itu, materi ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi 

pemandu wisata di Bali agar mereka bisa memberikan informasi yang benar dan akurat tentang Bali 

secara umum dan materi-materi yang berkaitan tentang tugas pemanduan wisata.  

Adapun materi yang disajikan berupa topik-topik yang benar-benar diperlukan oleh seorang 

pemandu wisata di dalam memberikan pelayanan pemanduan wisata, diantaranya; describing tourism 

facilities, tourism attractions, offering tourism products,  describing tour packages, taking reservation, 

welcoming guest at the airport, transferring to hotel, tour presentation, dan Selling tour products.   

Materi ajar yang disajikan diambil dari beberapa materi otentik dan semi otentik. Materi otentik 

dipilih dari sumbernya tanpa melalui revisi ataupun perbaikan. Sementara materi semi-otentik diambil 

dengan dari sumber materi aslinya dan dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan. Untuk 

mengantisifasi adanya plagiasi, peneliti mencantumkan sumber materi yang diambil dari sumbernya, 

seperti brosur, website, dll. Hal ini disesuaikan dengan teori teknik pengembangan materi ajar. 

McDonough dan Shaw (dalam Islam dan Mares, 2003) mengusulkan lima teknik yang bisa dilakukan 

di dalam mengembangkan materi ajar, diantaranya; 1) menambahkan, menambahkan materi lainnya 

dengan cara memperluas dalam hal kuantitas dan memperdalam dalam hal kaulitas. 2) Membuang, 

dengan cara membuang bagian-bagian tetentu (secara kuantitas) dan menghilangkan bagian-bagian 

tertentu dan memfokuskan pada bagian lainnya (secara kualitas). 3) Menyederhanakan, dengan cara 

mengurangi panjangnya teks sehingga pebelajar dapat memahami teks tersebut dengan lebih mudah. 

4) Mengurutkan, dengan cara mengurutkan aktivitas dengan cara yang berbeda yang membuat 

pembelajaran terlihat lebih sistematis. 5) Mengganti, dengan cara mengganti materi yang sudah ada 

dengan pertimbangan (umpamanya ketertarikan terhadap budaya tertentu). 

 Hal ini dilakukan agar materi yang dikembangkan sesuai dengan kebuthan pemandu wisata 

terhadap materi bermuatan lokal. Pembelajaran kearifan lokal memiliki peran yang sangat strategis, 

diantanya; 1) kearifan lokal sebagai pembentuk identitas, 2) bukan merupakan nilai asing bagi 

pemiliknya, 3) keterlibatan emosional masyarakat dalam penghayatan kearifan lokal yang kuat, 

mampu menumbuhkan harga diri, dan 5) meningkatkan martabat bangsa (Rahyono, 2009).  

Materi ajar yang disusun ini terdiri dari tiga bagian utama. Bagian awal materi ajar ini memuat 

Cover yang didisain dengan penampilan yang atraktif, dengan gambar dan warna yang mampu 

menarik minat untuk membaca. Selain cover, pada bagian awal ini juga dilengkapi dengan kata 

pengantar dan daftar isi.  
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Bagian utama materi ajar ini terdiri dari 9 unit. Unit 1 membahas describing tourism facilities, 

Unit 2 tourism attractions, Unit 3 offering tourism products,  Unit 4 describing tour packages, Unit 5 

taking reservation, Uit 6 welcoming guest at the airport, Unit 7 transferring to hotel, Unit 8 tour 

presentation, Unit 9 selling tour products. Setiap unit diakhiri dengan latihan-latihan yang menuntut 

pembelajar untuk aktif berbicara di depan kelas.  

Pada bagian akhir materi ajar ini memuat Daftar Pustaka dan profil penulis serta contributor 

bahan ajar. Hal ini dimaksudkan agar pembelajar dapat menelusuri bahan lainnya yang terkait dengan 

topik yang dibahas. Desain materi ajar tersebut selanjutnya disusun menjadi materi ajar English for 

Guiding.  

 

c. Validitas Materi Ajar English for Guiding yang dikembangkan  

Hasil penilaian kedua pakar ahli terhadapmateri ajar yang dikembangkan yang dianalisis 

dengan menggunakan formula Gregory menunjukkan bahwa materi ajar yang dikembangkan 

dikategorikan relevan dengan skor 1.00. masuk pada kategori Very High (sangat tinggi). Materi ajar 

yang dikembangkan layak untuk dipergunakan karena telah memenuhi kriteria instrument penilaian 

yang baik, diantaranya validitas dan reliabilitas (Marhaeni, 2012). Sementara itu, tingkat kepraktisan 

materi ajar yang dikembangkan dikategorikan excellent/sempurna. Artinya, materi ajar yang 

dikembangkan telah memuat materi-materi yang sesuai dengan kearifan lokal.  

Menurut Keraf (2010), ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di dalam penyajian 

kearifan lokal. Pertama, pengetahuan lokal, yang memuat informasidan data mengenai kharakter 

keunikan lokal serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk menghadapai masalah serta 

solusinya. Kedua, budaya lokal, yang berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan yang telah terpola 

sebagai tradisi lokal, yang meliputi sistem nilai, bahasa, tradisi, dan teknologi. Ketiga, keterampilan 

lokal, diantaranya keahlian dan kemampuan masyarakat setempat untuk menerapkan dan 

memenafaatkan pengetahuan yang dimiliki. Keempat, sumber lokal, yang meliputi sumber yang 

dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan fungsi-fungsi utamanya. 

Kelima, proses social lokal, yang meliputi bagaimana suatau masyarakat dalam menjalankan fungsi-

fungsinya, serta tindakan social yang dilakukan, tata hubungan social serta control social yang ada.

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dipandang perlu dan mendesak untuk mengembangkan 

materi ajar English for Guiding Berbasis Kearifan Lokal. Materi bahan ajar ini diberi judul “English for 

Guiding: Becoming a Professional Tour Guide” dan disain berdasarkan kebutuhan pembelajaran 

Bahasa Inggris untuk pemandu wisata. Materi ajar ini didisain untuk menjadi referensi bagi dosen 

pengampu mata kuliah English for Guiding serta menyiapkan lulusan Jurusan Diploma III Bahasa 

Inggris menjadi pemandu wisata yang professional. Materi ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi 

pemandu wisata di Bali agar mereka bisa memberikan informasi yang benar dan akurat tentang Bali 

secara umum dan materi-materi yang berkaitan tentang tugas pemanduan wisata.  Materi yang 

disajikan berupa topik-topik yang benar-benar diperlukan oleh seorang pemandu wisata di dalam 

memberikan pelayanan pemanduan wisata.   
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the needs of integrated science learning module’s development to increase the 
values of character and science literacy of junior high school students. Research subjects include science 
curriculum of junior high school and science teachers of SMP Negeri 8 Denpasar. Research objects include basic 
competence of science subjects, relevant topics or materials to be integrated in integrated science learning, 
student character values, student science literacy and various teacher constraints in implementing science 
lessons, especially science-integrated integrated approaches. The data of this study were compiled collected 
through literature studies, listings and interviews. The results of research related to the analyze the needs that is 
required science modules with content presented in an integrated and scientific approach in order to improve 
students' character values and science literacy students. 
 

Keywords: needs analysis, integrated science learning module, scientific approach 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan modul pembelajaran IPA terpadu 
berpendekatan saintifik untuk meningkatkan nilai-nilai karakter dan literasi sains siswa SMP. Subjek penelitian 
meliputi kurikulum pembelajaran IPA SMP dan guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 8 Denpasar. Objek 
penelitian meliputi kompetensi dasar mata pelajaran IPA, topik-topik atau materi yang relevan untuk 
diintegrasikan dalam pembelajaran IPA terpadu, nilai-nilai karakter siswa, literasi sains siswa dan berbagai 
kendala-kendala guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA, khususnya IPA terpadu yang berpendekatan 
saintifik. Data penelitian ini terdiri dikumpulkan melalui studi kepustakaan, daftar isian dan wawancara. Hasil 
penelitian terkait dengan analisis kebutuhan ini yaitu diperlukan modul mata pelajaran IPA dengan muatan yang 
disajikan secara terpadu dan berpendekatan saintifik dalam rangka meningkatkan nilai-nilai karakter siswa dan 
literasi sains siswa. 
 

Kata kunci: analisis kebutuhan, modul pembelajaran IPA terpadu, pendekatan saintifik 

 
  

1. Pendahuluan 

 Penerapan kurikulum 2013 untuk mata pelajaran IPA dalam beberapa tahun terakhir di 

sejumlah sekolah di Indonesia telah mengakomodasikan tiga hal yang penting, meliputi pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, pendidikan karakter dan literasi sains siswa. Pendekatan saintifik dan 

literasi sains yang saat ini telah ditekankan secara eksplisit dalam pembelajaran IPA dilatarbelakangi 

oleh salah satu fakta yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia menempati urutan rendah dalam 

ajang TIMSS maupun PISA di bidang sains dibandingkan siswa dari negara lain. Untuk pendidikan 

karakter yang mulai dieksplisitkan sejak kurikulum 2006 (KTSP) dilatarbelakangi oleh maraknya 

fenomena sosial yang terjadi di waktu silam hingga sekarang, mulai dari tindak kekerasan (tawuran), 

tindak kriminal (pencurian, perampokan, pembegalan dan lain sebagainya) pada remaja usia sekolah 

bahkan tindak kriminal pada skala besar serta secara langsung merugikan negara.  Salah satu 

contohnya yaitu perilaku korupsi oleh oknum pejabat pemerintah. Latar belakang inilah yang memacu 

usaha pemerintah untuk memperbarui kurikulum pendidikan di Indonesia dalam rangka 

mempersiapkan lulusan ataupun generasi muda yang tidak hanya mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional tetapi juga mampu bersikap dinamis dan bisa menjawab berbagai tantangan serta persoalan 

yang dialami oleh negara Indonesia ini. Wujud pembaruan kurikulum tersebut dapat dilihat pada 

kurikulum 2013 yang saat ini sedang diimplementasikan secara bertahap oleh sebagian besar sekolah 

di Indonesia. 

 Sejumlah penelitian terdahulu memberikan informasi bahwa sumber belajar merupakan salah 

satu aspek yang ikut memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan 
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terkait dengan implementasi kurikulum 2013. Penelitian oleh Rusilowati tentang analisis buku ajar IPA 

pada tahun 2014 menyebutkan bahwa sejumlah buku ajar IPA yang digunakan di sekolah-sekolah 

kota Semarang memiliki literasi sains yang kurang proporsional. Lebih banyak buku yang teramati, 

dari segi konten menitikberatkan pada pengetahuan sains meliputi fakta, konsep, prinsip dan hukum. 

Konten interaksi sains terhadap teknologi dan masyarakat sangat sedikit bahkan ada buku yang 

samasekali tidak menyajikannya. Kajian penelitian yang serupa oleh Lailatul et al. pada tahun 2015 

tentang kajian isi buku elektronik sekolah (BSE) mata pelajaran biologi. Hasilnya buku BSE mata 

pelajaran biologi paling banyak menyajikan sains sebagai batang tubuh pengetahuan. Hanya sedikit 

persentase konten buku menyajikan tentang sains sebagai cara untuk menyelidiki dan sains sebagai 

cara untuk berpikir. Asri & Lilik (2015) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil observasi, buku ajar 

IPA SMP dengan kurikulum 2013 yang digunakan saat ini, dari segi konten masih jauh dari ideal. Ideal 

menurut peraturan pemerintah yang menekankan materi IPA harus disajikan secara terpadu. 

Sementara buku ajar yang tersedia secara nasional masih cenderung parsial antara materi kimia, 

fisika dan biologi. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa walaupun telah disediakan buku 

ajar wajib bagi guru dan siswa, tetap saja sumber belajar tersebut belum cukup untuk menunjang guru 

dalam melaksanakan pembelajaran yang berpendekatan saintifik dan menekankan pada literasi sains 

dan nilai-nilai karakter. Untuk itu perlu dikembangkan salah satu jenis bahan ajar pendukung guru 

yaitu modul pembelajaran IPA terpadu. Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis 

dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, agar peserta didik dapat belajar secara 

mandiri atau belajar secara terbimbing oleh guru (Prastowo, 2015). Pembelajaran IPA terpadu 

khususnya untuk tingkat sekolah menengah pertama, merupakan pembelajaran dengan bidang ilmu 

IPA yang dikemas secara utuh dan terpadu dengan mengaitkan pemahaman dari tinjauan fisika, kimia 

dan biologi (Hastuti, Sunarno dan Sukarmin, 2014). Jadi modul pembelajaran IPA terpadu dapat 

dikatakan sebagai bentuk bahan ajar yang membantu peserta didik untuk mempelajari ilmu IPA 

terpadu secara mandiri ataupun dengan bimbingan guru. Modul pembelajaran IPA terpadu ini 

dirancang berpendekatan saintifik sesuai dengan hakikat bahwa IPA atau sains merupakan proses 

dan produk. Pembelajaran IPA sebagai proses diyakini akan membiasakan siswa dalam 

mengaktualisasikan nilai-nilai karakter. Pembelajaran IPA sebagai pencapaian produk salah satunya 

adalah mengupayakan untuk meningkatkan literasi sains siswa. Mengingat pokok utama masalah 

dalam penelitian ini adalah bahan ajar, maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisis kebutuhan 

yang hasilnya nanti akan digunakan sebagai dasar pengembangan model pembelajaran IPA terpadu 

untuk meningkatkan nilai-nilai karakter dan literasi sains siswa SMP. 

 

2. Metode 

 Analisis kebutuhan pada penelitian ini merupakan bagian awal dari penelitian utama yaitu 

penelitian pengembangan yang mengadopsi model pengembangan 4D dari Thiagarajan. Model 

pengembangan ini dinamakan model 4D (four-D model) karena model ini merupakan model 

pengembangan instruksional proses yang terdiri dari empat tahap meliputi define, design, develop dan 

disseminate (Thiagarajan, Sammel dan Semmel, 1974). Tahap pertama yaitu define merupakan tahap 

yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, terutama kaitannya dengan analisis kebutuhan 

terhadap pengembangan modul pembelajaran IPA berpendekatan saintifik. Subjek dalam penelitian 

ini meliputi kurikulum pembelajaran IPA SMP dan guru-guru pengampu mata pelajaran IPA di SMP 

Negeri 8 Denpasar. Objek penelitian meliputi kompetensi dasar mata pelajaran IPA, topik-topik atau 

materi IPA yang relevan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran IPA terpadu berpendekatan 

saintifik, nilai-nilai karakter siswa dan literasi sains siswa. Data penelitian dikumpulkan melalui 

aktivitas studi literatur dan studi lapangan dengan menggunakan instrumen daftar isian dan pedoman 

wawancara. Instrumen daftar isian digunakan untuk mengumpulkan data dalam studi literatur terkait 

dengan kebutuhan pengembangan produk, nilai-nilai karakter serta literasi sains berdasarkan 

penelitian terdahulu, kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran IPA, serta 

konsep-konsep IPA yang relevan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran IPA terpadu. Instrumen 

pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan pandangan guru 

terhadap mata pelajaran IPA terpadu, pendekatan saintifik, pendidikan karakter dan literasi sains 
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siswa. Selain itu juga pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan 

kendala-kendala guru dalam melaksanakan proses pembelajaran IPA yang berbasis pendekatan 

saintifik. Seluruh data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

 Terdapat beberapa hal pokok hasil penelitian yang menjadi dasar diperlukannya 

pengembangan modul pembelajaran IPA terpadu meliputi (1) hasil studi literatur penelitian terdahulu 

tentang pentingnya pengembangan modul pembelajaran IPA terpadu, (2)  hasil studi literatur tentang 

kurikulum pembelajaran IPA SMP dan (3) hasil studi lapangan terkait pandangan guru tentang nilai-

nilai karakter dan literasi sains, serta kendala-kendala guru dalam menerapkan pembelajaran IPA 

terpadu yang berpendekatan saintifik. Pertama, penelitian oleh Rusilowati tahun 2014 tentang analisis 

buku ajar IPA yang digunakan di Semarang ditinjau dari muatan literasi sains menemukan bahwa 

profil literasi sains yang terkandung dalam buku ajar IPA masih cenderung menekankan pada 

pengetahuan sains, yakni menyajikan fakta-fakta, konsep, prinsip, hukum, hipotesis, teori, model dan 

pertanyaan-pertanyaan yang meminta siswa untuk mengingat pengetahuan atau informasi. Adapun 

rekomendasinya terutama bagi penulis buku adalah agar ditambahkan muatan kategori penyelidikan 

hakikat sains, sains sebagai cara berpikir, interaksi antara sains, teknologi dan masyarakat agar dapat 

melatih siswa untuk berpikir secara saintifik dan kreatif.  Penelitian oleh Hastuti, Sunarno dan 

Sukarmin tahun 2014 menyimpulkan bahwa modul IPA terpadu yang dikembangkan berbasis 4D 

sukses diterapkan di sebuah SMP di Provinsi Jawa Tengah. Rekomendasi yang diajukan bahwa 

materi tentang kalor, perubahan wujud zat secara fisik serta energi dan perubahannya sangat 

potensial untuk dibelajarkan secara terpadu dengan menggunakan tema yang sesuai. Terakhir yaitu 

penelitian oleh Palayaswati, Masykuri dan Prayitno pada tahun 2015 tentang pengembangan modul 

IPA terpadu berbasis inkuiri menyimpulkan bahwa modul IPA terpadu berbasis inkuiri yang telah 

dikembangkan ternyata dapat melatih sikap sosial siswa terutama kejujuran dan ketelitian. 

Rekomendasi yang diberikan bahwa harus ditentukan tema-tema yang tepat dan relevan dengan 

materi agar modul dapat dikembangkan dan diterapkan dengan baik sesuai fungsinya. Kedua, hasil 

studi literatur terhadap kurikulum 2013 khususnya pada kurikulum mata pelajaran IPA terdapat 

sebanyak 66 kompetensi dasar (KD) yang terdiri dari 33 KD pengetahuan dan 33 KD keterampilan. 

Keseluruhan KD benar-benar tersusun secara runtut di tiap-tiap kelasnya, baik kelas VII, kelas VIII 

maupun kelas IX. Hanya saja berdasarkan analisis buku siswa mata pelajaran IPA kurikulum 2013, 

materi-materi antar KD masih disajikan secara terpisah. Kondisi yang demikian sangat berpeluang 

besar untuk dilakukan integrasi antar KD yang relevan dengan bantuan tema, sehingga pembelajaran 

IPA yang terpadu dapat diwujudkan. Ketiga, hasil studi lapangan berupa wawancara terhadap guru-

guru mata pelajaran IPA terdiri dari beberapa hal pokok sebagai berikut. (1) nilai-nilai karakter 

merupakan suatu hal yang penting bagi guru untuk ditanamkan atau dibiasakan pada siswa karena 

menyangkut harapan masyarakat akan lulusan yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter. Tidak 

mudah menyelipkan pendidikan karakter di sela-sela pembelajaran apalagi bila hanya disampaikan 

secara lisan. Harus ada aktivitas pembelajaran tertentu yang dapat memberikan nurturant efect bagi 

pembiasaan prilaku siswa yang mencerminkan nilai-nilai karakter. Kendala guru yang dialami terkait 

penanaman nilai karakter siswa yaitu minimnya bahan pembelajaran yang dimiliki dengan aktivitas 

yang dapat membantu siswa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai karakter. (2) Mengenai literasi 

sains, disampaikan oleh guru bahwa salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan literasi sains adalah buku siswa mata pelajaran IPA kurikulum 2013. Namun bagi 

guru pengajar, satu buku tersebut tidak cukup. Harus ditambahkan dengan buku-buku lain dan akan 

lebih baik lagi jika ada bahan ajar tertentu yang relevan dengan kondisi kelas serta memuat lebih 

banyak konten-konten yang dapat melatih literasi sains siswa. (3) Tentang kurikulum 2013 yang 

menekankan pendekatan saintifik 5 M (mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan 

mengomunikasikan) disampaikan oleh guru pengajar mata pelajaran IPA bahwa tidak setiap 

mengajar, pendekatan tersebut dapat dilakukan di kelas. Banyak faktor yang menjadi penyebab 

kendala tersebut, salah satunya karena tidak semua aktivitas dalam buku siswa/buku guru dapat 
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dilakukan serta kurang lengkapnya bahan ajar buatan guru.  Secara teori apabila terdapat bahan ajar 

berbasis pendekatan saintifik yang memadai untuk materi tertentu, maka seharusnya pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran akan dapat dilakukan sesering mungkin. 

 

Pembahasan 

 Data deskriptif yang diperoleh dari hasil studi literatur maupun studi lapangan menunjukkan 

bahwa modul pembelajaran IPA terpadu yang berpendekatan saintifik memang sangat diperlukan, di 

samping untuk mempermudah guru dalam implementasi pembelajaran berbasis pendekatan saintifik, 

juga untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa dalam pembelajaran serta meningkatkan 

literasi sains siswa. Hasil-hasil penelitian terdahulu tentang buku ajar IPA dan keberhasilan modul 

pembelajaran IPA dikembangkan dan diterapkan oleh sejumlah kelas menunjukkan bahwa modul 

pembelajaran IPA memang sangat dibutuhkan untuk melengkapi buku wajib maupun buku pegangan 

serta penunjang perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh guru. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Daryanto (2013) yang menyebutkan bahwa modul merupakan bahan ajar yang dikemas secara utuh 

dan sistematis, memuat seperangkat pengalaman belajar yang didesain untuk membantu peserta 

didik menguasai tujuan pembelajaran yang spesifik. Artinya ketika suatu modul pembelajaran telah 

dibuat oleh seorang guru, maka dengan lebih pasti proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif 

dan tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Dikatakan demikian karena secara logika, ketika 

seorang guru menyusun bahan ajar penunjang berupa modul, hal-hal seperti kondisi kelas, fasilitas 

belajar yang tersedia beserta kondisi peserta didik yang dibimbingnya akan menjadi dasar dan 

pertimbangan dalam menyusun modul selain mempertimbangkan aspek tujuan instruksional. Buku 

teks walaupun dari segi isi tampak cenderung lebih memadai dibandingkan modul, tetapi seringkali 

beberapa bagian dari isi buku tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan dalam pembelajaran. 

Alasannya bisa karena isi buku berupa materi suatu topik yang memang tidak diajarkan di kelas 

bersangkutan, tidak relevan dengan kompetensi dasar dalam kurikulum, ataupun isi buku berupa 

petunjuk eksperimen namun tidak dapat dilaksanakan karena alat dan bahan yang diinstruksikan tidak 

tersedia samasekali di sekolah.  Apalagi jika proses pembelajaran dilaksanakan tidak hanya 

menguasai sejumlah kompetensi dasar, tetapi ada tujuan lain yang lebih tinggi seperti penanaman 

nilai-nilai karakter pada sikap sosial siswa serta peningkatan literasi sains siswa, buku teks belum 

tentu dapat memenuhi hal tersebut, tetapi modul berpotensi besar dapat memenuhi tujuan tersebut 

karena memang modul tersebut dirancang khusus oleh guru untuk mencapai tujuan yang dimaksud. 

Jadi pada dasarnya walaupun pada kurikulum 2013 telah tersedia buku pegangan wajib yang di 

dalamnya mengandung sejumlah petunjuk aktivitas berpendekatan saintifik, guru tetap harus 

menggunakan bahan ajar tambahan yang sifatnya lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi kelas 

maupun siswa. Apabila melihat dari sisi kurikulum 2013 untuk mata pelajaran IPA baik berdasarkan 

KD pengetahuan maupun keterampilan, cenderung terpisah-pisah antara KD pengetahuan satu 

dengan KD pengetahuan yang lainnya ketika disajikan pada buku teks. Sesungguhnya kondisi 

tersebut merupakan kesempatan bagi seorang guru untuk melakukan kreativitas dalam pembelajaran, 

di mana bentuk kreativitas yang dimaksud adalah mengupayakan pembelajaran IPA yang awalnya 

masih tampak parsial menjadi benar-benar terpadu. Hal-hal lain yang mendukung adalah urutan KD 

pengetahuan pada mata pelajaran IPA SMP yang benar-benar terurut dari kelas VII hingga kelas IX 

serta kebebasan bagi guru untuk mengembangkan indikator capaian pembelajaran. Pengembangan 

bahan ajar berupa modul merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembelajaran IPA yang 

benar-benar terpadu, baik itu dilakukan oleh guru maupun oleh peneliti. Melalui modul pembelajaran 

IPA terpadu, KD pengetahuan dalam mata pelajaran IPA dapat diintegrasikan melalui tema. Adanya 

tema-tema tertentu yang berhasil memadukan antar konsep materi dalam IPA akan berpeluang besar 

dalam pendalaman materi serta mewujudkan pembelajaran yang bersifat kontekstual sehingga literasi 

sains siswa dapat dikembangkan dan proses pembelajaran akan sarat dengan aktivitas-aktivitas yang 

dapat menanamkan nilai-nilai karakter siswa. Terkait dengan belum maksimalnya pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik, berdasarkan hasil studi lapangan penyebabnya tidak 

hanya keterbatasan bahan ajar yang dimiliki guru, namun juga faktor lain seperti kekurangan jam 

efektif sementara materi cukup padat dan lain sebagainya. Kunci solusi permasalahan tersebut 
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sesungguhnya ada pada guru yang bersangkutan karena menyangkut dengan usaha dan kerja keras 

guru untuk memikirkan bagaimana seharusnya agar pembelajaran berpendekatan saintifik dapat 

dilaksanakan secara maksimal dalam kondisi dan situasi tertentu. Memang tidak mudah untuk 

melaksanakan hal tersebut, tetapi salah satu pendekatan solusi yang paling nyata dengan 

memanfaatkan bahan ajar tertentu, salah satunya yaitu modul pembelajaran. Mengingat sangat 

ditekankan pembelajaran dengan pendekatan saintifik untuk penanaman nilai-nilai karakter dan 

literasi sains, maka modul pembelajaran yang seharusnya dirancang adalah modul pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik dengan muatan konten yang dapat mengembangkan literasi sains siswa 

beserta petunjuk berbagai aktivitas-aktivitas eksperimen sebagai cara siswa untuk menanamkan serta 

mengaktualisasikan nilai-nilai karakter.  Adanya bahan ajar modul ini diharapkan dapat mereduksi 

kendala-kendala guru dalam melaksanakan proses pembelajaran IPA yang berpendekatan saintifik. 

 

4. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan beberapa hal. (1) Buku ajar IPA SMP kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh pemerintah 

atau buku lain yang diterbitkan oleh swasta, masih dirasa belum cukup untuk menunjang proses 

pembelajaran. Diperlukan bahan ajar tambahan dengan muatan literasi sains yang memadai, 

berpendekatan saintifik dan konten IPA yang terpadu. (2) Kompetensi dasar (KD) pengetahuan IPA 

SMP dalam kurikulum 2013 sudah disajikan secara runtut, namun cenderung masih terpisah antara 

KD satu dengan KD lainnya. Kondisi ini sangat memungkinkan dibantu dengan bahan ajar tambahan 

yang memuat keterpaduan antar KD melalui sebuah tema. (3) Bagi guru-guru pengajar IPA SMP 

khususnya di SMP Negeri 8 Denpasar, pembelajaran IPA yang dapat mengembangkan literasi sains 

siswa dan menanamkan nilai-nilai karakter sangat penting untuk dilakukan. Artinya nilai-nilai karakter 

harus dapat diaktualisasikan oleh siswa di sela-sela aktivitas pembelajaran serta proses pembelajaran 

harus dapat mengembangkan literasi sains siswa. Hanya saja saat mengajar, guru tidak sepenuhnya 

dapat melakukan hal tersebut. Salah satu faktor penyebabnya yaitu minimnya bahan ajar yang dapat 

digunakan untuk keperluan tersebut. (4) Adapun bahan ajar yang dibutuhkan dan akan dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah modul pembelajaran IPA terpadu berpendekatan saintifik yang dirancang 

untuk guru sebagai pengajar maupun untuk siswa sebagai pebelajar untuk meningkatkan nilai-nilai 

karakter siswa serta literasi sains siswa. 
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ABSTRACT 
 

Letter is an important tool for an institution, because a lot of important information is contained therein. 
Based on observations and interviews with one of the public relations staff at FTK that handles the letter, there 
are some difficulties found from the management of the letter made, among others: 1) The data entered into the 
letter is not reusable. For example lecturer data already inputted to a type of mail can not be reused for the same 
type of letter. The officer will re-enter the lecturer's data for the same letter type. 2) Recording of any letter issued 
and letter numbering is still done manually. Incoming and outgoing letters are still recorded in the letters. This will 
also be very difficult in searching the letter. 3) Tracking of issued letters is difficult. The faculty has no record of 
the history of letters ever made by students, lecturers, or employees. 4) Mail archiving, both incoming and 
outgoing mail, is still done physically (hardcopy) so it will be constrained place and difficulty searching or retrieval. 
Archiving for documents supporting letters has not been done well. 4) No uniform format and the contents of the 
letter for the same type of letter. 5) Difficult to do progress check of letter making. The above problems can be 
solved by a system for distributing letters and the management of letters in the FTK. 

 
Keywords: electronic, letter, management system, web 

ABSTRAK 

1. Pendahulan 
Perkembangan zaman selalu diiringi dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin berkembang pesat di 

masyarakat. Selalu ada inovasi baru yang ditemukan dengan tujuan untuk membantu manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya serta memudahkan menyelesaikan suatu pekerjaan. Hampir semua 

aktifitas manusia dilakukan dengan sistem komputer bahkan sudah terkoneksi dengan jaringan 

internet. Kegiatan rutinitas yang biasanya dilakukan dengan cara yang manual, dengan 

berkembangnya teknologi segala kegiatan rutinitas tersebut bisa dilakukan lebih cepat dan mudah 

dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Penggunaan teknologi informasi juga digunakan 

dalam institusi-institusi pendidikan untuk menunjang proses belajar mengajar yang berlangsung 

sampai pada proses administrasi yang berlangsung di institusi tersebut. 

Pengembangan Electronic Letter Management System 
Berbasis Web (Studi Kasus : Fakultas Teknik dan Kejuruan, 

Undiksha) 

1Jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha; 
2Jurusan Manajemen Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha 

Email:gede.aditra@undiksha.ac.id 

Surat merupakan sarana penting bagi sebuah instansi, karena banyak informasi penting terdapat 
didalamnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu staff humas di FTK yang menangani 
surat, terdapat beberapa kesulitan yang ditemukan dari pengelolaan surat yang dilakukan, antara lain : 1) Data 
yang dimasukkan ke surat tidak reusable. Contohnya data dosen yang sudah diinputkan untuk sebuah jenis surat 
tidak bisa digunakan kembali untuk jenis surat yang sama. Petugas akan memasukkan kembali data dosen 
tersebut untuk jenis surat yang sama. 2) Pencatatan surat apa saja yang dikeluarkan serta penomoran surat 
masih dilakukan secara manual. Surat masuk dan keluar masih dicatat pada buku surat. Hal ini juga akan sangat 
menyulitkan dalam pencarian surat tersebut. 3) Pelacakan surat yang dikeluarkan sulit dilakukan. Fakultas tidak 
memiliki catatan mengenai riwayat surat-surat yang pernah dibuat oleh mahasiswa, dosen, maupun pegawai. 
4)Pengarsipan surat, baik itu surat keluar maupun surat masuk, masih dilakukan secara fisik (hardcopy) sehingga 
akan terkendala tempat dan susahnya penelusuran atau pencarian kembali. Pengarsipan untuk dokumen-
dokumen pendukung surat juga belum terlaksana dengan baik. 4) Tidak seragamnya format serta isi surat untuk 
jenis surat yang sama. 5) Susahnya melakukan pemeriksaan progress pembuatan surat.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. 

 
Kata kunci: electronic, letter, management system, web 
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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 di FTK adalah pengelolaan surat. 

Surat merupakan sarana penting bagi sebuah instansi, karena banyak informasi penting 

terdapat didalamnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff humas FTK, Ibu Dewa 

Ayu Putu Alit Candra Dwi , S.E., yang ikut menangani manajemen administrasi surat di FTK, 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 dua jenis, yaitu surat masuk dan surat 

keluar. 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 dapat dibedakan menjadi surat keluar eksternal 

dan internal. Surat keluar yang termasuk surat eksternal adalah surat yang dikirim fakultas ke unit 

tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan fakultas, dosen, mahasiswa, dan pegawai di 

fakultas tersebut. Surat keluar yang termasuk 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.  

Berdasarkan hasil observasi di FTK, proses pembuatan surat dilakukan dengan perangkat 

lunak pengolah teks, seperti microsoft word. Teknik yang umum digunakan adalah mail merge, 

dimana format surat sudah tersedia kemudian petugas akan melengkapi data yang sesuai. 

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan, antara 

lain : 1) Data yang dimasukkan ke surat tidak reusable. Contohnya data dosen yang sudah diinputkan 

untuk sebuah jenis surat tidak bisa digunakan kembali untuk jenis surat yang sama. Petugas akan 

memasukkan kembali data dosen tersebut untuk jenis surat yang sama. Disamping itu, akan sangat 

mungkin terjadi kesalahan pengisian data karena semua data harus dimasukkan satu persatu. 2) 

Pencatatan surat apa saja yang dikeluarkan serta penomoran surat masih dilakukan secara manual. 

Surat masuk dan keluar masih dicatat pada buku surat. Hal ini juga akan sangat menyulitkan dalam 

pencarian surat tersebut. 3) Pelacakan surat yang dikeluarkan sulit dilakukan. Fakultas tidak memiliki 

catatan mengenai riwayat surat-surat yang pernah dibuat oleh mahasiswa, dosen, maupun pegawai. 

4)Pengarsipan surat, baik itu surat keluar maupun surat masuk, masih dilakukan secara fisik 

(hardcopy) sehingga akan terkendala tempat dan susahnya penelusuran atau pencarian kembali. 

Pengarsipan untuk dokumen-dokumen pendukung surat juga belum terlaksana dengan baik. 4) Tidak 

seragamnya format serta isi surat untuk jenis surat yang sama. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu 

Dewa Ayu Putu Alit Candra Dwi , S.E. menyatakan bahwa antar fakultas di Undiksha belum memiliki 

format standar untuk sebuah jenis surat. 5) Susahnya melakukan pemeriksaan progress pembuatan 

surat. Dosen kerap harus bolak-balik untuk memastikan apakah surat keterangan yang diperlukan 

sudah selesai atau belum. 

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diatasi dengan sebuah sistem yang dapat berfungsi 

sebagai alat manajemen dan pengelolaan surat 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. Pengolahan data yang berbasis komputer akan 

memudahkan proses manipulasi data menjadi informasi penting dan berarti.  

Sudah terdapat beberapa penelitian yang befokus pada pembuatan sistem atau aplikasi yang 

mempermudah dalam pengelolaan surat. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Famukhit (2014) 
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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. Pada sistem yang dibangun ini 

belum menyediakan fitur yang dapat dimanfaatkan oleh penerima surat, pengguna sistem hanya staff 

administrasi surat. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem berbasis desktop tentu akan 

memiliki kelemahan dalam fleksibilitas akses. 

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. Sistem yang dibangun ini belum memiliki fasilitas notifikasi ke direktur bahwa terdapat surat 

baru atau yang belum dibaca. Bibit dan Sukadi (2015) membangun sebuah sistem pengelolaan surat 

masuk dan surat keluar terkomputerisai di SMP Negeri 1 Tegalombo. Sistem yang dibangun sudah 

berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 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). Selain melakukan pendataan surat masuk dan keluar,penelitian ini juga berfokus dalam 

menghasilkan aplikasi pembuat surat otomatis. Sistem yang dikembangkan oleh Bibit dan Sukadi 

(2015) serta Syahrin(2015) belum menyedikan fitur yang menangani proses distribusi surat ke 

penerima. 

Penelitian yang dilakukan oleh Permana dan Pradnyana (2016) telah mengembangkan sistem 

distribusi surat berbasis sms gateway di lingkungan FTK. Sistem yang dikembangkan tersebut lebih 

berfokus pada surat masuk dan mempermudah penyebaran serta penginformasian surat ke dosen 

ataupun pegawai. Akan tetapi sistem yang ada belum memiliki fasilitas pengelolaan surat keluar dan 

surat internal seperti pembuatan surat, penomoran, dan pengarsipan surat keluar. Pada penelitian ini 

akan dikembangkan electronic leter management system berbasis web. Sistem yang dikembangkan 

diharapkan dapat membantu manajemen surat yang ada di lingkungan ftk. Dengan sistem pintar yang 

akan dikembangkan, proses manajemen surat seperti pembuatan surat, pengarsipan, monitoring 

surat, dan distribusi surat dapat bejalan dengan baik, efektif, dan efisien. 

 
2. Metode 

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rapid 

Application Development (RAD) seperti terlihat pada Gambar 1. Metode RAD ini merupakan 

pengembangan dari metode sekuensial liner yang menekankan siklus perkembangan yang pendek 

namum memiliki kecepatan yang tinggi dalam pembuatannya.  

 

 
 

Gambar 1. Metode RAD 
 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh beberapa jenis surat keluar yang sering ditangani oleh 

staff FTK, yaitu : surat tugas atau dinas, surat ijin cuti, surat forecasting, surat TUP dan UP, surat 

dispensasi, surat permohonan data, surat DO, surat keterangan aktif kuliah, surat keterangan tidak 

menerima beasiswa. Pembuatan dan proses penomoran juga mengacu pada Peraturan Menteri 
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RISTEKDIKTI Nomor 20 Tahun 2015 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Implementasi dari sistem ini mencangkup lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak. 

Dalam perancangan dan implementasinya, electronic letter management system ini akan 

diimplementasikan pada bahasa pemrograman web PHP. Adapun spesifikasi untuk perangkat keras 

yang digunakan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem adalah Processor Intel Core 

i3, RAM 4 GB, Hardisk 500 GB Sedangkan untuk spesifikasi dari perangkat lunak adalah Database 

Management System (DBMS) MySQL., Web Server Apache, Web Browser Chrome, dan Sistem 

Operasi Windows 10 64 bit. Tahapan awal setelah berhasil melakukan analisis kebutuhan dari sistem 

yang akan dibangun adalah melakukan perancangan basis data. Server database yang digunakan 

dalam pengembangan sistem ini adalah MySQL. 

Electronic letter management system merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan 

menggunakan framework laravel dan berjalan diatas web server Apache. Pengguna dari sistem 

dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Administrator, Operator, dan Dosen. Fitur utama dari sistem yang 

dapat digunakan Operator adalah fitur pembuatan surat dan pencetakan surat. Seorang Administrator 

memiliki fitur tambahan yaitu fitur mengelola data. Data yang dapat dikelola seorang administrator 

adalah data pengguna sistem, data dosen, data mahasiswa, dan data instansi atau kop surat. 

Pengguna Dosen dapat melihat surat-surat yang ditujukan kepada dirinya melalui fitur inbox serta 

melihat surat-surat yang pernah dikerjakan. 

 
Gambar 2. Halaman Login Pengguna 

 

Gambar 2. merupakan halaman awal yang akan ditampilkan saat membuka sistem. Pengguna 

diminta untuk memasukkan username dan password yang terdaftar di sistem untuk dapat 

menggunakan sistem. Gambar 3  adalah halaman yang digunakan untuk mengelola penomeran surat. 

Pada halaman ini pengguna dalam melakukan pengaturan penomeran surat seperti nomor urat,  kode 

surat instansi, dan tahun. 

 

 
Gambar 3. Halaman Mengelola Nomor Surat 
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Gambar 4. Halaman Mengelola Data Kop Surat 

 

Gambar 4 menunjukkan halaman pengaturan kop surat. Pada halaman ini pengguna dapat 

melakukan pengaturan teks yang akan muncul pada kop (header) surat yang akan dibuat termasuk 

juga logo yang akan digunakan. Pengguna dapat melihat hasil dari pengaturan kop dengan memilih 

tombol preview. 

 
Gambar 5.Halaman Mengelola Data Pengguna Sistem 

 

Seoarang administrator dapat melakukan penambahan atau perubahan pengguna sistem. 

Gambar 5 merupakan halaman untuk mengelola pengguna sistem. Selain mengelola data pengguna, 

administrator juga dapat menambahkan data dosen dan mahasiswa yang akan digunakan dalam 

proses pembuatan surat seperti terlihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6 Mengelola Data Dosen dan Mahasiswa 

 
Gambar 7 adalah halaman untuk melakukan pengaturan pejabat penanda tangan surat. Untuk 

tanda tangan digital diinputkan saat melakukan penambahan data dosen yang terkait. 
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Gambar 7 Halaman Mengelola Data Pejabat Penanda Tangan Surat 

 

Sistem yang terlah dibangun dapat digunakan untuk melakukan pembuatan beberapa jenis 

surat antara lain Surat Dispensasi, Surat Tugas, Surat Pernyataan Aktif Kuliah, Surat Pernyataan 

Bukan Penerima Beasiswa, Surat Ijin Cut, Surat Forecasting, Surat TUP dan UP, Surat Permintaan 

Dana, dan Surat DO. Setiap jenis surat membutuhkan data yang berbeda dengan jenis surat yang 

lain. Untuk membuat surat, operator cukup menginputkan data nip dosen atau nim mahasiswa yang 

mencari surat untuk melengkapi identitas dosen atau mahasiswa bersangkutan. Tanda tangan yang 

tercantum pada surat dapat diatur apakah akan menggunakan tanda tangan digitas atau 

menggunakan tanda tangan asli. Setiap surat akan mendapatkan nomor otomatis dari sistem. 

Halaman proses pembuatan surat dapat dilihat pada Gambar 8 sampai dengan 10. 

 

 
Gambar 8 Halaman Pembuatan Surat Tugas 

 
Gambar 9. Halaman Pembuatan Surat Dispensasi 
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Gambar 10. Halaman Pembuatan Surat Keterangan 

 

Semua surat yang pernah dibuat dapat dilihat pada halaman rekap surat seperti yang terlihat 

pada Gambar 11. Rekapitulasi surat ini dapat dicetak untuk dapat digunakan sebagai pengganti buku 

agenda. 

 
Gambar 11. Halaman Cetak Rekap Surat 

 
Selain menangani surat keluar, sistem juga dibangun untuk menangani surat masuk seperti 

terlihat pada Gambar 12. Surat masuk akan discan kemudian dilengkapi identitasnya termasuk 
dengan dosen atau penerima surat yang dituju. Surat masuk yang terlah dikirim akan tampil di 
halaman inbox pengguna dosen seperti yang terlihat pada Gambar 13. 

 
Gambar 12. Halaman Surat Masuk 

 
Gambar 13 Halaman Inbox Dosen 
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4. Kesimpulan 

Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan surat di FTK Undiksha dapat diatasi dengan 

sebuah sistem yang dapat berfungsi sebagai media distribusi surat sekaligus tempat pengelolaan 

surat yang beredar.Electronic letter management system merupakan sebuah sistem yang dibangun 

dengan menggunakan framework laravel dan berjalan diatas web server Apache. Pengguna dari 

sistem dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Administrator, Operator, dan Dosen. Sistem yang telah 

berhasil dibangun dapat digunakan untuk mengelola surat masuk dan surat keluar. Sistem digunakan 

untuk melakukan pembuatan beberapa jenis surat antara lain Surat Dispensasi, Surat Tugas, Surat 

Pernyataan Aktif Kuliah, Surat Pernyataan Bukan Penerima Beasiswa, Surat Ijin Cut, Surat 

Forecasting, Surat TUP dan UP, Surat Permintaan Dana, dan Surat DO. Setiap jenis surat 

membutuhkan data yang berbeda dengan jenis surat yang lain.Tahapan selanjutnya dari penelitian ini 

adalah melakukan pengujian kepada pengguna untuk mendapatkan respon dari pengguna sistem ini. 
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ABSTRAK 

 

 

1. Pendahuluan 
Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan yang meningkat, 

pemerintahberupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar tidak ketinggalan dari ilmu dunia 

pengetahuan dan teknologi. Upaya yang telah dilakukan pemerintah  untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan sumber daya manusia diantaranya, 1). meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui 

penataran, pelatihan, seminar, program musyawarah guru mata pelajaran tiap bidang studi, dan antar 

program kemitraan antar sekolah dengan lembaga kependidikan dan tenaga kependidikan, 2). 

pengembangan kurikulum dari kurikulum berbasis kopetensi (KBK), kemudian menjadi kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP), hingga menjadi kurikulum 2013. 

Sejalan dengan perubahan kurikulum, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 

menguasai pengetahuan diluar bidangnya dan mampu merancang serta melaksanakan proses 

pembelajaran  yang afektif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM). Upaya tersebut 

mengharuskan peran guru untuk selalu mengikuti perkembangan serta tuntutan baru dalam bidang 

keahliannya. Dengan demikian tugas guru makin kompleks dan menantang, sehingga guru selalu 

dituntut untuk meningkatkan kemampuannya baik secara individual maupun kelompok.  

Perancangan setiap kegiatan pembelajaran harus dilakukan secara sistematik. Demikian pula 

pengembangan bahan pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi, baik proses 

maupun hasilnya. Secara nyata bentuk dari usaha-usaha tersebut ditandai dengan perumusan 

kompetensi yang operasional, pemilihan dan penyusunan materi pelajaran yang akan diajarkan dan 

konsisten dengan kompetensi. Pada tingkat satuan pendidikan khususnya pada mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes), pencak silat merupakan salah satu 

materi yang diajarkan.  Melihat karakteristik materi pencak silat merupakan materi pelajaran yang 

Pengembangan Media Pembelajaran Teknik Dasar Kuda-Kuda 

Dalam Pencak Silat Dengan Kartu Bergambar 

1, 2, 3 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Undiksha 
Email: gede.suwiwa@undiksha.ac.id 

This research is a type of development research that uses luther model development procedure. 
Development stage includes 6 stages: concept stage, design, material collection, manufacture, testing and 
distribution. Media validation stages adopted the evaluation stages of Dick, Carey and Carey formative evaluation 
models that covering four stages: expert evaluation, individual trials, small group trials and large group trials. 
Instrument used in data collection is by questionnaire and data analysis techniques using qualitative descriptive 
analysis techniques. The validation results show that from the aspect of the content is very good with the 
percentage 95,5%, media aspect is very good with percentage 95,5%, design aspect is very good with 
percentage 90%, individual test result is very good with percentage 94,18%, small group trial results were very 
good with percentage of 91.70%, and the results of large group trials were good with a percentage of 90.57. 
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Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan prosedur pengembangan model 
luther. Tahap pengembangan meliputi 6 tahap yaitu tahap konsep, desain, pengumpulan materi, pembuatan, 
pengujian dan distribusi. Tahapan validasi media mengadopsi tahapan evaluasi model evaluasi formatif Dick, 
Carey dan Carey yang meliputi empat tahap yaitu: evaluasi pakar/ ahli, uji coba perorangan, uji coba kelompok 
kecil dan uji coba kelompok besar. Insrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan kuisioner 
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dari aspek isi adalah sangat bak dengan persentase 95,5%, aspek media adalah sangat baik dengan presentase 
95,5%, aspek desain adalah sangat baik dengan persentase 90%, hasil uji perorangan adalah sangat baik 
dengan persentase 94,18%, hasil uji coba kelompok kecil adalah sangat baik dengan persentase 91,70%, dan 
hasil uji coba kelompok besar adalah sangat baik dengan persentase 90,57%. 

Kata kunci: model luther, media kartu bergambar , pengembangan,  
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membutuhkan waktu pertemuan yang banyak serta perencanan dan setting belajar yang baik  serta 

didukung oleh media yang tepat. (Lubis, 2014) mengemukakan materi pencaksilat meliputi 1) materi 

teori pencak silat yaitu teori sejarah, pengertian, tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip, 2) materi teori 

peraturan pertandingan dan perwasitan pencak silat, dan 3) materi dasar memuat 74 (tujuh puluh 

empat)  pengetahuan bersifat prosudural yang membutuhkan waktu praktik yang cukup panjang agar 

siswa dapat menguasai dan memiliki kemampuan untuk mendemontrasikannya. Mengingat materi 

pencak silat sangat penting untuk dikuasai siswa pada tingkat satuan pendidikan maka seorang guru 

harus berusaha menciptakan suasana atau kondisi belajar yang kondusif sehingga pembelajaran 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Guru penjasorkes hendaknya tidak lagi mengajar sekadar sebagai kegiatan menyampaikan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa. Pembelajaran materi pencak silat hendaknya 

menuntut siswa agar mampu mengembangkan pengetahunnya sendiri, belajar mandiri, sedangkan 

guru berperan sebagai fasilitator, mediator, dan manager dari proses pembelajaran. Pembelajaran 

kontruktivistik bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari pengajar kepada peserta didik, 

melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik mampu membangun sendiri 

pengetahuannya. Mengoptimalkan aktivitas gerak, kreativitas, dan peran siswa diharapkan akan 

mampu mengembangkan potensi dan kapasitas belajar yang dimilikinya, serta potensi sumber belajar 

yang terdapat di sekitarnya. Namun kenyataan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang telah 

berlangsung selama ini guru penjesorkes dalam pengelolaan kelas masih cenderung berpusat pada 

guru sebagai sumber belajar utama (teacher centre). Pembelajaran materi Pencak Silat di SMA 

Laboratorium UNDIKSHA Singaraja belum pernah menggunakan media pembelajaran yang 

mendukung pembelajaran materi pencak silat karena belum tersedia media pembelajaran. Kurangnya 

kreatifitas dalam mengembangkan media dan belum memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. 

Selain itu waktu pembelajaran tidak mencukupi untuk menyampaikan semua materi pencak silat. 

Berdasarkan masalah di atas maka secara oprasional masalah yang dikaji dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimanakah rancang bangun media kartu bergambar yang 

layak dari aspek materi, aspek tampilan, dan aspek daya tarik untuk pembelajaran materi teknik dasar 

kuda-kuda pencak silat untuk Siswa kelas X SMA Laboratorium Undiksha?, 2). Bagaimanakah 

tanggapan ahli isi, ahli media, dan ahli desain terhadap bahan ajar media kartu bergambar untuk 

pembelajaran materi teknik dasar kuda-kuda pencak silat untuk Siswa kelas X SMA Laboratorium 

Undiksha?, 3). Bagaimanakah tanggapan siswa dalam uji coba perorangan, uji kelompok kecil, dan uji 

kelompok besar, serta tanggapan guru penjasorkes terhadap bahan ajar media kartu bergambar 

tuntuk siswa kelas X SMA Laboratorium Undiksha dalam pembelajaran materi teknik dasar kuda-kuda 

pencak silat yang dikembangkan?. 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 1). 

Medeskripsikan rancang bangun media kartu bergambar yang layak dari aspek materi, aspek 

tampilan, dan aspek daya tarik untuk pembelajaran materi teknik dasar kuda-kuda pencak silat untuk 

siswa kelas X SMA Laboratorium Undiksha, 2). Mendeskripsikan tanggapan ahli isi, ahli mesia dan 

ahli desain terhadap media kartu bergambar teknik dasar kuda-kuda pencak silat untuk Siswa kelas X 

SMA Laboratorium Undiksha yang layak ditinjau dari aspek materi, 3). Mendeskripsikan tanggapan 

siswa dalam uji coba perorangan, uji kelompok kecil, dan uji kelompok besar, serta tanggapan guru 

penjasorkes terhadap bahan ajar media kartu bergambar teknik dasar kuda-kuda pencak silat untuk 

sisiwa siswa kelas X SMA Laboratorium Undiksha yang layak dari aspek materi, pembelajaran materi 

pencak silat di Sekolah. 

Teori-teori yang melandasi penelitian ini adalah teori media pembelajaran, teori pembelajaran 

pencak silat, dan teori penelitian dan pengembangan.Pembelajaran pada hakikatnya adalah usaha 

sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan 

sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan” (Trianto, 2009: 17).The 

association for educational communication and technology (AECT) (Asyhar, 2012: 4) menyatakan 

bahwa media adalah apa saja yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Menurut Suparman 

(dalam Asyhar, 2012), Media merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan 

informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. (Arsyad, 2007) mengemukakan 8 (delapan) 
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fungsi media pembelajaran yaitu: 1). Sebagai sumber belajar, yaitu sebagai penyalur, penyampaian, 

penghubung pesan/pengetahuan dari pebelajar kepada pembelajar, 2). Fungsi semantik, yakni fungsi 

media dalm memperjelas arti dari suatu kata, istilah, tanda atau symbol, 3). Fungsi fiksatif, yaitu fungsi 

yang berkaitan dengan kemampuan media untuk menangkap, menyimpal, menampilkan kembali 

suatu objek atu kejadian sehingga dapat digunakan kembali sesuai keperluan, 4). Fungsi manipulatif, 

yakni fungsi yang berkaitan dengan kemampuan media menampilkan kembali suatu objek atau 

peritiwa/ kejadian dengan berbagai macam cara, teknik dan bentuk, 5). Fungsi distributive, 

maksudnya dalam sekali menampilkan suatu objek atau kejadian dapat menjangkau pengamat yang 

sangat  besar dalam kawasan yang luas, 6). Fungsi psikomotorik, adalah fungsi media dalam 

meningkatkan keterampilan fisik peserta didik, 7). Fungsi psikologis, yakni fungsi yang berkaitan 

dengan psikologis yang mencangkup fungsi atensi (menarik perhatian), fungsi afektif (menggugah 

perasaan/ emosi), fungsi kognitif (mengembangkan kemampuan daya pikir), fungsi imajinatif dan 

fungsi motivasi (mendorong peserta didik membangkitkan minat peserta belajar), 8). Fungsi sosio-

kultural, yakni media pembelajaran dapat memberikan rangsangan persepsi yang sama kepada 

peserta didik.  

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalukan pesan 

(bahan pembelajaran) baik fisik maupun non-fisik, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, 

pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Media 

pembelajaran sangat banyak ragamnya, dari media yang berbentuk audio, media visual, dan media 

audio visual dan yang lainnya yang akan dijelaskan sebagai berikut: 1). Media Audio (Mendengar), 

Mendengar merupakan proses fisiologis otomatik penerimaan rangsangan pendengaran (autral 

stimuli). mendengar adalah sebuah proses di mana gelombang suara masuk melalu saluran telinga 

bagian luar terhubung dengan gendang telinga (eardrum) dibagian tengah telinga dan menimbulkan 

getaran-getaran yang kemudian merangsang implus-implus saraf sampai ke otak, 2). Media Visual, 

media visual adalah media yang melibatkan indra pengelihatan. Secara garis besar unsur-unsur yang 

terdapat pada media visual terdiri atas garis, bentuk, warna, dan tekstur. 3). Media Audio Visual, 

media audio visual ini dilengapi dengan fungsi peralatan suara dan gambar dalam satu unit yang 

dinamakan media audio visual murni sedangkan media audio visual tidak murni yakni slide, opaque, 

OHP dan peralatan visual lainnya bila diberi unsur suara dari rekaman kaset yang dimanfaatkan 

dalam satu waktu satu proses , pembelajaran. 4). Multimedia, multimedia disebut sebagai 

multibahasa, yakni ada bahasa yang mudah dipahami oleh indra pendengaran, pengelihatan, 

penciuman, peraba dan lain sebagainya, Munadi (2013 : 148) mengatakan multimedia pembelajaran 

adalah “media yang mampu melibatkan banyak indra dan organ tubuh selama proses pemebelajaran 

berlangsung”. 

Di antara media pendidikan, gambar/foto adalah media yang paling umum, yang dapat 

dimengerti dan dinikmati dimana-mana (Sadiman 2009: 29). Gambar merupakan media grafis, 

gambar merupakan hasil lukisan yang menggambarkan orang, tembat dan benda dalam berbagai 

variasai (Asyhar, 2012: 57). Gambar merupakan media yang paling umum dipakai. Gambar 

mempunyai banyak kelebihan antara lain: 1). Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. 

Tidak semua benda, objek, atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa siswa dapat 

melihat objek atau peristiwa tertentu, 2). Gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita, 3). 

Harga relatif murah, gampang didapat dan bersifat konkret sehingga berbagai macam persepsi 

tentang sesuatu dapat dilihat di dalam gambar, 4) Mudah dibawa ke mana-mana, 5). Praktis dalam 

membuat dan menggunakannya, sehingga kapan pun anak didik bisa belajar dengan baik 

menggunakan media ini, 6). Gampang diingat karena kartu ini bergambar yang sangat menarik 

perhatian, 7). Menyenangkan sebagai media pembelajaran, bahkan bisa digunakan dalam permainan. 

Pencak silat merupakan sistem beladiri yang diwariskan oleh nenek moyang sebagai warisan 

budaya bangsa Indonesia yang mesti dilestarkan, dibina, dan dikembangkan. Istilah pencak silat 

sebagai seni bela diri bangsa indonesia, merupakan kata majemuk adalah hasil keputusan seminar 

pencak silat tahun 1973 di Tugu Bogor. Sedangkan defenisi pencak silat, selengkapnya dibuat oleh 

pengurus besar ikatan pencak silat indonesia (IPSI). Definisi pencak silat menurut IPSI adalah hasil 

budaya manusia indonesia untuk membela atau mempertahankan eksistensi (kemandirian) dan 
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intergrasinya (menunggalnya) terhadap lingkungan hidup atau alam sekitar untuk mencapai 

keselarasan hidup guna peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  “Pencak silat 

adalah suatu metode beladiri yang diciptakan untuk mempertahankan diri dari bahaya yang dapat 

mengamcam keselamatan dan kelangsungan hidup” ( Kriswanto, 2015:14). 

Nilai-nilai luhur pencak silat terkandung dalam jati diri yang meliputi tiga hal pokok, sebagai 

suatu kesan yaitu; (1) Budaya Indonesia sebagai asal dan coraknya, (2) Falsafah budi pekerti dan 

luhur sebagi jiwa dan sumber motivasi penggunaannya, (3) pembinaan mental dan spiritual/budi 

pekerti, beladiri seni, dan olahraga sebagai aspek integral dari substansinya. Pencak silat, dihayati 

keseluruhan nilai-nilainya, akan mempunyai manfaat yang besar, bukan saja bagi individu yang 

mempelajarinya tetapi juga bagi masyarakat. Dengan perkataan lain, pendidikan pencak silat 

mempunyai manfaat individual dan sosial. Pendidikan pencak silat dapat memberi sumbangan dalam 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka pembangunan rakyat Indonesia, serta 

merupakan “character and nation building”  Pendidikan pada dasarnya adalah pembangunan sumber 

daya manusia. Pendidikan pencak silat yang berakar pada budaya Indonesia, yang mencakup segi 

mental dan fisikal secara terpadu diharapkan dapat membentuk manusia seutuhnya.  

Teknik dasar pencak silat ada 7 yaitu  Kuda-kuda, Sikap Pasang, Pola Langkah, Belaan, 

Hindaran, Serangan, Tangkapan. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua 

kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang pencak silat. Kuda-

kuda juga digunakan sebagai latihan dasar pencak silat untuk memperkuat otot-otot kaki. Otot yang 

dominan dalam melakukan kuda-kuda adalah uadriceps femoris dan hamstring. Sikap pasang 

mempunyai pengertian sikap taktik untuk menghadapi lawan yang berpola menyerang atau 

menyambut. Apabila ditinjau dari sistem bela diri, sikap pasang berarti kondisi siap tempur yang 

optimal. Dalam pelaksanaannya, sikap pasang merupakan kombinasi dan koordinasi kreatif dari kuda-

kuda, sikap tubuh dan sikap tangan. Langkah merupakan teknik gerak kaki dalam pemindahan dan 

pengubahan posisi untuk mendekati atau menjauhi lawan guna mendapatkan posisi yang lebih baik 

atau menguntungkan yang dikombinasikan dan dikoordinasikan dengan sikap tubuh dan sikap 

tangan. Belaan adala upaya untuk menggagalkan serangan dengan tangkisan atau hindaran. 

Hindaran adalah suatu teknik menggagalkan serangan lawan yang dilakukan tanpa menyentuh tubuh 

lawan (alat serang). Serangan terdiri dari dua jenis, yaitu serangan tangan dan serangan tungkai serta 

kaki. Tangkapan adalah suatu teknik menangkap tangan, kaki, ataupun anggota badan lawan dengan 

satu atau dua tangan dan akan dilanjutkan dengan gerakan lain. 

Pembalajaran pencak silat sering kali dihadapkan pada hal-hal yang bersifat kompleks, absrak 

dan meta empiris yang sulit dipahami. Materi pencak silat sering tidak efektif diajarkan dengan metode 

konvensional yang hanya mengandalkan verbalistik dan contoh secara langsung. Waktu pertemuan 

yang sangat terbatas juga menjadi permasalah msiswa untuk menguasai begitu banyak teknik dasar 

dalam pencak silat. Untuk itu diperlukan alat bantu berupa media pembelajaran.  

2. Metode 
Model penelitian pengembangan yang digunakan adalah model prosedural Luther (dalam 

Sutopo, 2003). Alasan dipilihanya model Luther yaitu model Luther disajikan secara ringkas dan 

setiap langkah dipaparkan secara jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model 

Luther mempengaruhi kualitas pengembangan media  

Model Luther memiliki enam tahapan. Pertama, tahap konsep yang terdiri dari beberapa 

kegiatan yaitu: a) melakukan analisis kebutuhan, b) menentukan tujuan (standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran), c) menganalisis karakteristik siswa, dan d) 

memetakan objek belajar dengan media kartu bergambar. Analisis kebutuhan dimulai dari 

mengidentifikasi kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang diharapkan.  

Kedua, tahap desain adalah membuat spesifikasi secara rinci mengenai arsitektur proyek, 

gaya, dan kebutuhan material untuk proyek. Kegiatan yang dilakukan pada tahap desain yaitu: a) 

membuat flowchart view, b) desain kartu, dan c) membuat storyboard. Ketiga, Pengumpulan bahan 

dapat dikerjakan paralel dengan tahap pembuatan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan 

seperti teks, image (gambar) dan lain-lain yang diperlukan untuk tahap berikutnya. Bahan teks yang 
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diperlukan dalam media diperoleh dari sumber-sumber seperti perpustakan. Gambar dibuat dengan 

melakukan shooting atau pengembilan foto. Keempat, tahap pembuatan merupakan tahap di mana 

media dibuat berdasarkan flowchart, desain, dan storyboard. Kelima, pengujian merupakan kegiatan 

untuk memastikan apakah hasil (bahan ajar) sudah seperti yang diinginkan. Pengujian pada tahap ini 

dilakukan oleh pembuat sendiri. Keenam, distribusi yaitu produk direproduksi dan didistribusikan 

kepada pengguna dalam rangka evaluasi.  

Bahan ajar yang telah melewati enam tahap pengembangan media menurut Luther, selanjutnya 

dilaksanakan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas produk yang 

dikembangkan. Evaluasi formatif adalah suatu proses  yang dilakukan pengembang memperolah data  

untuk merevisi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien (Dick, Carey, & Carey, dalam Suwiwa, 

2014). Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa evaluasi formatif bertujuan untuk menentukan apa 

yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk lebih sistematis, efektif, dan efisien. Evaluasi 

sumatif terhadap bahan ajar tidak dilakukan. Evaluasi formatif terhadap bahan ajar mengadopsi 

tahapan evaluasi formatif menurut Dick, Carey, dan Carey (dalam Suwiwa, 2014) yang meliputi empat 

tahapan yaitu evaluasi satu-satu, evaluasi kelompok kecil, dan evaluasi lapangan. Tiga tahap evaluasi 

tersebut didahului dengan melaksanakan review oleh para ahli. Dalam mengembangkan bahan ajar 

media gambar, dikembangkan melalui proses validasi oleh ahli isi, validasi oleh ahli media isi, validasi 

oleh ahli media, validasi oleh ahli desain pembelajaran, serta uji coba perorangan, uji coba kelompok 

kecil, dan uji coba lapangan.  

Tahap Uji Ahli produk yang dikembangkan secara bertahap akan divalidasi mulai dari ahli isi 

yang akan dilakukan oleh Dosen Ilmu Keolahrgaan Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang memiliki 

kompetensi di bidang pencak silat, ahli disain dan media akan dilakukan oleh dosen Teknologi 

Pendidikan yang memiliki gelar Megister yang memiliki kompetensi di bidang media. Setelah 

mendapatkan validitas dari para Ahli tahap selanjutnya adalah tahap uji perorangan. Tujuan dari tahap 

ini yaitu untuk mendapat bukti impirik tentang kelayakan awal secara terbatas. Data yang didapat 

pada tahan ini (penilaian, saran dan komentar siswa) disusun dan dianalisis untuk merevisi prodok 

sebelum uji coba kelompok kecil. Tahap uji coba kelompok kecil merupakan salah satu tahap evaluasi 

yang dilakukan setelah setelah review ahli dan uji coba perorangan.tahap evaluasi ini bertujuan 

mengidentiikasi kekurangan produk pengembangan setelah direvisi berdasarkan review ahli dan uji 

coba perorangan. Tahap uji kelompok besar merupakan tahap evaluasi yang dilakukan setelah 

setelah review ahli, uji coba perorangan dan uji coba kelompok kecil. Tahap evaluasi ini bertujuan 

mengidentiikasi kekurangan produk pengembangan setelah direvisi berdasarkan review ahli, uji coba 

perorangan dan uji coba kelompok kecil 

Validasi oleh ahli dan uji coba dilakukan dengan maksud agar produk yang dikembangkan 

layak digunakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan digunakan untuk memperbaiki atau 

menyempurnakan produk yang dikembangkan. Proses uji coba produk seperti ini, diharapkan kualitas 

media kartu bergambar yang dikembangkan menjadi lebih baik.  

Jumlah responden yang mengevaluasi bahan ajar yaitu satu ahli isi, satu ahli media, satu ahli 

desain pembelajaran, tiga siswa dalam evaluasi satu-satu, 12 siswa dalam evaluasi kelompok kecil, 

40 mahasiswa dalam uji kelompok besar. instrumen yang digunakan mendapatkan data kualitas 

bahan ajar yaitu kuesioner. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data validitas bahan ajar dari ahli 

isi, ahli media isi, ahli media komputer, ahli desain pembelajaran, uji coba perorangan, uji coba 

kelompok kecil, dan uji coba lapangan.  

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data persebut berupa data yang 

menggambarkan kualitas produk yang meliputi aspek isi, aspek tampilan, dan daya tarik siswa 

tentang media pembelajaran kartu bergambar.Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang 

dipilih dan digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang 

digunakan adalah angket atau kuesioner dalam bentuk skala skor. Angket atau kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:142). Angket atau kuesioner 

digunakan untuk mengumpulkan data hasil review dari ahli materi atau mata pelajaran, ahli desain 
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dan ahli media pembelajaran, uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, dan uji coba kelompok 

besar. Angket tersebut berisi item-item terkait dengan media.  

Dalam Analis data, penelitian pengembangan ini menggunakan teknik analisis deskriptif 

kuantitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk mengolah data yang diperoleh melalui angket dalam 

bentuk Deskriptif persentase.Menurut Agung (2014: 251), Rumus yang digunakan untuk menghitung 

persentase dari masing-masing subjek adalah: 

Persentase:  

 

∑ (jawaban x bobot tiap pilihan)

n x bobot tertinggi
x 100% 

Keterangan: 

∑ = jumlah 

N = jumlah seluruh item angket 

 

Selanjutnya, untuk menghitung persentase keseluruhan subjek digunakan rumus: 

 

Persentase  :
𝐹

𝑁
                                      (2) 

 

Keterangan  :  

F = jumlah persentase keseluruhan subjek 

N = banyak subjek 

 

Pada analisis deskriptif, data kuantitatif yang diperoleh, dicari skor reratanya kemudian dikonvesikan 

ke data kuantitatif skala lima, dan akhirnya dideskrifsikan. 

Tabel 2.1 
Konversi Tingkat Pencapaian dengan Skala 5 

Tingkat Pencapaian 
(%) 

Kualifikasi Keterangan 

90-100 Sangat baik Tidak perlu direvisi 
75-89 Baik Sedikit direvisi 
65- 79 Cukup Direvisi secukupnya 

55- 64 Kurang Banyak hal yang direvisi 

1-54 Sangat kurang Diulangi membuat produk 

 

3. Hasil dan Pembahasan  
Menurut hasil penilaian ahli isi mata pelajaran didapat bahwa kisaran nilai berada pada skor 4 

(baik) dan 5 (sangat baik). Menurut ahli isi mata pelajaran, kesesuaian materi dengan gambar dan 

kemudahan bahasa suda baik. Media kartu bergambar sangat baik dalam kesesuaian media dengan 

tujuan, kesesuaian dengan materi, kesesuaian gerak, kelengkapan materi, materi mudah dipahami, 

dan kejelasan informasi pada gambar. Presentase pencapaian adalah 95% berarti, media kartu 

bergambar ini berada pada kategori sangat baik, sehingga media kartu bergambar dinyatakan valid 

menurut ahli isi mata pelajaran.  

Menurut penilaian yang diberikan oleh ahli desain pembelajaran, di dapat kisaran nilai berada 

pada skor 4 (baik) dan 5 (sangat baik). Ahli media pembelajaran menilai bahwa kemenarikan tampilan 

media dan kemenarikan tampilan kotak memperoleh nilai 4 (baik). Untuk aspek warna, jenis huruf, 

kesesuaian penempatan koponen, ukuran kartu, bentuk kotak, kemenarikan tampilan kotak, 

mendapat penilaian sangat baik. Presentase pencapaian media kartu bergambar adalah 90%. Ini 

berarti, media kartu bergambar ini berada pada kategori sangat baik sehingga media kartu bergambar 

valid menurut ahli desain pembelajaran.  
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Menurut hasil penilaian dari ahli media pembelajaran, didapat bahwa kisaran nilai pada skor 4 (baik) 

dan 5 (sangat baik). Kesesuaian media dengan tujuan , kesesuaian media dengan peserta didik, 

kejelasan tampilan teks,kuatitas warna pada media,dan kualitas kertas yang digunakan mendapat 

skor 5 (sangat baik). Namun pada butir kejelasan tampilan dari media, kualitas tampilan gambar, jenis 

huruf yang digunakan, kesesuaian dan kemenarikan gambar dan konsisten penggunaan warna, ahli 

media memberikan memberikan skor 4 (baik) , Presentase pencapaian media kartu bergambar adalah 

90%. Ini berarti, media kartu bergambar ini berada pada kategori sangat baik, sehingga multimedia 

interaktif ini valid menurut ahli media pembelajaran. Hasil yang sama juga didapatkan Evi, Bachtiar 

pada Pengembangan Media Kartu Bergambar Materi Mengenal Jenis-JenisPekerjaan Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Inggris Untuk Siswa Kelas Iii Sdn Gesikan 1 Grabagan Tuban dan penelitian 

Virgian Andri Lidan Sumpana yang berjudul “Pengembangan Pembelajaran Penjasorkes Pada Materi 

Menerapkan Budaya Hidup Sehat Menggunakan Media Kartu Pintar Untuk Siswa Kelas Iv Di Sdn 

Sekaran 01 Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Tahun 2013” 

Berdasarkan penilaian hasil uji coba perorangan yang dilaksanakan pada tiga siswa di dapat 

presentase tingkat pencapaian media oleh responden pertama adalah 97,14%, responden kedua 

diberoleh 94,28% dan responden yang ketiga didapatkan 97,14%, rata-rata dari tingkat pencapaian uji 

perorangan yaitu 94,18%  (sangat baik). Penilaian yang diberikan siswa cenderun pada kisaran nilai 4 

(baik) dan 5 (sangat baik. sehingga multimedia interaktif valid menurut uji coba perorangan.  

Berdasarkan penilaian hasil uji coba kelompok kecil yang dilaksanakan pada kelas sepuluh yang 

berjumlah 12 siswa, didapat bahwa presentase tingkat pencapaian media kartu bergambar adalah 

100%, 94,28%, 91,42%, 80%, 100%, 97,1%, 80%, 85,71%, 91,42%, 82,85%, 85,71%, dan 100%, 

kemudian diperoleh rata-rata 90,70% (sangat baik). Penilaian yang diberikan siswa memberikan nilai 

pada kisaran 3 (cukup), 4 (baik) dan 5 (sangat baik) sehingga media bisa dinyatakan valid menurut uji 

coba kelompok kecil. Berdasarkan hasil dari uji coba kelompok besar, didapat bahwa presentase 

pencapaian media kartu bergambar 90,57% (sangat baik). Penilaian yang diberikan siswa sangat 

bervariasi. Beberapa siswa memberikan skor sangat baik, sedangkan beberapa siswa yang lain 

memberikan skor yang baik dan juga cukup, sehingga media valid menurut uji coba kelompok besar. 

Hasil yang senada juga dinyatakan oleh Ircham Sudantoko pada penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Media Kartu Bergambar Pembelajaran Bola Voli Kela V Sekolah Dasar” . 

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan maka dapat dihasilakan sebuah media 

pembelajaran kartu bergambar teknik dasar kuda-kuda pencak silat yang teruji validitasnya 

berdasarkan ahli isi mata pelajaran, ahli desain pembelajaran, ahli media pembelajaran, uji coba 

perorangan, uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Secara umum media ini tidak perlu 

direvisi dan siap digunakan untuk penelitian lebih lanjut.  

Beberapa penelitian lain yang menyatakan bahwah media kartu bergambar sangat menunjang 

keberhasilan dalam pembelajaran seperti penelitian yang dilakukan oleh Made Agus Wijaya (2015) 

menunjukan bahwa model pembelajaran gerakan mendasar dengan kartu gerakan pada rangkaian 

gerakan mendasar terbukti secara empiris efektif untuk diterapkan oleh guru dan siswa, dan juga 

efektif juga dalam meningkatkan kemampuan gerakan mendasar siswa. Sunarti, Jamhari, dan Lilies. 

(2010), menunjukkan bahwa disimpulkan bahwa dengan menggunakan media gambar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.Hasil penelitian Emet Meitepul (2011) juga menyatakan bahwa 

dengan menggunakan Media Gambar akan memberikan dampak yang positif terhadap mata 

pelajaran Bahasa Inggris.Hasil dari penel;itianZakiah, Siti dkk. (2014) menyatakan bahwa dengan 

menggunakan media gambar dapat meningkatkan penguasaan konsep IPA pada siswa. 

4. Simpulan  
Mengacu pada rumusan masalah, analisis data, dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut. Pertama, langkah-langkah merancang bangun bahan ajar media menggunakan 
model Lhuter meliputi enam tahapan yaitu konsep, desain, pengumpulan bahan, pembuatan, 
pengujian, dan distribusi.  Pengembangan media kartu bergambar teknik dasar kuda-kuda 
menggunakan metode luther menghasilkan media pembelajaran layak digunakan. Dilihat dari hasil 
validasi para ahli dan validasi dari siswa. 
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Validitas media kartu bergambar teknik dasar kuda-kuda menurut ahli adalah: (1) menurut 
review ahli isi mata pelajaran menunjukkan kategori sangat baik (95,5%), (2) menurut review ahli 
desain pembelajaran berada pada kategori sangat baik (90%), (3) menurut review ahli media 
pembelajaran menunjukkan kategori baik (95,5%). 

Validasi media pembelajaran menurut uji siswa adalah: Berdasarkan uji coba perorangan 
menunjukkan kategori sangat baik dengan tingkat pencapaian 94,18%. Berdasarkan uji coba 
kelompok kecil berada pada kategori sangat baik dengan tingkat pencapaian 90,70%. dan uji coba 
kelompok besar penunjukkan kategori sangat baik (90,57%) Dengan demikian media kartu bergambar 
ini tidak perlu direvisi dan digunakan untuk penelitian lebih lanjut 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 
Modul merupakan salah satu bahan ajar yang lumrah digunakan oleh para praktisis pendidikan. 

Modul dapat menuntun peserta didik belajar mandiri karena dilengkapi dengan materi yang lengkap, 

ilustrasi berupa gambar atau tabel serta evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Perkembangan era digital ternyata ikut membawa perubahan terhadap modul ajar untuk 

diintegrasikan dalam teknologi sehingga modul yang terbiasa dalam bentuk cetak pun berubah 

menjadi modul dalam bentuk elektronik. Modul elektronik (e-Modul) merupakan pengembangan modul 

cetak dalam bentuk digital (Sugihartini, 2017). Salah satu kelebihan menggunakan e-modul 

dibandingkan modul cetak adalah keunggulannya dalam menyajikan ilustrasi berupa video. Beberapa 

materi membutuhkan ilustrasi dengan bantuan video agar membantu peserta didik (dalam hal ini 

adalah mahasiswa) untuk mengefektifkan waktu dalam memahami materi perkuliahan seperti mata 

kuliah asesmen dan evaluasi. 

Mata kuliah asesmen dan evaluasi merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang dasar-

dasar evaluasi, proses melakukan asesmen, pengembangan instrumen serta teknik analisisnya. Mata 

kuliah ini sangat penting dikuasai oleh mahasiswa apalagi yang ingin melakukan penelitian 

eksperimen, penelitian tindakan kelas, maupun penelitian jenis expose facto. Pembelajaran dengan e-

E-MODUL  MATA KULIAH ASESMEN DAN EVALUASI BERBASIS 
CAI (COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION) 

1Jurusan Pendidikan Teknik Informatika FTK UNDIKSHA;2Jurusan PGSD FIP UNDIKSHA; 3Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan rekreasi FOK UNDIKSHA 

Email:sugihartini@undiksha.ac.id 

This research aimed to design and implement e-module of CAI based assessment and evaluation course. 
This research is a research and development which is developed by using ADDIE model. The stages of the 
ADDIE model include: (1) Analyze, performs analysis related to system requirements and instructional goals 
analysis. (2) Design, perform systematic design of the module and do the design stage of the system, database, 
and interface. (3) Development, which compiled the module contents and created a CAI-based (4) 
Implementation system, incorporated the module content into Moodle and publish the e-module at 
http://elearning.undiksha.ac.id. (5). Evaluation is to test formative e-module. Based on the result of formative test 
conducted on three expert test, including: content expert, media and learning design obtained by gregory 
coefficient of: 0.9; 0.9; and the gregory coefficients are very high. While the analysis of student response test 
obtained an average of 63.27 which, if converted into the table criteria of response classification then the results 
included in the positive category. 

Keywords: e-modul, assesment and evaluation, CAI 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan e-modul mata kuliah asesmen dan 

evaluasi berbasis CAI. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and development) yang 

dikembangkan dengan menggunakan model ADDIE. Adapun tahapan dari model ADDIE, meliputi: (1) Analyze, 

melakukan analisa terkait dengan kebutuhan system dan analisis TIU/TIK. (2) Design, melakukan perancangan 

sistematika modul serta dilakukan tahapan rancangan sistem, database, dan interface. (3) Development, yakni 

menyusun konten modul serta membuat sistem berbasis CAI (4) Implementation, memasukkan konten modul ke 

dalam Moodle serta mem-publish e-modul pada alamat http://elearning.undiksha.ac.id. (5). Evaluation yakni 

melakukan uji formatif e-modul. Berdasarkan hasil uji formatif yang dilakukan terhadap tiga uji ahli, meliputi: ahli 

isi, media dan desain pembelajaran diperoleh koefisien gregory sebesar: 0.9 ; 0.9;  dan ketiga koefisien gregory 

tersebut tergolong sangat tinggi. Sedangkan analisis uji respon mahasiswa memperoleh rata-rata sebesar 63,27  

yang jika dikonversikan ke dalam tabel kriteria penggolongan respon maka hasilnya termasuk dalam kategori 

positif. 

 
Kata kunci: e-modul, asesmen dan evaluasi, CAI 
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modul dapat membantu  peserta didik dalam memahami materi sehingga hasil belajar peserta didik 

meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mertayasa (2016), bahwasanya e-

modul berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar dan motivasi. 

 

2. Metode 

 
Peterson (2003) menyatakan bahwa model ADDIE adalah kerangka kerja sederhana yang 

berguna untuk merancang pembelajaran dimana prosesnya dapat diterapkan dalam berbagai 

pengaturan karena strukturnya yang umum. Menurut Shelton (2008) model ADDIE ini merupakan 

model perancangan pembelajaran generik yang menyediakan sebuah proses terorganisasi dalam 

pembangunan bahan-bahan pembelajaran yang dapat digunakan baik untuk pengembangan  

pembelajaran tradisional (tatap muka di kelas) maupun  pembelajaran online. Menurut Molenda 

(2003) merupakan istilah sehari-hari yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan secara 

sistematis. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and development). Model yang 

digunakan untuk mengembangkan e-modul ini adalah model ADDIE. (Analyze, Design, Development, 

Implementation, Evaluation).  

Analyze

Evaluate

Develop

Design Implement

 
Gambar1Tahapan Model ADDIE 

 
 
Tahap Analyze (analisis) 
Tahap analisis secara umum melakukan dua kegiatan, yakni: analisis kebutuhan isi/konten dan 
analisis kebutuhan perangkat lunak. 

1. Analisis Kebutuhan Isi/ Konten, yang meliputi : analisis karakteristik mata kuliah yang 
dilakukan dengan menganalisis silabus/sap mata kuliah asesmen dan evaluasi.  

2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak, meliputi: analisa kebutuhan fungsional, analisis 
kebutuhan non fungsional, dan analisa sistem yang diperlukan dan mampu dilakukan oleh 
aplikasi perangkat lunak Moodle.  

 
Tahap Design (perancangan) 
Tahap perancangan, meliputi: perancangan modul, perancanganpengembangan e-modul, dan 
perancangan pengembangan perangkat lunak. Adapun use case e-modul Asesmen dan Evaluasi 
dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Use case e-modul 

 
Tahap Development (pengembangan) 
Tahap development terdiri dari:  penyusunan materi, evaluasi, pengembanganMoodle, dan fitur 
pendukung pembelajaran yang diperlukan dosen dan mahasiswa. Hasil pada tahap development ini 
adalah sebuah produk modul ajar dan e-modul yang sudah terstruktur sesuai dengan kompetensi 
yang berlaku.  

 
Tahap Implementation (implementasi) 
E-modul ini diimplementasikan pada perangkat keras komputer 2 GB RAM, Monitor with 1024 x 728-
pixel resolution, Windows 7.  

 
Tahap Evaluation (evaluasi) 
Tahap evaluasi hanya melakukan evaluasi formatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data 
tentang efektivitas dan efisiensi media.Evaluasi formatif terdiri evaluasi one to one terhadap expert 
(ahli content (isi), ahli desain pembelajaran dan ahli media). Instrumen yang diperlukan selama proses 
evaluasi formatif ditunjukkan seperti tabel 1.  

 
Tabel 1. Metode dan Instrumen pengumpulan data untuk evaluasi formtif 

Jenis data Sumber data Metode Instrumen 

Data Evaluasi 
formatif 

Judges/expert One to one judges/expert 
Evalua-tion 

Angket content& kebahasaa, 
angket desain, angket  
media 

3. Hasil dan Pembahasan  
E-modul mata kuliah Asesmen dan Evluasi berbasis CAI telah dikembangkan dan 

diimplementasikan mengikuti langkah-langkah pengembangan model ADDIE. E-modul ini telah 

dipublish pada e-learning Undiksha dengan alamat https://elearning.undiksha.ac.id. Tampilan e-

learning Undiksha dapat dilihat pada gambar 3.  
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Gambar 3. Tampilan e-learning Undiksha 

 

Untuk mengikuti perkuliahan online atau mengkases materi pada e-modul, setiap mahasiswa harus 

memiliki username dan pasword pada SSO (single sign on) Undiksha. Username dan Pasword pada 

SSO ini akan digunakan untuk melakukan login pada seluruh aplikasi yang telah dimiliki oleh 

Undiksha termasuk salah satunya adalah web e-learning Undiksha. Adapun tampilan ketika 

Mahasiswa berhasil login pada e-learning Undiksha dapat dilihat pada gambar 4. Setelah berhasil 

login, mahasiswa akan dihadapkan pada beberapa materi perkuliahan. Maka mahasiswa harus 

memilih salah satu mata kuliah yang ingin diikuti.   

 
Gambar 4. Tampilan beranda (login sebagai Mahasiswa) 

 
Setelah mahasiswa memilih mata kuliah (course) Asesmen dan Evaluasi, maka akan tampil beberapa 

fasilitas dan kegiatan belajar seperti pada gambar 5. Sesuai dengan penjabaran pada silabus, mata 

huliah Asesmen dan Evaluasi dibagi menjadi lima (5) kegiatan belajar, dengan rincian materi sebagai 

berikut: 

1) Kegiatan belajar 1 : Konsep evaluasi dan asesmen 

2)   Kegiatan belajar 2: Skala pengukuran 

3) Kegiatan belajar 3: Penyusunan tes 

4) Kegiatan belajar 4: Perkembangan instrumen jenis non tes 

5) Kegiatan belajar 5: Analisis butir tes, analisis butir non tes, implementasi pengembangan tes, 

implementasi pengembangan non tes.   
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Gambar 5. Tampilan e-modul asesmen dan evaluasi 

 

Sesuai dengan konsep Computer Assisted Instuction (CAI) yang digunakan dalam konsep e-modul 

ini, maka setiap proses yang ada pada e-modul harus dilakukan sebelum lanjut ke proses yang lain. 

Misalnya, proses evaluasi bisa dilakukan jika mahasiswa telah membaca materi terlebih dahulu. 

Materi e-modul bisa dilihat pada gambar 6 dan tampilan evaluasi dapat dilihat pada gambar 7.  

 

 
Gambar 6. Tampilan materi  

 

 

 
Gambar 7. Tampilan evaluasi (tes essay) 

 

Selain materi dalam bentuk teks (pdf), e-modul juga dibantu dengan ilustrasi video. Seperti pada 

gambar 8 yang merupakan tampilan kegiatan belajar 5 terdiri dari beberapa materi dan video 

pembelajaran. Ilustrasi dengan video pembelajaran akan membantu mahasiswa dalam mendalami 

materi selain dengan teks.  
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Gambar 8. Tampilan materi dan video pembelajaran pada kegiatan belajar 5 

 
Fitur video pembelajaran yang ditampilkan pada e-modul dapat diperbesar ukurannya. Gambar 9 

merupakan tampilan default untuk video, namun jika dirasa ukuran video terlalu kecil, mahasiswa 

dapat mempebesarnya dengan menekan menu Fullscreen  pada video tersebut maka tampilan video 

akan menjadi lebih besar.  

 
Gambar 9. Tampilan video pembelajaran 

 
E-modul Asesmen dan evaluasi juga dilengkapi dengan fasilitas Forum. Mahasiswa dapat berdiskusi 

dengan dosen terkait materi yang belum dimengerti melalui forum ini. Selain itu antar mahasiswa juga 

dapat saling berkomunikasi untuk mengefektifkan proses pembelajaran. Tampilan fasilitas Forum 

dapat dilihat pada gambar 10.  

 
Gambar 10. Tampilan Forum diskusi 
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Berdasarkan hasil analisis uji formatif dengan rumus Gregory yang meliputi uji ahli isi, media 

dan desain pembelajaran, diperoleh nilai gregory untuk masing-masing uji ahli, seperti yang tertera 

pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil uji formatif 

Uji Formatif Koefisien Gregory Keterangan 

Uji Ahli Isi 0,9 Sangat tinggi 

Uji Media 0,9 Sangat tinggi 

Uji Desain Pembelajaran 1 Sangat tinggi 

 
Uji formatif yang dilakukan telah melalui beberapa revisi sesuai masukan para ahli. Hingga pada 

proses yang terakhir dilakukan pengisian angket uji ahli, diperoleh koefisien gregory sangat tinggi. 

Analisis uji respon dari 33 mahasiswa memperoleh rata-rata sebesar 63,27  yang jika dikonversikan 

ke dalam tabel kriteria penggolongan respon maka hasilnya termasuk dalam kategori positif.

4. Simpulan  
E-modul Asesmen dan Evaluasi dipetakan menjadi 5 kegiatan belajar, dimana setiap kegiatan 

belajar terdiri dari satu atau lebih materi ajar. Sistem e-modul ini sudah dipublish pada e-learning 

undiksha dengan alamat https://elearning.undiksha.ac.id. Hasil uji formatif yang terdiri dari: uji ahli isi, 

media dan desain pembelajaran, memperoleh pesentase nilai masing-masing  Respon mahasiswa 

terhadap pengembangan e-modul mata kuliah asesmen dan evaluasi memperoleh rata-rata sebesar 

63,27  yang jika dikonversikan ke dalam tabel kriteria penggolongan respon maka hasilnya termasuk 

dalam kategori positif. 

 
Daftar Rujukan 

 

Mertayasa, I N Eka, Agustini K, Putrama. 2016. Pengaruh E-modul berbasis Scientifik terhadap hasil 

belajar dan motivasi siswa pada mata pelajaran Animasi 3 Dimensi (Studi kasus: Kelas XI 

Multimedia SMK N 3 Singaraja). Diakses pada 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/KP/article/download/7555/5162 tanggal 2 Oktober 

2017. 

Molenda, Michael. 2003. In Search of the Elusive ADDIE Model. 

http://www.comp.dit.ie/dgordon/courses/ilt/ilt0004/insearchofelusiveaddie.pdf Diakses tanggal 2 

April 2017 

Peterson, C. (2003). Bringing ADDIE to Life : Instructional Design at Its Best. Journal of 

EducationMultimedia and Hypermedia , 227-241. 

Shelton, K. and G. Slatsman, 2008. Applying the ADDIE Model to Online Instruction.Dalam Lawrence 

A. Tomei (Ed.), Adapting Information and Communication Technologies for Effective 

Education.Hal 41-58. Robert Morris University, USA. Diakses dari 

http://elearning.bahcesehir.edu.tr/coursecontent/SE5301%20ITSM/Applying%20the%20ADDIE

%20Model%20to%20Online%20Instruction.pdf Pada tanggal 5 Februari 2016  

Sugihartini, Nyoman dan Jayanta, Nyoman Laba.  2017. Pengembangan e-modul mata kuliah strategi 

pembelajaran. Diakses pada https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/view/11830  

Tanggal 2 Oktober 2017. 

 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  831 

E-MODUL STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS CAI DENGAN 

PROJECT BASED LEARNING (KAJIAN RESPON PENGGUNA 

SISTEM) 
 

Nyoman Sugihartini1, Nyoman Laba Jayanta2 

ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 

Angket merupakan salah satu bentuk instrumen (alat evaluasi) yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam suatu kegiatan penelitian. Angket biasanya digunakan untuk mencari data 

respon sampel penelitian yang tentunya dapat digunakan sebagai gambaran keberhasilan penelitian. 

Salah satunya adalah penelitian pengembangan e-modul (elektronik modul). Modul elektronik (e-

Modul) merupakan pengembangan modul cetak dalam bentuk digital (Sugihartini, 2017). Salah satu 

kelebihan menggunakan e-modul dibandingkan modul cetak adalah keunggulannya dalam 

menyajikan ilustrasi berupa video. Beberapa materi membutuhkan ilustrasi dengan bantuan video 

agar membantu peserta didik (dalam hal ini adalah mahasiswa) untuk mengefektifkan waktu dalam 

memahami materi perkuliahan seperti mata kuliah strategi pembelajaran. 

Mata kuliah strategi pembelajaran merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep 

teori belajar, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik 

pembelajaran, taktik pembelajaran, model pembelajaran inovatif serta delapan keterampilan 

mengajar. Mata kuliah ini sangat penting dikuasai oleh mahasiswa  calon guru agar mahasiswa 

mengetahui dan memahami teori mengajar serta implementasinya dalam proses pembelajaran.  

Pembelajaran dengan e-modul dapat membantu  peserta didik dalam memahami materi 

sehingga hasil belajar peserta didik meningkat. Apalagi jika e-modul tersebut dikemas dengan suatu 

1Jurusan Pendidikan Teknik Informatika FTK UNDIKSHA;2Jurusan PGSD FIP UNDIKSHA 
Email:sugihartini@undiksha.ac.id 

Response is the feedback given as a result of the treatment provided. Spreading the questionnaire to find 
out the response to the development of a system such as e-module development is very important. The results of 
the response analysis will be inputs that can be used for decision-making for example: system improvement in the 
future. Based on the results of response analysis to 20 students as users of e-module, obtained an average value 
of 71.25 which, if converted into the criteria category of response classification then the results included in the 
positive category. The indicators of e-modul that can increase learning interest, 85% of students stated strongly 
agree and 15% agreed. The student support statement to use e-module for lectures, 50% of respondents voted 
strongly agree and 50% chose to agree. The project and evaluation provided on the e-module (referring to the 
PjBL) are in accordance withv the material presented. This is evidenced by the choice of respondents in the 
questionnaire, which states that 90% voted strongly agree, 10% chose to agree. 

Keywords:e-module, Learning Strategy, response 

Respon merupakan feedback yang diberikan sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan. Penyebaran 

angket untuk mengetahui respon terhadap pengembangan suatu sistem seperti pengembangan e-modul 

sangatlah penting. Hasil analisis respon akan menjadi masukan yang dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan misalnya untuk perbaikan sistem ke depannya. Berdasarkan hasil analisis respon terhadap 20 

mahasiswa sebagai pengguna e-modul, diperoleh nilai rata-rata sebesar 71,25  yang jika dikonversikan ke dalam 

tabel kriteria penggolongan respon maka hasilnya termasuk dalam kategori positif. Untuk indikator e-modul dapat 

meningkatkan minat belajar, 85% mahasiswa menyatakan sangat setuju sedangkan 15% menyatakan setuju. 

Untuk pernyataan dukungan mahasiswa agar menggunakan  e-modul untuk perkuliahan, 50% responden memilih 

sangat setuju, 50% memilih setuju. Project maupun evaluasi yang diberikan pada e-modul (mengacu pada 

langkah-langkah PjBL) telah sesuai dengan materi yang disajikan. Hal ini terbukti dengan pilihan responden pada 

angket  yang menyatakan bahwa 90% memilih sangat setuju, 10% memilih setuju. 

 
Kata kunci: e-modul, Strategi Pembelajaran, respon 
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model pembelajaran tertentu, seperti e-modul mata kuliah strategi pembelajarn yang dikemas dengan 

model project based learning (PjBL).  

2. Metode 

Peterson (2003) menyatakan bahwa model ADDIE adalah kerangka kerja sederhana yang 

berguna untuk merancang pembelajaran dimana prosesnya dapat diterapkan dalam berbagai 

pengaturan karena strukturnya yang umum. Menurut Shelton (2008) model ADDIE ini merupakan 

model perancangan pembelajaran generik yang menyediakan sebuah proses terorganisasi dalam 

pembangunan bahan-bahan pembelajaran yang dapat digunakan baik untuk pengembangan  

pembelajaran tradisional (tatap muka di kelas) maupun  pembelajaran online.  

Penelitian pengembangan e-modul ini merupakan penelitian jenis pengembangan (research 

and development). Model yang digunakan untuk mengembangkan e-modul ini adalah model ADDIE, 

meliputi: Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation (Sugihartini, 2017). 

 

Analyze

Evaluate

Develop

Design Implement

 
Gambar1Tahapan Model ADDIE 

 

Tahap Analyze (analisis) 

Tahap analisis secara umum melakukan dua kegiatan, yakni: analisis kebutuhan isi/konten dan 

analisis kebutuhan perangkat lunak. 

 

Tahap Design (perancangan) 

Tahap perancangan, meliputi: perancangan modul, perancangan pengembangan e-modul, dan 

perancangan pengembangan perangkat lunak. Adapun use case e-modul Asesmen dan Evaluasi 

dapat dilihat pada gambar 2. 

Admin 
Logout

SRSF-11

Backup data
SRSF-02

Pengecekan error
SRSF-02

Menghapus mata 
Kuliah

SRSF-06

Mengedit mata 
Kuliah

SRSF-06

Melihat mata 
Kuliah

SRSF-06

Login
SRSF-10

Mengelola data 
Dosen dan Mhs

SRSF-05

Mengedit data
 Dosen dan Mhs

SRSF-05

Menghapus data
 Dosen dan Mhs

SRSF-05

Melihat data
 Dosen dan Mhs

SRSF-05

Menambah mata 
Kuliah

SRSF-06

Melakukan 
pemeliharaan sistem

SRSF-02

Melihat tugas
SRSF-09Menjawab tugas

SRSF-09

Menjawab 
evaluasi
SRSF-09

Melihat evaluasi
SRSF-09

Melihat tes 
formatif
SRSF-09

Melihat media
SRSF-09

Mengikuti kegiatan 
Perkuliahan

Melihat proyek
SRSF-09

Download materi
SRSF-09

Melihat isi 
glosarium
SRSF-09

Melihat materi
SRSF-09

Menjawab tes 
formatif
SRSF-09

Melihat nilai
SRSF-09

Dosen

Manipulasi media
SRSF-08

Manipulasi proyek
SRSF-08

Manipulasi tes 
formatif
SRSF-08

Pemberian 
nilai Mhs
SRSF-08

Manipulasi 
evaluasi
SRSF-08

Manipulasi tugas
SRSF-08

Manipulasi materi
SRSF-08

Mengelola data 
Perkuliahan

SRSF-08

Mengelola forum

Membuat account

Mengelola mata 
Kuliah

SRSF-06

include

include

Mhs

include

include

Mendownload 
media

SRSF-09

Mencatat laporan
SRSF-02

include

include

include

Menambah data
 Dosen dan Mhs

SRSF-05

 
Gambar 2. Use case e-modul 
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Tahap Development (pengembangan) 

Tahap ini melakukan penyusunan materi, soal-soal evaluasi, pengembangan Moodle, dan fitur 

pendukung pembelajaran yang diperlukan dosen dan mahasiswa. Hasil pada tahap development ini 

adalah sebuah produk modul ajar dan e-modul yang sudah terstruktur. 

 

Tahap Implementation (implementasi) 

E-modul ini diimplementasikan pada perangkat keras komputer 2 GB RAM, Monitor with 1024 x 

728-pixel resolution, Windows 7.  

 

Tahap Evaluation (evaluasi) 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi formatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang 

efektivitas dan efisiensi media. Evaluasi formatif terdiri evaluasi one to one terhadap expert (ahli 

content (isi), ahli desain pembelajaran dan ahli media). Selain itu, pada tahap evaluasi juga dilakukan 

kegiatan  pengambilan data dengan menyebarkan angket respon kepada mahasiswa yang digunakan 

sebagai sampel penelitian. 

3. HasildanPembahasan 

E-modul mata kuliah Strategi Pembelajaran berbasis CAI dengan Project Based Learning telah 

dikembangkan dan diimplementasikan mengikuti langkah-langkah pengembangan model ADDIE. E-

modul ini telah dipublish pada e-learning Undiksha dengan alamat https://elearning.undiksha.ac.id. 

Tampilan e-learning Undiksha dapat dilihat pada gambar 3. 

  

 
Gambar 3. Tampilan e-learning Undiksha 

 

Untuk mengikuti perkuliahan online atau mengkases materi pada e-modul, setiap mahasiswa 

harus memiliki username dan pasword pada SSO (single sign on) Undiksha. Username dan Pasword 

pada SSO ini akan digunakan untuk melakukan login pada seluruh sistem (aplikasi) yang telah dimiliki 

oleh Undiksha termasuk salah satunya adalah web e-learning Undiksha. Adapun tampilan ketika 

Mahasiswa berhasil login pada e-learning Undiksha dapat dilihat pada gambar 4. Setelah berhasil 

login, mahasiswa akan dihadapkan pada beberapa materi perkuliahan. Maka mahasiswa harus 

memilih salah satu mata kuliah yang ingin diikuti.   

 
Gambar 4. Tampilan beranda (login sebagai Mahasiswa) 
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Setelah mahasiswa memilih mata kuliah (course) Strategi Pembelajaran, maka akan tampil 

beberapa fasilitas dan kegiatan belajar seperti pada gambar 5. Mahasiswa mengikuti proses 

perkuliahan sesuai dengan sintak pembelajaran project based learning yang diatur pada setiap proses 

kegiatan belajar. Seperti yang terlihat pada tampilan gambar 5, pada kegiatan belajar 2 dan 

seterusnya di-invisible karena mahasiswa belum menyelesaikan kegiatan belajar 1. Inilah yang 

menandakan kalau sistem e-modul dikembangkan berbasis CAI (Computer Assisted Instuction). 

Selain itu, e-modul ini dikembangkan dengan model pembelajaran PjBL yang memiliki 6 sinak 

diantaranya: 1). Orientasi masalah, 2). Menyusun rencana proyek, 3). Melakukan investigasi, 4). 

Merencanakan laporan, 5). Presentasi laporan, 6). Evaluasi.  

 

 
Gambar 5. Tampilan e-modul strategi pembelajaran 

 

Berdasarkan hasil analisis data respon pengguna sistem ini diperoleh rata-rata respon sebesar 

71,25 yang tergolong positif. Data respon ini diperoleh dengan memberikan angket respon kepada 20 

mahasiswa yang digunakan sebgai sampel penelitian dalam pengemangan sistem e-modul. Angket 

respon diberikan ketika e-modul sudah melalui uji ahli (yang meliputi: ahli isi, media dan desain 

pembelajaran), uji coba perorangan serta uji coba kelompok kecil. 

Untuk pernyataan terkait kemudahan dalam memahami materi e-modul, persentase respon 

mahasiswa yang menjawab sangat setuju sebesar 60%, setuju 40% sedangkan sisanya masing-

masing sebesar 0%  (gambar 6). Ini berarti bahwa materi dalam e-modul mudah dipahami oleh 

mahasiswa.  

 

 
Gambar 6. Tampilan grafik kemudahan memahami materi e-modul 

 

Dalam angket respon yang diberikan kepada mahasiswa sebagai pengguna sistem, tidak 

semuanya dikemas dengan pernyataan positif. Misalnya tentang pengoperasian e-modul. Peneliti 

mengemasnya dengan pernyataan : “Saya memiliki kesulitan menggunakan e-modul saat proses 
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pembelajaran strategi pembelajaran”. Adapun hasil yang diperoleh dari pernyataan ini digambarkan 

dengan grafik yang dapat dilihat pada gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Tampilan kesulitan menggunakan e-modul 

 

Gambar 7 sudah jelas tergambarkan bahwa 55% responden memilih STS (sangat tidak setuju), 

45% responden memilih (tidak setuju) serta sisanya masing-masing 0%. Ini berarti bahwa sebagian 

besar mahasiswa tidak kesulitan dalam menggunakan e-modul strategi pembelajaran. Sedangkan 

untuk kejelasan langkah-langkah pembelajaran yang disajikan dalam e-modul, 90% responden 

memilih SS (sangat setuju), 10% responden memilih setuju, serta sisanya masing-masing 0% 

(gambar 8). Ini berarti bahwa langkah-langkah pembelajaran e-modul yang dikemas dengan model 

pembelajaran project based learning sudah jelas dijabarkan. 

 

 
Gambar 8. Tampilan kejelasan langkah-langkah pembelajaran dalam e-modul 

 

Kemampuan e-modul dalam menarik mahasiswa untuk belajar, 85% responden menyatakan 

sangat setuju, 15% menyatakan setuju serta masing-masing untuk kurang setuju (KS), tidak setuju 

(TS) dan sangat tidak setuju (STS) bernilai 0%. Data ini berarti bahwa e-modul telah mampu 

memotivasi mahasiswa untuk belajar (grafik dapat dilihat pada gambar 9). 

 
Gambar 9. Tampilan grafik : e-modul menarik minat belajar 
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Project maupun evaluasi yang diberikan pada e-modul (mengacu pada langkah-langkah PjBL) 

telah sesuai dengan materi yang disajikan. Hal ini terbukti dengan pilihan responden pada angket 

(dapat dilihat pada gambar 10), yang menyatakan bahwa 90% memilih sangat setuju, 10% memilih 

setuju serta untuk KS, TS dan STS masing-masing 0%. 

 
Gambar 10. Tampilan grafik tampilan tugas/permasalahan dalam e-modul sesuai dengan materi 

 

Untuk pernyataan dukungan mahasiswa agar menggunakan  e-modul untuk perkuliahan, 50% 

responden memilih sangat setuju, 50% memilih setuju sedangkan untuk KS, TS dan STS masing-

masing bernilai 0% (gambar 11). Ini berarti bahwa mahasiswa sangat mengharapkan proses 

perkuliahan diakukan dengan bantuan e-modul berbasis CAI dengan project based learning.  

 
Gambar 11. Tampilan Grafik dukungan mahasiswa terhadap pembelajaran menggunakan e-modul 

 

Dari keseluruhan butir angket respon yang diberikan kepada 20 renponden (mahasiswa), rata-

rata memiliki persentase di atas 80%. Data ini membuktikan bahwa mahasiswa begitu antusias serta 

memberikan apresiasi yang positif terhadap pengembangan sistem e-modul serta sangat mendukung 

proses pembelajaran berbantuan e-modul. Untuk lebih detailnya, persentase masing-masing butir 

disajikan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Persentase masing-masing butir 

No Butir 

 
Prosentase (%) 

Butir 1 92 

Butir 2 99 

Butir 3 91 

Butir 4 96 

Butir 5 98 

Butir 6 97 

Butir 7 99 

Butir 8 96 

Butir 9 86 
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Butir 10 97 

Butir 11 96 

Butir 12 98 

Butir 13 95 

Butir 14 95 

Butir 15 90 

 

 

Blanded Learning sebagai Inovasi Pembelajaran 

Model pembelajaran Blanded Learning adalah pembelajaran yang memadukan pembelajaran 

konvensional (tatap muka di kelas) dengan pembelajaran secara online. Salah satu cara untuk 

mengimplementasikan Blended learning adalah pembelajaran berbantuan e-modul. E-modul dapat 

membantu mengefektifkan proses pembelajaran karena proses pembelajaran tidak terbatas ruang 

dan waktu. Pembelajaran dengan e-modul dapat menjawab dan membantu permasalahan-

permasalahan proses pembelajaran yang dialami oleh peneliti seperti: 

a. Kegiatan kelembagaan di luar kegiatan pengajaran yang cukup padat dan terkadang jadwalnya 

bersamaan dengan jadwal mengajar, membuat proses pembelajaran sering ditiadakan. Dengan 

adanya e-modul permasalahan ini dapat dipecahkan karena Dosen dapat melakukan proses 

pembelajaran secara online bahkan dapat mengontrol proses pembelajaran dan kemajuan 

belajar mahasiswa melalui absensi online ataupun evaluasi yang disediakan oleh e-modul 

secara online, dimana waktu pengerjaan serta database jawaban mahasiswa dapat terekam 

dengan sangat baik. 

b. Fasilitas lengkap yang ditawarkan oleh e-modul seperti pengumpulan tugas yang diatur secara 

otomatis oleh sistem, membuat mahasiswa tidak bisa membuat berbagai alasan jika terlambat 

mengumpulkan tugas atau tidak mengumpulkan tugas. Karena sistem secara otomatis akan 

tertutup jika waktu pengerjaan tugas/evaluasi sudah habis. 

c. Berbagai animasi berupa video pembelajaran dapat membantu mahasiswa untuk memahami 

lebih mendalam terkait materi yang disajikan. Seperti e-modul mata kuliah strategi 

pembelajaran yang dikembangkan juga dilengkapi dengan video animasi tentang implementasi 

langkah-langkah model pembelajaran.  

d. E-modul yang dikemas dengan memadukan suatu model pembelajaran inovatif seperti project 

based learning (PjBL) dapat membuat mahasiswa belajar lebih aktif karena PjBL 

memungkinkan mahasiswa berpikir lebih kreatif.  

Selain kelebihan-kelebihan di atas, masih banyak lagi kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan 

oleh e-modul. E-modul sangat membantu Dosen dalam proses pembelajaran/perkuliahan. Begitu pula 

oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat belajar di manapun dan kapan pun, tidak terbatas oleh ruang dan 

waktu. 

4. Simpulan 

E-modul mata kuliah strategi pembelajaran dikembangkan berbasis CAI dengan model 

pembelajaran project based learning (PjBL). Materi pada e-modul ini dipetakan menjadi 5 kegiatan 

belajar, dimana setiap kegiatan belajar terdiri dari satu atau lebih materi ajar. Sistem e-modul ini 

sudah dipublish pada e-learning undiksha dengan alamat https://elearning.undiksha.ac.id.  Respon 

mahasiswa terhadap pengembangan e-modul mata kuliah asesmen dan evaluasi memperoleh rata-

rata sebesar 71,25  yang jika dikonversikan ke dalam table kriteria penggolongan respon maka 

hasilnya termasuk dalam kategori positif. 
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ABSTRACT 
Coffee is a kind of beverage derived from the processing and extraction of seeds of coffee plants. Coffee 

fermentation is a strategy to get the quality of coffee with a better flavor, at least the same as civet coffee. Kopi 
Luwak is coffee produced from coffee beans that have passed the bowel gut intestines. One of the steps used is 
to make fermentation with microbes derived from coffee mongoose droppings. The objectives of this study were 
(1) to isolate caffeine from coffee powder by fermentation reflux extraction with microorganism isolated from civet 
droppings, (2) calculate caffeine rendemen obtained from coffee powder. The method of this research is 
experimental method that is using reflux extraction method with quantitative data analysis. The fermented coffee 
is arabica coffee, robusta coffee, with comparator is civet coffee obtained from civet droppings. The results 
showed that the mass of white caffeine crystals obtained from 20 grams of arabica coffee powder, robusta and 
civet coffee, each weighing 0.296; 0, 391; 0.256 grams with a yield of 3.04%; 1.96%; 1.29% before the 
fermentation is arabica coffee caffeine is 0.319 grams and robusta coffee as much as 0.412 grams. fermentation 
with microbes islasi results from civet droppings can lower levels of caffeine coffee. 
 
Keywords: Caffeine, reflux extraction, coffee loyal, arabica coffee, robusta coffee 
 
 

ABSTRAK 
Coffee is a kind of beverage derived from the processing and extraction of seeds of coffee plants. Coffee 

fermentation is a strategy to get the quality of coffee with a better flavor, at least the same as civet coffee. Kopi 
Luwak is coffee produced from coffee beans that have passed the bowel gut intestines. One of the steps used is 
to make fermentation with microbes derived from coffee mongoose droppings. Penentuan kandungan kafein pada 
kopi fermentasi dengan mikroba yang diisolasi dari kopi  kotoran luwak  telah dilakukan. Kadar kafein  ditentukan 
dengan  metode ekstraksi refluks terhadap kopi arabika, robusta dengan kontrol  kopi luwak yang diperoleh dari 
kotoran luwak Bali  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan  kristal putih kopi arabika, robusta dan kopi  
luwak, masing-masing kafein  0,296 %; 0, 391%; 0,256%  dengan  penurunan  sebesar 78,40 % dan 52.0%. 
Fermentasi dengan mikroba hasil isolasi dari kotoran luwak dapat menurunkan kadar kafein kopi.  
 
Kata kunci: Kafein, ekstraksi refluks, kopi arabika dan kopi robusta.  
 
 

1. Pendahuluan 

Kopi merupakan minuman yang populer di dunia. Diketahui  bahwa kopi tumbuh paling tidak di  

80 negara di seluruh dunia,  pada bentang wilayah 1000 mil utara dan selatan khatulistiwa.  Banyak 

varietas kopi yang tumbuh di seluruh dunia, namun hanya beberapa varietas sangat populer hingga 

saat ini. Namun hanya beberapa varietas kopi yang  sangat populer hingga saat ini.  Misalnya Blue 

Mountain (Jamaika) dan kopi Peaberry (Tanzania) serta kopi luwak (Indonesia). Kepopuleran kopi 

sangat ditentukan salah satunya adalah aspek kelangkaan dan cita rasa yang dihasilkannya.  

Indonesia merupakan  salah satu penghasil kopi terbesar  di dunia setelah Brazilia dan 

Vietnam.. Jumlah areal  kopi di Bali 24.721 hektar. Produksi kopi dalam bentuk berasan (green bean) 

yaitu 17.331 ton 15.293 ton (2015).Dengan jumlah devisi sebanyak  709.968 dolar ke Prov Bali. Luas 

areal di Bali utara, 13.354,92 hektar, yang terdiri dari 10.512, 92 hektar perkebunan kopi jenis 

Robusta dan 2.842 hektar merupakan perkebunan kopi jenis Arabika  dengan  9.454,62 ton di tahun 

2015(Buleleng, 2015). 

Beragam cita rasa kopi terus diciptakan, untuk memenuhi selera penikmat kopi (Jennings and 

Veron, 2011). Ada dua aspek yang terus dikembangkan yaitu kandungan kafein yang rendah dan 

citarasa yang menyerupai cita rasa kopi luwak. Hal ini disebabkan kopi luwak memiliki cita rasa yang 

khas dan permintaan di pasar dunia terus meningkat. Penyedian kopi luwak memiliki kendala teknis 
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karena proses produksinya menggunakan sistem pencernaan hewan luwak atau musang kelapa 

(Paradoxurus hermaphrodites) (Zhou et al., 2008). Keberadaannya baik secara liar maupun dengan 

penangkaran luwak (Cheong et al., 2013).Hewan ini  hanya akan memakan buah kopi terbaik yang 

sudah  masak optimal (Cheyne, et al.,  2010). Sehingga biji kopi ini memiliki rasa yang berbeda 

setelah dimakan dan melewati saluran pencernaan luwak (Chen,et al., 2008). Ditinjau dari kandungan 

kafein kopi luwak termasuk kopi tergolong rendah. Penikmat kopi saat ini membutuhkan kopi dengan 

kopi rendah kafeiin. Kafein adalah salah satu senyawa penting yang terdapat dalam teh (2-4 %) dan 

kopi (1,1-2,2 %)(De Bruyn et al., 2017). 

Sifat farmakologi  kafein sebagai stimulan dan penyegar,  menjadikannya senyawa penting di 

bidang pengobatan, farmasi, serta sering  ditambahkan pada minuman suplemen. Menurut penelitian 

Sand (2002), kafein terdapat pada beberapa jenis minuman  seperti Coca-Cola (45.6 mg) dan Pepsi ( 

37.2 mg) per 12 ons kaleng. Kafein juga  terdapat pada  dark chocolate (20 mg per ons),  espresso  

(100 mg per 2 ons), kopi  instan (70 mg per 8 ons) dan pada daun  teh sebesar 0,5 g per 25 g 

(Rajasekaran,  2005). Menurut SNI 01-7152-2006 batas maksimum kafein dalam makanan dan 

minuman adalah 150 mg/hari dan 50 mg/sajian, sedangkan berdasarkan FDA (Food Drug 

Administration)  (dalam Liska ,2004), dosis kafein yang diizinkan 100-200mg/hari.  

Namun  kafeiin, juga memiliki efek negatif yang banyak terjadi pada konsumsi kafein adalah 

insomnia. Untuk kebanyakan kasus, hal  ini merupakan efek yang diinginkan,  namun dapat 

menganggu siklus natural seseorang. Adanya efek samping tersebut  mendorong orang untuk 

memproduksi dan mengolah biji kopi menjadi produk  minuman kopi yang bebas kafein. Proses  

pengolahan tersebut dikenal sebagai proses dekafeinasi kopi. Salah satu strategi untuk menurunkan 

kafein adalah lewat proses fermentasi biji kopi (Brand et al., 2000). Fermentasi merupakan satu 

langkah untuk menghasilkan kopi rendah kafein dan citarasa yang tinggi. Para peneliti kopi telah 

menggunakan berbagai  mikroba untuk fermentasi kopi  dengan strain yang berbeda seperti  

Rhizopus, Phanerochaete, and Aspergillus sp,  dapat menurunkan kafein sampai 92%  dan  65%  

tanin (Brand et al., 2000), Pseudomonas dan Aspergillus (Gokulakrishnan, Chandraraj and Gummadi, 

2005) dan menggunakan Pleurotus ostreatus dapat menurunkan  kandungan tanin dan kafein (Fan 

et al., 2000). Fermentasi juga dapat meningkatkan senyawa penting dalam pembentukan citarasa 

pada kopi(De Bruyn et al., 2017). 

Perbedaan metode fermentasi  menentukan kemampuan menunrunakan kafein dan cita rasa 

kopi(Wamuyu et al., 2017).  Namun fermentasi dengan  jenis jamur  yang dominan, sedangkan  masih 

sedikit yang menggunakan fermentasi dari  kelas bakteri. Khususnya dari kelompok bakteri yang 

adaptif dari kotoran luwak, sejauh ini  belum ada yang melaporkan. Oleh karena itu, dalam  tulisan ini  

dilaporkan hasil  penelitian tentang kandungan kafein pada kopi fermentasi dari bakteri  yang diisolasi 

dari kopi kotoran luwak dari kebun kopi Buleleng Bali. 

  

2. Metode Penelitian  

Alat dan Bahan 

 Semua bahan memiliki tingkat proanalisis grade elektronik, kecuali bila disebutkan khusus 

dalam teks. NH4Cl, Tris (Hidroksimetil)-amino metan dan HCl (Asam Klorida). Amonium sulfat, 

sukrosa, GFC (Whatman, England), natrium pirofosfat (Sigma, USA), TCA (Sigma, USA), etanol 70%. 

Uji protein menggunakan kit reagen Bio-rad). (Sigma, USA), kopi arabika , media pertumbuhan bakteri  

untuk selulotik menggunakan media media xilan  (birchwood), congo  red 0.1%, NaCl  fisiologis, Asam  

Dinitro Salisilat (DNS) dan bufer fosfat, fenol 5% dan asam sulfat  (H2SO4)  untuk larutan  BSA, GC –

MS. yeast  extract  (Merck), Na2HPO4 (Merck), KH2PO4 (Merck), MgSO4.7H2O  (Merck),  KCl  (Merck),  

pektin citrus (sigma), bacteriological agar (Merck), pewarna Gram A, Gram B, Gram C, Gram D, NaCl, 

larutan  CuSO4 encer,  glukosa  anhidrat,  natrium  asetat  (CH3COONa),  asam asetat (CH3COOH), 

dan amonium  sulfat. Peralatan yang  digunakan adalah  sentrifuse  (Hettich Zentrifuger Mikro 22R), 

spektrofotometer UV-VIS (Shimadzu), pH meter , hand  refractometer (ATAGO), viscometer, inkubator 

(pselecta), hot plate (ika labor technik),  Waterbath (memmert), timbangan  analitik (mettler toledo), 

vortex (Heidolp Reax Control), dan mikroskop (yazumi).  
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Perumbuhan mikroba isolata lokal  

Teknik  pengambilan cuplikan menurut metode Lacey, (Ramanjaneyulu and Rajasekhar Reddy, 

2016) yaitu 1 gram contoh bagian kopi kotoran musang kelapa (luwak)   dimasukkan ke dalam 99 mL 

larutan garam fisiologis (0,85% NaCl) steril dan dikocok selama 12 jam  pada suhu 37 C , dengan 

putaran 100 rpm.  

Dari pengenceran ini diperoleh seri pengenceran 10-2. Tujuan pengocokan ini agar diperoleh 

lebih banyak isolat, khususnya isolat bakteri Xylanolitik, selanjutnya 1 mL larutan dari pengenceran 

10-2 ditambahkan ke dalam 99 mL larutan garam fisiologis dan dikocok/diaduk hingga tercampur 

merata. Langkah ini diperoleh pengenceran 10-4. Pengenceran terus dilakukan hingga seri 

pengenceran10-6, selanjutnya dibuat medium agar  yang mengandung CMC. Satu mL dari setiap seri 

pengenceran yang telah dibuat dimasukkan ke dalam cawan petri steril. Medium agar Pikovskaya 

(medium agar Pikovskaya (5 g Ca3(PO4)2, 10 g glukosa, 0,2 gNaCl, 0,2 g KCl, 0,1 g MgSO4.7H2O, 

0,5 g NH4SO4, 0,5eksrak ragi, sedikit MnSO4 dan FeSO4 dilarutkan dalam 1liter H2O, pH = 6,8) yang 

masih cair (suhu kurang lebih 50ºC) dituangkan ke dalam cawan. Cawan digoyang agar sample dan 

media tercampur merata. Inkubasi dalam posisi terbalik selama  beberapa hari. Isolat bakteri biasanya 

segera tumbuh pada umur 2 – 3 hari. Koloni tunggal ditumbuhkan dalam media cair CMC pada suhu 

37 ºC  serta dikocok 150 rpm  selama 1 hari. Selanjutnya  pertumbuhan  bakteri  di pantau dengan  

pengamatan kekeruhan media tersebut pada spektrofotometer OD600 nm atau diamati dibawah 

miskroskop.  Kemudain ditumbuhkan dalam media selsi yang khusus untuk  

 

Uji aktivitas enzim xilanolitik 

Uji aktivitas enzim xilanolitik menggunakan substrat 

p-nitrofenil-b-D- xilopiranosida 

Sebanyak 100 ml enzim xilanolitik ditambah 900 ml substrat p-nitrofenil-b-D-xilopiranosida 

diinkubasi pada suhu 70 °C selama 60 menit. Reaksi dihentikan dengan menambahkan 0,1 ml 

Na2CO3 0,4 M. Aktivitas enzim ditentukan dengan mengukur jumlah p-nitrofenol yang dilepaskan. 

Pengamatan jumlah p-nitrofenol yang dilepaskan diamati dengan spektrofotometri pada l405 nm. 

Blangko yang digunakan 100 ml akuades dan 900 ml substrat p-nitrofenil-b-D-xilosida diperlakukan 

sama dengan kondisi di atas. Standar p-nitrofenol digunakan pada kisaran 0,1–0,5 mM p-nitrofenol/ml 

dari stok p-nitrofenol 10 mM/ml dalampelarut buffer fosfat sitrat (PC) pH 7. 

 

Fermentasi dengan mikroba  

Bioreaktor disiapkan menurut  (Marcone, 2004) untuk fermentasi kopi secara basah  dengan  

menggunakan starter bakteri xilanolitik, yang telah diaktivasi  dengan media atktivasi. Uji  ini  

digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  banyak  perubahan  yang  terjadi  pada kandungan kopi 

saat biji kopi di fermentasi menggunakan isolat terpilih. Fermentasi yang dilakukan  menggabungkan 

komponen biji, kulit, dan isolat xilanolitik terbaik. Fermentasi dilakukan selama 5 hari dan diuji  setiap  

24 jam. Terdapat  3  perlakuan  suhu  saat  fermentasi,  yaitu  suhu  30 oC,  40oC,  dan  50oC. Tiap 

perlakuan suhu tidak dilakukan secara bersamaan. Komposisi  pada  fermentasi  disesuaikan  dengan  

komposisi  kopi  pada  umumnya.  Dari  keseluruhan komponen yang terdapat pada kopi, 40-42% 

bagiannya adalah kulit terluar dan sisanya  adalah biji.  Dari kulit tersebut terdapat 62% bagiannya  

merupakan air. Komposisi  fermentasi dapat  ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut : (a) 

Untuk  memudahkan  perhitungan  media,  kandungan  air  yang  terdapat  pada  kulit  digantikan  

oleh kultur bakteri xilanolitik 10% dengan jumlah 10 ml. (b) Jika kultur tersebut diasumsikan sebagai 

air pada kulit kopi, maka 10 ml tersebut sama dengan 62%air yang ada pada kulit kopi, sehingga kulit 

yang ditambahkan adalah sebesar 38% atau  sekitar 6,2 gram. (c) Dengan asumsi total bobot kulit 

kering +kultur adalah sebesar 40%, maka 60% bagian lainnya  adalah biji kopi atau sekitar 24,3 gram. 

Kultur, kulit, dan biji tersebut dimasukan ke dalam botol dengan volume 80 ml dan disimpan dalam 

suhu 30 oC, 40oC, dan 50oC. Setiap harinya sampel di ambil dari 2 botol dengan perlakuan yang 

sama. Metode yang sama juga digunakan untuk bakteri pektolitik. 
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Isolasi dan Identifikasi Kafein  

Prosedur kerja isolasi kafein menurut (Nurlita and Suja, 2006) yang terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu: Pertama, campuran 20 gram kopi halus dan 350 mL aquades dipanaskan selama 25 

menit  dalam labu dasar bulat yang dilengkapi dengan pendingin refluks. Kedua, campuran panas 

disaring dengan corong buchner. Ketiga, larutan timbal asetat (3 gram timbal asetat dalam 27 mL 

aquades) ditambahkan tetes demi tetes ke dalam hasil saringan, campuran tersebut didinginkan 

kemudian disaring kembali dengan corong buchner. Keempat, kafein dalam hasil saringan diekstraksi 

dengan menggunakan kloroform 3 kali 25 mL. Kelima, lapisan kloroform ditempatkan dalam cawan 

penguap, kloroformnya diuapkan dan dilanjutkan dengan proses rekristalisasi (menggunakan pelarut 

benzena dan petroleum eter) atau sublimasi. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Perumbuhan Mikroba Xylanolitik  Isolat Lokal  

Isolat yang dipilih untuk pengujian aktivitas xylanolitik   adalah bakteri yang diisolasi dari sampel 

limbah kopi kotoran luwak. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dari beberapa isolat 

yang telah diidentifikasi, empat  biakan positif penghasil enzim xylanolitik yaitu Bacillus LW1, Bacillus 

LW2, Bacillus LW3, dan Bacillus LW4 menunjukkan aktivitas xylanolitik secara signifikan, masing-

masing sebesar 52.10 U/mL, 57,05 U/mL, 54,5 U/mL  dan 56,08 U/mL. Isolat yang paling tinggi 

menghasilkan xylanolitik adalah Bacillus  LW3., sehingga fermentasi yang digunakan adalah  Bacillus 

LW3.  

Mikroba Bacillus LW3. hasil isolasi yang ditumbuhkan dalam media memiliki kemampuan 

tumbuh  sebelum dilakukan fermentasi dilakukan pertumbuhakan aktivasi, ditentukan kurva 

pertumbuhan dengan fase lag selama 2 jam, kemudian fase eksponensial sangat ditunjukkan dengan 

cepat setelah jam ke 2 sampai jam 9, setelah itu mengalami fase stationer. Pada biakan yang tumbuh 

pada fase eksponensial diambil sebagai kultur fermentasi pada media fermentasi kopi arabika, 

robusta yang dijual di pasar Banyuasri Singaraja 

  

 
Gambar 1. Biakan dan Kurva Pertumbuhan Mikroba  xylanolitik Bacillus LW3 Isolat Lokal dari Kopi Kotoran 

Luwak 

 

Kopi yang difermentasi  adalah kopi arabika, robusta dan kopi luwak, kopi fermentasi 

dilakukan dalam media dengan komposisi  menjadi kopi sebanyak 50 gram biji kopi, lalu dimasukkan 

bakteri Bacillus LW3. Setelah dilakukan fermentasi menurut metode(Avallone et al., 2002), dilakukan 

pencucian dan diproses  pembuatan  serbuk kopi, setelah itu dilakukan penentuan kafein dengan 

merefluks.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan kafein Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa massa kristal putih kafein yang diperoleh dari 20 gram serbuk  kopi arabika, robusta dan kopi  
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luwak, masing-masing beratnya  adalah 0,296; 0, 391; 0,256  gram dengan rendemen sebesar 3,04 

%.; 1,96% ; 1,29% sebelum fermentasi adalah kopi arabika kafeinnya adalah 0,319 gram dan kopi 

robusta sebanyak 0,412 gram (data selengkapnya tersajikan dalam  tabel 1)  

 

Tabel 1. Kandungan Kafein  Kopi  Fermentasi 

Kopi Kadar kafein  (%) Penurunan (%) Randemen (%) 

Fementasi rabica 0,296 78,40 3,04 

Arabica 1,08 - 3,05 

Fementasi robutha  1,96 52,00 1,96 ; 

Robustha 2,48 - 1,97 

Luwak  0,256 - 1,29 

 

Pembahasan  

Kafein diisolasi dari serbuk kopi menggunakan metode ekstraksi refluks. Kopi yang digunakan 

adalah kopi arabika dan robusta, dan kopi luwak  yang berwarna coklat muda dan berbau khas. 

Serbuk kopi yang telah dilarutkan ke dalam aquades menghasilkan campuran berwarna coklat tua. 

Setelah dicampurkan, campuran tersebut kemudian dipanaskan. Hal ini bertujuan untuk melarutkan 

kafein, karena kelarutan kafein yang semakin meningkat seiring bertambahnya suhu  air (22mg/mL 

pada 25°C, 180 mg/mL pada 80°C,  dan 670 mg/mL pada 100°C).  

Proses pemanasan dilakukan dengan metode ekstraksi refluks yang menggunakan pendingin 

yang bertujuan untuk mencegah berkurangnya air akibat pemanasan yang dilakukan. Metode refluks 

sangat cocok digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki tekstur kasar dan tahan terhadap 

pemanasan langsung seperti serbuk kopi. Setelah dipanaskan, terbentuk larutan berwarna coklat 

kehitaman. Kemudian  campuran disaring menggunakan corong Buchner dalam keadaan masih 

panas. Penyaringan menggunakan corong Buchner bertujuan untuk mempercepat proses 

penyaringan dengan bantuan vakum karena suhu dari campuran saat penyaringan harus dijaga agar 

tetap panas. Penyaringan dilakukan dalam keadaan campuran masih panas karena kafein sedikit larut 

dalam air dingin, sehingga apabila campuran sudah dingin, maka kafein akan kembali mengendap 

bersama ampas kopi. 

 Filtrat atau hasil saringan berupa larutan yang berwarna coklat kehitaman, dan residu yang 

dihasilkan berwarna coklat kehitaman. Berdasarkan penelusuran literatur, kandungan utama selain 

kafein yang terdapat dalam serbuk kopi arabika dan robusta adalah tanin yang bila terisolasi dalam air 

akan terhidrolisis menjadi asam klorogenat dengan kadar 3,9 - 4,6%(Zhou et al., 2008).  Asam 

klorogenat ini dipisahkan dari campuran dengan penambahan larutan timbal asetat ke dalam 

campuran sehingga asam klorogenat akan mengendap. Kemudian ditambahkan sebanyak 3,007 

gram timbal asetat yang berupa serbuk putih yang dilarutkan dengan aquades dan dihasilkan larutan 

yang berwarna putih.  

Setelah ditambahkan larutan timbal asetat dan disaring, diperoleh filtrat berwarna coklat dan 

residu berwarna coklat kehijauan. Filtrat kemudian diekstrak dengan kloroform sebanyak 3 kali 

masing-masing 25 mL. Kloroform digunakan untuk mengekstrak kafein dari campuran karena sifat 

kafein yang larut dalam pelarut organik seperti kloroform. Proses ekstraksi dilakukan sebanyak 3 kali 

bertujuan untuk memaksimalkan kafein yang terekstrak dari campuran. Setelah diekstraksi dengan 

kloroform, terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan atas (air) yang berwarna coklat tua dan lapisan bawah 

(CCl4) yang berwarna coklat muda dan diperoleh residu berwarna coklat kehitaman. Lapisan atas 

merupakan air dan komponen lain dari kopi. Lapisan bawah merupakan lapisan kloroform yang 

mengandung kafein dan sedikit ampas yang terlewatkan saat penyaringan dengan corong buchner. 
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Terbentuknya dua lapisan disebabkan karena massa jenis kloroform yang lebih besar daripada massa 

jenis air.  

Lapisan kloroform yang diperoleh kemudian diuapkan hingga kloroformnya habis. Proses 

penguapan ini dilakukan karena titik didih kloroform dan kafein yang berbeda jauh sehingga pada 

proses penguapan kafein tidak akan ikut menguap. Lapisan kloroform berwarna coklat muda. Setelah 

diuapkan, diperoleh kafein tidak murni yang berwarna coklat-hitam. Kristal kafein murni diperoleh 

dengan mensublimasi endapan coklat kehitaman yang diperoleh. Selama disublimasi, muncul kristal-

kristal putih pada cawan penguapan, namun kristal yang terbentuk hanya sedikit.  Kristal tersebut 

berupa kristal halus yang merupakan kristal kafein. Massa dari kristal putih kafein yang diperoleh 

adalah 0,296 gram. Kristal kafein dicek dengan menggunakan alat mikroskop, sehingga dapat 

diketahui bentuk kristal kafein seperti benang sutra. Massa kafein hasil percobaan sudah mendekati 

massa kafein literatur. Perbedaan antara massa kafein percobaan dan literatur dapat diakibatkan oleh 

campuran yang didiamkan selama seminggu setelah penambahan larutan timbal asetat, sehingga 

kemungkinan kafein ikut mengendap karena kelarutan kafein yang sangat sedikit dalam air dingin. 

Rendemen kafein yang diperoleh adalah 3,04%. Kopi merupakan salah satu tanaman yang 

mengandung senyawa kimia yaitu kafein yang merupakan salah satu senyawa organik alkaloid. Kopi 

biasanya dikenal sebagai suatu minuman yang berasal dari proses pengolahan dan ekstraksi biji 

tanaman kopi.  

Biji kopi memiliki 2 jenis varietas utama, yaitu kopi arabika dan robusta. Kopi arabika 

merupakan  tipe kopi tradisional yang berasal dari Etiopia dan sekarang telah banyak dibudidayakan 

di berbagai belahan dunia lain seperti Amerika Latin, Afrika, India dan Indonesia.   Kopi arabika 

merupakan tipe kopi tradisional yang berasal dari Etiopia dan sekarang telah banyak dibudidayakan di 

berbagai belahan dunia lain seperti Amerika Latin, Afrika, India dan Indonesia. Biji kopi jenis ini 

berukuran cukup kecil, berwarna hijau hingga merah gelap dan memiliki cita rasa yang baik. Berbeda 

dengan kopi arabika, kopi jenis robusta berasal dari Kongo. Jenis kopi ini memiliki cita rasa yang lebih 

pahit, sedikit asam dan mengandung kafein yang lebih banyak dibandingkan dengan kopi jenis 

arabika. (Rahardjo, 2012): Tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di alam sebagian besar mengandung 

senyawa-senyawa kimia aktif yang memiliki manfaat tertentu seperti sebagai penambah aroma, 

parfum, maupun sebagai obat. Salah satu tumbuhan yang mengandung senyawa kimia aktif adalah 

kopi. Kandungan utama dari kopi adalah kafein yang merupakan suatu senyawa alkaloid. 

Kafein dapat meleleh pada suhu 2340C sampai 2390C jika tidak mengandung air dan 

menyublim pada suhu yang lebih rendah yaitu 1780C. Kafein mudah larut dalam air panas dan dalam 

kloroform, tetapi sedikit larut dalam air dingin, alkohol dan beberapa pelarut organik lainnya. Selain 

kafein, pada kopi juga terdapat tannin, glukosa, lemak, protein dan selulosa(Ciptaningsih, 2012). 

Salah satu teknik pemisahan kafein pada serbuk kopi yaitu dengan menggunakan teknik ekstraksi 

refluks dimana langkah awal yang digunakan adalah refluks selanjutnya menggunakan ekstraksi. 

Teknik refluks merupakan cara pemanasan larutan dengan menggunakan pendinginan. Sedangkan 

teknik ekstraksi merupakan salah satu teknik yang didasarkan pada perbedaan kelarutan masing-

masing senyawa tersebut dimana solut (zat terlarut) atau bahan yang akan dipisahkan terdistribusi 

diantara kedua lapisan (organik dan air) berdasarkan kelarutan relatifnya. Dengan demikian garam 

anorganik akan berada dalam lapisan air dan senyawa organik yang tidak membentuk ikatan hidrogen 

seperti hidrokarbon atau derivat solut akan berada dalam lapisan organik 

 

 
Gambar 2.Kafein  
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Fermentasi dengan demikian dapat menurunkan kadar kafein sebesar 2,3 % sedangkan pada 

kopi robusta sebesar 2,1 % . Kondisi ini bahwa kopi arabika dapat diturnkan lebih besar dari kopi 

robusta, namun demikian kondisi ini masih tetap lebih tinggi dari kondisi feremntasi dari kopi luwak 

alami. Penurunan ini disebabkan oleh feremntasi yang dilakukan oleh bakteri terbatas untuk 

menghilangkan bagian bagian. Secara  fisik  kopi  luwak  sebenarnya  hampir  sama  dengan  kopi 

non  luwak.  Hingga saat ini kopi tersebut  diproduksi  dalam jumlah terbatas dan termasuk kopi 

termahal didunia. Luwak (Paradoxorus hermaphrodites) merupakan hewan pemilih dengan indera 

penciuman yang tajam. Hewan ini  hanya akan memakan buah kopi terbaik yang sudah  masak 

optimal (Cheyne, et al.,  2010). Sehingga biji kopi ini memiliki rasa yang berbeda setelah dimakan dan 

melewati saluran pencernaan luwak (Chen,et al., 2008) 

Pada penelitian  ini jenis kopi yang digunakan adalah kopi arabika dan robusta dimana secara 

teoritis, kandungan kafeinnya adalah sebesar 1,08%  dan 2,48 %  setelah proses fermentasi terjadi 

penuruan  sebanyak 78,40% sedangkan kopi robusta menurun sebanyak 52,00%. Kondisi ini  

menunjukkan bahwa proses fermentasi biji kopi merupakan suatu proses  penguraian senyawa- 

senyawa kompleks dalam biji kopi, menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan 

melibatkan beberapa mikroorganisme yang bertujuan untuk membantu  melepaskan lapisan lendir 

yang masih menyelimuti biji kopi. Proses fermentasi ini terjadi pula pada biji kopi dalam sistem 

pencernaan binatang luwak, yang hasilnya  disebut biji kopi luwak. Beberapa mikroorganisme yang 

berperan selama proses fermentasi biji kopi dalam sistem saluran pencernaan binatang luwak yaitu 

khamir dan bakteri. Bakteri dan kamir mengeluarkan enzim-enzim yang dapat mendegradasi 

makromolekul yang terdapat pada biji kopi selama fermentasi(Taufiq, 2013)  

Menurunnya kadar kafein dapat dijelahkan bahwa  enzim yang dikeluarkan oleh 

mikroorganisme kotoran luwak memecahkan  senyawa kafein  mengalami pemecahan  menjadi 

senyawa yang lebih sederhana(Tao et al., 2016). Bakteri ini suka sekali memakan kafein yang biasa 

ada di kopi. Tetapi, bakteri ini di bantu 3 enzim lainnya untuk membantu proses degradasinya. 

Sehingga dalam sistem pencernaan binatang luwak, yang dicerna hanyalah kulit buahnya saja, 

sedangkan biji kopi dikeluarkan utuh bersama kotoran  luwak 

Biji kopi yang telah melalui tahapan inilah yang mengalami fermentasi selama dalam saluran 

pencernaan binatang luwak. bakteri pendegradasi kafein dengan menggunakan Bacillus LW3 isolat 

kopi kotoran luwak terhanyata dapat memiliki sifat yang ditunjukkan oleh Pseudomonas putida CBB5, 

yang bisa mengubah kafein menjadi CO2 dan ammonia(Chi et al., 2009). Kemampuan degradasinya 

melebihi yang dilakukan oleh Pseudomonas putida CBB5.  Namun kemampuan bakteri itu bisa hidup 

dalam lingkungan dengan kadar kafein 2,5 gram/liter, yang bagi banyak bakteri sudah tergolong toksik 

(Summers et al., 2013).  

Kemampuan mendegradasi kafein yang terdiri atas unsur karbon, oksigen, nitrogen dan 

hidrogen, Pseudomonas putida CBB5 bakteri yang doyan makan kopi ini, mendapatkan nutrisi penting 

yang dibutuhkan untuk hidupnya dan kelas bacillus bisa digunakan mengupayakan kerusakan 

spora(Kesavan and Powers, 1985).  

 

4. Kesimpulan 

Berangkat  pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa  fermentasi dengan menggunakan 

mikroba Bacillus Lw3 yang merupakan isolat Lokal Singaraja  dapat   menurunkan kadar kafeiin pada 

kopi, yaitu kopi arabika, robusta dan kopi  luwak, masing-masing kafein  0,296 %; 0, 391%; 0,256%  

dengan  penurunan  sebesar 78,40 % dan 52.0%. Fermentasi dengan mikroba hasil isolasi dari 

kotoran luwak dapat menurunkan kadar kafein kopi 
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Abstract 

 
This paper aims to explain the causes of elementary school students in Muntigunung Village 

perform the aberrant behavior outside their village within a few days. This study was conducted by 
observation and in-depth interviews to understand the various factors and reasons of students that caused 
them become beggars. In this study it was found that by being a beggar, students who choose to beg have 
to skip school, so that it can make students lose their study time. As with the ideas of Bourdieu and 
Martono, symbolic violence can be done by people who have power over others. In the case, the symbolic 
violence done by parents who have power over his son which is they are an elementary school students. 
His father is able to force the child and his wife to practice begging. On the other hand, as a mother in the 
end it enables to force them to beg their children to beg on the streets to fulfill their husbands' wishes and 
ensure their children's safety. In a state of urgency, his son was finally willing to follow his mother's 
begging, even though it is outside of their desire to go to school. By this case, it is expected that there is 
social assistance in every family to stop the practice of begging by continous program, both from the social 
office of the district, provincial social offices and academics. 

 
Key Words: Muntigunung Village, Begging, Student, Elementary 

 
 

Abstrak 
 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab siswa sekolah dasar di Desa Muntigunung 
melakukan perilaku menyimpang yakni menjadi penggepeng di luar desa mereka dalam waktu beberapa 
hari. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam untuk memahami berbagai 
faktor dan alasan siswa yang menyebabkan mereka menggepeng atau menjadi pengemis. Pada 
penelitian ini ditemukan bahwa dengan menjadi pengemis, maka siswa yang memilih untuk mengemis 
harus bolos sekolah, sehingga hal tersebut dapat membuat siswa kehilangan waktu belajarnya. 
Sebagaimana dengan gagasan Bourdieu dan Martono, kekerasan simbolik dapat dilakukan oleh orang 
yang memiliki kekuasaan terhadap orang lain. Pada kasus menggepeng yang dilakukan oleh siswa 
Sekolah Dasar kekesaran simbolik dilakukan orang tua yang memiliki kuasa atas anaknya, yakni ayahnya 
yang mampu memaksa anak serta istrinya untuk melakukan praktik mengemis. Pada sisi lain, sebagai 
seorang ibu pada akhirnya memampukan mereka untuk mengajak anaknya mengemis di jalanan untuk 
memenuhi keinginan suami dan menjamin keamanan anaknya. Pada kondisi terdesak, anaknya pun 
akhirnya mau mengikuti ajakan ibunya mengemis, meskipun hal tersebut diluar dari keinginan mereka 
yakni bersekolah. Memahami hal tersebut, maka diharapkan adanya pendampingan secara sosial pada 
setiap keluarga yang masih melakukan praktik mengemis, baik dari dinas sosial kabupaten, dinas sosial 
provinsi maupun akademisi. 
 
Kata Kunci: Desa Muntigunung, Mengemis, Siswa, Sekolah Dasar 
 

 
1. PENDAHULUAN 

 

 Menggepeng sebagai salah satu kegiatan amoral hingga saat ini masih ditekuni oleh 

beberapa masyarakat di Desa Muntigunung dan Desa Pedahan, Kabupaten Karangasem, Bali. 

Meskipun menggepeng merupakan patologi sosial, kenyataannya masih saja ada masyarakat 

yang menekuni kegiatan tersebut dengan alasan ekonomi. Menggepeng merupakan 
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transformasi dari kegiatan barter yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, dimana pertukaran hasil bumi dari satu daerah dengan daerah lainnya 

diharapkan dapat melengkapi daerah yang memiliki kekurangan satu atau lebih kebutuhan 

pokok. Pada awalnya, masyarakat Muntigunung dan Pedahan datang ke daerah lain 

bermaksud untuk menukar hasil panennya berupa kacang-kacangan dengan beras, namun 

seiring dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, barang yang ditukarkan pun diganti dengan 

uang. Bahkan ironisnya, banyak masyarakat yang dikunjungi oleh para pengemis hanya 

memberikan sejumlah uang tanpa mau menerima barang yang hendak dijadikan pengganti dari 

uang yang diterima. Hal tersebut pada akhirnya menjadi peluang bagi mereka untuk 

menjadikan aktivitas mengemis sebagai sebuah profesi atau pekerjaan yang ditekuni, bahkan 

dilakukan secara turun temurun, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan 

keluarganya.  

 Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil harus senantiasa menjaga 

keseimbangan kehidupannya. Dalam hal ini, mengacu pada gagasan Talcot Parson bahwa 

setiap sistem harus memiliki suatu alat untuk memobilisasi sumber daya supaya dapat 

mencapai tujuan-tujuan dan dengan demikian mencapai grafitikasi dan setiap sistem harus 

dapat mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan yang seimbang (Wirawan, 

2012: 26). Berdasarkan gagasan tersebut, di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka 

sangatlah wajar masyarakat di Desa Muntigunung melakukan kegiatan sebagai pengemis, 

meskipun hal tersebut sesungguhnya adalah patologi sosial. Dalam hal ini, selain didesak 

dengan tuntutan hidup, peluang yang dihadirkan oleh masyarakat di luar daerah mereka yang 

cenderung memberikan uang sebagai pengganti hasil produksi mereka berimplikasi pada 

pemikiran yang lebih pragmatis, yakni menjadi peminta-minta. Pada konteks ini, masyarakat 

Muntigunung yang awalnya membawa barang untuk ditukar akhirnya memilih pergi ke daerah 

luar dengan tangan kosong, untuk menjadi peminta-minta. Sebagaimana gagasan Marx bahwa 

materi membentuk ide, dimana materi adalah esensi dari semua realitas, dalam hal ini sikap 

masyarakat yang suka memberi uang kepada mereka yang miskin telah dijadikan peluang oleh 

mereka yang memiliki kekurangan, bahkan pada akhirnya menjadikan mengemis sebagai 

profesi atau pekerjaan mereka.  

 Perkembangan selanjutnya, jenis pengemis pun berkembang, dimana anak-anak 

dijadikan alat untuk membuat orang lain menjadi iba. Anak-anak tidak saja dilibatkan secara 

aktif sebagai pengemis, tetapi anak-anak balita pun dilibatkan secara pasif, yakni anak-anak 

yang usianya di bawah 2 tahun digendong dalam keadaan yang memprihatinkan untuk 

membuat orang lain merasa sedih dan iba, sehingga memberikan uang kepadanya. 

Sebagaimana pandangan Paulo Friere tentang kesadaran naif (Smith, 2001: 69-70) dimana 

orang pada tingkat kesadaran naif tersebut cenderung menyederhanakan masalah dengan cara 

menimpakan penyebabnya pada individu-individu, bukan pada sistem. Pada konteks ini, 

masyarakat memilih untuk memberikan uang kepada pengemis dianggap jalan yang terbaik, 

dan bukan mencari sumber masalah yang menyebabkan mereka mengemis. Menyadari 

kebaikan yang diberikan oleh masyarakat ditempat mengemis, para pengemis pun 

memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan penghasilan bulanan. Bahkan, ketika 

dipahami pengemis anak mampu memeroleh uang lebih banyak dibandingkan dengan 

pengemis dewasa, maka hal tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan orang tua mereka 

untuk memaksa anak-anaknya menjadi pengemis.  

 Hal tersebut menarik untuk dicermati mengingat Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23, Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 yang menyatakan bahwa anak 

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi ekonomi. Akibatnya, mempekerjakan 

anak-anak tidak dibenarkan karena dianggap mengabaikan hak anak, yakni tumbuh dan 

berkembang lewat pendidikan dan bermain. Gagasan ini sejalan pula dengan apa yang 

dikemukakan Huraerah yang menyatakan bahwa mempekerjakan anak menimbulkan kerugian, 
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yakni “... penyangkalan hak-hak dasar anak, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak 

untuk bermain, dan hak mendapatkan perlakuan yang baik” (Huraerah, 2012:81). Berdasarkan 

fenomena tersebut, pada tulisan ini dikaji alasan maknawi seorang anak mau melakukan 

kegiatan mengemis, apakah hal tersebut memang atas keinginan mereka, atau terdapat unsur 

tekanan dari orang tuanya.  

 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan untuk memahami hal-hal yang menyebabkan hadirnya pengemis 

anak yang berasal dari Desa Muntigunung, Karangasem, Bali, serta implikasi yang diakibatkan 

dari praktik mengemis tersebut terhadap perilaku anak. Pada penelitian ini menggunakan 

metode dekonstruksi, sebagaimana dikemukakan Barry (2010:82) bahwa dekonstruksi 

merupakan cara membaca teks di luar dari kebiasaan atau membaca teks dengan melawan 

teks itu sendiri. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kekerasan simbolik yang dilakukan oleh 

orang tua pengemis anak dikaji secara kritis dengan memahami ideologi yang tersembunyi di 

balik suatu kejadian, khususnya terkait dengan marginalisasi perajin lokal yang termarginal 

dalam arenanya sendiri. Hasil analisis data disajikan dengan cara informal dalam bentuk 

deskriptif-naratif atau uraian kata-kata yang diformulasikan dan dikonseptualisasikan oleh 

peneliti berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah kajian budaya.  

 

3. PEMBAHASAN 

Regenerasi Patologi Sosial Melalui Pengemis Anak  

 Patologi sosial sebagai pandangan Kartono (2005) adalah semua tingkah laku yang 

bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, moral, hak milik, solidaritas 

kekeluargaan, disiplin, dan hukum formal. Memahami hal tersebut, maka menjadikan anak 

sebagai pekerja, apalagi pekerjaan tersebut bersifat amoral, maka hal tersebut adalah 

perbuatan yang melanggar hukum. Mengemis dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan 

hal yang tidak baik, bahkan cederung dianggap bersifat amoral. Sesuai dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23, Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 yang 

menganggap teks idealnya adalah tidak mewajibkan anak-anak bekerja karena dunia mereka 

adalah tumbuh dan berkembang bukan pencari nafkah untuk melangsungkan kehidupan suatu 

keluarga. Di lain pihak, Suyanto (2010: 127) menegaskan bahwa  berbicara dari segi etik dan 

moral anak-anak memang disadari bahwa tidak seharusnya  bekerja, sebab dunia mereka 

adalah dunia anak-anak yang selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira 

dengan suasana damai, menyenangkan, dan mendapat kesempatan, serta fasilitas untuk 

mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya.  

 Berpijak dari undang-undang tentang perlindungan anak tersebut, maka para orang tua 

yang menjadikan anaknya sebagai pengemis seharusnya mendapat tindakan secara hukum. 

Pengemis muda yang saat ini banyak ditemukan di beberapa daerah seperti sekitar toko kue di 

jalan Ayani, Singaraja dan toko kue di sekitar Ubud merupakan hasil regenerasi dari orang tua 

mereka yang sebelumnya mengajak mereka mengemis saat usia dini. Sebagaimana 

pandangan Hartati (2005) yang menjelaskan bahwa anak pada usia dini memiliki karateristik 

yang khas diantaranya memiliki sifat egosentris, mahluk sosial, unik, memiliki imajinasi dan 

fantasi, serta sangat potensial untuk belajar. Berdasarkan ke-khasan yang dimiliki oleh anak 

pada usia dini, maka dapat dipahami bahwa segala yang ditanamkan kepada mereka, maka 

itulah karakter yang mereka miliki pada saat mereka dewasa. Dengan demikian, jika dari kecil 

mereka diajarkan menjadi pengemis, maka sangatlah wajar jika ketika dewasa mereka 

menganggap mengemis adalah hal yang wajar dalam kehidupan mereka.  

 Pada kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, regenerasi patologi sosial melalui 

pengemis anak dibedakan menjadi dua, yakni pengemis anak aktif dan pengemis anak pasif. 

Praktiknya, pengemis anak aktif dilakukan oleh anak yang telah berumur rata-rata empat tahun 
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ke atas, dimana mereka sudah tahu kepada siapa mereka harus meminta dan aturan main 

dalam kepengemisan. Sementara pengemis anak pasif adalah anak yang diajak oleh pengemis 

dewasa, biasanya digendong dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran naif masyarakat 

yang melihat kondisi buruk mereka, dengan harapan untuk diberikan sejumlah uang. Dengan 

demikian, praktik kepengemisan pun dilakukan secara bertahap dan bergerenerasi, yakni mulai 

mereka masih bayi (digendong), diarahkan mengemis secara langsung ketika sudah bisa 

melakukan komunikasi dengan orang luar, kemudian setelah terbentuk jiwa pengemis maka 

tanpa disadari mereka pun mengemis secara sadar atas keinginan mereka sendiri dalam 

rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.  

 Banyaknya anak-anak yang dilibatkan dalam mengepeng tidak bisa dipisahkan dari 

mudahnya orang-orang memberikan uangnya kepada anak-anak  jika dibandingkan kepada 

orang dewasa. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari adanya kesadaran naïf yang dimiliki oleh 

manusia. Kesadaran naïf menurut Paulo Friere (Smith, 2001: 69-70) berpandangan bahwa ada 

cenderung menyederhanakan masalah dengan cara menimpakan penyebabnya pada individu-

individu, bukan pada sistem. Artinya orang akan dengan mudah memberikan sejumlah uang 

atau barang kepada anak-anak karena mereka kasihan dan ingin segera membantu. Tanpa 

memikirkan apakah anak ini korban dari tindakan orangtuanya atau alasan yang lainnya. 

Berbeda halnya jika yang menggepeng itu adalah orang dewasa bisa saja orang berpikir bahwa 

mereka yang mengepeng ini orangnya malas, tidak punya malu dan sebagainya. Kenyataan ini 

bisa dilihat dari penghasilan yang diterima oleh pengemis dewasa dan anak-anak dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan. Anak-anak umumnya mendapatkan hasil dari mengemis itu 

mulai dari Rp. 20.000,- sampai Rp. 100.000,- bahkan jika beruntung bisa mencapai Rp. 

200.000,- atau lebih. Berbeda halnya jika yang mengemis itu adalah orang dewasa atau ibu-ibu, 

umumnya uang yang diterima tidak begitu banyak penghasilannya dari Rp. 20.000,- sampai Rp. 

50.000,- saja kalapun beruntung hanya mencapai Rp.100.000,-. Melibatkan anak sebagai 

pengemis mampu berdampak laten terhadap pembentukan struktur kognisi anak, dimana 

mereka akan tumbuh menjadi pengemis apabila hal tersebut tidak segera diatasi. Sebagaimana 

yang dikemukakan Risnawati (2012) bahwa anak-anak akan menyerap semua hal pada saat 

berusia empat tahun, dimana hal tersebut merupakan periode emas otaknya. Selain itu, 

Meriyati (2016) menjelaskan bahwa pada umum 2-4 tahun, anak berusaha untuk menunjukkan 

keinginnya bermain, melakukan penjelajahan, bertanya, meniru, menciptakan sesuatu, dan 

yang terpenting adalah muali membangun kemandiriannya. Dengan demikian, maka sangatlah 

wajar jika terjadi regenerasi patologi sosial pada masyarakat di Desa Muntigunung yakni 

melakukan tindakan mengemis, yang disebabkan oleh orang tuanya, sebagai perantara 

pembentukan karakter yang salah, yakni menjadi pengemis.  

 

 

Bentuk Kekerasan Simbolik Dalam Keluarga Pengemis 

Kebiasaan menggepeng yang dilakukan oleh anak-anak di Desa Muntigunung tidak bisa 

dilepaskan dari situasi keluarganya. Adanya kekesaran simbolik yang dialami oleh anak-anak 

dilingkungan keluarga mereka menyebabkan mereka harus menjadi gepeng. Keluarga 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Atmadja (2010) merupakan unit sosial terkecil yang terbetuk 

melalui ikatan perkawinan (suami dan istri) dan ikatan darah (hubungan antara anak dan orang 

tuanya) disebut keluarga batih, keluarga inti atau kuren.  Keberadaan keluarga sebagai sebuah 

sistem sosial memiliki berbagai fungsi. Beren dalam Lestari  (2012: 22) menyampaikan ada 

beberapa fungsi dari keluarga antara lain: (1) Reproduksi, keluarga memiliki tugas untuk 

mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat; (2) Sosialisasi/ edukasi, keluarga 

menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik 

dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda; (3) Penugasan peran sosial, keluarga 

memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi dan peran 
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gender; (4) Dukungan ekonomi, keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan dan 

jaminan kehidupan; (5) Dukungan emosi/pemeliharaan, keluarga memberikan pengalaman 

interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh 

dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.  Dengan demikian jelas 

terlihat pada keluarga memiliki multifungsi, yakni tidak saja berfungsi biologis guna menyalurkan 

libido dan atau reproduksi manusia, tetapi memiliki pula fungsi ekonomi, sosial, budaya, 

psikologis, dan religius.  

Selain memiliki berbagai fungsi tersebut ternyata dalam keluarga juga terjadi  diferensiasi 

peran dan struktur organisasi keluarga yang bisa menimbulkan kekerasan. Aspek yang dipakai 

dasar untuk memunculkan diferensiasi adalah yang pertama jenis kelamin, yakni laki-laki dan 

perempuan, kemudian ada juga berdasakan struktur orangtua dan anak. Diferensiasi ini pada 

mulanya berdasarkan pada  perbedaan jenis kelamin, namun dilembagakan secara sosial 

budaya dalam keluarga melalui pendidikan yang berlanjut di berbagai agen sosialisasi lainnya, 

yakni sekolah, masyarakat, teman sepermainan dan media massa (Megawangi, 1999: 65-70). 

Kesemuanya ini tidak bisa dilepaskan dari ideologi dominan yang berlaku dalam masyarakat, 

yakni ideologi patriarki (Megawangi, 1999: 65-90). Ideologi ini menunculkan oposisi biner dalam 

konteks hubungan laki-laki dan perempuan, yang memosisikan perempuan harus relah berada 

pada posisi yang dikuasi, sementara laki-laki adalah pihak yang menguasai. Dalam memenuhi 

kebutuhan hidup, seringkali seorang perempuan yang telah menikah sebagaimana yang 

dikemukakan (Widiastini, 2015) harus berusaha semampu mereka untuk mampu memnuhi 

kebutuhan hidup keluarganya.  

 
“….demi dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, seringkali kaum perempuan harus 

rela melakukan berbagai pekerjaan kasar bahkan cenderung merupakan pekerjaan 

yang dinilai rendah..(Widiastini, 2015)”. 

 
 Kekerasan simbolik yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebagai 

bentuk hubungan yang beroposisi biner (Haryanto, 2012), tidak lepas dari penerapan budaya 

patriarkhi yang di dukung dengan budaya purusa yang dianut oleh masyarakat Bali, sehingga 

kaum perempuan merasa pantas bila dipaksa oleh kaum laki-laki, apalagi mereka adalah 

suaminya. Melalui pengakuan tersebut, yang lebih dikenal dengan konsep doxa (Bourdieu, 

2009), menyebabkan laki-laki berada pada kelas atas yang sekaligus berarti pula memiliki 

status sosial yang lebih tinggi. Bersamaan dengan pemilahan ini maka berlaku pula peran 

gender, sebagaimana yang dikemukakan Scott (2012, 204-209) bahwa dalam konteks sosial 

dan budaya tertentu membatasi perilaku-perilaku individu-individu sebagai laki-laki atau 

perempuan. Hal ini berwujud suatu gagasan yang menempatkan laki-laki pada  sektor publik, 

termasuk di dalamnya sektor nafkah. Namun untuk kasus Muntigunung pekerjaan untuk 

mengemis tidak dilakukan oleh laki-laki karena mereka harus ada di desa melaksanakan 

tanggungjawab adat dan menjaga rumahnya. Laki-laki tetap mengerjakan pekerjaan utamanya 

seperti bertani, menjadi pengrajin daun lontar, atau penyadap pohon aren/ lontar untuk dikelola 

menjadi gula merah. Dalam hal ini, laki-laki yang memiliki hak di dalam memilih pekerjaan, yang 

kemudian sisa pekerjaan baru dilimpahkan kepada pihak perempuan.   

 Nafkah yang ditangani oleh laki-laki apa pun bentuknya, digolongkan sebagai pekerjaan 

utama, pendapatan utama dan bisa lebih tinggi. Kesemuanya ini menimbulkan implikasi bahwa 

laki-laki digolongkan sebagai agen yang aktif, superordinat, mengusai, dan mengontrol 

perempuan. Sebaliknya, perempuan  berada pada kelas bawah dan berstatus sosial lebih 

rendah daripada laki-laki. Mereka ditempatkan pada sektor domestik dan jikalau pun mereka 

bekerja maka pekerjaan yang mereka tangani digolongkan sebagai pekerjaan sekunder, 

pendapatan yang mereka terima bukan disebut sebagai pendapatan utama melainkan  hanya 

sebagai pendapatan tambahan. Dalam kasus di desa Muntigunung, perempuan dan anak 

ditugaskan mencari nafkah dengan cara menggepeng untuk meningkatkan pendapatan 
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keluarga guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada kondisi tersebut, perempuan akan 

berhadapan dalam situasi yang serba salah dan harus mengikuti keputusan suami. Kondisi ini 

menimbulkan implikasi bahwa perempuan adalah agen yang pasif, subordinat, dikuasai, dan 

dikontrol oleh laki-laki. Kekuasaan yang melekat pada hubungan antara anak dan orang tua ini 

sejalan dengan pandangan Foucault (dalam Dosi, 2012: 23-29) bukan milik, melainkan strategi 

dan tidak dapat dilokalisasi tetapi terdapat di mana-mana, terutama bapak sebagai kepala 

keluarga berkaitan erat dengan ideologi, yakni faternalisme atau bapakisme. Artinya, tindakan 

sosial yang ideal bagi anak, begitu pula ibu dalam keluarga, tidak mengakui kekuasaan ayah, 

tetapi juga menuruti perintahnya–representasi dari pengakuan atas kekuasaan ayah dalam 

keluarga. Belum terhitung lagi adanya familialisme yang memposisikan  keluarga sebagai suatu 

sistem sosial yang membutuhkan suatu perlindungan yang dilakukan oleh suami-kata ini 

berasal dari bahasa Sansekerta, yakni svami yang berarti pelindung atau ayah yang dihormati.  

Kekuasaan dan otoritas yang melekat pada ayah “... melalui ibunya menjadi kekuasaan serta 

otoritas baru berkat intermediasi ibunya” (Brouwer, 1985: 185). Karena itu, secara substansial 

hubungan anak dan orang tua dalam keluarga adalah berdimensi kekuasaan. Kekuasaan 

tertinggi pada ayah secara tersentralisir dan lewat pelimpahan bisa diwakili oleh ibu. Hal ini 

berarti pula ayah dan atau ibu secara otomatis bisa memerintahkan anaknya agar melakukan 

praktik sosial yang sesuai dengan keinginanya.  

Mengacu kepada Deridda oposisi biner berkaitan dengan logosentrisme. Ciri menonjol 

dari logosentrisme adalah membuat oposisi biner yang bersifat hirarkis (Deridda dalam 

Santoso, 2006: 250). Berkenaan dengan itu maka oposisi biner antara antara ayah dan ibu, 

anak dan orang tua (ayah) – begitu pula berbagai bentuk oposisi biner yang lainnya (misalnya 

sektor formal x sektor informal) tidak berkesetaraan, melainkan berhirarki. Pemikirian ini 

menimbulkan implikasi bahwa “... yang pertama merupakan pusat, asal muasal, fondasi, 

prinsip, dan ada secara niscaya; sedangkan yang kedua hanya sebagai derivasi, manifestasi 

pinggir, dan sekunder dalam kaitannya dengan yang pertama (Santoso, 2006: 250). Akibatnya, 

tidak mengherankan jika hubungan antara ayah dan ibu, begitu pula hubungan antara ayah dan 

anak dalam keluarga sangat rentan terhadap tindakan yang pertama meminggirkan yang kedua 

yang antara lain terwujud dalam bentuk tindakan penggunaan kekuasaan. Hal ini berujung pada 

timbulnya apa yang disebut kekerasan domestik (Kymlicka, 2011: 319). Bertolak dari gagasan 

ini maka, pemahaman atas latar belakang anak mengepeng di Desa Muntigunung berkaitan  

erat dengan adanya relasi kekuasaan dalam keluarga yang tidak saja berdimensi struktural, 

tetapi juga berdimesi kultural atau ideologis sebagai pelegitimasinya. Perintah bisa dilakukan 

secara kasar sehingga melahirkan dominasi atau bisa pula secara halus dengan memakai 

wacana – misalnya anak bekerja sebagai gepeng adalah penting dalam konteks pembelajaran 

yang berguna bagi perkembangan anak di kemudian hari sehingga sebagaimana yang 

dikemukakan Huraerah (2012:80) kondisi tersebut mampu melahirkan hubungan kekuasaan 

yang hegemonik.  

 

Implikasi Mengemis Terhadap Kelanjutan Siswa Sekolah Dasar 

Secara psikologis siswa-siswa yang suka menggepeng biasanya tidak terlalu baik ini 

bisa dilihat dari siswanya yang sedikit penakut dan kurang percaya diri di kelas. Siswa-siswa ini 

umumnya mudah sekali menjadi korban bullying disekolah karena keterbatasan 

kemampuannya dalam bidang akademis seperti dikatakan bodoh, malas, dan sebutan lainnya 

yang secara psikologis itu sangat mengganggu perkembangan psikologi anak. Selain itu siswa 

yang suka mengepeng juga mudah marah atau menangis ketika bermain dengan teman-

temannya. Situasi ini cukup mengganggu perkembangan siswa dalam meningkatkan kualitas 

pendidikannya, sebagaimana yang tertera pada tabel 1 berikut.  
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Tabel 1. Data Siswa Penggepeng dan Implikasinya  Pada Sekolah Dasar Negeri 6 Tianyar Barat (Filial 

Klumpu), Munti Gunung 

KELAS Jumlah Siswa Jumlah Siswa 
Menggepeng 

Frekuensi 
Menggepeng / minggu 

Jumlah Siswa 
Drop Out 
(DO) Laki Perempuan Laki Perempuan 

I 5 4 5 4 1 minggu- 1 bulan  - 

II 11 3 - 1 1 minggu- 1 bulan 2 

III 5 11 2 2 1 minggu- 1 bulan 3 

IV 12 6 2 1 1 minggu- 1 bulan 3 

V 3 10 1 1 1 minggu- 1 bulan 1 

VI 3 2 1 1 3 Hari-1 minggu - 

TOTAL 39 36 11 10   

(Sumber: Wawancara I Wayan Kartu, 49 Tahun)  

 

Dampak karakter yang muncul diakibatkan siswa suka menggepeng cukup banyak 

terutama yang negative, pada umumnya berpengaruh pada kepribadiannya. Pada tabel 1 di 

atas dapat dilihat bahwa terjadi kegagalan studi pada anak yang melakukan aktivitas sebagai 

pengemis dan gelandangan (penggepeng). Pada dasarnya definisi dari kepribadian secara 

umum ini adalah lemah karena hanya menilai perilaku yang dapat diamati saja dan tidak 

mengabaikan kemungkinan bahwa ciri-ciri ini bisa berubah tergantung pada situasi sekitarnya 

selain itu definisi ini disebut lemah karena sifatnya yang bersifat evaluatif (menilai), 

bagaimanapun pada dasarnya kepribadian itu tidak dapat dinilai “baik” atau “buruk” karena 

bersifat netral (Syamsudin, 1992:38). Perubahan kepribadian yang nantinya terjadi pada anak-

anak yang mengepeng bisa diketahui dari prilakunya di dalam kehidupan kesehariannya. 

Seperti yang terlihat dari karaker negatif yaitu 1) rendahnya semangat untuk berprestasi; 2) 

pemalas; 3) suka bolos; 4) rendah diri; 5) suka berbohong; dan sebagainya. Tidak ada motivasi 

berprestasi ini bisa dilihat dari rata-rata siswa yang kebiasaan menggepeng biasanya pasrah 

terhadap penilain yang diberikan oleh gurunya tidak ada usaha untuk meningkatkan diri 

sehingga lebih baik lagi. Situasi ini menyebabkan banyak siswa yang akhirnya sering tinggal 

kelas dan berujung pada gagal studi/ drop out (DO). Tidak adanya motivasi berprestasi itu 

kemudian mengakibatkan siswa-siswi ini malas untuk belajar atau mengikuti kegiatan sekolah 

sehingga akhirnya secara karakter mereka cukup memprihatinkan. Siswa-siswi yang suka 

menggepeng juga memiliki karakter suka membolos sekolah. Membolos itu dilakukan ketika 

mereka harus berangkat menggepeng walaupun sudah dilarang oleh guru atau tidak diberikan 

ijin ketika minta ijin tetapi tetap mereka bolos sekolah dan lebih memilih untuk menggepeng. 

Karakter negatif lainnya adalah rendah diri dan selalu merasa tidak mampu sehingga tidak bisa 

berkompetisi dengan siswa yang lainnya. Siswa-siswa ini juga umumnya suka berbohong ketika 

ditanya oleh guru atau temannya. Mereka umumnya tidak mau berterus terang tentang alasan 

mereka tidak sekolah atau tidak membuat pekerjaan rumah. Meraka akan mencari alasan 

lainnya untuk membenarkan tindakan yang mereka lakukan.  

 

4. PENUTUP  

 Mengemis dan menjadi gelandangan sudah dilakukan secara turun temurun oleh 

sebagian masyarakat di Desa Muntigunung, Karangasem Bali. Meskipun perkembangannya 

saat ini sudah sangat kecil masyarakat yang melakukan aktivitas tersebut, praktiknya masih 

saja ada masyarakat yang menyertakan anaknya untuk melakukan aktivitas sebagai pengemis 

dan gelandangan. Dalam kasus ini, anak yang diikutsertakan dalam aktivitas amoral tersebut 

berpotensi untuk terjadinya regenerasi patologi sosial, karena secara psikologi, anak usia dini 
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menyerap dengan baik apa yang dilakukannya, termasuk aktivitas yang salah. Oleh sebab itu, 

apabila anak diikutsertakan dalam kegiatan menggepeng, maka anak tersebut berpotensi untuk 

tumbuh sebagai pengemis ketika mereka dewasa.  

 Kegiatan mengemis yang dilakukan oleh kaum perempuan dan anak-anak tidak lepas 

dari adanya tekanan atau kekerasan simbolik yang dilakukan oleh pihak laki-laki, yakni suami 

yang berperan sebagai kepala rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang 

semakin banyak, namun tidak di dukung dengan kemauan bekerja lebih baik, berimplikasi pada 

sikap pragmatis yakni memaksa istri dan anaknya menggepeng di luar daerah dengan 

menggunakan kekuasaan yang dimilikinya dalam keluarganya. Kekuasaan yang dimiliki oleh 

pihak laki-laki yakni suami tidak lepas dari berlakunya budaya patriarkhi dan purusa di Bali, 

yang senantiasan menguatkan argumen laki-laki.  

 Sebagai akibat dari kekerasan simbolik yang memaksa perempuan mengajak anak-
anaknya mengemis dan menjadi gelandangan berimplikasi pada rendahnya kualitas pendidikan 
anak di tingkat sekolah dasar. Sebagai akibat dari seringnya bolos sekolah, anak menjadi 
malas, bahkan mengalami kegagalan studi. Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian 
berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, mengingat anak adalah generasi penerus, maka 
mereka seyogyanya diberikan pendidikan yang baik, bukan menjadi pekerja, apalagi jenis 
pekerjaan tersebut merupakan tindakan amoral yang dianggap sebagai patologi sosial.  
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Desak Made Citrawathi1 dan Putu Budi Adnyana2 

ABSTRAK 

 
1. Pendahuluan 

 Status gizi penduduk suatu bangsa menentukan tingkat kesehatan penduduk negara tersebut. 

Status gizi antara lain ditentukan oleh pola makan. Pola makan merupakan perilaku yang penting 

yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Pola makan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain pengetahuan dan keterampilan tentang makanan sehat, ekonomi, pendidikan, pengaruh 

lingkungan, pengaruh teman sebaya, dan pengaruh iklan.  

 Remaja mempunyai perilaku pola makan tertentu. Pada proses perkembangan, siswa SMP 

memasuki fase remaja awal. Pada masa remaja ini, terjadi pertumbuhan yang cepat (growth spurt) 

dan perkembangan yang unik. Pesatnya perkembangan remaja berkaitan dengan kematangan fisik 

dan psikoseksual memberikan perubahan sosial pada remaja (siswa SMP). Pada masa ini, sebagai 

remaja siswa SMP berusaha untuk dapat diterima oleh teman-teman sebayanya (peer group), 

sehingga perilaku dan sikap, lebih banyak dipengaruhi oleh teman sebayanya. Demikian pula halnya 

dalam pemilihan terhadap makanan. Di samping itu, informasi tentang berbagai jenis makanan 

melalui media internet, watshap, line dan lain sebagainya di kalangan remaja dapat menyesatkan 

remaja dalam memilih makanan yang disukainya. Pemilihan makanan yang salah dapat menimbulkan 

masalah kesehatan gizi. Untuk menghindarkan remaja (siswa) menghadapi masalah gizi, maka siswa 

perlu mempunyai pengetahuan dan keterampilan terkait makanan yang sehat. Untuk membelajarkan 

siswa tentang makanan sehat, dapat dilakukan secara terintegrasi pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), yaitu pada materi pokok makanan dan sistem pencernaan makanan.  

EFEKTIFITAS  PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN LKS 

INKUIRI BERBASIS PERTANYAAN DALAM MENINGKATKAN  

PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN SISWA TENTANG  

MAKANAN SEHAT 

1. 2 Dosen Jurusan Pendidikan Biologi, FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha 

e-mail: dskcitra@gmail.com 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of Question-Based Inquiry worksheet to 

improve students' knowledge and skills about healthy food. To achieve these targets, field tests of inquiry-based 
worksheet use have been declared feasible for use in science learning. Field trials were conducted at SMP 
Laboratorium by involving 30 students. Instruments used in this study include knowledge tests, performance 
assessments for skills, learning activity observation sheets, and student response responses to learning used 
questionnaires. The learning outcomes obtained for the students' knowledge are included in either category with a 
score of 77.3 and the skills are categorized well with the value of 75.9. Learning completeness for knowledge is 
86,7%, and skill equal to 90,0%. Student response to learning by using question-based Inquiry worksheet belongs 
to very good category with value 85,30. Student learning activity on learning is good with value 86,7. 
 
Keywords: Knowledge, skill, inquiry, healthy food 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan LKS Inkuiri Berbasis Pertanyaan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa tentang makanan sehat. Untuk mencapai target tersebut 

dilakukan uji lapangan penggunaan LKS inkuiri berbasis pertanyaan yang telah dinyatakan layak digunakan 

dalam pembelajaran IPA. Uji lapangan dilakukan di SMP Laboratorium dengan melibatkan 30 orang siswa. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tes pengetahuan, asesmen kinerja, lembar observasi 

aktivitas belajar, dan kuesioner respon siswa terhadap pembelajaran. Hasil belajar yang diperoleh untuk 

pengetahuan siswa termasuk dalam kategori baik dengan nilai 77,3 dan keterampilan termasuk kategori baik 

dengan nilai 75,9. Ketuntasan belajar untuk pengetahuan adalah 86,7%, dan keterampilan sebesar 90,0%. 

Respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan LKS Inkuiri berbasis pertanyaan tergolong dalam 

kategori sangat baik dengan nilai 85,30. Aktivitas belajar siswa terhadap pembelajaran tergolong baik dengan 

nilai 86,7. 

 

Kata kunci: Pengetahuan, keterampilan, inkuiri, makanan sehat 
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 Bahan kajian IPA adalah alam sekitar. Alam sekitar menyediakan bahan makanan yang sangat 

bervariasi bagi semua makhluk hidup. Manusia mengambil bahan makanan dari alam sekitar, 

kemudian mengolahnya menjadi berbagai jenis makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Untuk 

dapat memperoleh makanan yang baik untuk kesehatan, manusia harus memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang makanan sehat, dan memiliki keterampilan dalam memilih makanan sehat. Untuk 

membantu siswa (peserta didik) memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar, 

maka pendidikan sains (IPA) di SMP diarahkan untuk inkuiri dan berbuat, sebagaimana diuraikan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang  

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini berarti bahwa untuk 

membelajarkan siswa tentang makanan sehat dapat dilakukan dengan menggunakan strategi belajar 

inkuiri.  

Proses pembelajaran sains dilaksanakan menggunakan pembelajaran inkuiri bertujuan untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya 

sebagai aspek penting kecakapan hidup. Gormally, et al., (2009) dan Minner, et al., (2009) 

menguaraikan bahwa pembelajaran sains berbasis inkuiri dapat mendorong literasi dan keterampilan 

sains, serta meningkatkan akitivitas dan pemahaman konsep siswa. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Agustanti (2012) dan Machin (2014) bahwa pembelajaran dengan inkuiri dapat meningkatkan 

hasil belajar. Kitot, dkk. (2010), Thaiposri dan Wannapiroon (2015) juga mengemukakan bahwa 

pembelajaran dengan strategi inkuiri dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis.  

Untuk memfasilitasi pembelajaran dengan strategi inkuiri dapat digunakan lembar kerja siswa 

(LKS). Penggunaan LKS dalam pembelajaran membantu guru mengarahkan siswanya untuk dapat 

menemukan konsep-konsep melalui aktivitas individual atau kelompok, dapat digunakan 

mengembangkan keterampilan proses sains, sikap ilmiah, dan membangkitkan minat siswa terhadap 

alam sekitar (Darmodjo & Kaligis, 1992).  Bentuk LKS tergantung dari tujuan penggunaannya. 

Prastowo (2011) menguraikan ada beberapa bentuk LKS yaitu: 1) LKS yang membantu siswa 

menemukan konsep, 2) LKS yang membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan berbagai 

konsep yang telah ditemukan, 3) LKS yang berfungsi sebagai penguatan, dan 5) LKS yang berfungsi 

sebagai petunjuk praktikum.  

 Untuk mengintegrasikan pendidikan tentang makanan sehat pada kajian makanan dan sistem 

pencernaan makanan dikembangkan LKS inkuiri berbasis pertanyaan. Bertanya merupakan salah 

satu kegiatan yang digunakan sebagai landasan melakukan investigasi dan menemukan konsep dan 

prinsip sains yang dipelajari oleh siswa. Bertanya merupakan salah satu teknik yang sangat penting 

digunakan oleh guru dalam berbagai tujuan pembelajaran. Peran pertanyaan dan strategi berpikir 

sangat penting untuk pemberdayaan berpikir siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Frangenheim 

(2005) yang menguraikan bahwa “learners are empowered when they understand the level of the 

question, understand the expected outcome, and know which appropriate strategy/tool to employ”.  

 Guru menggunakan pertanyaan dalam pembelajaran antara lain bertujuan untuk memberikan 

instruksi, mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memotivasi siswa belajar, mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis dan sikap inkuiri, dan mendorong siswa untuk berburu pengetahuan sendiri 

(Callahan, dkk.,1992 dan Cotton, 2012). Pertanyaan merupakan inti dari pembelajaran berbasis 

inkuiri, karena pertanyaan dapat menuntun untuk melakukan penyelidikan sebagai usaha siswa dalam 

memahami materi yang dipelajari. Oleh karena itu keterampilan bertanya merupakan hal yang sangat 

penting dimiliki guru agar dapat membelajarkan siswa dengan strategi inkuiri.  Dengan LKS inkuiri 

berbasis pertanyaan, siswa dibelajarkan tentang makanan sehat.  

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebaga berikut. 

1) Bagaimanakah kefektivanLKS inkuiri berbasis pertanyaan dalam meningkatkan pengetahuan 

siswa tentang makanan sehat?  

2) Bagaimanakah keefektivanLKS inkuiri berbasis pertanyaan untuk meningkatkan keterampilan 

siswa SMP tentang makanan sehat? 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1) Untuk mengetahui keefektivanLKS inkuiri berbasis pertanyaan dalam meningkatkan 

pengetahuan siswa tentang makanan sehat.  

2) Untuk mengetahui keefektivanLKS inkuiri berbasis pertanyaan untuk meningkatkan 

keterampilan siswa SMP tentang makanan sehat. 

 

2. Metode 

Lembar Kerja Siswa Inkuiri Berbasis Pertanyaan (LKSIBP) disusun melalui penelitian 

pengembangan yang mengacu pada ADDIE model.  ADDIE Model terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap 

Analisis (Analysis), tahap Perancangan (Design), tahap Pengembanagan dan Produksi (Development 

and Production), tahap Implementasi (Implementation), dan tahap Evaluasi (Evaluation) (Colston, 

2012 dan Molenda, 2003) 

Tahapan Pengembangan LKSIBP yang dilakukan meliputi tahap analisis, tahap perancangan, 

tahap pengembangan dan produksi, tahap implementasi dan evaluasi. Penelitian ini adalah sampai 

pada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi tentang keefektivan LKSIBP untuk 

membelajarkan konsep makanan sehat dan keterampilan terkait makanan sehat yang diberikan di 

kelas VIII pada materi pokok Makanan dan Sistem Pencernaan Makanan pada Mata Pelajaran IPA. 

Penelitian ini dilakukan di kelas VIII SMP Laboratorium Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP VIII SMP Laboratorium Universitas 

Pendidikan Ganesha (Undiksha) dengan jumlah siswa 30 orang.Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah tes objektif untuk mengukur pengetahuan siswa tentang makanan sehat 

dan asesmen kinerja untuk keterampilan. Nilai keterampilan meliputi keterampilan mengobservasi, 

mengklasifikasikan, memprediksi, menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Aktivitas belajar siswa 

menggunakan LKSIBP diamati menggunakan lembar observasi, dan respon siswa dinilai dengan 

kuesioner.  

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara menyusun data secara sistematis, 

mengorganisasi data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun dalam pola tertentu, 

menganalisis data, dan membuat kesimpulan.  

1. Analisis pengetahuandan keterampilan tentang makanan sehat 

 Data yang diperoleh dideskripsikan dalam betuk tabel dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. 

Jenis-jenis keterampilan yang dikembangkan dalam diri siswa dengan mempertimbangkan tingkat 

kognitif siswa yang berada pada tahap operasi formal dan disesuaikan dengan tuntunan untuk 

siswa tingkat SMP. Pada tahap ini, keterampilan yang sudah mampu dilakukan adalah observasi, 

mengklasifikasikan, memprediksi, menyimpulkan dan mengkomunikasikan.  Kategori tingkat 

pengetahuan dan keterampilan siswa seperti pada Tabell 01. 

 

Tabel  01.  Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Siswa tentang Makanan Sehat 

Skor Kategori 

85 - 100 Sangat Baik 

70 - 84 Baik 

55 - 69 Sedang 

40 - 54 Kurang 

0 - 39 Sangat Kurang 

 

 

2. Analisis keefektivan penggunaan LKSIBP 

Keefektivan penggunaan LKSIBP dalam pembelajaran dianalis secara deskriptif didasarkan 

atas: 

(a) Pengetahuan dan keterampilan. Kefektivan penggunaan LKSIBP ditentukan oleh ketuntasan. 

Ketuntasan siswa ditentukan dengan kriteria jumlah siswa yang mencapai KKM. Dalam 

penelitian ini, KKM untuk pengetahuan dan keterampilan adalah 75. Ketuntasan dicapai jika 

85% siswa memiliki nilai lebih atau sama dengan KKM (75).   
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(b) Aktivitas belajar siswa dan respon siswa terhadap pembelajaran 

Aktivitas belajarsiswa ditentukan dari antusiasme, keaktivan dan interaksi dalam belajar 

tergolong katagori baik. Siswa memiliki respon positif dalam kategori baik atau sangat baik 

terhadap pembelajaran dengan menggunakan LKSIBP. Kategori respon siswa terhadap 

pembelajaran seperti pada Tabel 01. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Dari pencatatan dokumen diperoleh umur siswa SMP berkisar antara 13 sampai dengan 15 

tahun. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget, siswa SMP sudah mencapai tahap 

operasional formal. Ini berarti bahwa dari perkembangan kognitifnya, siswa SMP bisa dibelajarkan 

dengan menggunakan strategi inkuiri, pemecahan masalah, atau pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik.  

Penggunaan LKSIBP pada pembelajaran IPA pada materi pokok Makanan dan Sistem 

Pencernaan, diperoleh data seperti pada Tabel 02. 

 

Tabel 02. Hasil Belajar Pengetahuan dan Keterampilan Siswa pada Pembelajaran Menggunakan LKS Inkuiri 

Berbasis Peranyaan 

No Aspek yang Dinilai Rerata Kategori Ketuntasan (%) 

1 Pengetahuan  77,3 baik 86,7 

3 Keterampilan  75,9 baik 90,0 

 

Hasil belajar pengetahuan dan keterampilan dengan pembelajaran menggunakan LKS inkuiri 

berbasis pertanyaan semuanya dalam kategori baik. Siswa memiliki nilai pengetahuan lebih atau 

sama dengan KKM (75) adalah sebesar 86,7%. dan keterampilan  90,0%. Hal ini menunjukkan bahwa 

Lembar Kerja Siswa Berbasis pertanyaan efektif untuk membelajarkan konsep makanan dan 

pencernaan makanan (IPA).  

Aktivitas belajar siswa menggunakan LKSIBP dengan memperhatikan antusiasme, keaktifan, 

dan interaksi antara siswa, interaksi dengan guru, dan interaksi dengan sumber belajar termasuk 

dalam kategori baik sebanyak 86,7%. Respon siswa terhadap pembelajaran tergolong sangat baik 

(sangat positif), dengan nilai 85,30. Berdasarkan aktivitas belajar siswa dan respon siswa terhadap 

pembelajaran menunjukkan bahwa LKSIBP efektif untuk membelajarkan boilogi. 

Dalam merancang dan memilih strategi pembelajaran, perlu diperhatikan dalam merancang dan 

memilih strategi pembelajaran antara lain adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai, jenis materi 

pelajaran, sarana dan prasarana belajar, dan tahapan perkembangan siswa sebagai peserta didik. 

Siswa SMP memiliki kisaran usia antara 12 – 15 tahun. Berdasarkan teori perkembangan kognitif 

Piaget, siswa SMP sudah mencapai tahap operasional formal. Ini berarti bahwa dari perkembangan 

kognitifnya, siswa SMP bisa dibelajarkan dengan menggunakan strategi inkuiri, pemecahan masalah, 

atau pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Suparno (2001), Nur (2004), dan Santrock (2007) 

menguraikan bahwa pada tahapan operasional formal, siswa memiliki kemampuan berpikir logis 

tentang berbagai gagasan yang  abstrak, serta sistimatis dan ilmiah dalam memecahkan masalah. 

Dengan memahami karakteristik perkembangan siswa SMP ini, guru dapat merancang strategi 

pembelajaran yang dapat membantu proses perkembangan siswa secara optimal. Pada tahap 

perkembangan ini, siswa SMP dapat dibelajarkan menggunakan strategi inkuiri dengan LKS inkuiri 

berbasis pertanyaan.    

Lembar Kerja Siswa inkuiri berbasis pertanyaan (LKSIBP) setelah divalidasi oleh ahli isi, ahli 

TP, dan guru, dinyatakan layak sebagai sumber belajar untuk meningkatkan penguasaan konsep 

biologi, keterampilan proses sains, dan keterampilan berpikir siswa SMP. LKS inkuiri berbasis 

pertanyaan (LKSIBP) disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sehingga sesuai dengan silabus 

IPA di SMP, kebutuhan guru, dan kebutuhan siswa. Dengan menggunakan LKSIBP proses 

pembelajaran menjadi lebih inovatif, kontekstual, menarik, dan mengesankan siswa, sehingga lebih 

memotivasi siswa untuk belajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prastowo (2011) bahwa bahan 

ajar yang disusun sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta didik, maka pembelajaran akan menjadi 
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lebih menarik, mengesankan, menyenangkan, sehingga memicu terjadinya proses pembelajaran yang 

lebih efektif dan peningkatan hasil balajar. Pendapat ini sesuai dengan hasil penelitian Adnyana dan 

Citrawathi (2008), Citrawathi, dkk (2010a dan 2010b), dan Adnyana, dkk.  (2011), bahwa bahan ajar 

yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan dibelajarkan dengan strategi pembelajaran 

yang tepat dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Nuroso dan Siswanto (2010) 

mengemukakan bahwa keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh kesesuaian tingkat berpikir 

siswa dengan materi yang diajarkan. Oleh karena itu, penyusunan bahan ajar disesuaikan dengan 

perkembangan kognitif siswa. 

Hasil belajar yang diperoleh siswa dengan pembelajaran menggunakan LKSIBP seperti 

ditunjukkan pada Tabel 02, nilai rerata untuk pengetahuan tentang makanan sehat adalah 77,3 

dengan ketuntasan 86,7%; rerata keterampilan nilainya adalah 75,9 dengan ketuntasan 90,0%. Dalam 

pembelajaran IPA (biologi), siswa didorong untuk menemukan sendiri konsep yang dipelajarinya. 

Siswa difasilitasi untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Guru memberikan kemudahan untuk 

proses tersebut. Dalam pembelajaran menggunakan LKSIBP, pada setiap kegiatan diawali dengan 

pertanyaan. Bertanya merupakan salah satu pintu masuk untuk memperoleh pengetahuan. Melalui 

pertanyaan, guru mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswanya.  

Strategi pembelajaran inkuiri berpengaruh dan dapat meningkatkan keterampilan proses sains, 

pengetahuan konseptual dikemukakan oleh Wulaningsih, dkk. (2012), Bekiroglu dan Arslan (2014). 

Keterampilan proses sains menentukan prestasi belajar kognitif, afektif, dan psikomotor. Kitot, dkk. 

(2010), Thaiposri dan Wannapiroon (2015) mengemukakan bahwa pembelajaran inkuiri juga 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis.   

LKS inkuiri berbasis pertanyaan yang dikembangkan memungkinkan siswa untuk melakukan 

proses inkuiri melalui kegiatan eksperimen. Aplikasi metode eksperimen, dimaksudkan untuk 

mengembangkan berbagai ranah yang menjadi tujuan belajar, seperti sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Kegiatan eksperimen merupakan pembelajaran yang berpendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran mengadopsi langkah-langkah metode ilmiah, yaitu 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik mempunyai 

karakteristik: (a) berpusat pada siswa, (b) melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkontruksi 

konsep, hukum, dan prinsip, (c) melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan (d) dapat 

mengembangkan karakter siswa. Pada setiap kegiatan eksperimen, siswa dibimbing oleh guru untuk 

bisa melakukan kegiatan, mengamati hasil eksperimen, menggolongkan atau mengklasifikasikan, 

mengkomunikasikan hasil eksperimen, dan membuat inferensi berdasarkan hasil eksperimennya.  

Pada saat kegiatan mengkomunikasikan, setiap siswa atau kelompok siswa diberikan 

kesempatan menyampaikan hasil kerja mereka. Guru membimbing, mengarahkan, dan memastikan 

jalannya kegiatan mengkomunikasikan ini. Kegiatan mengkomunikasikan ini dapat diarahkan sebagai 

kegiatan konfirmasi terkait dengan makanan sehat.    

 

Aktivitas belajar dan respon siswa pada pembelajaran menggunakan LKSIBP 

Aktivitas belajar siswa menggunakan LKSIBP dengan memperhatikan antusiasme, keaktifan, 

dan interaksi antara siswa, interaksi dengan guru, dan interaksi dengan sumber belajar termasuk 

dalam kategori baik sebanyak 86,7%. Salah satu yang menentukan aktivitas belajar siswa adalah 

motivasi. Motivasi merupakan salah satu yang menentukan aktivitas belajar siswa. Para ahli psikologi 

mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan 

arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan 

belajar. Belajar IPA dengan menggunakan LKSIBP mendorong siswa untuk mencari tahu jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada awal materi yang akan dibelajarkan atau awal 

kegiatan yang akan dilakukan .yang tertuang dalam LKS.  

Aktivitas belajar juga dipengaruhi oleh minat. Minat (interest) berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat sama halnya dengan 

kecerdasan dan motivasi, karena memberi penga ruh terhadap aktivitas belajar. Karena jika 

seseorang tidak memiliki minat untuk belajar, ia akan tidak bersemangat atau bahkan tidak mau 
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belajar. Oleh karena itu, dalam konteks belajar di kelas, seorang guru atau pendidik lainnya perlu 

membangkitkan minat siswa agar tertarik terhadap materi pelajaran yang akan dipelajarinya. Untuk 

menimbulkan minat siswa dalam belajar, dapat dilakukan dengan tehnik bertanya yang tepat.  

Respon siswa terhadap pembelajaran tergolong sangat baik (sangat positif), dengan nilai 85,30. 

Respon siswa adalah perilaku yang muncul akibat stimulus yang diberikan guru kepadanya, atau 

tanggapan dalam mempelajari sesuatu dengan perasaan senang. Respon siswa merupakan salah 

satu faktor penting yang ikut menentukan keberhasilan siswa dalam mempelajari suatu konsep. 

Agustanti (2012) mengemukakan bahwa pembelajaran inkuiri menjadikan proses pembelajaran 

berlangsung kondusif. Respon siswa yang rendah terhadap materi yang dipelajari dapat menghambat 

proses pembelajaran. Rendahnya respon siswa terhadap pembelajaran belum tentu disebabkan oleh 

sulitnya materi ajar yang dibahas, tetapi dapat disebabkan oleh kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi ajar tersebut dengan metode yang kurang tepat, suara guru yang terlalu kecil, 

kurang tegas, membuat siswa takut dan tegang sehingga menjadi kurang menarik dan menimbulkan 

kebosanan pada siswa. Suasana pembelajaran yang kurang kondusif mengakibatkan menurunnya 

respon siswa. 

Marzano dan Pickering (2011)ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membuat 

siswa merespon pembelajaran dengan positif. Guru mempunyai peran yang penting dalam 

membangun suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Jika guru merencanakan 

pembelajaran dengan matang disertai dengan jeda yang efektif dan kegiatan yang membuat siswa 

aktif secara fisik, mengajar dengan semangat yang tinggi serta membangun relasi positif dengan para 

siswa, maka para siswa akan merespon pembelajaran dengan positif. Respon yang positif ini 

merupakan sebuah awal yang baik agar siswa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi yang optimal. Dalam pembelajaran IPA, adanya respon 

positif dari siswa memegang peranan penting untuk meningkatkan rasa ingin tahu dari siswa. 

Pembelajaran IPA dengan menggunakan LKSIBP diberikan respon yang sangat positif oleh 

siswa. Ini berarti, dalam pembelajaran IPA, guru dengan difasiitasi LKSIBP menjadikan pembelajaran 

IPA lebih menyenangkan. Suasana menyenangkan merupakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam pembelajaran.  

4. Simpulan  

 

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Penggunaan LKS inkuiri 

berbasis pertanyaan efektif untuk membelajarkan pengetahuan siswa tentang makanan sehat dengan 

ketuntasan belajar sebesar 86,7%, (2) Penggunaan LKS inkuiri berbasis pertanyaan efektif untuk 

membelajarkan keterampilan siswa tentang makanan sehat dengan ketuntasan belajar sebesar 

90,0%, (3) Aktivitas belajar siswa berdasarkan pada antusiasme, keaktifan, dan interaksi yang terjadi 

pada pembelajaran menggunakan LKS inkuiri berbasis pertanyaan menunjukkan keaktivan dalam 

kategori baik dengan rerata nilai 86,7%, dan (4) Respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan 

modul inkuiri berbasis pertanyaan tergolong sangat baik (sangat positif), dengan nilai 85,30. 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

1. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan  untuk menyiapkan insan 

yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peran 

ganda, yaitu berfungsi untuk membina kemanusiaan (human being) dan mengembangkan 

sumberdaya manusia (human resources). Hal ini berarti pendidikan bertujuan mengembangkan 

seluruh pribadi  dan kemampuan manusia, temasuk mempersiapkan manusia menjadi warga negara 

yang baik untuk memasuki era baru (Tilaar, 2002). Pendidikan yang mencerdaskan  tidak  hanya 

menekankan pada kecerdasan intelektual saja, melainkan kecerdasan holistik  yang meliputi 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Dari beberapa hasil studi 

menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual (IQ) kurang berhasil dipakai sebagai prediktor untuk 

mengukur kesuksesan kinerja  jangka panjang. Karyawan yang  produktif adalah karyawan memiliki 

kecerdasan emosi (IE) dan tidak selalu memiliki IQ tinggi (Alder, 2001). Kecerdasan tidak berarti apa-

apa bila emosi yang bekerja (Goelman, 2001). Pendidikan yang dilakukan  selama ini lebih banyak  

menekankan pada transform of knowledge (mengajar) daripada character building (mendidik).   

Sekolah merupakan pusat pembelajaran dan pengembangan sumberdaya insani yang sangat 

strategis untuk membentuk insan yang cerdas dan berkarakter. Secara umum pendidikan di sekolah 

belum berhasil mengemban tugas dalam membangun  insan yang berkarakter seperti yang 

MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS 

TRI KAYA PARISUDHA TERINTEGRASI DALAM PEMBELAJARAN  

DI SEKOLAH DASAR 

1)Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha 

Email: budi@undiksha.ac.id 

The character building is one of the national education aims. The purpose of study are to produce a 
character education model based on Tri Kaya Parisudha that can be integrated in learning. The model was 
developed through research and development at the Elementary School in Buleleng Sub-district. The research 
procedure includes four stages: 1) preliminary study, 2) drafting the initial design of the model 3) developing the 
model, and 4) evaluation and dissemination. Characteristics of the resulting model are: 1) Consist of input, 
process, and output, 2) The model focuses on three core characters, namely: good thinking (Manacika), good 
words (Wacika), and good behavior (Manacika), 2) The character values are developed on each core characters. 
In the core of thinking good includes the value of the character of positive thinking, religious value, and belief in 
the law of cause and effect, the core character says good, includes the value of being polite, honest, while the 
core of good includes the value of affection, honest, and discipline. Model implemented in integrated learning, 3) 
Model implemented in learning through habituation and exemplary. 

  
Keywords: character education, Tri Kaya Parisudha 

Pembentukan insan berkarakter  mulia (baik) merupakan salah satu  tujuan pendidikan Nasional. 
Penelitian bertujuan untuk mengahasilkan model pendidikan karakter berbasis Tri Kaya  Parisudha  yang dapat 
diintegrasikan dalam pembelajaran. Model dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan  di Sekolah 
Dasar di Kecamatan Buleleng . Prosedur penelitian meliputi  empat tahapan, yaitu: 1) studi pendahuluan, 2) 
menyusunan draf rancangan awal model 3) mengembangkan model, dan 4)  evaluasi dan desiminasi. 
Karakteristik model yang dihasilkan adalah: 1) Model berfokus pada  tiga  karakter  inti, yaitu: berpikir baik 
(manacika), berkata baik (wacika), dan berbuat baik (manacika), 2) Nilai-nilai karakter yang dikembangakan  
pada setiap karakter inti berbeda. Pada karakter inti  berpikir baik mencakup nilai karakter berpikir positif, nilai 
religius, dan keyakinan terhadap hukum kasualitas, pada karakter inti berkata baik, mencakup nilai berkata 
sopan, berkata jujur, sedangkanpada karakter inti berbuat baik mencakup nilai kasih sayang, jujur, peduli 
linglungan, dan disiplin. Model dilaksanakan secara terintegrasi dalam pembelajaran, 3) Model diimplementasikan 
dalam pembelajaran melalui habituasi dan keteladanan. 

Kata kunci: pendidikan karakter, tri kaya parisudha 
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diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik  agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Ketidak 

berhasilan membangun insan berkarakter dapat dilihat dari adanya fenomena seperti  berikut:  adanya 

tawuran antar siswa, siswa sering bolos dan  suka nyontek, adanya tim “sukses” untuk membantu 

siswanya menyelesaikan soal ujian nasional, sering mengcopy-paste tugas, motivasi belajar rendah 

(malas), adanya kejahatan terhadap teman (bullying), kurangnya rasa hormat kepada guru dan orang 

tua, serta adanya geng motor yang anarkis dan tawuran, mengindikasikan pendidikan karakter belum 

terlaksana dengan baik. Di samping itu, adanya krisis keteladan, yang dapat dilihat dari banyak 

penjabat yang korupsi, banyak terjadi tawuran  dan kerusuhan antar warga,  masih banyaknya 

pemerkosaan, pelacuran, perampokan, dan kekerasan.  

Pembentukan insan yang berkarkter sangat penting karena karakter seringkali diidentikkan 

dengan akhlak dan martabat.  Insan yang berkarakter adalah mereka yang setiap tindakannya 

dilandasi oleh nilai-nilai karakter. Kecerdasan holistik dan berkarakter merupakan modal sukses untuk 

menghadapi hidup dan tantangan hidup yang semakin kompleks. Perles (2012) menguraikan bahwa  

kecerdasan dan karakater merupakan tujuan pendidikan sejati. Hal ini sesuai dengan pendapat Martin 

Luter King, Jr.  yang menguraikan  bahwa “Intelligence plus character—that is the goal of true 

education”. Pembentukan insan cerdas dan berkarakter dapat dilaksanakan di sekolah melalui 

kegiatan mendidik dengan keteladan (role model), pembudayaan berperilaku terpuji, memfasilitasi dan 

memotivasi siswa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai karakter.  Hal ini juga sesuai dengan 

semboyan Ki Hajar Dewantara: ing ngarsa sung tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi 

teladan atau contoh tindakan yang baik),  ing madya mangun karsa (di tengah atau di antara murid, 

guru harus menciptakan prakarsa dan ide), tut wuri handayani (dari belakang seorang guru harus bisa 

memberikan dorongan dan arahan). Keteladanan sangat penting karena dapat berperan sebagai 

faktor penguat (reinforcing factor) pembentukan insan berkarakter. 

Untuk itu, peran utama guru di sekolah adalah sebagai agen pembelajaran (learning agent) dan 

agen pembangun karakter (character builder). Karakter harus di bangun dan dikembangkan secara 

sistematis dan terus menerus. Siswa yang cerdas dan berkarakter baik akan menjadi modal sumber 

daya insani yang memiliki daya saing tinggi. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan 90 persen 

kasus pemecatan disebabkan oleh perilaku buruk seperti tidak bertanggung jawab, tidak jujur, dan 

memiliki hubungan interpersonal yang buruk (www.pendidikankarakter.com). 

Pembentukan karakter yang baik perlu dilakukan sejak dini mulai sekolah dasar (SD).Strategi 

alternatif  yang dapat dilakukan untuk membangun insan yang cerdas dan berkarakter  adalah dengan 

mengembangkan model pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal yang 

bersifat universal dapat digunakan sebagai landasan pendidikan karakter adalah Tri Kaya Parisudha  

(berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dan benar). 

2. Metode 

Metode penelitian yang digunakan mengacu pada metode penelitian dan pengembangan Borg 

and Gall (1983). Tahapan yang dilakukan adalah: (1) Tahap studi pendahuluan yang mencakup studi 

literatur dan studi lapangan, (2) Tahap menyusunan draf rancangan awal model pendidikan karakter 

dengan mempertimbangkan temuan-temuan hasil studi pendahuluan, (3) Tahap pengembangan 

model dengan melakukan review oleh ahli, guru, dan siswa, dan (4) Tahap evaluasi dan desiminasi 

dilakukan dengan mengimplemntasikan di sekolah dasar (SD) dan desiminasi. Implemtasikan secara 

terbatas di lakukan di kelas 3 Sekolah Laboratorium Undiksha. Subjek uji model pada uji terbatas 

adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Data dikumpulkan dengan  metode kuesioner, wawancara,  

observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dan diuraikan secara 

naratif.Keseluruhan langkah-langkah dan prosedur penelitian dan pengembangan ini dapat dilihat 

pada Gambar 1 i. 
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               Gambar 1. Tahapan Pengembangan Model Pendidikan Karakter 

 
3. Hasil dan Pembahasan  

Produk hasil penenelitian dan pengembangan adalah suatu model pendidikan karakter 

berbasisTri Kaya Parisudhayang terdiri dari input,process, dan output(Gambar 2).  Karakter yang 

dikembangkan mencakup tiga karakter inti, yaitu berpikir baik (Manacika), berkata baik (Wacika), 

berbuat baik (Kayika). Ketiga karakter inti ini perlu dikembangkan karena, siswa merupakan insan 

yang unik memiliki potensi tenaga (bayu), suara (sabda), dan akal budi (idep) yang perlu diperhatikan 

dalam pendidikan. Suja (2007) menguraikan bahwa akal budi tidak hanya kemampuan berpikir, tetapi 

mencakup seluruh kemampuan spesifik manusiawi, baik daya cipta, karsa, maupun rasa. Karena 

adanya akal budi, kemampuan bersuara bisa berkembang menjadi kemampuan berbahasa dan 

berkomunikasi, serta kemampuan bergerak menjadi kemampuan bertindak dan berkarya. Ketiga 

potensi manusiawi tersebut menyebabkan manusia memiliki kemampuan berpikir, berkata, dan 

bertindak (berbuat). Agar perilaku manusia terkait dengan kemampuan tersebut dapat terlaksanak 

dengan baik maka perlu disucikan. Perilaku yang perlu disucikan berkaitan dengan pikiran, perkataan 

dan perbuatan dinamakan Tri Kaya Parisudha. Secara etimologi  Tri Kaya Parisudha berasal dari kata 

tri berarti tiga, kaya berarti perilaku dan parisudha berarti baik, bersih atau suci. Jadi Tri Kaya 

Parisudha berarti tiga perilaku yang harus disucikan, yaitu perilaku dalam berpikir yang bersih dan 

suci (Manacika), perilaku dalam berkata yang baik dan benar (Wacika), dan perikalu dalam berbuat 

yang baik dan benar (Kayika). Berpikir, berkata dan berbuat yang baik dan benar merupakan 3 pilar 
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utama Tri Kaya Parisudha tidak bisa dipisahkan, dan dapat digunakan sebagai landasan dalam 

membangun insan berkarakter. Pikiran merupakan unsur penentu yang menggerakan perkataan dan 

perbuatan (Suhardana, 2007). 

 
Gambar 1.  Model Pendidikan Karakter Berbasis Tri Kaya Parisudha Terintegrasi dalam Pembelajaran 

 
Menurut kitab suci Sarasamuscaya,Tri Kaya Parisudha merupakan salah satu ajaran etika yang 

memuat sepuluh perilaku yang perlu dikendalikan atau disucikan, yaitu tiga pengendalian pikiran yang 

harus disucikan, empat perkataan yang perlu dikendalikan, dan tiga perbuatan yang perlu disucikan 

dan dikendalikan (Lodra, 2006). Secara ringkas diuraikan sebagai berikut: a) berpikir yang bersih dan 

suci  (tidak memiliki keinginan dan tidak dengki terhadap milik orang lain, tidak berpikir buruk terhadap 

orang lain dan kepada semua mahkluk,  dan tidak mengingkari hukum karmapala atau kasualitas 

dalam kehidupan), b)berkata yang baik atau suci dan benar (tidak berkata jahat, tidak berkata kasar, 

tidak memfitnah, dan tidak berkata yang mengandung kebohongan) dan c) berbuat yang baik atau 

suci(tidak menyakiti, menyiksa, apalagi membunuh mahkluk lain,tidak berbuat curang, sehingga 

berakibat merugikan orang lain, tidak berzinah atau tidak melakukan perbuatan yang serupa). 

Karakter inti Tri Kaya Parisudha  yang teridiri dari berpikir baik (Manacika), berkata baik 

(Wacika) dan berbuat baik (Kayika) merupakan karakter baik (good character). Karakter baik 

melibatkan pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan tindakan moral 

(moral acting) (Lichona, 1991). Nilai-nilai Tri Kaya Parisudhaperlu ditanamkandi sekolah, karena 

sekolah merupakan tempat pengembangan sumberdaya insani yang cerdas dan berkarakter (smart 

and character building). Pembentukan karakter inti Tri Kaya Parisudha di sekolah sangat penting. Hal 

ini sesuai pendapat Puja (1981) yang menguraikan bahwa Tri Kaya Parisudha mempunyai tujuan 

umum seperti berikut: a) untuk mengembangkan sifat dan sikap jujur dan setia dalam berpikir, berkata 

maupun berbuat bagi peserta didik dan masyarakat pada umumnya, b) untuk menumbuh 

kembangkan sikap mental yang bertanggung jawab tanpa diawasi oleh orang lain, c) untuk 

menumbuhkan kesadaran guna berbuat baik dan mengenal berbagai akibat yang dapat timbul dari 

pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilakukan, d) untuk memberi petunjuk yang baik dan perlu 

dimiliki serta disadari dalam bergaul, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, e) untuk 

mengajarkan agar manusia selalu waspada dan hati-hati terhadap pikiran, perkataan dan perbuatan. 

Hal ini disebabkan karena baik pikiran, perkataan maupun perbuatan itu dapat menyebabkan orang 

lain tidak senang, sedih atau marah, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan kesusahan pada 

diri sendiri. Hal ini sejalan  Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa jagalah pikiran Anda agar tetap 

positif, karena pikiran Anda akan menjadi perkataan  Anda.Jagalah perkataan Anda, karena akan 

menjadi tingkah laku Anda.Jagalah tingkahlaku Anda, karena akan berubah menjadi kebiasaan 
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Anda.Jagalah kebiasaan Anda agar tetap positif, karena  ia kan menjadi nilai hidup Anda.Jagalah nilai 

hidup Anda agar tetap positif, karena akan menjadi tujuan hidup Anda. 

Berdasarkan hasil kajian lapangan, nillai-nilai karakter yang dapat ditumbuhkembangkan  pada 

setiap karakter inti Tri Kaya Parisudha disajikan secara ringkas  dalam Tabel 1. 

 
 
Tabel 1. Karakter Inti Tri Kaya Parisudha dan Nilai Karakter yang Dikembangakan 

Karakter Inti  
Tri Kaya Parisudha 

Perilaku yang dikedalikan atau perlu disucikan Nilai Karakter 

Mānacika  
(berpikir baik dan 
benar)  

a. Tidak memiliki keinginan dan tidak dengki 
terhadap milik orang lain 

b. Tidak berpikir buruk terhadap orang lain dan 
kepada semua mahkluk 

c. Tidak mengingkari hukum karmaphala (hukum 
kasualitas) dalam kehidupan 
 

a. Berpikir positif  
b. Religius 
c. Meyakini adanya hukum 

karma pahala  
(hukum sebab akibat)  

Wācika  
(berkata baik dan 
benar)  

a. Tidak berkata jahat  
b. Tidak berkata kasar  
c. Tidak memfitnah  
d. Tidak berkata yang mengandung kebohongan  

 

a. Berkata dengansopan 
b. Berkata dengan jujur  
 

Kāyika  
(bebuat baik dan 
benar)  

a. Tidak menyakiti, menyiksa, apalagi membunuh 
mahkluk lain  

b. Tidak berbuat curang, sehingga berakibat 
merugikan orang lain  

c. Tidak berzinah atau tidak melakukan perbuatan 
yang serupa  
 

a. Kasih sayang 
b. Berbuat Jujur 
c. Peduli sesama dan 

lingkungan 
d. Disiplin 
 

 
Tri Kaya Parisudha sebagai salah satu ajaran etika merupakan sarotama (sarana utama) 

membangun insan yang berkarakter seperti membangun kebiasaan berpikir positif, berkata atau 

berkomunikasi dengan sopan dan jujur, dan berbuat yang baik seperti kasih sayang, berbuat jujur, 

peduli dan disiplin.  Keselarasan antara apa yang dipikirkan, dikatakan dan diperbuat perlu 

ditumbuhkan pada siswa mulai sejak dini. Apabila antara pikiran berbeda dengan perkataan dan 

perbuatannya, maka akan menjadikan orang yang tidak jujur dengan dirinya. Orang yang tidak jujur 

berpeluang untuk menjadi orang tidak berkarakter seperti koruptor, pencuri, dan sulit dipercaya 

(pembohong). Di samping itu, orang yang tidak jujur tidak akan dipercaya oleh orang lain, orang 

tersebut tidak berani transparan dan akuntabel, dan sangat sulit menjadi orang yang arif dan 

bijaksana (Mustakim, 2011). Kejujuran merupakan modal utama untuk sukses menghadapi dunia 

nyata maupun menuju dunia akhirat.  

Nilai-nilai karakter yang dilandasi oleh Tri Kaya Parisudaha dapat tanamkan melalui kegiatan 

dalam pembelajaran. Secara ringkas kegiatan yang dapat dilakukan dituangkan dalam Tabel 2. 

 
Tabel 2. Penanaman Nilai Karakter Berbasis Tri Kaya Parisudha dalam Pembelajaran 

No. Kegiatan 
Karakter inti dan nilai karakter yang ditanamkan 

Karakter inti Tri Kaya Parisudha Nilai Karakter 

1 Memberi salam, senyum dan 
sapa 

Berbuat baik Peduli sesama (saling 
menghormati) 

2 Berdoa Berpikir baik Religius dan Berpikir positif 

3 Mengecek kebersihan Berbuat baik Peduli lingkungkungan 

4 Mengecek kehadiran Berbuat baik Kedisiplinan 

5 Berdiskusi dan presentasi Berkata baik dan Berbuat baik Sopan santun dan Kejujuran 

6 Melakukan pengamatan Berkata baik dan Berbuat baik Sopan santun dan Kejujuran 

7 Melakukan percobaan Berkata baik dan Berbuat baik Sopan santun dan Kejujuran 

8 Mengerjakan tugas Berkata baik dan Berbuat baik Sopan santun dan Kejujuran 

9 Menyampaikan kata-kata 
memotivasi 

Berpikir baik Berpikir positif dan meningkat 
keyakinan terhadap hukum 
kasualitas (karmapala) 

9 Berkebun dan memelihara Berbuat baik Kasih sayang dan kepedulian 
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hewan terhadap mahkluk ciptaan Tuhan 

10 Ujian atau mengerjakan tes Berbuat baik  Kejujuran 

 

Strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan model pendidikan karaker berbasis Tri 

Kaya Parisudha  adalah melalui habituasi dan keteladanan.  Keteladanan (role model) merupakan 

salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pendidikan nilai (Zuchdi, 2008). Untuk berhasil 

melaksanakan strategi ini, harus memenuhi dua syarat. Pertama, seluruh warga sekolah harus 

memiliki komitmen menjadi teladan. Kedua, sekolah dapat memfasilitasi seluruh warga sekolah untuk 

berlatih, mendemostrasikan, dan berperilaku teladan. Keteladanan memiliki kontribusi yang sangat 

besar dalam mendidik karakter (Hidayatullah, 2010). Slavin (2007) menguraikan bahwa keteladanan 

(modeling) berpengaruh terhadap perilaku moral. Anak- anak yang secara terus menerus melihat 

teladan kepedulian yang ditunjukkan oleh orang dewasa yang dermawan cenderung menjadi lebih 

peduli terhadap hak dan perasaan orang lain. Kehadiran orang dewasa yang menjadi panutan 

(teladan) sangat diperlukan untuk membantu siswa (remaja) dalam menyelesaikan masa transisi 

menjadi anggota masyarakat yang berkarakter mulia. Panutan positif perlu diperkenalkan kepada 

siswa untuk membendung pengaruh-pengaruh negatif. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan 

mendatangkan orang-orang yang sukses dan layak diteladani (Armstrong, 2011) . 

4. Simpulan  

Tri Kaya Parisudha merupakan salah satu kearifan lokal tentang ajaran etika masyarakat Bali 

yang bersifat universal sebagai landasan berperilaku yang baik dan benar. Model pendidikan karakter 

berbasis Tri Kaya Parisudha dapat ditanamkan melalui dalam pembelajaran di Sekolah Dasar. Model 

terdiri dari input, process, dan output.Karakter yang ditanamkan dalam model ini terdiri dari tiga 

karakter inti, yaitu berpikir baik (Manacika), berkata baik (Wacika), dan berbuat baik (Kayika). Nilai 

karakter  karakter inti Tri Kaya Parisudha  yang dapat ditanamkan meliputi: berpikir positif, religius, 

keyakinan terhadap hukum karmapala, berkata sopan, berkata jujur, kasih sayang, berbuat jujur, 

peduli, dan disiplin. Penanam karakater inti Tri Kaya Parisudha dilakukan melalui proses habituasi 

(pembiasaan) dan keteladanan (role model). 
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

Kata kunci: kooperatif tipe GI, lesson study, aktivitas belajar 
 

1. Pendahuluan 

Tujuan pokok penyelenggaraan kegiatan pembelajaran adalah membelajarkan mahasiswa agar 

mampu memproses dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi dirinya sendiri. 

Indikator keberhasilan suatu pembelajaran adalah tercapainya ketuntasan belajar mahasiswa yang 

dicerminkan oleh nilai kognitif, nilai afektif, dan nilai psikomotorik. 

Pembelajaran mempunyai dua karakteristik yaitu pertama, dalam proses pembelajaran 

melibatkan proses mental mahasiswa secara maksimal, bukan hanya menuntut mahasiswa sekedar 

mendengar dan mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas mahasiswa dalam proses berfikir. 

Kedua, dalam pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus menerus 

yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfikir mahasiswa untuk 

memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri (Sagala, 2008). Hal pokok yang menjadi 

pengalaman mahasiswa adalah berupa cara-cara penting untuk memproses dan memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi kebutuhannya. Lebih-lebih pembelajaran yang 

dilakukan di perguruan tinggi, seorang dosen harus mampu memvariasikan strategi pembelajaran 

agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Strategi dalam pembelajaran yang sebelumnya lebih 

menekankan pada paradigma lama menjadi paradigma baru diharapkan dapat mendorong 

mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku. Santyasa 

(2005) menyebutkan bahwa penekanan perubahan paradigma dari  teacher centered  menuju ke 

student centered yang diperlukan adalah: (1) dari peran dosen sebagai transmiter ke fasilitator, 

pembimbing dan konsultan, (2) dari peran dosen sebagai sumber pengetahuan menjadi kawan 

1Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNDIKSHA 
2Jurusan Pendidikan Gurur Sekolah Dasar FIP UNDIKSHA 

Email: ratna.dewi@undiksha.ac.id 

The purpose of this research is to know improvement the learning activity of students after applying 
cooperative learning model type of investigation group based on leson study.The significance of this research 
related to the liveliness of students in the class is still very low. Subjects in this study are students of the third 
semester A majoring in biology education, while the object in this study is learning activity. This research is a 
classroom action research to improve learning activity by doing reflection and improvement on every research 
cycle. Instrument in this research is observation sheet of learning activity. The results of this study indicate that 
cooperative learning model type of investigation-based group lesson study can increase the learning activities of 
students majoring in biology education with with an average score of 40.12 which is in very high category. 

Keywords: cooperative type GI, lesson study, learning activity 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar mahasiswa jurusan 
pendidikan Biologi setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation berbasis lesson 
study. Signifikansi penelitian terkait dengan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan masih sangat 
rendah. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester III A jurusan pendidikan Biologi, sedangkan 
objek dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar. Penelitian ini merupakan peneltian tindakan kelas untuk 
melakukan perbaikan aktivitas belajar dengan melakukan refleksi dan perbaikan pada tiap siklus 
penelitian.Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi aktivitas belajar. Data dianalisis secara 
deskriptif inferensial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe group 
investigationberbasis lesson study dapat meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa jurusan pendidikan Biologi 
dengan persentase skor mahasiwa 100% berada pada katagori tinggi, dengan skor rata-rata 40,12 yang berada 
pada katagori sangat tinggi. 
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belajar, (3) dari belajar diarahkan oleh kurikulum menjadi diarahkan oleh mahasiswa sendiri, (4) dari 

belajar dijadwal secara ketat menjadi terbuka, fleksibel sesuai keperluan, (5) dari belajar 

berdasararkan fakta menuju berbasis masalah dan proyek, (6) dari belajar berbasis teori menuju 

dunia dan tindakan nyata serta refleksi, (7) dari kebiasaan pengulangan dan latihan menuju 

perancangan dan penyelidikan, (8) dari taat aturan dan prosedur menjadi penemuan dan penciptaan, 

(9) dari kompetitif menuju kolaboratif, (10) dari fokus kelas menuju fokus masyarakat, (11) dari hasil 

yang ditentukan sebelumnya menuju hasil yang terbuka, (12) dari belajar mengikuti norma menjadi 

keanekaragaman yang kreatif (13) dari penggunaan komputer sebagai obyek belajar menuju 

penggunaan komputer sebagai alat belajar, (14) dari presentasi media statis menuju interaksi 

multimedia yang dinamis, (15) dari komunikasi sebatas ruang kelas menuju komunikasi yang tidak 

terbatas, (16) dari penilaian hasil belajar secara normatif menuju pengukuran unjuk kerja yang 

komprehensif. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukannya adanya perubahan proses pembelajaran dari 

pendidik kepada peserta didik. Proses belajar yang dialami mahasiswa saat inimasih cenderung pada 

“learning about think” daripada “learning how to be”. Tampaknya pengetahuan yang dimiliki oleh 

mahasiswa masih merupakan hasil transmisi informasi belum merupakan sesuatu yang dicari, digali, 

dan ditemukan sendiri sehingga betul-betul menjadi miliknya dan menjadi bagian dari kehidupannya.  

Hasil observasi di kelas A semester III Jurusan Pendidikan Biologi UNDIKSHA menunjukkan 

adanya kecenderungan mahasiswa yang kurang aktif dalam proses belajar mengajar. Aktivitas 

mahasiswa yang berhubungan dengan proses belajar kurang optimal, hal ini ditunjukkan dari 

beberapa hal diantaranya 1) kurangnya sumber belajar yang digunakan saat pembelajaran. Sumber 

belajar yang digunakan pada umumnya terbatas pada dosen dan buku teks yang dipakai daritahun-

tahun sebelum padahal hampir seluruh mahasiswa memiliki alat komunikasi yang dapat dimanfaatkan 

untuk mencari sumber belajar seperti e-book misalnya. Mahasiswa tidak berusaha untuk mencari 

materi dari berbagai sumber. Sehingga pembelajaran masih sangat pasif dan mahasiswa cendrung 

menunggu informasi dari dosen saja, 2) ketika diberi pertanyaan berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari, mahasiswa cenderung diam dan tidak mau berusaha memberikan tanggapan atas 

pertanyaan yang diberikan.Mahasiswamasih membawa kebiasaan waktu di SMA, mereka seperti 

“pemain silat” bermodalkan “tangan kosong” untuk mengikuti pembelajaran.3)jumlah mahasiswa 

cukup banyak, sangat sulit memperhatikan mahasiswa yang benar-benar belajar saat pembelajaran 

berlangsung. Disadari jumlah mahasiswa jurusan Pendidikan biologi rata-rata 28 mahasiswa per 

kelas. Sehingga memerlukan waktu lebih banyak untuk memperhatikan aktivitas belajar mahasiswa.  

Zoologi vertebrata adalah salah satu mata kuliah yang memiliki bobot 3 sks. Hakekat mata 

kuliah Zoologi vertebrata meliputi tiga hal yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah. Produk yaitu 

sekumpulan pengetahuan yang terdiri atas konsep, prinsip, teori mengenai morfologi dan anatomi 

hewan vertebrata. Mahasiswa diharapkan mampu memahami anatomi dan fungsi dari masing-masing 

sistem organ yang menyusun hewan vertebrata. Proses yaitu cara kerja yang dilakukan untuk 

memperoleh produk. Penekanan dari pembelajaran zoologi vertebrata sebagai proses adalah 

bagaimana mahasiswa menemukan dan mengembangkan sendiri apa yang sedang dipelajari. 

Mahasiswa diajak untuk melakukan pembuktian atau penemuan konsep dan teori melalui kegiatan 

praktikum.  Penyajian pembelajaran zoologi vertebrata tidak hanya diarahkan pada penguasaan 

materi (ranah kognitif), tetapi juga menyentuh ranah psikomotor dan ranah attitude dalam wujud sikap 

dan nilai-nilai positif. Pembelajaran zoologi vertebrata seharusnya lebih menekankan pada proses, 

mahasiswa berperan aktif selama proses pembelajaran untuk membangun pengetahuan melalui 

serangkaian kegiatan agar pembelajaran menjadi bermakna. Berdasarkan uraian di atas maka 

dipandang perlu adanya pengembangan berbagai pendekatan, strategi dan model pembelajaran 

khususnya mata kuliah zoologi vertebrata. Suatu prinsip untuk memilih model pembelajaran ialah 

belajar melalui proses mengalami secara langsung untuk memperoleh hasil belajar yang bermakna. 

Proses tersebut dilaksanakan melalui interaksi mahasiswa dengan lingkungannya. Mahasiswa 

diharapkan termotivasi dan senang melakukan kegiatan belajar yang menarik dan bermakna bagi 

dirinya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu model pembelajaran yang memfasilitasi 

mahasiswa untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa dalam proses belajar mengajar.  
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Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Model pembelajaran ini merupakan 

model pembelajaran yang didalamnya memberikan kesempatan mahasiswa untuk berpartisipasi 

dalam memecahkan masalah dengan mengkombinasikan pengalaman dan kemampuan antar 

personal (kelompok) sehingga diperoleh suatu kesepakatan yang merupakan penyelesaian dari 

permasalahan tersebut. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe group investigationdiduga dapat 

memberikan sumbangan alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran, khususnya aktivitas 

belajar yang cenderung rendah dalam mata kuliah zoologi vertebrata. Karena model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigationmemberikan kesempatan kepada mahasiswa membuat hubungan-

hubungan yang bermakna serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk 

merancang dan melakukan sebuah penyelidikan sehingga dapat membatu mahasiswa meraih 

kesuksesan dalam pembelajaran.   

Mengingat banyaknya jumlah mahasiswa di dalam kelas, maka penerapan model pembelajaran 

inovatif akan berjalan lebih optimal apabila dilakukan dengan cara berkolaboratif melalui kegiatan 

lesson study. Melalui lesson study, pembelajaran menjadi lebih bermakna dengan tahapan plan 

(perencanaan), do (pelaksanaan), dan see (refleksi). Kegiatan lesson study dapat mendatangkan 

banyak manfaat yaitu meliputi meningkatnya pengetahuan dosen tentang materi ajar dan 

pembelajarannya, meningkatnya pengetahuan dosen tentang cara mengobservasi aktivitas belajar 

mahasiswa, menguatnya hubungan kolegalitas baik antar dosen maupun dengan observer selain 

dosen, menguatnya hubungan antara pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dengan pembelajaran 

jangka panjang, meningkatnya motivasi dosen untuk senantiasa berkembang, dan meningkatnya 

kualitas rencana pembelajaran  termasuk komponen-komponennya seperti bahan ajar, teaching 

materials (hands on) dan strategi pembelajaran meningkatnya pengetahuan tentang materi ajar dan 

pembelajaran juga bisa diperoleh melalui kegiatan observasi. Selain itu, dosen mendapatkan 

pengetahuan tentang “mahasiswa belajar apa” dari materi saat pembelajaran dan dosen “belajar apa 

dari mahasiswa”.Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian yang tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe GI berbasis lesson study untuk 

meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

peningkatan aktivitas belajar mahasiswa setelah dibelajarkan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe GI bebrasis lesson study.  

 

2. Metode 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Dipilihnya jenis penelitian ini karena 

penelitian ini akan melakukan perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran berupa aktivitas 

belajar dengan melakukan refleksi dan perbaikan pada tiap siklus penelitian. Perbaikan kualitas 

proses dan hasil pembelajaran dalam penelitian ini dilakukan pada mata kuliah Zoologi Vertebrata 

kelas A semester III Tahun Pelajaran 2017/2018. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa kelas 

A semester III Tahun Pelajaran 2017/2018 Jurusan Pendidikan Biologi yang berjumlah 28 orang. 

Dipilihnya mahasiswa kelas A semester III sebagai subjek dalam penelitian ini karena dalam proses 

pembelajaran di kelas sebagian besar mahasiswa kelas A semester III masih pasif atau partisipasinya 

kurang dalam kegiatan diskusi. Adapun Objek dalam penelitian adalah aktivitas belajar dan  

penerapan model  kooperatif tipe group investigation berbasis lesson study pada mata kuliah zoologi 

Vertebrata.  

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus sesuai dengan situasi di lapangan. Penelitian 

dilakukan dengan mengikuti model Stephen Kemmis dan Robbin McTaggart dari Deakin University 

Australia (dalam Arikunto, 2016: 16), mereka mengatakan bahwa model ini terdiri atas empat 

komponen yaitu: rencana, tindakan, observasi/evaluasi, dan refleksi. Dalam perencanaan tindakan 

dilakukan beberapa kegiatan seperti menyusun RPS sesuai dengan pokok bahasan yang akan 

diajarkan bersama tim lesson studydan beberapa calon observer, menyiapkan media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran dan menyiapkan instrument penilaian aktivitas belajar mahasiswa dan 

sikap ilmiah mahasiswa. Dalam proses pelaksanaan tindakan, dilakukan penerapan model 

pembelajaran GI berbasis lesson study yang mengacu pada RPS yang telah disusun. Pada proses 
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observasi, kegiatan yang dilakukan yaitu menilai aktivitas belajar mahasiswa menggunakan lembar 

observasi, mencatat hal-hal yang muncul di luar perencanaan melalui pengamatan pada mahasiswa. 

Evaluasi dilakukan dengan menganalisis presentase aktivitas belajar mahasiswa per indicator. Pada 

proses refleksihasil observasi dan evaluasi yang telah dilaksanakan, dijadikan acuan untuk 

merumuskan tindakan baru untuk menyempurnakan dari tindakan yang telah dilaksanakan, untuk 

dicobakan kembali pada waktu pelaksanaan tindakan di siklus 2.Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa lembar observasi aktivitas belajar. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis secara deskriptif dan inferensial.Untuk menentukan keberhasilan mahasiswa, maka 

dilakukan penskoran dan penentuan standar keberhasilan belajar. Secara klasikal dikatakan berhasil 

jika ketuntasan mahasiswa mencapai ≥ 85% dengan nilai minimal rata-rata kelas 62 atau berada pada 

kriteria cukup. Apabila indikator keberhasilan pada pencapaian penguasaan materi sudah tercapai 

maka penelitian dapat dihentikan dan hasil penelitian akan dijadikan pembahasan dan simpulan 

bahwa siklus tersebut telah tercapai dengan baik. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Penerapan model pembelajaran GI berbasis lesson study dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

tahapan yaitu tahap plan, do dan see. Pada tahap plan dilakukan kegiatan merancang RPS yang 

dilakukan bersama tim lesson study, guru model dan calon observer. Dalam kegiatan ini terdapat 

beberapa masukan dari tim serta calon observer mengenai rencana pembelajaran, jadwal 

pelaksanaan penelitian. Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation adalah model 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan mahasiswa ke dalam kelompok kecil untuk melakukan 

investigasi terhadap suatu topik. Salah satu hal yang berbeda, bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation mempunyai fokus utama untuk melalukan investigasi terhadap suatu objek 

atau topic (Eggen & Kauchak, 1996: 304). Model pembelajaran ini terdiri dari 5 tahapan yaitu: 

grouping (pengelompokan), Planing (merencanakan), Investigating (Penyelidikan),Organizing 

(pengorganisasian), Presenting (presentasi), Evaluating (evaluasi).  

Pada kegiatan grouping (pengelompokan) mahasiswa dikelompok menjadi 4 kelompok 

berdasarkan ketertarikannya pada sistem organ penyusun hewan vertebrata, pada kegiatan Planing 

(Perencanaan) mahasiswa diarahkan untuk membuat tujuan investigasi yang akan mereka lakukan, 

alat dan bahan yang diperlukan hingga prosedur kerja yang akan mereka lakukan. Sebelum tahap 

investigasi mahasiswa diwajibkan untuk mengkonsultasikan rancangan penyelidikan yang sudah 

dibuat kepada dosen, sehingga bisa diberikan masukan jika masih ada hal yang dianggap kurang 

tepat. Pada tahap investigasi (penyelidikan) mahasiswa mengerjakan apa yang sudah mereka 

rancang. Pada tahap organizing (pengorganisasian) mahasiswa menganalisis data-data yang mereka 

dapatkan pada tahap investigasi sehingga mengasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan 

penyelidikan. Pada tahap presenting (presentasi) mahasiswa diminta mempresentasikan hasil 

penyelidikannya di depan kelas. Pada tahap evaluating (evaluasi) mahasiswa bersama dengan dosen 

berkolaborasi untuk mengevaluasi hasil diskusi.  

Penelitian ini dilaksanakan dalam  2 siklus dan dalam 1 siklus terdiri dari 3 kali pertemuan 

disesuaikan dengan situasi di lapangan. Pada siklus I, Setelah dilakukan analisis terhadap data 

aktivitas belajar pada siklus I, diperoleh skor minimal 21, skor maksimal 36, rentangan 15, rata-rata 

27,64, standar deviasi sebesar 4,35, modus 23, median 27. Setelah dilakukan analisis terhadap data 

aktivitas belajar pada siklus II, diperoleh skor minimal 29, skor maksimal 48, rentangan 19, rata-rata 

40,12, standar deviasi sebesar 4,61, modus 36, median 40. Hal ini menunjukan terdapat peningkatan 

skor aktivitas belajar dari siklus I ke siklus II. Adapun grafik rerata peningkatan aktifitas mahasiswa 

dari siklus I dan II tersaji pada gambar 1.  
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                                              Gambar 1. Grafik rerata peningkatan aktivitas 

 

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat dilihat bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe GI berbasis lesson study dapat meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa, hal ini 

disebabkan oleh seluruh tahapan dalam pembelajaran GI tersebut memberikan kesempatan lebih 

banyak kepada mahasiswa untuk berperan aktif dalam merencanakan dan menemukan sendiri 

pengetahuan mengenai zoology vertebrata. Dengan kata lain, mahasiswa diarahkan untuk 

mengembangkan indikator-indikator aktivitas belajar dalam setiap langkah pembelajaran GI. Model 

pembelajaran kooperatif tipe GI terdiri dari 5 tahapan yaitu: Grouping (pengelompokan), Planing 

(merencanakan), Investigating (Penyelidikan), Organizing (pengorganisasian), Presenting 

(presentasi), Evaluating (evaluasi). Pada setiap tahap model pembelajaran ini memberikan peluang 

mahasiswa untuk mengembangkan 10 indikator aktivitas belajar sehingga ketika dibelajarkan dengan 

model GI secara kontinyu, keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran menjadi lebih tinggi. 

Pada setiap tahap-tahap pembelajaran ini, indicator aktivitas belajar yang dilatihkan antara lain 

bertanya dan menyampaikan pendapat, bekerjasama dengan kelompok, membuat perencanaan dan 

pembagian tugas, bertanggung jawab terhadap tugas, mendiskusikan masalah yang dihadapi, 

bertukar pendapat, memiliki kepedulian terhadap kesulitan sesame anggota kelompok, mengambil 

keputusan dari pertimbangan anggota dan mengerjakan kuis dengan kemampuan sendiri. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Slavin (1995) yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas 

investigasi mahasiswa dapat mengumpulkan informasi, menganalisis, dan membuat simpulan, setiap 

anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan kelompoknya, dan saling bertukar 

pikiran, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensintesis semua gagasan, sedangkan dalam menyiapkan 

laporan akhir, aktivitas yang dilakukan mahasiswa adalah nggota kelompok menentukan pesan-pesan 

esensial dari pekerjaan mereka, anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan 

dan bagaimana membuat persentase, wakil-wakil kelompok membentuk sebuah tim untuk 

mengkoordinasikan rencana persentasi. Dalam mempersentasikan laporan akhir, persentase harus 

dapat melibatkan pendengarnya secara aktif dan pendengar menevaluasi berdasrakan keriteria yang 

telah ditentukan sebelumnya, sedangakan pada tahap evaluasi, mahasiswa saling memberikan 

umpan balik, kolaborasi dosendan mahasiswa dalam mengevaluasi pembelajaran dan penilaian atas 

pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran yang paling tinggi. Tahapan yang paling banyak 

melatihkan atau memberikan peluang mahasiswa terlibat aktif dalam pembelajaran adalah pada tahap 

planing (perencanaan), pada tahap ini kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan kemamuan 

berkolaborasi mereka dikembangkan, sehingga penyelesaian tugas kelompok berupa rancangan 

prosedur penyelidikan dapat dibuat lebih baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ueno (2013),bahwa 

inti pembelajaran kolaboratif adalah menjamin kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Membelajarkan mahasiswa saling percaya dan dapat saling belajar melalui dialog dan kolaborasi. Hal 

serupa juga dikemukakan oleh Andrew et al. (2010) bahwa mahasiswa yang bekerja secara 

berkelompok selama proses pembelajaran, dapat menstimulasi interaksi antara siswa yang mengarah 

pada pembelajaran aktif, siswa juga menunjukkan sikap positif terhadap proses pembelajaran, dan 

dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran. 

Selain tahapan model pembelajaran GI yang memberikan banyak peluang bagi mahasiswa 

untuk meningkatkan aktivitas belajar, peningkatan aktivitas belajar juga dipengaruhi oleh kegiatan 
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lesson study yang dilakukan selama proses pembelajaran. Lesson study dipilih dan dimplementasikan 

karena beberapa alasan. Pertama, lesson study merupakan suatu cara efektif yang dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan dosen dan meningkatkan aktivitas belajar 

mahasiswa. Hal ini karena (1) pengembangan lesson study dilakukan dan didasarkan pada hasil 

“sharing” pengetahuan profesional yang berlandaskan pada praktik dan hasil pengajaran yang 

dilaksanakan para dosen, (2) penekanan mendasar pada pelaksanaan suatu lesson study adalah 

agar para mahasiswa memiliki kualitas belajar, (3) kompetensi yang diharapkan dimiliki mahasiswa, 

dijadikan fokus dan titik perhatian utama dalam pembelajaran di kelas, (4) berdasarkan pengalaman 

real di kelas, lesson study mampu menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran, dan (5) 

lesson study akan menempatkan peran para dosen sebagai peneliti pembelajaran (Lewis, 2002). 

Kedua, lesson study yang didisain dengan baik akan menjadikan dosen yang profesional dan 

inovatif. Dengan melaksanakan lesson study para dosen dapat (1) menentukan kompetensi yang 

perlu dimiliki mahasiswa, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran (lesson) yang efektif; (2) 

mengkaji dan meningkatkan pelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa; (3) memperdalam 

pengetahuan tentang mata kuliah yang disajikan para dosen; (4) menentukan capaian pembelajaran 

yang akan dicapai para mahasiswa; (5) merencanakan pelajaran secara kolaboratif; (6) mengkaji 

secara teliti belajar dan perilaku mahasiswa; (7) mengembangkan pengetahuan pembelajaran yang 

dapat diandalkan; dan (8) melakukan refleksi terhadap pengajaran yang dilaksanakannya 

berdasarkan pandangan mahasiswa dan koleganya (Lewis, 2002). 

 

Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembehasan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe GI berbasis lesson study dapat meningkatkan peran serta mahasiswa dalam proses 

pembelajaran, sehingga aktivitas belajar mereka meningkat. Dalam 5 tahapan pembelajaran GI 

mahasiswa diberikan peluang sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan aktif berkolaborasi 

menemukan dan membangun pengetahuannya. Peningkatan aktivitas belajar mahasiswa terbukti dari 

hasil analisis data yang menunjukan rerata skor aktivitas belajar mahasiswa pada siklus II sebesar 

40,12 yang berada pada kategori sangat tinggi.  
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ABSTRACT 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 

Aktivitas tata kelola usaha dalam mencapai tujuannya haruslah selalu dilakukan dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Legalitas usaha sangat penting dipahami dan ditaati oleh pelaku 

usaha menyesuaikan dengan prosedur petunjuk arah dalam konsekuensi sebagai pelaku usaha untuk 

menjalankan bisnis secara benar dan aman (Simanjuntak, 2008 : 60). Akan tetapi, di dalam praktek 

tata kelola usaha para pelaku bisnis cenderung mengabaikan prosedur yang digariskan oleh 

ketentuan hukum, hal ini disebabkan karena para pelaku usaha atau bisnis cenderung menilai bahwa 

mengikuti prosedur hukum sangat merepotkan dan menyita waktu. Di sisi lain, para pelaku usaha atau 

bisnis tadi tidak menyadari akan arti pentingnya jaminan hukum bagi kelangsungan usaha yang 

Perlindungan Hukum Produk dan Alih Fungsi TIK bagi  

Pengerajin Kendang Kecamatan Kubutambahan  

1Jurusan Ilmu Hukum FHIS UNDIKSHA 
Email: sari.adnyani@undiksha.ac.id  

The lack of knowledge about legal protection and production management and the use of ICT to support 
the marketing of the products resulted in the industry of handicraft kendang typical of Buleleng Village became 
difficult to develop and the potential of the craft is easily hijacked by others. The justification of the proposing team 
with the partners in determining the priority issues agreed to be resolved during the implementation of the 
research program are: 1) Increasing awareness and understanding of legal protection and knowledge of law 
protection management through training and mentoring to partners; 2) Conducting the preparation of information 
guidebook about legal protection with simple and easily understood language as a form of legal guidance on 
matters relating to the work of copyrights in the field of handicraft kendang Desa Bukti Sub Kubutambahan 
Buleleng District; 3) Improving understanding on the procedure of tracking and determining legal protection 
feasibility of unique handicraft products of Buleleng through the preparation of guidebooks as well as training the 
use of ICT in conducting tracking and determining legal suitability; 4) Improve IPTEKS production support, 
production management, and marketing management through strengthening production and marketing 
management by utilizing information and communication technology (ICT); 5) Facilitation of filling in the 
registration form for licensing arrangements for legal protection The entire process of knowledge transfer and 
technology is carried out with a training and advisory pattern that includes: introduction of legal protection, and 
guidance on brand rights management, and website usage training for product marketing. The final product of 
research is HAKI Handling Guide, and Research scientific article published in JISH Undiksha journal. 
 
Keywords: Technology transfer function, kendang handicraft, Legal protection. 

 Minimnya pengetahuan tentang perlindungan hukum dan manajemen produksi serta penggunaan TIK 
untuk mendukung pemasaran produk mengakibatkan industri kerajinan kendang khas desa Bukti Buleleng 
menjadi sulit berkembang dan potensi kerajinan tersebut mudah dibajak oleh pihak lain. Adapun justifikasi tim 
pengusul dengan mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama 
pelaksanaan program penelitian adalah: 1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan 
hukum serta pengetahuan pengurusan perlindungan hukum melalui pelatihan dan pendampingan kepada mitra; 
2) Melakukan penyusunan buku panduan informasi tentang perlindungan hukum dengan bahasa yang sederhana 
dan mudah dipahami sebagai wujud pembinaan hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan karya cipta di 
bidang kerajinan kendang Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng; 3) Meningkatkan 
pemahaman terhadap tata cara penelusuran dan penentuan kelayakan perlindungan hukum produk kerajinan 
kendang khas Buleleng melalui penyusunan buku panduan sekaligus pelatihan penggunaan TIK dalam 
melakukan penelusuran dan penentuan kelayakan perlindungan hukum; 4) Meningkatkan IPTEKS pendukung 
produksi, manajemen produksi, serta manajemen pemasaran melalui penguatan manajemen produksi dan 
pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 5) Pendampingan pengisian 
formulir pendaftaran pengurusan ijin untuk perlindungan hukum Keseluruhan proses transfer pengetahuan dan 
teknologi ini dilaksanakan dengan pola pelatihan serta pendampingan yang meliputi: pengenalan perlindungan 
hukum, dan pendampingan pengurusan hak merk, dan pelatihan penggunaan website untuk pemasaran produk. 
Produk akhir penelitian berupa Panduan pengurusan HAKI, dan artikel ilmiah penelitian yang diterbitkan di jurnal 
Widya Laksana Undiksha. 

 
Kata kunci: Alih fungsi teknologi, kerajinan kendang, Perlindungan hukum. 
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dikelolanya. Akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran terhadap hukum sangat berpotensi 

menimbulkan resiko kerugian bahkan hingga jumlah dan waktu yang tidak bisa dibayangkan, di mana 

terhadap hal tersebut hanya bisa disikapi dengan rasa penyesalan. Dampaknya terkadang usaha 

yang dilakukan secara ilegal di tengah jalan mengalami kendala penipuan ataupun pencabutan ijin 

usaha sehingga dapat menyebabkan para pelaku usaha atau bisnis tadi mengalami pailit (bangkrut). 

Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan hukum di masyarakat khususnya yang menyangkut tata 

kelola usaha atau bisnis cenderung dijumpai kontra produktif terhadap prinsip tata kelola usaha yang 

selalu menghandalkan kecepatan dan ketepatan sesuai dengan pengembanan prinsip ekonomi 

dengan meraih untuk sebesar-besarnya melalui modal yang sekecil-kecil, dan tata kelola usaha 

tersebut harus tetap mengindahkan etika bisnis secara transparan. 

Bagian yang sering kali terlupakan oleh pengerajin kendang desa Bukti, yaitu penjaminan 

hukum merupakan bagian dari suatu manajemen resiko (risk management) yang mutlak harus 

diaplikasikan. Dalam hal ini tidak jarang dijumpai di lapangan bahwa banyak kegiatan usaha yang 

belum mampu melaksanakan hubungan hukum karena dalam tata kelola usahanya para pengerajin 

kendang menghasilkan produk sebagai sebuah karya cipta tanpa lebih dilakukan upaya pendaftaran 

akan hak cipta yang dimilikinya, hal ini disebabkan karena pengerajin kendang cenderung 

beranggapan tidak pernah secara pasti tahu kapan hubungan hukum tersebut terjadi. Ketika suatu 

permasalahan terkait dengan hasil karyanya digandakan barulah muncul reaksi dari yang 

bersangkutan, akan tetapi keluhan peng rajin kendang tidak diketahui harus melakukan pengaduan 

terhadap kasus yang terjadi. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang pengajuan 

perlindungan hukum mengakibatkan tata kelola usaha industri kreatif Bukti salah satunya kerajinan 

kendang di khas Bukti Kubutambahan Buleleng menjadi sulit berkembang karena dihambat oleh 

peredaran produk tiruan yang banyak beredar di pasaran. Sebagai gambaran, beragam desain 

kendang yang telah mampu dihasilkan oleh pengerajin, akan tetapi selama ini kelalaian dari pihak 

pengerajin adalah tidak pernah mendaftarkan produk ciptaannya untuk memperoleh jaminan 

perlindungan hukum. Dampaknya, dengan terbatasnya pengetahuan pengerajin tentang pengurusan 

perlindungan hukum sering kali dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung 

jawab untuk tidak saja mengintervensi, juga melakukan aktivitas usaha yang tidak sehat dengan jalan 

monopoli pasar dengan peredaran produk imitasi yang dibandrol dengan harga miring. Kondisi ini 

menguntungkan pelaku usaha nakal untuk melakukan penipuan. Kejadian seperti ini menjadi sebuah 

kelalaian yang tanpa disengaja menyebabkan kerugian fatal bagi pengerajin kendang desa Bukti 

sebagai pemilik asli hasil ciptaan kerajinann kendang tersebut.  

Kondisi demikian, juga menyebabkan pengembangan kerajinan kendang sulit menembus 

pasaran secara nasional dan bahkan sejumlah kerajinan kendang sering kali ditolak oleh negara 

tujuan ekspor dengan alasan tarif harga terlalu tinggi dibandingkan dengan eksportir dari daerah lain 

yang melakukan peniruan tapi memasang tarif harga miring jadi jelas itulah yang dipilih oleh negara 

tujuan sebagai pemasok. Lemahnya pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan keterampilan 

melakukan pengurusan perlindungan hukum terhadap motif produk kendangmemiliki relevansi yang 

begitu erat dengan merosotnya penjualan produk.  

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penyadaran akan arti pentingnya melakukan 

pengurusan perlindungan hukum dan pemanfaatan alih fungsin teknologi melalui pelatihan dan 

pendampingan oleh tim pengusul penelitian selaku perwakilan tim ahli dari LPPM Undiksha untuk 

dapat menjembatani kebutuhan pengerajin kendang akan jaminan perlindungan hukum hasil cipta 

secara sah sehingga ide-ide kreatif dari pengerajin kendangndapat dilindungi secara hukum. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka sangat penting kiranya institusi pendidikan sebagai 

salah satu tokoh kunci keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi 

pengerajin kendang menjadi mitra Disperindag Kabupaten Buleleng dalam Pelatihan Dan 

Pendampingan Perlindungan Hukum Produk Dan Alih Fungsi TIK Bagi  Pengerajin Kendang 

Kecamatan Kubutambahan. 
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2. Metode 

A. Rancangan Program 

Program ini merupakan program yang bersifat aktual dalam rangka peningkatan pengetahuan, 

pemahaman, wawasan, dan keterampilan pengurusan Hak cipta pengerajin kendang desa Bukti 

melalui pelatihan dan pendampingan terbimbing dari tim pengusul penelitian Undiksha selaku 

instruktur ahli yang akan memfasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang penjaminan perlindungan 

hukum terkait Hak cipta dan alih fungsi TIK (teknologi,informasi, dan komunikasi). 

B. Prosedur_Sistem Pelaksanaan Program 

Program ini dirancang sebagai bentuk jawaban dan antisipasi dari berbagai permasalahan yang 

berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan keterampilan 

pengerajin kendang Desa Bukti mengenai perlindungan hukum dengan pelatihan dan pendampingan 

pengurusan Hak cipta dan pengurusan NPWP Usaha.   Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 

(delapan) bulan  yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi 

dengan melibatkan mitra penelitian pengerajin kendang. Pada akhir program setiap peserta akan 

diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. 

C. Rancangan Evaluasi 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan  

evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Kegiatan ini memiliki keterkaitan yang sangat mutualis dengan berbagai pihak, antara lain: (1) 

Kepala Desa Bukti, program ini akan menjadi salah satu rasional dalam mempermudah penanganan 

berbagai kasus pencurian motif yang dialami oleh pengerajin kendang desa Bukti, termasuk 

membantu mitra melakukan pengurusan NPWP Usaha (2) Pengerajin Kendang; dan (3) Staf Kantor 

Pajak Kabupaten Buleleng,  program ini akan mempermudah dalam yang dapat menjadi media 

koordinasi untuk pengurusan NPWP Usaha untuk kepentingan standarisasi operasional usaha dalam 

kaitannya dengan tertib pajak. 

Pendidikan dan Pelatihan NPWP Usaha dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2017 bertempat di 

sekretariat kelompok Pengerajin Kendang yang diikuti oleh anggota kelompok. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran anggota kelompok tentang pentingnya melindungi karya – karya yang 

dihasilkan, sehingga terhindar dari klaim pihak lain akan karya yang dibuat. Termasuk juga pentingnya 

tertib pajak usaha dengan pengurusan NPWP Usaha. Pelaksanaan diklat berjalan dengan lancar dan 

baik terlihat dari besarnya perhatian dari anggota kelompok dalam menyimak serta memperhatikan 

materi-materi yang disampaikan. 

Sesuai hasil kesepakatan dengan anggota kelompok pendampingan selanjutnya yang akan 

dilaksanakan adalah pengurusan hak paten produk yang dalam hal ini akan dipatenkan berupa merk 

dagang Kerajinan Kendang, supaya dapat berkekuatan hukum dan menjadi hak kekayaan intelektual 

bagi kelompok. Termasuk pengurusan NPWP Usaha bagi pengerajin yang dilakukan pendampingan 

oleh tim pelaksana.  Hal ini dilakukan untuk melindungi produk-produk kreatif yang akan dihasilkan 

oleh kelompok dikemudian hari. 

4. Simpulan  

Peran serta antusias dari mitra program pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak 

positif bagi pelaksanaan program, terlihat dari diklat produksi, manajemen produksi, dan hak paten 

produk dapat berjalan dengan baik. Pengerajin kendang menjadi memperoleh pengetahuan tambahan 

dan wawasan pengurusan NPWP Usaha dalam kaitannya dengan pengembangan kapasitas 

produksi. 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to: (1) Develop multimedia information literacy (MLI) through The Big6 
Model to improve literacy skills of user at Undiksha library, (2) Validate MLI quality, and (3) Know MLI 
effectiveness. This research was a multimedia development research by adopting Luther model. The subjects of 
this study were user and experts, while the objects of the research were MLI, user’sand experts’ responses. Data 
were collected through questionnaires, interviews and observations. The collected data were then analyzed 
descriptively. This research has succeeded in developing MLI. Based on theexperts’ validation, MLI is feasible to 
be implemented as an interactive tutorial in information literacy. MLI is very effectively implemented with the 
acquisition of 88.1% percentage. Finally, MLI is able to increase understanding and at the same time motivated 
the usersin solving problems confidentially, critically as well as ethically. 
 
Keywords: information literacy, multimedia, and The Big6 Model 

 

ABSTRAK 
Tujun dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengembangkan multimedia literasi informasi (MLI) melalui The 

Big6 Model untuk meningkatkan kemampuan literasi pemustaka pada perpustakaan Universitas Pendidikan 
Ganesha, (2) Memvalidasi Kualitas MLI, dan (3) Mengetahui efektivitas MLI. Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan multimedia dengan mengadopsi model Luther. Subjek dari penelitian ini adalah pemustaka, 
pustakawan dan ahli media, dan objek penelitian adalah MLI, respon pemustaka, pustakawan dan ahli media. 
Data dikumpulkan melalui angket, wawancara dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara 
deskriptif. Penelitian ini telah berhasil mengembangkan MLI. Berdasarkan hasil validasi ahli media dan 
pustakawan, MLI layak untuk diimplementasikan sebagai tutorial interaktif dalam literasi informasi. MLI sangat 
efektif diimplementasikan dalam kegiatan literasi informasi dengan perolehan persentase 88,1 %. MLI mampu 
memberi pemahaman dan sekaligus memotivasi pemustaka dalam menyelesaikan masalah dengan percaya diri 
dan kritis sesuai kode etik pemanfaatan informasi.  

Kata kunci: literasi informasi, multimedia, dan The Big6 Model

1. Pendahuluan 

Berdasarkan pengamatan lapangan, hampir sebagian besar pemustaka yang berkunjung ke 

ruang referensi belum mampu menemukan, mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi yang 

dibutuhkan untuk keperluan penulisan karya ilmiahnya. Hal itu disebabkan karena keterbatasan 

keterampilan, pengetahuan dan sikap pemustaka terhadap literasi informasi (LI). Pemustaka 

cenderung mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi ruang lingkup permasalahan yang berdampak 

pada terbatasnya kemampuan mereka dalam menentukan kata kunci yang relevan dengan topik riset. 

Secara konsikuen, penelusuran informasi pun berlangsung tidak maksimal dan sering pemustaka 

menganggap informasi yang dicari tidak tersedia di perpustakaan.  

Disamping itu, keterampilan dan pengetahuan pemustaka dalam hal menelusur informasi 

melalui mesin pencari juga tergolong cukup rendah. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dan 

observasi langsung terhadap pemustaka yang mengungkap bahwagoogle search engine merupakan 

tujuan utama pemustaka dalam penelusuran informasi. Model penelusuran informasi tersebut akan 

menghasilkan informasi yang berlimpah ruah atau sering disebut dengan big data. (Hasugian, 2008) 

mengungkapkan bahwa big data dapat memicu permasalahan bagi pencari informasi terutama 

menyangkutkeaslian, kesahihan dan kebenaran informasi yang terkandung, serta jumlah informasi 

yang bombastis. Sejalan dengan fenomena tersebut, pemustaka wajib memiliki kompetensi LI 

sehingga tidak mengalami ketersesatan dalam mencari, mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi. 

Merujuk pada ACRL (association of college and research libraries) dalam (Dolnicar, 2016) 

mengungkapkan bahwa literasi informasi adalah seperangkat kemampuan yang digunakan untuk 
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mengenali kapan informasi diperlukan dan dibutuhkan, mengidentifikasikan, menemukan informasi 

secara etis dan mengkomunikasikan dengan efektif. Sedangkan menurut ALA (American Library of 

Association), seseorang dinyatakan melek informasi jika dapat mengakses informasi dengan efisien 

dan efektif, mengevaluasi informasi dengan kritis dan kompeten, dan menggunakan informasi dengan 

kreatif dan akurat. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa LI merupakan 

kemampuan untuk mengenali, mencari, memakai, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara 

benar. Bimbingan LI bertujuan untuk membentuk pemustaka sebagai pembelajar yang mandiri dan 

menjadi lebih efisien dan efektif dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan berbasis 

pengetahuan.  

Berdasarkan perubahan karakteristik pemustaka sebagai net-generation, yang diikuti oleh 

perkembangan model pembelajaran online dan diimbangi dengan perkembangan produk informasi 

dalam bentuk digital membawa perubahan mendasar terhadap peran pustakawan. Hal ini didukung 

oleh (Donlan & Sieck, 2016)dan(Kiviluoto, 2015) yang mengungkapkan bahwa pergantian peran 

pustakawan dari pustakawan sebagai tenaga ahli menjadi pustakawan sebagai guru merupakan 

konsekuensi dari adanyafenomenaGoogle Generationdan diiringi pertumbuhan sumber dan produk 

informasi digital. Tanggung jawab utama pustakawan di perguruan tinggi khususnya adalah 

mengembangkan program LI untuk menanamkan keterampilan LI kepada pemustaka. Hal ini terkait 

dengan kegiatan akademis yang sering dilakukan seperti riset dan juga penulisan karya ilmiah yang 

tentunya harus didukung oleh sumber informasi yang kredensial, akurat, terkini dan terpercaya.  

Sejalan dengan peran baru pustakawan, (Hosier, 2013) mengungkapkan bahwa 

pengembangan pedoman LI oleh pustakawan secara online merupakan tantangan dalam 

mengimbangi pembelajaran secara elektronik (e-learning). Pelaksanaan bimbingan LI di PT Indonesia 

umumnya melalui kegiatan tatap muka dan masih dikelola secara klasikal. Namun, pengembangan 

multimedia sebagai tutorial interaktif berbasis web belum banyak dikembangkan secara terstruktur. 

Demikian halnya dengan perpustakaan Undiksha juga belum memiliki pedoman dalam melakukan 

bimbingan LI. Situasi  inilah yang menjadi pedoman bagi peneliti untuk mengembangkan MLI yang 

interaktif sehingga mampu mengimbangi proses pembelajaran online. Hal ini didukung oleh Wijayanti 

dalam (Mardina, 2011) yang menyatakan bahwa pengajaran dengan menggunakan teknologi 

informasi lebih mudah dicerna dan efektif untuk memberikan bimbingan LI dengan didukung oleh 

kemampuan multi literasi, seperti melek teknologi, komputer, dan lain-lain.  

 Perpustakaan Undiksha telah melakukan berbagai inovasi untuk memodifikasi layanan agar 

tidak ditinggalkan penggunanya yang nota bene merupakan generasi digital natives.Inovasi tersebut 

dilakukan merujuk pada perubahan konsep perpustakaan di era internet, sehingga sistem layanan 

perpustakaan dikembangkan sesuai dengan pola sikap dan perilaku pemustaka yang gandrung 

terhadap teknologi (Utami, 2012). Hal ini didukung oleh pernyataan (Hermawan & Zen, 2010) 

mengenai paradigma baru perpustakaan: …”Perpustakaan adalah sesuatu yang hidup, dinamis, 

segar menawarkan hal-hal baru, produk layanan inovatif, dan dikemas sedemikian rupa, sehingga 

apapun yang ditawarkan oleh perpustakaan akan menjadi atraktif, interaktif, edukatif dan rekreatif bagi 

pengunjungnya…” 

Terkait dengan latar belakang tersebut, maka penulis mensinyalir bahwa pengemasan 

bimbingan LI melalui multimedia LI berbasis web melalui The Big6 Model sangat tepat untuk 

dikembangkan pada perpustakaan Undiksha.  

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu mengembangkan multimedia literasi informasi, 

memvalidasi multimedia dan menguji coba multimedia untuk mengetahui efektivitas produk. 

 

2. Metode Penelitian 

2.1 Desain Penelitian 

Pengembangan multimedia LI dilandasi oleh faktor belum adanya bahan ajar/sosialisasi yang 

interaktif dan inovatif yang dapat diakses melalui web, serta faktor karakteristik pemustaka sebagai 

kaum digital natives mendasari perlunya perubahan sistem ke kondisi ideal yang diharapkan.  
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Dengan demikian, sasaran atau objek kajian dari penelitian ini adalah perangkat multimedia LI, 

respon pemustaka, respon programmer dan respon pustakawan. Subyek dari penelitian ini adalah 

pemustaka perpustakaan Undiksha sebagai pemakai multimedia, ahli komputer/programmer sebagai 

perancang model/produk serta pustakawan sebagai tenaga ahli dalam bidang studi kepustakawanan. 

 

2.2 Populasi dan Sampel 

 Seluruh pemustaka pada  perpustakaan Undiksha merupakan populasi penelitian.Sedangkan, 

pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan Undiksha yang kebetulan belum menguasai kompetensi 

LI merupakan sampelnya. Rancangan pengambilan sampelnya menggunakan rancangan non-

probabilitas (non-probability sampling) dengan teknik pengambilan sampel aksidental (accidental 

sampling). Menurut (Faisal, 2008), accidental sampling merupakan teknik pengambilan sampel “asal 

ambil atau asal pilih”. Dalam hal ini, sampel terpilih merupakan pemustaka yang kebetulan 

menelusur/mencari informasi yang ada pada perpustakaan Undiksha. 

 

2.3 Prosedur penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan multimedia, sehingga model prosedur yang 

diadopsi dalam penelitian ini mengikuti model Luther. Alasan dipilihnya model Luther karena langkah-

langkah pengembangannya sistematis, disajikan secara ringkas, dan dan setiap langkah dipaparkan 

secara jelas. Menurut Luther dalam (Sudatha & Tegeh, 2009)terdapat enam tahap dalam langkah 

pengembangan multimedia pembelajaran, yaitu concept, design, materialcollecting, assembly, testing, 

dan distribution, seperti pada gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Tahap Pengembangan Multimedia Menurut Luther 

 

2.4 Instrumen Penelitian 

  Peneliti menggunakan tiga buah instrumen dalam pengumpulan data yaitu dengan kuesioner, 

catatan observasi/pengamatan dan wawancara. Instrumen yang digunakan dalam memperoleh data 

kuantitatif (tingkat kelancaran proses penelusuran informasi) adalah dengan kuesioner/angket dan 

catatan observasi/pengamatan terhadap data hasil pemanfaatan multimedia LI. Metode catatan 

pengamatan/observasi diterapkan dalam pengumpulan data, mempertimbangkan bahwa apa yang 

dikatakan seseorang sering kali berbeda dengan apa yang dilakukan,(Bungin, 2007). Dengan 

demikian, bias data dapat diminimalisir. Catatan observasi dilakukan dengan pemantauan sebelum 

dan sesudah pemanfaatan multimedia LI. 

 Angket merupakan alat pengumpulan data yang berisi kumpulan pernyataan tentang kajian 

yang akan diteliti yaitu pengembangan multimedia LI yang memuat lima butir indikator seperti materi 

MLI, relevansi, kepuasan, pengetahuan dan sikap. 

Selanjutnya, wawancara tak berstruktur juga diterapkan dalam pengumpulan data. Teknik 

wawancara tak berstruktur diterapkan bertujuan untuk menggali informasi lebih lengkap dan akurat 

dari sisi responden. Data hasil wawancara kemudian merupakan data kualitatif. Berikut adalah tabel 

matriks pengumpulan data yang di desain dalam penelitian ini. 

 

Tabel 1. Matriks Pengumpulan Data 

Instrumen Sumber Data Jenis Data Waktu Penerapan Sifat Data 

-Kuesioner 
 

Pemustaka  
 

Respon pemustaka 
terhadap multimedia LI 

Pasca ujicoba 
program 

Data kuantitatif 

Catatan 
observasi 

Perilaku pemustaka 
dalam mencari 
informasi 

Prosentase tingkat 
pemahaman pemustaka 
dalam LI 

Pengambilan data 
sebelum dan 
sesudah ujicoba  

Data kuantitatif 
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Wawancara 
tak 
berstruktur 

-Ahli program 
komputer/media 
-Ahli bidang 
kepustakawanan 
-Pemustaka  

Respon programmer, 
pustakawan yang 
berkualifikasi, dan 
pemustaka 

Validasi ahli dan 
revisi 

Data kualitatif 

 

2.5 Teknik Analisis Data 

 Data yang terkumpul melalui instrumen selanjutnya dianalisis. Merujuk pada dua model data 

yang dihasilkan (data kuantitatif dan kualitatif) maka ada dua teknik analisis data yang diterapkan. 

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan pentabulasian data hasil kuesioner dan catatan observasi 

pemantauan perilaku pemustaka dalam mencari informasi. Selanjutnya diterapkan teknik analisis 

deskriptif dari hitungan data kuantitatif. Tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu melalui (1) 

mentranskripsi data, (2) pengelompokan data dan (3) menginterpretasikan data menggunakan teknik 

deskriptif. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Deskripsi Multimedia Literasi Informasi 

  MLIdapat didefinisikan sebagai sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang terdiri dari 

beberapa elemen seperti teks, audio, video, grafik dan animasi yang terintegrasi dalam suatu 

penyajian yang mempresentasikan tentang materi literasi informasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan literasi pemustaka. MLI dikembangkan dengan menggunakan model 

Luther yang mengikuti enam langkah pengembangan multimedia. Keenam tahap tersebut yaitu: 

concept, design, materialcollecting, assembly, testing, dan distribution. Berikut adalah tampilan MLI 

yang telah dikembangkan. 

   

  

 
Gambar 2. Tampilan Intro The Big 6 Model dan Menu MLI 

 

3.2 Validasi Multimedia Literasi Informasi 

 Validasi dilakukan untuk mengetahui sejauhmana multimedia yang dikembangkan dapat 

digunakan sebagai media tutorial pengajaran dalam literasi informasi, sehingga dapat diketahui 

tingkat kebenaran dan ketepatan penggunaan media tersebut. Validasi MLI dilakukan oleh tim 

validator ahli media dan pustakawan. Validasi menyangkut beberapa indikator seperti konten, 

tampilan, dan operasionalnya. Selanjutnya, instrumen angket diberikan kepada ahli media dan 

pustakawan untuk pengujian media. 

3.3 Validasi Ahli Media 

 Lembar angket diberikan kepadaahli media untuk memperoleh informasi mengenai standar 

mutu sebuahmedia yang telah dirancang. Terdapat lima aspek yang diukur dalam validasi ahli media 

sebagai berikut. 

 

 Tabel 1. Data Validasi Ahli Media 

NO ASPEK SKOR (1-5) 
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Ahli media 1 Ahli media 2 

1 Keterbacaan teks 4 4 

2 Kualitas tampilan:   

• kualitas tampilan gambar 4 3 

• penempatan gambar pada layar 3 4 

• kualitas tampilan animasi 4 3 

• kualitas warna 4 4 

3 Kemudahan navigasi 4 4 

4 Kualitas audio 3 3 

5 Kualitas pengelolaan program 4 4 

Rerata 3.75   3.62 

Total rerata 3.68 

 

 
 

 Tabel 1 merupakan hasil validasi ahli media yang berjumlah dua orang. Total rerata yang 

diperoleh dari validasi ahli media adalah 3.68, yang bila dikonversikan pada tabel penilaian angka 

tersebut termasuk dalam kategori layak.  Rerata yang diperoleh dari validasi ahli media 1 adalah 3.75 

yang bila dikonversikan pada tabel penilaian, maka angka tersebut termasuk dalam kategori layak. 

Secara terperinci, ahli media 1 memberikan skor 4 untuk 6 aspek seperti aspek keterbacaan teks, 

kualitas tampilan gambar, kualitas tampilan animasi, kualitas warna, kemudahan navigasi, dan 

kualitas pengelolaan program. Sedangkan skor 3 diberikan untuk 2 aspek seperti penempatan 

gambar pada layar dan kualitas audio. 

 Selanjutnya, rerata yang diperoleh dari validasi ahli media 2 adalah 3.62 yang bila 

dikonversikan pada tabel penilaian, maka angka tersebut termasuk dalam kategori layak. Secara 

terperinci, ahli media 2 memberikan skor 4 untuk lima aspek seperti aspek keterbacaan teks, kualitas 

tampilan penempatan gambar pada layar dan kualitas warna, kemudahan navigasi, sertakualitas 

pengelolaan program. Sedangkan, untuk aspek kualitas tampilan gambar, kualitas tampilan animasi, 

dan kualitas audio diberikan skor 3.  

 

3.4 Validasi Pustakawan 

 Validasi pustakawan dilakukan untuk mengetahui kualitas konten MLIberdasarkan beberapa 

aspek seperti berikut. 

 

 Tabel 2. Data Validasi Pustakawan 

NO ASPEK SKOR (1-5) 

Pustakawan 1 Pustakawan  2 

1 Kejelasan tujuan MUE 5 5 
2 Kesesuaianmateridenganindikator 5 5 
3 Kejelasan uraian materi 4 4 
4 Ketepatan urutan materi 4 4 
5 Ketepatan animasi yang ditampilkan 4 4 
6 Pemberian motivasi 4 4 
7 Kejelasan bahasa 4 4 

Rerata 4.29 4.29 

Total rerata 4.29 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa total rerata hasil validasi pustakawan adalah 4.29. Angka tersebut 

jika dikonversikan pada tabel penilaian maka termasuk dalam kategori sangat layak. Secara 

terperinci, diperoleh rerata sejumlah 4.29 dari pustakawan 1 dan 2 yang bila dikonversikan pada tabel 

penilaian tergolong dalam kategori sangat layak. Skor 5 diberikan pada aspekkejelasan tujuan MLI 

dan kesesuaian materi dengan indikator, sedangkan skor 4 diberikan pada aspek kejelasan uraian 

materi, ketepatan urutan materi, ketepatan animasi yang ditampilkan, pemberian motivasi dan 

kejelasan bahasa. 

 

3.5 Efektivitas Multimedia Literasi Informasi 

 Untuk mengetahui tingkat kebermanfaatan media yang telah dikembangkan, maka diperlukan 

adanya pengukuran efektifitas. Terkait dengan hal itu, multimedia yang telah dikembangkan 

diujicobakan kepada 50 responden terutama mahasiswa baru angkatan 2017 yang diambil secara 

accidental random sampling. Instrumen angket diberikan kepada pemustaka setelah menggunakan 

MLI.  

 Angket diukur dengan menggunakan skala Likert dari rentang STS, TS, N, S dan SS. Angket 

memuat lima indikator seperti terlihat pada tabel 03berikut. 

 

3.6 Pembahasan 

Multimedia literasi informasi (MLI) telah dikembangkan dengan model Luther. Enam tahap 

pengambangan telah dilalui dalam proses pengembangan MLI yaitu dari tahap concept, design, 

materialcollecting, assembly, testing, dan distribution.  

Validasi terhadap kualitas MLI dilakukan oleh tim ahli media dan ahli materi (pustakawan). 

Berikut adalah grafik hasil validasi ahli media. 

 

 
Gambar 3. Bagan Data Validasi Ahli Media 

 

 Berdasarkan Gambar 3, total rerata yang diperoleh dari validasi terhadap ahli media adalah 

3,68 dan bila dikonversikan pada tabel penilaian termasuk dalam kategori layak. Secara rinci, rerata 

dari ahli media 1 sebesar 3,75 yang jika dikonversikan ke tabel penilaian tergolong dalam kategori 

layak. Sedangkan, perolehan rerata dari ahli media 2 sebesar 3,62 yang jika dikonversikan ke tabel 

penilaian juga tergolong dalam kategori layak. 

0

5

Data Validasi Ahli Media

Ahli 1

Ahli 2
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 Berdasarkan rekomendasi dari ahli media, MLI direvisi terutama pada aspek kualitas tampilan 

khususnya penempatan gambar/foto pada layar. Foto diatur sedemikian rupa secara berurut dan 

sistematis untuk mendapatkan tampilan yang menarik. 

 Penilaian terhadap konten materi dilakukan oleh tim validasi pustakawan. Berikut adalah grafik 

hasil validasi pustakawan.  

 

 
 

Gambar 4. Data Validasi Pustakawan 

 Berdasarkan hasil validasi pustakawan, total rerata yang diperoleh adalah sebesar 4,29 yang 

jika dikonversikan ke dalam tabel penilaian, maka tergolong sangat layak. Kelayakan MLI dapat 

terlihat dari kejelasan tujuan MLI, materi, ketepatan animasi, motivasi dan kebahasaan. Hal ini 

menegaskan kembali penilaian dari ahli media yang menyatakan bahwa MLI layak untuk 

diimplementasikan. 

 Terkait dengan perolehan rerata dari kedua ahli (ahli media dan pustakawan), maka multimedia 

literasi informasi layak untuk diimplementasikan sebagai alat bantu instruksional dalam memberikan 

bimbingan literasi informasi.  

 Terkait dengan hasil ujicoba MLI terhadap 50 responden, total rerata yang diperoleh adalah 

sebesar 88,1%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa MLI sangat efektif diimplementasikan pada 

perpustakaan Undiksha dalam kegiatan literasi informasi. Berikut adalah persentase untuk masing-

masing konstruk dalam angket. 

 

 
 

Gambar 5. Persentase Konstruk Angket MLI 
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Ket.  

∑A = Materi MLI 

∑B = Relevansi MLI 

∑C = Kepuasan pemustaka 

∑D = Pengetahuan 

∑E = Sikap pemustakaterhadap MLI 

 

 Berdasarkan Gambar 5, konstruk pengetahuan memperoleh skor tertinggi  dengan persentase 

sebesar 89,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa MLI mampu meningkatkan pengetahuan pemustaka 

baru terhadap literasi informasi. Selanjutnya, konstruk materi memperoleh skor 88,7 % yang 

menunjukkan bahwa materi yang termuat dalam MLIcukup jelas dan padat. Persentase konstruk 

kepuasan adalah sebesar 88 % yang menunjukkan bahwa MLI mampu memenuhi harapan 

responden akan ketersediaan tutorial interaktif berbasis web yang dapat membimbing pemustaka 

untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara benar.Sedangkan, 

persentase konstruk relevansi MLI adalah sebesar 87,6 % yang mengindikasikan bahwa MLI sangat 

bermanfaat sebagai alat bantu instruksional berbasis web untuk menyelesaikan masalah secara kritis 

dengan pendekatan The Big 6. Dan, perolehan persentase konstruk sikap pemustaka terhadap MLI 

adalah sebesar 86,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemustaka memiliki sikap sangat positif terhadap 

MLI. MLI mampu menumbuhkan sikap percaya diri pemustaka dalam mengerjakan tugas dan atau 

karya ilmiah.  

 Sejalan dengan hasil angket, hasil wawancara terhadap responden mengungkap bahwa MLI 

merupakan strategi pendidikan pemustaka yang sangat relevan di era digital natives yang dicirikan 

dengan keterlibatan teknologi dalam pelayanan. Responden merasa termotivasi dan lebih percaya diri 

dalam menyelesaikan masalah secara jujur sesuai etika penulisan karya ilmiah. 

 

4. Simpulan 

 Multimedia literasi informasi (MLI) telah berhasil dikembangkan melalui model Luther. Enam 

tahap pengembangan telah dilalui dalam proses pengembangan MLI yaitu dari tahap concept, design, 

materialcollecting, assembly, testing, dan distribution. 

 Berdasarkan hasil validasi ahli media diperoleh rerata sebesar 3,68 yang mengindikasikan 

bahwa MLI termasuk dalam kategori layak. Sedangkan, berdasarkan hasil validasi ahli pustakawan 

diperoleh rerata sebesar 4,29 yang mengindikasikan bahwa MLI termasuk dalam kategori sangat 

layak. Terkait dengan perolehan rerata tersebut, maka dapat ditarik simpulan bahwa MLI layak untuk 

diimplementasikan sebagai tutorial interaktif berbasis web dalam kegiatan literasi informasi terutama 

bagi pemustaka baru.  

 Berdasarkan hasil ujicoba skala besar, diperoleh persentase rerata sebesar 88,1 %. Perolehan 

tersebut mengindikasikan bahwa MLI sangat efektif digunakan sebagai media literasi informasi 

interaktif. Kebermanfaatan MLI tercermin dari pernyataan responden yang menyatakan bahwa MLI 

mampu memberi pemahaman dan sekaligus memotivasi pemustaka dalam menyelesaikan 

masalah/tugas dengan percaya diri sesuai kode etik pemanfaatan informasi. Dengan demikian, 

tercapailah tujuan literasi informasi untuk mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat. 
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1. Pendahuluan 

Dunia kesehatan saat ini berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi menciptakan 

alat-alat yang bisa digunakan untuk kesehatan. Hal ini sejalan dengan pentingnya kesehatan bagi 

kehidupan manusia. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah Jantung. Jantung 

merupakan organ vital bagi manusia. Penyakit jantung terjadi jika terdapat kerusakan pada pembuluh 

darah utama yang menyuplai darah ke jantung. Penyebab penyakit jantung ini disebabkan oleh 

kolesterol dan peradangan pada pembuluh darah. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu 

penyebab kematian tertinggi di dunia. Di Indonesia, 45% dari seluruh angka kematian disebabkan 

oleh penyakit jantung. Mayoritas penderita penyakit jantung berusia 55-64 tahun (Alodokter, 2017). 

Detak jantung manusia bisa diukur melalui denyut nadi. Denyut nadi terjadi sebagai respon 

terhadap detak jantung manusia, berdasarkan berapa kali pembuluh darah bersih(arteri) berkontraksi 

dalam satuan menit. Pengukuran denyut nadi sama dengan pengukuran detak jantung manusia. 

Secara manual, detak jantung manusia bisa diukur dengan cara menempatkan ujung telunjuk dan jari 

tengah di sisi telapak pergelangan tangan. Selain itu bsa juga dnegan menempatkan ujung telunjuk 

dan jari ketiga di leher bagian rahang bawah. Kemudian dilakukan perhitungan selama 10 detik dan 

ABSTRACT 
Heart rate is such a prominent parameter in health, therefore, it is very important to know a patient’s heart 

rate to diagnose the condition of the patient at the time. This study aimed to design a system of heart rate 
detection and the notification via SMS by using Arduino Nano Microcontroller and SMS Gateway. The heart rate 
sensors use KY-039 with phototransistor technology. Heart rate sensors and the other electronic components are 
coupled and connected to the Arduino according to the corresponding PIN. After that, a program that serves to 
detect heart rate is developed. The heart rate is detected based on the significant changes in blood flow which is 
monitored through the heart rate sensors. The difference is monitored by observing the changes in the intensity of 
infrared received by the phototransistor on the heart rate sensor. The results are proceeded and converted into 
Beat per Minute (BPM). Arduino microcontroller does the processing and if the heart rate is in a certain condition, 
it will send a message to the modem in order to send SMS to the registered number. The testing system is 
performed by matching the heart rate detection device generated with other heart rate detector and also testing 
the messages’ delivery performance to the registered number. 

Keywords : Heart Rate Detector, Heart Rate Sensor, Arduino, KY-039 

 

ABSTRAK 
Detak Jantung merupakan parameter yang sangat penting dalam kesehatan, untuk itu sangat penting 

mengetahui detak jantung agar mengetahui kondisi pasien saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk merancang 
sistem deteksi detak jantung serta notifikasi melalui SMS dengan menggunakan Mikrokontroler Arduino Nano 
serta SMS Gateway. Sensor detak jantung menggunakan KY-039 dengan teknologi phototransistor. Sensor detak 
jantung bersama komponen elektronik lainnya dirangkai dan dihubungkan dengan Arduino Nano sesuai dengan 
PIN yang bersesuaian. Setelah itu dikembangkan program yang berfungsi untuk mendeteksi detak jantung. Detak 
jantung dideteksi perdasarkan perubahan signifikan aliran darah yang dibaca melalui sensor detak jantung. 
Perbedaan tersebut dibaca dengan melihat perubahan intensitas sinar inframerah yang diterima oleh 
phototransistor pada sensor detak jantung. Hasil detak jantung diolah dan  dirubah ke dalam satuan Beat per 
Minute (BPM). Mikrokontroler Arduino melakukan pengolahan dan jika detak jantung ada pada kondisi tertentu, 
maka akan mengirim pesan ke modem untuk mengirimkan SMS ke nomor yang didaftarkan. Pengujian sistem 
dilakukan dengan mencocokkan alat deteksi detak jantung yang dihasilkan dengan  alat pendeteksi detak 
Jantung lainnya serta pengujian performance pengiriman pesan ke nomor yang telah didaftarkan.  
 

Kata kunci: Deteksi Detak Jantung, Sensor Detak Jantung, Arduino, KY-039 
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dikalikan dengan 6, hasilnya merupakan denyut nadi istirahat per menit (BPM, Beat Per 

Minute)(Quamila, 2017). 

Secara elektronik salah satu cara untuk mengukur detak jantung manusia dengan cara 

memasang sensor yang bisa mendeteksi fluktuasi aliran darah pada nadi dengan teknik 

Photoplethysmography(PPG).PPG menggunakan pengukuran optik untuk mendeteksi perubahan 

volume darah pada jaringan mikrovaskular.Dalam penelitian (Hidayatulah, 2015) telah dirancang alat 

ukur detak jantung dengan sensor fotodioda berbasis PPG. Penelitian ini memanfaatkan LED infra 

merah sebagai sumber cahaya dan Fotodioda sebagai detektor cahaya. Sensor tersebut dihubungkan 

dengan mikrokontroler ATmega 32a untuk mengolah data yang dihasilkan oleh sensor tersebut.  

Sensor tersebut dibandingkan dengan pengukuran manual dan meghasilkan rata-rata error 1.60%. 

Perbedaan hasil pengukuran ini disebabkan karena sensitifitas sensor terhadap gerakan dan tekanan. 

Pendeteksian detak jantung selain menggunakan sensor yang dibuat dengan cara merangkai 

LED Infra Merah dan Fotodioda, dipasaran terdapat juga sensor berbasis PPG seperti KY-039 dan 

Pulse Sensor. Pada penelitian (Saputro, Widasari, & Fitriyah, 2017) dikembangkan sistem monitoring 

detak jantung dan suhu tubuh secara wireless. Pada penelitian ini, pengukuran detak jantung 

menggunakan Pulse Sensor yang dirangkai dengan Arduino Nano. Tingkat keberhasilan alat yang 

dikembangkan untuk mendeteksi detak jantung  adalah 97.17%. Sensor tersebut dihubungkan 

dengan bagian tubuh manusia seperti pergelangan tangan, ujung telunjuk dan daun telinga. Data 

yang diperoleh oleh sensor tersebut diolah oleh Mikrokontroler sehingga didapatkan ukuran detak 

jantung manusia dalam satuan Beat per Minute (BPM).  

Dalam pemantauan detak jantung pasien atau keluarga (selanjutnya disebut pasien), sering kita 

memerlukan memantau detak jantung manusia dari jarak jauh. Pemantauan detak jantung jarak jauh 

dilakukan bagi pasien yang dirawat dirumah oleh dokter yang bersangkutan ataupun bagi keluarga 

yang memiliki indikasi penyakit jantung. Dokter atau anggota keluarga perlu mengetahui kondisi 

pasien saat ini ataupun mendapatkan notifikasi ketika pasien mengalami masalah jantung. 

Berdasarkan kondisi di atas, selain diperlukan alat untuk mendeteksi detak jantung, diperlukan juga 

sistem komunikasi yang bisa menginformasikan  kondisi detak jantung pasien ke dokter keluarga 

ataupun keluarga pasien. 

Salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antara sistem pendeteksi detak 

jantung dengan dokter atau keluarga pasien adalah teknologi SMS. SMS merupakan layanan pesan 

singkat yang didukung oleh semua perangkat telepon seluler baik telepon seluler yang hanya 

mendukung teknologi GSM saja ataupun telepon seluler pintar. Komponen elektronik yang 

mendukung SMS yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem pendeteksi detak jantung 

berbasis SMS adalah GSM SIM 800L Module. 

Pada penelitian ini dikembangkan sistem pendeteksi detak jantung serta notifikasi ke keluarga 

pasien dengan menggunakan SMS. Sistem ini menggunakan sensor KY-039 yang ditempel ada ujung 

jari, kemudian data yang diperoleh oleh sensor diolah oleh mikrokontroller Arduino Nano sehingga 

didapatkan ukuran detak jantung dalam satuan BPM. Jika ukuran detak jantung berada pada kondisi 

tertentu dalam jangka waktu tertentu maka mikrokontroller akan meminta modul GSM untuk mengirim 

pesan ke nomor telepon seluler yang telah didaftarkan. Selain itu, keluarga pasien atau dokter juga 

bisa meminta informasi ukuran detak jantung pasien saat ini dengan cara mengirim teks tertentu ke 

nomor telepon seluler pada perangkat pendeteksi detak jantung.  

2. Studi Literatur 

2.1. Penelitian Terkait 

Terjadinya denyut nadi disebabkan karena aktifitas pada detak jantung yang memompa darah 

ke seluruh tubuh. Pada umumnya pengukuran detak jantung menggunakan alat yang disebut dengan 

ECG (Electrocardiogram). Namun seiring berkembangnya teknologi, pengukuran denyut jantung bisa 

juga menggunakan teknik Photoplethysmography (PPG).PPG bisa mendeteksi detak jantung karena 

adanya perubahan warna yang terjadi karena perubahan volume darah pada mikrovaskular. 

Penelitian pemanfaatan PPG untuk mendeteksi detak jantung sudah banyak dilakukan diantaranya 

(Hwang, Seo, Jebelli, & Lee, 2016; Khan et al., 2015; Suryanto, 2017; van Andel, Ungureanu, Aarts, 
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Leijten, & Arends, 2015; Zhao, Sun, Wan, & Wang, 2017).  Pemanfaatan metode PPG bisa dilakukan 

dengan kamera smartphone. (Suryanto, 2017) melakukan penelitian dengan memanfaatkan kamera 

Smartphone untuk mendeteksi detak jantung dengan cara merekam aliran volume darah pada jari 

yang ditempel pada Flash Led Smartphone. Rekaman tersebut dianalisa dengan Discrete Fourier 

Transform (DFT) seperti yang dijelaskan pada  

Gambar 1Error! Reference source not found.. Penelitian ini menyatakan bahwa sinyal PPG 

yang merupakan representasi dari aktifitas denyut nadi manusia yang  terdeteksi pada video yang 

direkam menggunakan kamera utama smartphone . Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi 

yang cukup tinggi (0,9) antara data HR yang diukur berdasarkan sinyal PPG yang terdeteksi pada 

video dengan data HR referensi. 

 

 
 

Gambar 1. Blok Diagram Penelitian Deteksi Denyut Nadi Manusia Berbasis Photoplethysmography (PPG) Pada 

Video Menggunakan Discrete Fourier Transform (DFT)(Suryanto, 2017) 

 

Permasalahan penggunaan metode PPG dalam mendeteksi detak jantung adalah sangat 

rentan gangguan(hasil yang tidak akurat) saat diukur sambil menjalani aktifitas fisik. Namun penelitian 

yang dilakukan oleh (Zhao et al., 2017) mengembangkan framework yang handal untuk mengatasi hal 

tersebut. Penelitian ini mengkombinasikan Short-Time Fourier Transform (STFT) dengan Spectral 

Analysis. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan framerwork yag diusulkan terbukti reliabel untuk 

mendeteksi detak jantung dengan menggunakan PPG selama aktifitas fisik. Oleh karena itu, 

framework tersebut juga bagus diimplementasikan pada perangkat yang digunakan langsung oleh 

manusia baik untuk fitnes maupun aktifitas lainnya 

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal berjudul "Collaborative Processing of Wearable and 

Ambient Sensor System for Health Monitoring Application" mengkombinasikan proses dari sensor 

untuk sistem monitor kesehatan (Nakamura, Nakamura, Lopez, Shuzo, & Yamada, 2010).  Sensor 

yang digunakan meliputi sensor detak jantung dan tekanan darah. Data yang diterima oleh sensor 

tersebut diproses secara bersama-sama dengan memperhatikan dari timestamps untuk proses 

sinkronisasi. Proses sinkronisasi diperlukan hasil analisa yang akurat. Teknologi yang digunakan 

meliputi Wireless Technology, Bluetooth dan IEEE 802.15.4. Desain penelitian ini digambarkan pada  

Gambar 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dikemabngkan memberikan 

informasi lokasi pengguna dan tanda vital yang disinkronisasikan dengan sensor yang dipasang pada 

tubuh manusia. 
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Gambar 2. Expremental Setup Collaborative Processing of Wearable and Ambient Sensor System for Health 
Monitoring Application(Nakamura et al., 2010) 

 

Penelitian lain yang terkait adalah Perancangan Pengukur Detak Jantung Dan Suhu Tubuh 

Berbasis Arduino Serta Smartphone Android (Wijaya & Khalilullah, 2010). Luaran penelitian ini masih 

dalam tahapan prototipe. Penelitian ini menggunakan sensor detak jantung dan suhu tubuh dan 

ditampilkan pada aplikasi smartphone. Produk penelitian ini belum membahas tentang analisa detak 

jantung dan suhu tubuh serta monitoring dari jarak jauh.  

 

2.2. Komponen Elektronik Pendukung 

a. Sensor Detak Jantung 

Saat ini terdapat peralatan praktis berupa komponen elektronik yang bisa dimanfaatkan untuk 

mendeteksi detak jantung seperti KY-039 ( 

Gambar 3) dan pulsesensor ( 

Gambar 4). Komponen elektronik ini menggunakan metode PPG untuk mendeteksi detak 

jantung manusia. 

 
 

 
 

Gambar 3. Sensor Detak Jantung KY-039 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Sensor Detak 
Jantung PulseSensor 

 

 
 

Gambar 5. Arduino Nano 

 

KY-039 merupakan sensor yang mendeteksi detak jantung menggunakan phototransistor. KY-

039 menggunakan LED inframerah dan phototransitor untuk mendeteksi gelombang pada jari. Cara 

kerja KY-039 adalah ketika LED menyala pada sisi atas jari, dan phototransistor berada ada sis 

lainnya maka phototransistor digunakan untuk menangkap gelombang yang dipancarkan LED 

inframerah. Ketika ada aliran darah maka terdapat perbedaan cahaya yang ditangkap oleh 

phototransistor. Gambar sensor Detak Jantung KY-039 

 

b. Mikrokontroller Arduino Nano 

Arduino Nano merupakan mikrokontroller berukuran kecil dengan basis mikrokontroler 

ATmega328 (Untuk versi 3x). Arduino Nano memiliki tengan operasi 5V. Kelebihan Arduino Nano 

adalah ukuran yang kecil namun memiliki 14 Pin Digital I/O. Gambar Arduino Nano terlihat pada  
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Gambar 5 

 

c. Modul GSM SIM 800L 

SIM800 merupakan Module GSM yang banyak digunakan oleh komunitas Arduino. SIM800 

menggunakan AT Command untuk berkomunikasi. Alat ini dimanfaatkan untuk mengirim SMS, 

menelpon dan komunikasi data. Modul GSM bisa dilihat pada Gambar 6 

 

 
Gambar 6. Module GSM SIM800L 

3. Metode  

Adapun tahapan dalam mengembangkan sistem pendeteksi detak jantung dan lokasi pasien 

meliputi tahapan identifikasi kebutuhan komponen, perancangan komponen, pengembangan program, 

uji coba dan evaluasi. Adalapun komponen utama yang diperlukan untuk mengembangkan sistem ini 

Arduino Nano V3, Sensor Detak Jantun, dan GSM SIM 800L Module. Sedangkan komponen 

pendukung lainnya meliputi LCD OLED Display, Mini Switch, Baterry dan kabel jumper. 

Komponen elektronik tersebut kemudian dirangkai sesuai dengan pin bersesuaian. Rangkaian 

komponen tersebut sehingga bisa berfungsi menjadi alat sistem pendeteksi detak jantung terlihat 

pada Gambar 7 

 
 

 
Gambar 7. Rancangan Alat Sistem Pendeteksi Detak Jantung 
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4. Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan rancangan alat sistem pendeteksi detak jantung pada  Gambar 7, komponen 

elektroknik dirangkai sehingga menjadi alat yang berfungsi untuk mendeteksi detak jantung manusia.  

Implementasi rancangan tersebut terlihat pada 

Gambar 8 dan  

Gambar 9. 

 

 
 

Gambar 8. Gambar Pengembangan Sensor Detak 
Jantung dan koneksi dengan Modul GSM 

 

 
 

Gambar 9. Pemanfaatan Sensor Detak Jantung 

 
Pengujian dilakukan terhadap lima orang responden. Responden diukur detak jantungnya 

menggunan alat yang dikembangkan, dengan menggunakan tensi meter dan diukur secara manual. 

Hasil pengukuran terlihat pada  

Tabel 1. 

 
Tabel 1. Tabel Pengujian 

Resonden Alat Tensimeter Manual Perbedaan 
Tensi Meter Manual 

1 70 72 72 2 2 
2 80 80 78 0 2 
3 72 74 72 2 0 
4 90 88 84 2 6 
5 88 85 84 3 4 

Rata-Rata 1.5 2.8 

 
Berdasarkan hasil pengujian terhadap 5 responden, terdapat rata-rata perbedaan antara alat 

yang dikembangkan dengan tensimeter manual yaitu 1.5 BPM, sedangkan rata-rata perbedaan antara 

alat yang dikembangkan dengan pengukuran manual sebesar 2.8 BPM. Besar perbedaan antara alat 

yang dikembangkan dengan pengukuran manual diduga karena pengukuran manual diukur dengan 

selama 10 detik dan dikalikan 6.  Sedangkan respon terhadap request ukuran detak jantung berkisar 

1.5 menit. Hal ini tergantung dari dari kondisi operator seluler.  

5. Kesimpulan 

Pada penelitian ini telah dikembangkan sistem pendeteksi detak jantung dan pengiriman 

notifikasi menggunakan SMS. Adapun tahapan pengembangan alat ini meliputi meliputi tahapan 

identifikasi kebutuhan komponen, perancangan komponen, pengembangan program, uji coba dan 

evaluasi. Adalapun komponen utama yang diperlukan untuk mengembangkan sistem ini Arduino 

Nano V3, Sensor Detak Jantun, dan GSM SIM 800L Module. Pengembangan alat dilakukan dengan 

merangkai komponen elektronik sesuai dengan rancangan serta pemberian kode program pada alat 

tersebut. Dari hasil pengujian diperoleh rata-rata perbedaan antara alat yang dikembangkan dengan 

tensimeter manual yaitu 1.5 BPM, sedangkan rata-rata perbedaan antara alat yang dikembangkan 

dengan pengukuran manual sebesar 2.8 BPM, Sedangkan respon terhadap request ukuran detak 

jantung berkisar 1.5 menit 
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ABSTRACT 

The Balinization policy is implemented "as if" for the local interest, whereas it wants to be packaged to 
make Bali a living museum for the interests of western capitalists through the development of exotic cultural 
tourism. Research procedure: First, the observation stage - sets the focus of the study. The study finds that 
Balinization / Baliseering is motivated by colonial interests to maintain power in Bali. Balinization could stem 
modernism, nationalism, Islamism and communism, so that Bali became a living museum, restricting the 
educated elite from the influence of nationalist and radical ideologies, backed by the traditional elite from within. 
Desakralisasi the idea of the relief of the temple, which is generally full of moral, sacral, mythological messages 
become very pragmatic, materialist, and down to earth. Relief was expected to be an interesting tourist attraction. 
Rudolf Bonnet and Wolters Spies through Pita Maha Foundation commanding art by giving a touch of modern art 
to Balinese painting and sculpture, so that there is a modern painting and sculpture that is destined for foreign 
tourists who come to Bali. The hegemony, the colonization of ideas, and the commodification of Bali have 
ideological implications not realized that Bali has been ideology and even market religion, from Bali name of 
things to money, Bali has been depleted in the world of tourism. 

 
Keywords: Genealogy, Balinization, Dutch Colonial, Museum of Life. 

 

ABSTRAK 
 

 Kebijakan Balinisasi dilaksanakan “seolah-olah” untuk kepentingan lokal, padahal ingin dikemas 
menjadikan Bali sebagai museum hidup untuk kepentingan kapitalis barat melalui pengembangan wisata budaya 
eksotik. Prosedur penelitian: Pertama, tahap observasi – menetapkan  fokus penelitian. Hasil kajian menemukan, 
bahwa Balinisasi/Baliseering dilatarbelakangi oleh kepentingan colonial untuk mempertahankan kekuasaan di 
Bali. Balinisasi dapat membendung modernisme, nasionalisme, islamisme dan komunisme, sehingga Bali 
menjadi museum hidup, dengan membatasi elite terpelajar dari pengaruh ideologi nasionalis dan radikal, 
didukung oleh elite tradisional dari dalam. Terjadi desakralisasi gagasan relief pura, yang umumnya sarat pesan 
moral, sacral, mitologis menjadi sangat pragmatis, materialis, dan membumi. Relief itu diharapkan menjadi objek 
wisata menarik. Rudolf Bonnet dan Wolters Spies melaluiYayasan Pita Maha mengkomodifikasi seni dengan 
memberi sentuhan seni modern pada seni lukis dan patung Bali, sehingga muncul seni lukis dan patung modern 
yang diperuntukkan turis asing yang datang ke Bali. Hegemoni, kolonisasi gagasan, dan komodifikasi Bali 
berimplikasi ideologis tidak disadari bahwa Bali telah berideologi bahkan beragama pasar, dari god name every 
things to the time is money, Bali telah habis dikomodifikasi dalam dunia pariwisata. 
 
Kata kunci: Genealogi, Balinisasi, Kolonial Belanda, Museum Hidup.  

 

 

1. Pendahuluan  

Kebijakan Balinisasi dilaksanakan “seolah-olah” untuk kepentingan lokal, padahal ingin dikemas 

menjadikan Bali sebagai museum hidup untuk kepentingan kapitalis barat melalui pengembangan 

wisata budaya eksotik. Sebuah aksi hari ini dapat dilacak secara genealogis dalam kontinuitas waktu, 

hanya bentuknya seperti disebutkan oleh M. Foucault (1970) bisa berupa serpihan, seri, potongan, 

ceruk, letupan, dan sebagainya (cf. Piliang, 2012; Martono (cf. 2014:36; Parchiano, 2012:163). 

Balinisasi (Ajeg Bali) merupakan kebijakan kolonial Belanda menjadikan Bali sebagai objek wisata 

eksotik. Kebijakan Balinisasi (Ajeg Bali) berawal dari gagasan H te Flierhaar (1920-an) seorang penilik 

sekolah zaman kolonial di Klungkung. Ajeg Bali seperti tidak ada kaitannya dengan wacana Ajeg Bali 

yang bermakna pelestarian aset budaya dan adat Bali sebagai pendukung pariwisata budaya Bali. 

Tidak ada tokoh dan akademisi yang mengaitkan gagasan Balinisasi dengan wacana Ajeg Bali (cf. 

Atmadja, 2010 dan Kumbara, 2010) yang mana aksinya sudah ada zaman kolonial Belanda, seperti 

disebutkan dalam disertasinya Wijaya (2010). Balinisasi/Baliseering adalah kebijakan kolonial Belanda 
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yang diwacanakan untuk melestarikan Bali sebagai daerah unik dan sisa Hindu satu-satunya di Dunia.  

Strategi kolonial untuk menjadikan Bali sebagai objek wisata diawali dengan wacana --“seolah-olah”-- 

penuh kekhawatiran terhadap rusaknya budaya Bali, sehingga butuh penyelamatan dan pelestarian. 

Bali menarik karena budayanya unik dan eksotik, untuk itu butuh kebijakan untuk “memuseum-

hidupkannya” untuk dijadikan pabrik dollar atau industri tanpa asap”. Motif itu disembunyikan di balik 

kebijakan Balinisasi, dengan melakukan proteksi Bali dari ekses yang dapat mengubahnya secara 

radikal, hal ini menantang secara akademik (Margana, 2011:13; Darmaputra, 2011:31).  

Balinisasi/ Baliseering (Ajeg Bali) digagas oleh H.te Flierhaar seorang pegawai penilik sekolah 

di Klungkung (Sidemen, 1983). Balinisasi/Baliseering (Ajeg Bali) adalah kebijakan yang dirumuskan di 

negeri Belanda. Picard (2006) menyebutkan “Balinisasi zaman kolonial dilakukan oleh bangsa asing 

dengan mengambil alih suara lokal, melibatkan penguasa di seberang lautan dalam merumuskan 

kebijakan itu”. Dengan demikian kebijakan Balinisasi/ Baliseering patut dicurigai, karena kebijakan 

penjajah selalu bermata dua, satu untuk kepentingan penduduk lokal, dan yang terpenting untuk 

kepentingan kolonial, apakah kepentingan terkait dengan kuasa, atau kapital sehingga menarik dikaji.  

Rumusan Masalah, dari latar belakang di atas yang dibahas dalam tulisan ini adalah (1) 

mengapa kebijakan Balinisasi (Ajeg Bali) dilakukan oleh Belanda? (2) Bagaimana ideologi kolonial 

dimainkan di balik program Balinisasi (Ajeg Bali)? Tujuan penulisan ini tentu menemukan ideologi 

yang tersembunyi di balik wacana Balinisasi (Baliseering) zamankolonial Belanda. Kemudian 

diharapkan dapat tumbuh kesadaran kritis dalam menganalisis kebijakan kolonial Belanda di daerah 

jajahannya, sehingga dapat memperkaya kasanah ilmu sosial-humaniora.  

 

2. Metodologi dan Kajian Teoretik   

Penulisan menggunakan metode ilmu sosial kritis, sehingga prosedur dalam mencari 

kebenaran dilakukan dengan tahapan: pengumpulan data, verifikasi data, analisis, teriangulasi, dan 

penarikan simpulan. Sejak pengumpulan data sampai simpulan penulis menjadi instrument, dengan 

perspektif postsruktural dan kritis, dengan melihat relasi kuasa, kapital, dan simbolik yang 

dipermainkan di dalam kebijakan Balinisasi/Baliseering (Ajeg Bali). Penelitian menggunakan 

pendekatan cultural studies, dengan menggunakan konsep/teori Genealogi dari M. Foucault (2011), 

Hegemoni Gramsci (2000), Filsafat Kritis Thompson (2015) dan teori-teori poststruktural dan kritis 

lainnya secara eklektik. 

Pertama, konsep genealogi pengetahuan Foucault, melihat asal-usul sebuah diskursus dengan 

relasi kuasa di dalamnya. Wacana Balinisasi (Ajeg Bali) zaman kolonial Belanda telah menjadi 

kebenaran public (arkeologi), dari “genealogi menjadi arkelogi dan akhirnya menjadi pengetahuan dan 

kebenaran umum diakui masyarakat” (Foucault,1969). Ideologi Balinisasi/Baliseering (Ajeg Bali 

zaman kolonial) didekonstruksi untuk menemukan motif utama konstruksi kolonial Belanda dalam 

Balinisasi itu (cf. Martono, 2014:36; Parchiano, 2012:163).  Artefak Balinisasi ditemukan berupa jejak-

jejak sejarah, cerita sejarah, relief, praktek budaya yang telah menjadi kebenaran apreori (episteme) 

di masyarakat. Kebijakan Balinisasi (Ajeg Bali) diartikulasikan memoseumkan Bali untuk persiapan 

Bali menjadi objek wisata budaya.  

Dekonstruksi mengacu pada konsep Derrida yaitu “penundaan makna”  dari sebuah diskursus, 

dekonstruksi bukanlah program sistematis, melainkan sebuah metode atau cara untuk membaca 

wujud budaya (ideologi, gagasan, cita-cita; pola sosio-kultural, dan bentuk artefak seperti teks, relief, 

lukisan, dll.) yang menunjukkan adanya pengaruh dan penyebab ketergelinciran berupa detail-detail 

kecil yang terlampaui, yang kemudian menyugestikan pandangan dan tafsiran lain yang 

memungkinkan secara argumentatif (Derrida,1967:85). Konsep Ideologi, menggunakan klasifikasi 

Paulo Preire tentang kesadaran ideologi masyarakat, yang mengolongkannya menjadi: (a) Kesadaran 

magis, (b) Kesadaran naïf, yang melihat “aspek manusia” akar permasalahan. (c) Kesadaran 

kritis/radikal adalah melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah di masyarakat.  

Proses ideologisasi dilakukan oleh penguasa kolonial melalui “aparatus represif dan aparatus 

ideologis”, seperti pendidikan, keluarga, media massa dan sebagainya (Althussers, 2010: ix). Roger 

Eatwell menjelaskan lebih jauh bahwa ideologi cenderung menjadi istilah negatif untuk 

mengelompokkan ide-ide bias dan ekstrim. Ideologi dapat dikategorikan menjadi: (1) ideologi sebagai 
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pemikiran politik; (2) ideologi sebagai kepercayaan dan norma; (3) ideologi sebagai bahasa, simbol, 

dan mitos; (4) ideologi sebagai kekuasaan elite dominan. Secara konseptual ideologi memiliki model 

kerja, seperti dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.  

 

Tabel 1.  Beberapa Model Kerja Ideologi 

 

No. Model Umum Bentuk Strategi Konstruksi Simbol 

1. Legitimasi Rasionalisasi,universalisasi, 

narativikasi  

2. Penipuan Pemindahan, eufemisasi, 

kiasan (sinekdot, etomini, metafora). 

3. Unifikasi Standarisasi, simbolisasi dari kesatuan. 

4. Fragmentasi Diferensiasi, ekspurgasi yang lain. 

5. Reifikasi Naturalisasi, eksternalisasi, nominalisasi/pasivikasi.  

 

Sumber: John B. Thompson. Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi 

Massa. (Jakarta: IRCISoD, 2015:84).  

 

Dari latar belakang di atas dirumuskan beberapa masalah yang dibahas (1) mengapa muncul 

kebijakan Balinisasi? (2) Bagaimana proses Balinisasi untuk memuseum-hidupkan Bali? Tujuan 

penulisan ini tentu menemukan ideologi yang beroperasi di balik wacana Balinisasi yang dikonstruksi 

oleh Belanda. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1 Latar Belakang Kebijakan Balinisasi (Ajeg Bali)  

Latar belakang politik ekspansi Belanda ke Bali Utara, karena pobia terhadap Inggris,  

menjadikan Bali sebagai “Singapura ke-2”. Kapal-kapal Inggris dilaporkan secara intens ketika itu 

berlabuh di Pabean Buleleng. Ketakutan berlebihan itu mengakibatkan Belanda tergesa-gesa 

menundukkan Bali Utara, dengan melakukan penetrasi kekuasaannya ke Bali Utar, ditandai oleh 

munculnya puputan Jagaraga tahun 1848 dan 1849. Juga terjadi kegagalan Belanda dalam membuat 

perkebunan di Bali Utara. Dua kejadian itu pada akhir Perang Dunia I (1914-1919), akhirnya Bali 

diketahui memiliki potensi besar dalam “industri tanpa asap” terutama pariwisata budaya eksotik. 

Promosi pertama melalui KPM berupa karya Fotografer Karaus (1922) mengenai foto-foto tanpa 

busana lengkap orang Bali tradisional, dan berbagai ritual eksotik yang menjadikan Bali terkenal di 

Eropa.  

Latar belakang di atas kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan Balinisasi 

(Ajeg Bali). Sebagai kondisi yang menjadi penyebab langsung (necessary condition) kebijakan 

Balinisasi (Ajeg Bali) adanya sosial-kultural masyarakat ada pada suasana konflik kasta di Bali Utara, 

diwakili oleh dua Majalah Bali Adnyana (golongan tradisional) dengan Suryakanta (elite terpelajar). 

Belanda membungkam elit terpelajar dengan menuduh sebagai gerakan merah, sehingga (Surya 

Kanta bubar, 1929), dan golongan terdidik dicap sebagai racun masyarakat dan penyebar ideologi 

komunis. Kondisi trauma komunis itu dijadikan alasan Belanda untuk membrangus ‘elite terpelajar” 

dan mendekat dengan golongan tradisionalis, sepakat menjadikan Bali sebagai “Museum Hidup”, 

tentu dengan sasaran agar Ajeg Bali terjadi sehingga dapat dijadikan “pabrik dollar/industri tanpa 

asap” untuk menyalurkan kapitalisme barat.  

 

3.2 Latar Belakang Balinisasi  

Kebijakan kolonial yang paling mengecoh dan meyakinkan orang Bali adalah (a) melarang aksi 

kristenisasi Bali. Setelah dianalisis secara historis kegiatan missionaris dan zending di Bali, 

berlangsung ¾ abad tidak berhasil guna untuk mengkristenkan Bali. Padahal Kristenisasi merupakan 

momok paling mengkhawatirkan di Bali. (b) Membuat regulasi untuk segregasi sosial dengan 

menguatkan sistem kasta (penetapan asu pundung dan alangkahi karang hulu). (c) Labeling Surya 

Kanta “sebagai gerakan merah”, sehingga tercipta “bom waktu” dan rakyat Bali terpecah-belah dalam 
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kelompok kecil-kecil. (c) Memihak Triwangsa, dengan menetapkan hak-hak tradisional istimewa dalam 

kehidupan modern. (d) Membendung ideologi radikal yang dapat menghancurkan kekuasaan kolonial 

Belanda, seperti Nasionalisme, Islamisme, Komunisme mempengaruhi Bali (Darma Putra, 

Margono…).  

 

3.3 Aksi Balinisasi (Ajeg Bali) dalam Politik Legitimasi Kekuasaan 

Proses Balinisasi (Ajeg Bali) melalui kolonisasi dan hegemoni gagasan kolonial pada relief di 

beberapa ranah pura strategis di Bali Utara. (1) Kolonisasi gagasan ideologi hegemonik di pura Dalem 

Segara Madu Jagaraga. Relief dibuat di Penyengker Pura paling luar, pengunjung sebelum masuk ke 

jeroan disuguhkan relief mengenai: “kendaraan, pesawat udara, adegan memancing ikan dan botol 

minuman keras pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Relief Mobil Tahun 1930-an (Pageh, 2015) 

 

Kolonisasi struktur dan kultur dengan menempatkan relief “orang Belanda bermain biola” di pura Beji 

Sangsit, penggantian ideologi899dewi Saraswati memegang Gitar/Vina, di pura Beji pada Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2: Gapura dan Orang Belanda Main Biola 

 

Menempatkan relief “orang Belanda naik sepeda” substitusi Garuda Wisnu Kencana  pada 

Padmasana di pura Maduwe Karang Kubutambahan. Ada penggantian Garuda dengan Sepeda dan 

Orang Belanda dengan Wisnu, lihat Gambar 3. 
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Gambar 3. Orang Belanda Bersepeda di Pura Maduwe Karang Buleleng 

 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan pembangunan tahun 1922-1935 erat kaitannya dengan Balinisasi 

(Ajeg Bali), dimana pura inti disisipi ideologi barat, yang di dalamnya ada unsur kesengajaan 

mengantar kognisi sosial masyarakat ke material/duniawi. Hegemoni dan kolonisasi kultur kolonial 

dengan lonceng/jam dinding pada catus pata Buleleng yang menjadi pusat ritual kebalian. Perubahan 

ideologi dari monotheism ke moneytheism dengan menempatkan Jam/Lonceng. Catus Pata 

merupakan daerah astral, tempat yang dijadikan lokasi “ngelebar caru”, ngelebar Dewa, Ngundang 

Dewa, ngirim atma/pitara ke swarga loka dan ngenasakang Aji Wegig seperti Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4.  Patung Catur Muka dan Lonceng di Catus Pata Buleleng 

(Sumber: Penulis, 2015). 

 

3.4 Aksi Kolonial Belanda dalam Bidang Seni 

Tumbuhnya seni modern, dipersiapkan untuk wisatawan yang datang ke Bali. Melalui Yayasan 

Pita Maha di Ubud Gianyar. Kursus didukung oleh raja Gianyar, dan mendapat penasihat dari Rudolf 

Bonnet (orang Blanda) dan Wolter Spies (orang Rusia), serta Covarrubis dari Amerika Latin. 

Pemerintah juga ikut mendanai latihan-latihan produk seni yang dapat dipamerkan dan dijual pada 

pengunjung ke Bali. Tumbuh berbagai aliran seni sebagai respons seniman terhadap arahan seniman 

barat, sehingga muncul seni modern di Bali.  

 

3.5 Analisis Bali Sebagai Museum Hidup    

Dari uraian di atas dapat pahami sebagai berikut. Bahwa latar belakang Balinisasi (Ajeg Bali) 

adalah komodifikasi Bali, memalui memosiumkan Bali dengan penyiapan dan pembuatan objek wisata 

budaya eksotik, agar “Bali tetap Bali seperti dikehendaki oleh kolonial Belanda”. Ideologi Balinisasi 

(Ajeg Bali) juga dikuatkan dalam pendidikan Balinisasi (Ajeg Bali) sebagai agen pengideologian 

teradisionalisme Bali. Beberapa gagasan yang disembunyikan oleh kolonial Belanda melalui kebijakan 

Balinisasi, berupa jejak-jejak yang dapat dibongkar ideologi yang disembunyikan di balik “wacana 

mengajegkan Bali atau menjadikan Bali sebagai museum hidup” dijadikan objek wisata budaya 

eksotik, lihat Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Jejak Ideologi Kolonial dalam Memuseumkan Bali 

 

No Jejak Kolonial No Ideologi yang disembunyikan  

1. Memihak primordial dalam konflik kasta, 

melarang kristenisasi, modernisasi, ideolgi 

radikal ke Bali.  

1. Ideologi kekuasaan yaitu mendapat dukungan 

dan kepercayaan golongan tradisionalisme di 

Bali. 

2. Relief Pesawat udara, mobil di Pura Dalem 

Segara Madu Jagaraga. 

2. Genealogi hegemoniik gagasan 901ideology 

materialistik Barat. 

3. Relief Belanda bermain Biola di pura Beji 

Sangsit. 

3. Genealogi ideologi hegemonik Saraswati 

membawa gitar 

4. Relief Belanda naik sepeda di Pura Maduwe 

Karang 

4. Genealogi hegemonik terhadap Garuda Wisnu 

Kencana 

5. Lonceng di Catus Pata di daerah astral 

kebalian 

5. Genealogi desakralisasi dan hegemonik 

gagasan kesadaran waktu 

6. Uang Ringgit dalam ritual  6. Hibridasi penggunaan uang kepeng di Bali 

 

Hal menarik dipahami bahwa ideologisasi Balinisasi mengalir diam-dian tersembunyi di bawah sadar 

masyarakat terbentuk dalam praksis budaya pascakolonial. Beberapa yang dapat dikategorikan 

sebagai implikasi dari ideologi Balinisasi (Ajeg Bali), yang tidak disadari orang Bali menjadi “lebih 

Belanda dari Belanda, dan lebih feodal dari keturunan seorang raja (triwangsa)” punya penakit 

peasant sindrom. Peran akademisi orientalis dan seniman barat terlihat dalam bentuk karya ilmiah, 

foto-foto eksotis, pameran lukisan, misi kesenian Bali, kongres kebudayaan, dan pameran-pameran 

kebudayaan Bali di luar negeri zaman colonial, menjadi pendukung yang sangat penting dalam proses 

Balinisasi dan promosi Bali sebagai objek wisata budaya eksotik yang satu-satunya ada di dunia.  

 

4. Simpulan  

Pertama kebijakan Balinisasi menyembunyikan ideologi colonial, menjadikan Bali sebagai 

destinasi wisata budaya eksotik. Kedua, proses Balinisasi dilakukan dengan memosium-hidupkan Bali 

dengan hegemoni struktur dan kultur budaya Bali, pembuatan relief dan artefak budaya yang 

disubstitusi kolonisasi gagasan/ideologi kolonial disembunyikan di baliknya. Ideologi Balinisasi tidak 

disadari berimplikasi dalam struktur dan kultur masyarakat Bali, seiring dengan Bali menjadi destinasi 

wisata dunia, tampak menguatnya komodifikasi Bali mengikuti ideologi pasar di dunia pariwisata. Ada 

beberapa saran yang dapat disampaikan (1) disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap masalah-masalah yang belum dibahas dalam tulisan ini. (2) disarankan agar pemerintah ikut 

membebaskan masyarakat dari hegemoni kapitalisme, kolonialisme asing, dalam pariwisata budaya 

yang berkelanjutan, dengan memilah dan memilih core cultural yang tidak dapat dikomodifikasi demi 

keberlajutan pariwisata budaya tersebut. (3) disarankan agar pemerintah memiliki kesadaran kritis 

agar tidak terhegemoni oleh ideologi kolonial, sehingga tidak bertindak lebih kolonial dari kolonial 

Belanda dalam kehidupan masyarakat Bali.  
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ABSTRACT 

This study aims to: Describe the responses of various components of society to the model of community 
empowerment in marine tourism area to support the development of sustainable marine tourism in Karangasem 
regency; a form of business deversification developed to realize the development of sustainable marine tourism 
in Karangasem Regency; the institutional form developed developed in support of the realization of sustainable 
marine tourism development in Karangasem regency; various obstacles faced in realizing the development of 
sustainable marine tourism in Karangasem regency. The approach used in this study is qualitative. In relation to 
that, the technique of determining informants using porposive snowball. Data collection is done by observation, 
interview, and documentation. While the data analysis is done with triangulation in a sustainable manner. Based 
on this it can be argued that the community responded positively to the model of empowerment model that was 
developed while, the community developed various forms of business diversification as a form of community 
participation in exploiting the existing opportunities, institutional developed in the form of institutional developing 
the conscious group of tourism, Diving Center (Training / tutorial, rental, mentoring / tour guide), group of tourists 
transporting fishermen, coral reef conservation, seagrass, and Pokmaswas and Village Owned Enterprises. The 
development of various institutions is done through the process of dialogue between community groups and 
pecalang segara. It must be acknowledged that there are some obstacles in the development of sustainable 
marine tourism, including regulation, infrastructure support, community insight on the development of sustainable 
marine tourism, limited business capital owned, and limitations of tourist attractions in the coastal area of 
Karangasem regency 

 

Keywords: Empowerment, Marine Tourism, Sustainability 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan   untuk : Mendeskrepsikan tanggapan berbagai komponen masyarakat terhadap 

model pemberdayaan masyarakat pada kawasan wisata bahari  untuk menunjang pengembangan pariwisata 
bahari yang berkelanjutan di Kabupaten Karangasem; bentuk deversifikasi usaha yang dikembangkan guna 
mewujudkan  pengembangan pariwisata  bahari  yang berkelanjutan di Kabupaten Karangasem; bentuk 
kelembagaan yang dikembangkan dikembangkan dalam mendukung terwujudnya pengembangan pariwisata 
bahari yang berkelanjutan di Kabupaten Karangasem; berbagai hambatan – hambatan yang dihadapi dalam 
mewujudkan pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan di Kabupaten Karangasem. Adapun 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sehubungan dengan hal itu maka teknik 
penentuan informan menggunakan porposive snowball. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan triangulasi secara berkelanjutan. 
Berdasarkan atas hal itu dapat dikemukakan  bahwa masyarakat memberikan tanggapan tanggapan positif  
terhadap model pola pemberdayaan yang dikembangkan sedangkan, masyarakat mengembangkan berbagai 
bentuk diversifikasi usaha sebagai bentuk keikut sertaan masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang ada, 
kelembagaan yang dikembangkan dalam bentuk kelembagaan mengembangkan kelembagaan kelompok sadar 
wisata, Diving Center ( Pelatihan/tutorial, penyewaan, pendampingan/pemandu wisata), kelompok nelayan 
pengangkut wisatawan, pelestarian terumbu karang, pecalang segara, dan Pokmaswas serta Badan Usaha Milik 
Desa. Pengembangan berbagai kelembagaan tersebut dilakukan melalui proses dialog antar kelompok 
masyarakat dan pecalang segara. Memang harus diakui ada beberapa hambatan dalam pengembangan 
pariwisata bahari yang berkelanjutan, diantaranya regulasi, dukungan infrastruktur, wawasan masyarakat tentang 
pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan, terbatasnya modal usaha yang dimiliki, dan keterbatasan 
atraksi wisata yang ada di kawasan pesisir kabupaten Karangasem   

 

Kata kunci: Pemberdayaan, Wisata Bahari, Berkelanjutan 
 

1. Pendahuluan  

Pulau Bali merupakan daerah yang memiliki keaneka ragaman potensi. Hal inilah yang 

menjadikan daerah Bali sebagai wisata yang sangat menarik (Covarrubias, 2013) Keberadaan 

daerah Bali sebagai daerah wisata dalam perspektif Rwa Binneda tentu saja   ada sisi positif dan sisi 

negatif  bagi dinamika sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat Bali. Fenomena semacam ini menarik 

bagi pemerhati masalah sosial-humaniora. Hal ini dapat disimak dari adanya berbagai kajian terkait 

dengan keberadaan Bali sebagai daerah wisata seperti misalnya kajian (Atmadja, 1993; Mudana, 
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1997;.Pujaastawa, dkk, 2005; Najib, 2006; Anom, dkk., 2010;  Pitana,  2011; Sehubungan dengan hal 

itulah diupayakan melakukan kajian tentang Pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Tujuan 

Wisata Bahari Di Kabupaten Karangasem. Permasalahan yang dikaji difokuskan pada dua 

permasalahan utama, yaitu: tanggapan masyarakat terhadap pola pemberdayaan masyarakat, 

bentuk diversivikasi usaha yang dikembangkan masyarakat pesisir, bentuk kelembagaan yang 

dikembangkan, dan hambatan-hambatan dalam dalam menunjang pengembangan wisata bahari 

yang bekelanjutan di Kabupaten Karangasem. Kajian ini menggunakan beberapa teori yang terkait 

dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan dan kontruksi sosial dan kontrol 

sosial.   Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk 

tujuan peningkatan kesejahtraan penghidupan manusia. Dalam dinamika pembangunan tidak 

jarangtimbul berbagai permasalahan pembangunan. Sehubungan dengan hal itulah belakangan ini 

muncul pemikiran kristis yang melahirkan pengintegrasian sustainablity atau keberlanjutan dalam  

proses pembangunan,  khususnya dalam hal ini pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sustainable 

development atau pembangunan berkelanjutan ini diwujudkan melalui keterkaitan yang tepat antara 

alam, aspek soio-ekonomis, dan kultur.  Pemikiran pembangunan berkelanjutan terus mendapat 

pengkritisan guna memperkecil dapat negatif dari pembangunan. Sikap yang demikian itu tampaknya 

menjadi input bagi konferensi Earth Summit yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 

1992 (Tjokrowinoto, 1996:18). Pada konferensi tersebut paradigma pembangunan berkelanjutan 

diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia. Dalam 

kesempatan itu fokus perhatiannya terutama menyangkut issue polusi, issue sumber alam, issue 

perkotaan, dan issue manajemen. 

Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk 

mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama 

pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Untuk itu 

ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang harus diperhatikan dan dioperasionalkan 

sebagai sebuah politik pembangunan, yaitu: prinsip demokrasi, prinsip keadilan, dan prinsip 

keberlanjutan. Hanya dengan perubahan pendekatan politik pembangunan seperti itu bisa dijamin 

bahwa cita-cita dan agenda pembangunan berkelanjutan bisa dicapai.  

Dalam hal inilah diperlukan adanya suatu sinergi positif antara tiga kekuatan utma, yaitu 

negara dengan kekuatan politik, sektor swasta dengan kekuatan ekonomi, dan masyarakat warga 

dengan kekuatan moral. Melalui kerjasama positif dan produktif dalam semangat saling mengontrol 

dan mengimbangi untuk memungkinkan proses dan tujuan pembangunan dapat terwujudkan 

(Keraf,2005:182). 

Pembangunn berkelanjutan senantiasa mengendaki peningkatan kualitas hidup manusia, dan 

selalu berorientasi jangka panjang dengan prinsip-prinsip keberlanjutan hidup manusia dan 

lingkungannya di masa sekarang dan akan datang. Dalam hubungan itulah berbagai kearifan lokal/ 

kearifan tradisional 

Menurut Kraf, kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman 

atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusiadalam kehidupan di 

dalam komunitas ekologis. Jadi, kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, 

melainkan juga menyangkut pengetauan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam 

dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis harus dibangun (2005,289; 

Atmadja, 2005).   

Untuk mewujudkan konsepsi pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya proses 

pemberdayaan. Proses pemberdayaan  pada dasarnya merupakan proses kontruksi sosial. Konsep 

konstruksionisme diperkenalkan  oleh sosiolog interpretatif, Peter L.Berger dan Thomas Luckman. 

Mereka banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai  konstruksi sosial atas realitas. 

Realitas sosial terbentuk  secara sosial dan realitas sosial baru memiliki makna ketika realitas sosial 

tersebut dikonstruksi dan dimaknai secara subjektif oleh orang lain sehingga memantapkan realitas 

tersebut secara objektif. Oleh karena itu setiap orang berpeluang melakukan konstruksi yang 

berbeda-beda atas suatu realitas. Teori konstruksi sosial  menyatakan bahwa realitas kehidupan 
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sehari-hari memiliki dimensi subjektif dan objektif. Tesis utamanya adalah manusia dan masyarakat 

adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Proses dialektis tersebut 

mempunyai tiga momen. ekternalisasi, obyektivasi, internalisasi (Berger dan Luckman, 1990: 185-

233; Riyanto,2009: 112). Konstruksi sosial sangat penting artinya dalam dinamika kehidupan individu 

dan masyarakat karena, melalui proses konstruksi sosial, aktor merasakan, memikirkan, dan 

membangun struktur serta kemudian bertindak berdasarkan struktur yang dibangunnnya (Ritzer dan 

Goodman, 2005: 518-523). Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, modal manusia, dan 

sosial, kultural senantiasa keberadaannya sangat penting (Nugroho, 1997: 7). Di samping itu dalam 

pembangunan pariwisata berkelnjutan juga dipentingkan adanya mekanisme kontrol sosial. Kontrol 

sosial pada dasarnya merupakan suatu komponen penting dalam relasi antara kuasa, sehingga 

perilaku anggota masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam pengkajian tentang kontrol 

sosial tampaknya penting disimak pemikiran Foucault tentang Discipline dan Punish (Foucault, 1997: 

22-31;). Sarana kontrol sosial yang diterapkan oleh organisasi, menurut Etzioni (1985:83), dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori analitik, yaitu: fisik, material, atau simbolik.  

Untuk memantapkan proses pengendalian sosial, masyarakat terus mengupayakan 

pensosialisasian berbagai mekanisme pengendalian sosial guna keterwujudan dari konsepsi 

pembangunan pariwisata yang keberlanjutan  

 

2. Metoda 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sehubungan dengan hal itu maka teknik 

penentuan informan menggunakan porposive snowball. Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan triangulasi 

secara berkelanjutan (Moleong, 1989).  

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Dalam mengkaji tentang  pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pada masyarakat 
pesisir di Kabupaten Karangasem  diperlukan pemahaman tentang konsep pemberdayaan 
masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep utama dalam 
Sosiologi-Antropologi Pembangunan. Pemberdayaan memiliki kebermaknaan yang sangat berarti 
terutama bagi kelompok renta dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang 
memungkinkannya meningkatkan pendapatan. Serta memiliki kemampuan dalam berpartisipasi 
dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan-keputusan dalam mengatasi berbagai 
masalah yang diadapinya. Secara teoritis dalam pemberdayaan masyarakat ada tiga model yang 
umum dilakukan, yaitu: (1) model pengembangan masyarakat lokal; (2) model perencanaan sosial; 
dan (3) model aksi social (Suharto, 2005: 42). Pada masyarakat pesisisr di Kabupaten Karangasem, 
ke tiga model pemberdayaan tersebut diterapkan, namun  yang paling dominan adalah model 
pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan dan partisipasi masyarakat 
lokal dalam proses pemberdayaan guna terwujudnya kemandirian, integrasi masyarakat dengan 
lingkungan sosiokultural dan alam sekitarnya melalui peningkatan kemampuannya. Hal itu dilakukan 
baik kepada seluruh masyarakat maupun pada beberapa bagian masyarakat melalui kerjasama 
antara  kelembagaan masyarakat Desa Pakraman, Desa Dinas atau kelompok-kelompok fungsional 
yang ada pada masyarakat dengan pihak ketiga. Berpijak dari hal itu strategi pemberdayaan yang 
dikembangkan pada masyarakat  pesisir Kabupaten Karangsem  pada umumnya cendrung  
menggunakan strategi aras mezzo, namun dalam hal – hal tertentu juga digunakan strategi mikro dan 
makro. Pengembangan strategi ini terlihat dari upaya pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok 
anggota masyarakat yang tergabung dalam satuan organisasi tertentu. Pemberdayaan semacam ini 
menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan , dinamika kelompok 
umumnya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, penghetahuan, keterampilan, 
dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Tanggapan masyarakat terhadap pola pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 
pengembangan wisata bahari berkelanjutan sangat positif. Fenomena ini dapat disimak dari inisiatif 
dan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam menangggapi pengembangan kawasan tersebut 
sebagai daerah wisata Tanggapan terhadap hal itu dilakukan dalam suatu forum rembug atau 
sangkepan desa . Forum tersebut merupakan forum yang terbuka bagi dialog antar anggota 
masyarakat dalam menetapkan suatu keputusan. Dalam forum tersebut hadir tokoh-tokoh 
masyarakat dan anggota masyarakat pada umumnya. Melalui rembug desa semacam itu 
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diungkapkan berbagai permasalahan yang diadapi dan diupayakan alternative model  pemecahan 
yang disepakati. Dalam konteks pengembangan pariwisata misalnya, disepakati bahwa setiap 
pengembang pariwisata dalam perekrutan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal; 
setiap pengembang pariwisata ikut berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat desa.  

Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengembangan kawasan tersebut sebagai daerah 
tujuan wisata juga dapat dilihat dari inisiatif masyarakat lokal dalam mengembangkan dan 
memberdayakan kelompok nelayan dan  pecalang segara. Organisasi ini merupakan hasil kreativitas 
masyarakat dalam mengoptimalkan keberfungsian dari oraganisasi pecalang yang sudah ada di 
bawah Desa Pakraman. Hal ini sejalan dengan adanya proses transformasi Desa Pakraman 
sebagaimana diungkapkan  oleh Pitana (1998). Keberfungsian dari oranisasi ini telah mengantarkan 
Desa ini sebagai Desa Model dalam pengembangan pariwisata yang mendukung pelestarian terumbu 
karang dengan melibatkan partisipasi aktif dari tiga pilar masyarakat yaitu masyarakat sipil, 
masyarakat ekponomi/pengusaha dan masyarakat politik/ pemerintah. 

Pemberdayaan masyarakat tentu saja memanfaatkan berbagai ruang sosial yang dimiliki 
masyarakat setempat. Ruang ruang sosial merupakan suatu arena dalam proses kontruksi sosial. 
Adapun ruang-ruang sosial yang dimanfaatkan dalam mengkonstruksi atau memberdayakan 
masyarakat diantaranya adalah paruman Desa Pakraman atau pertemuan Desa Pakraman, aktivitas 
upacara keagamaan, dan  pertemuan-pertemuan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. Di 
samping itu juga memanfaatkan kelembagaan pendidikan yang ada di Desa tersebut. Dengan dekian 
berbagai potensi kelembagaan  merupakan ruang sosial yang strategis bagi proses 
pengkonsruksiaan/ pemberdayaan  masyarakat baik dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, 
pengintegrasian sosial/ keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat, penguatan kehidupan 
ekonomi dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Proses semacam itu tentu saja pelaksaan 
sangat tergantung dari peran kelembagaan Desa Dinas dan kelembagaan Desa Pakraman.  

Dalam pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karangasem sebagai daerah tujuan 
wisata tentu juga terkait dengan peranan iklan sebagai media promosi. Praktik kuasa dalam media 
iklan tersebut tentu saja terkait dengan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat yang 
diwujudkan dalam bentuk  kemampuan membuat iklan dan mempermaikan berbagai modal 
komunitas yang dimilikinya, sehingga memperkuat kuasa dalam iklan yang dipajangkannya 
(Badaruddin, 2005). Upaya semacam itu tentu merupakan upaya yang sangat positif bagi pelestarian 
lingkungan dan sekaligus juga berkontribusi bagi pengebangan pariwisata bahari yang berkearifan 
lingkungan di Kabupaten Karangasem. 

Pengembangan berbagai potensi alam dan sosiokultural masyarakat dalam  mendukung 
pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan diperlukan adanya sentuhan dari berbagai 
kelompok masyarakat. Dalam konteks ini keterlibatan masyarakat politik, ekonomi dan sipil 
merupakan hal yang sangat penting, baik dalam menggali berbagai potensi wisata, 
mengembangkannya, maupun dalam memeliharanya (Bocock, 2007: 27). Partisipasi dari ketiga 
kelompok ini terlihat jelas di kawasan wisata Tulamben, Amed dan Candi Dasa. Keberlanjutan 
partisipasi ketiga kelompok masyarakat ini dalam pengembangan wisata bahari tentu saja terkait 
dengan kondisi kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat. Karena kualitas sumber daya 
manusia setempat sangat menentukan dalam proses dialog dan kolaborasi dengan masyarakat 
lainnya. Hal itu  menurut Bourdieu, ditentukan oleh “kemelek-hurufan  budaya” (cultural literacy), yaitu 
pengetahuan  akan sistem-sistem makna dan kemampuaannya untuk menegoisasikan sistem-sistem 
itu dalam berbagai konteks budaya (Aryani, 2003).  Hal ini sangat penting disadari lebih-lebih dalam 
era globalisasai, pasar bebas, adanya perubahan tren pariwisata dan tidak jelasnya regulasi untuk 
melindungi masyarakat Bali dari gempuran tenaga kerja asing. Sehubungan dengan hal itu 
masyarakat Tulamben dan masyaraikat di kawasan wisata Candi Dasa, berusaha memberdayakan 
sumber daya manusianya  dan membuat regulasi dalam melindungi sumber daya manusia setempat 
sehingga tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Upaya pemberdayaan juga terlihat dari 
program yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata kabupaten Karangasem berusaha memberikan pembinaan kepada masyarakat di 
kawasan pesisir. Pembinaan yang dilakukan meliputi pengembangan kemampuan konservasi 
kawasan pesisir dan laut, memfasilitasi diskusi kelompok mengenai strategi pengelolaan pariwisata 
kawasan pesisir dan laut, pembuatan peraturan perlindungan terhadap kawasan pesisir, bersama 
masyarakat dan Kelembagaan Swadaya Masyarakat mengembangkan terumbu karang, melakukan 
pembinaan terhadap pendidikan sadar wisata dengan menyasar kelompok nelayan dan sekeha 
teruna-teruni di sekitar kawasan pengembangan wisata bahari.  

Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendukung pengembangan wisata bahari yang 
berkelanjutan juga dilakukan oleh pihak pengusaha hotel, melalui kelembagaan Persatuan Hotel dan 
Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Karangasem. Hal ini dapat dilihat dari keikut sertaannya 
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dalam mengembangkan terumbu karang di kawasan pesisir. Dalam pengembangan terumbu karang 
di kawasan pesisir PHRI melalui hotel-hotel yang ada di kawasan itu ikut terlibat secara langsung.  
Demikian pula dalam kegiatan-kegiatan  pengembangan pengelolaan pariwisata kawasan pesisir dan 
laut. Hal ini dapat disimak dari keikut sertaannya dari Puri Mada, Matahari resort, Mimpi Resort, 
Organisasi Dive Guide, dan Puri Wirata. Kontribusi masyarakat sipil dalam pemberdayaan 
masyarakat pesisir dapat disimak dari keikutsertaan dari Kelembangaan Swadaya Masyarakat  dapat 
dilihat dari keikutsertaan dari Conservation Internasional Indonesia, dan Coral Reef Alliance  dalam 
memberikan pendapingan dan mengedukasi masyarakat di beberapa kawasan pesisir di Kabupaten 
Karangasem. Adapun kontribusi dari masyarakat setempat dalam pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan dapat disimak dari adanya beberapa kelompok 
masyarakat yang tergabung dalam Pokmaswas Bayu Segara Kecamatan Kubu, Kelompok Nelayan 
Tirta Wisata, Kelompok Porter Sekar Baruna  dan Desa Pakraman/Desa Dinas dalam menjaga 
kelestarian lingkungan guna pengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan 
pariwisata bahari berkelanjutan. Fenomena ini tidak saja terjadi di kawasan wisata Tulamben tetapi 
juga terjadi di kawasan wisata bahari lainnya di Kabupaten Karangsem, seperti yang terjadi di 
Kawasan Wisata Bahari Yeh Malet, Padangbai, Pantai Pelabuhan Amuk, Pantai Perasi, dan 
Candidasa.   

Pemberdayaan masyarakat pesisir tentu saja akan dapat membuka peluang bagi terwujudnya 
harapan masyarakat  lokal untuk dapat menikmati kue pariwisata secara berkeadilan, sehingga 
kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan kesenjangan social semakin memnyempit. Hal ini 
dapat dilihat dari berkembangnya berbagai bentuk diversivikasi usaha yang dikembangkan oleh 
masyarakat setempat. Hal itu sesuai dengan harapan  masyarakat setempat akan  adanya 
keterlibatan  tenaga kerja lokal, produk lokal dan adanya kontribusi dalam proses pembangunan di 
desa setempat. Untuk itulah masyarakat desa setempat membentuk forum dialog antar ketiga pilar 
masyarakat. Untuk itu dalam pengembangan pariwisata bahari perlu adanya pengembangan regulasi 
yang lebih berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat. Sehingga berbagai komponen masyarakat 
ikut merasakan nikmatnya kue pariwisata.  Kondisi semacam ini bila dapat diwujudkan tentu saja 
akan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat baik dalam pengembangan maupun dalam menjaga 
keberlangsungan pariwisata bahari itu sendiri.  

Harapan semacam itu adalah wajar, karena bagaimanapun masyarakat setempat harus 
mendapatkan peningkatan kesejahteraan hidup. Hal ini sejalan dengan konsepsi pariwisata 
berkelanjutan yang menekankan adanya keberlanjutan secara ekonomi, social budaya, dan 
lingkungan alam. Adanya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian dari masyarakat di daerah 
tujuan wisata tentu saja merefleksikan ketercapaian tujuan dari pemberdayaan masyarakat.  

Berpijak dari konsepsi dan fenomena tersebut maka sesungguhnya pemberdayaan adalah 
sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas seseorang atau kelompok orang untuk bisa melakukan 
pilihan-pilihan serta mengubah keputusan tersebut ke dalam langkah nyata untuk mendapatkan hasil 
atau manfaat yang diharapkan ( Pitana, 2011:3). Harapan pengembangan pariwisata yang 
mensejahterakan bagi masyarakat setempat juga sejalan dengan tujuan pembangunan pariwisata. 
Karena pembangunan pariwisata sangat mementingkan prinsip pemberdayaan masyarakat setempat, 
dan memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat. 

Harapan masyarakat seperti itu tentu juga terkait dengan adanya berbagai fenomena 
pembangunan yang menimbulkan dampak negative bagi masyarakat setempat. Sebagai ilustrasi 
misalnya tidak jarang terjadi pembangunan pariwisata bahari menimbulkan masalah penggusuran 
pada masyarakat nelayan, pengusaha local, terpentalnya sumber manusia setempat.   

Harapan lainnya dari tokoh masyarakat di daerah-daerah tujuan wisata adalah adanya upaya-
upaya untuk secara terus menerus melakukan upaya pengkonstruksian pengembangan pariwisata 
bahari berbasis tri hita karana. Karena melalui hal inilah baru dimungkinkan untuk menghindari 
adanya pengembangan pariwisata yang tidak jelas arahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Prof. 
Sutjaya yang menyatakan sangat khawatir terhadap laju pertumbuhan pariwisata Bali. Karena Bali 
telah diekploitasi secara liar. Tidak jelasnya regulasi untuk melindungi Bali dari pengembangan 
pariwisata yang dikelola dengan pendekatan kepentingan dan kolusi. Lebih lanjut dikatakan memang 
harus diakui bahwa pariwisata telah melaju pertumbuhan ekonomi Bali. Namun sejalan dengan hal itu 
kehancuran alam Bali juga semakin menguat. Hal itu mempresentasikan adanya kesenjangan antara 
teks ideal dengan  teks social pada masyarakat Bali. Sehubungan dengan hal itulah maka banyak 
kalangan tokoh-tokoh intelektual kritis mendorong untuk melakukan rekonstruksi pariwisata Bali, 
termasuk juga pariwisata bahari, untuk mengembangkan pariwisata yang berkeadilan dan 
mensejahterakan msyarakat setempat, khususnya di kawasan pesisisr Kabupaten Karangsem.  

Harapan masyarakat semacam itu tampaknya telah diupayakan baik oleh pemerintah setempat 
maupun oleh kelompok masyarakat lainnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya kontribusi pengusaha 
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pariwisata bahari membantu pembiayaan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, 
membantu dalam mensosialisasikan pengembangan pelestarian lingkungan, secara rutin 
memberikan bantuan dana kepada Pemeritah Desa Pakraman dan Desa Dinas, serta adanya 
keterserapan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan pariwisata bahari. 

Kondisi semacam itu menuntut adanya upaya penginvestasian modal budaya, modal social, 
serta  mengembangkan model kontrol sosial  sebagai suatu alternatif dalam  meredam konflik 
(Coleman, 2008: 415 ; Field, 2010: 100 ). Dalam konteks itulah pentingnya adanya kelembagaan 
yang dapat memperkuat atau berkontribusi positif dalam pengembangan wisata bahari yang 
berkelanjutan. Dalam konteks ini masyarakat desa di kawasan pesisir telah mengembangkan 
berbagai kelembagaan seperti pecalang segara, Diving Center, Pokmaswas, sampai Badan Usaha 
Milik Desa. 

Kesadaran semacam itu tentu saja akan berkontribusi bagi berkembangnya pariwisata secara 
berkelanjutan baik keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosiokultural dari masyarakat setempat. 
Keberlanjutan lingkungan misalnya dapat dilihat dari adanya kelestarian terumbu karang sampai saat 
ini. Keberlanjutan ekonomi dapat dilihat dari terus berkembangnya usaha pariwisata dan adanya 
peningkatan kehidupan berbagai komponen masyarakat. Sedangkan keberlanjutan sosiokultural 
dapat dilihat dari tetap kuatnya nilai-nilai Tri Hita Karana, Nyegara Gunung, Pecalang Segara, Desa 
Pakraman, berbagai tari tradisional dan berbagai ritual keagamaannya. Dalam dinamika usahanya 
masyarakat ekonomi selalu berusaha bekerja sama dengan pihak lain,  utamanya dengan 
masyarakat politik, sebagaimana terjadi di Desa Tulamben, Padamng Bai, dan Candidasa. 
Kerjasama dengan masyarakat politik penting, karena kemampuannya dalam menjaga ketertiban 
umum, keamanan, dan kesejahtraan masyarakatnya (;Bocock,2007: 34-35).  

Keterlibatan masyarakat politik dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk pengembang 
wisata bahari dapat dilihat dari dukungan berbagai SKPD terhadap proses pemberdayaan 
masyarakat baik dalam pengembangan kesadaran pelestarian lingkungan/ khususnya terumbu 
karang maupun dalam pengembangan pariwiasata bahari. Sebagaimana ditampakkan oleh upaya-
upaya yang dilakukan SKPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dalam mempasilitasi 
pemberdayaan masyarakat pesisisr dalam pelestarian lingkungan/khusus terumbu karang, 
pembentukan Pokmaswas, Pecalang Secagara, dan pemberdayaan kelompok nelayan. Dukungan 
semacam itu juga tampak dari upaya SKPD Kebudayaan dan Pariwisata dalam pemberdayaan 
masyarakat guna pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan.  

Masyarakat sipil merupakan pilar ketiga yang di dalamnya mencakup LSM, atau lembaga 
gerakan masyarakat baru. (Effendy, 2002: 3-7; Setiawan, 1996: 51). Dalam pemberdayaan 
masyarakat LSM yang berperanan aktif di kawasan pesisir Kabupaten Karangasem adalah LSM  
Conservation Internasional Indonesia.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir 
ketiga pilar tersebut bersinergi dalam sebuah kekuatan yang saling mengimbangi, saling mengontrol, 
saling memberi, saling menopang, dan pada akhirnya memberikan sinergi untuk memajukan 
keadaban.  

Kolaborasi antara masyarakat ekonomi, politik dan sipil dalam pemberdayaan guna 
pengembangan pariwisata yang sustainability terhadap lingkungan alam dan sosiokultural  untuk 
kesejahteraan bersama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkontribusi bagi terwujudnya 
kepentingan bersama maupun kepentingan bagi kelompok masyarakat tertentu. Hal yang harus terus 
disadari bahwa masing-masing kelompok masyarakat tidak dapat bekerja sendiri-sendiri dalam 
melaksanakan pembangunan termasuk dalam mengembangkan pariwisata yang mensejahterakan, 
melaikan harus saling berinteraksi, berdialog, dan bekerjasama. Idealnya ketiga pilar tersebut tumbuh 
dalam sebuah kekuatan yang saling mengimbangi, saling mengontrol, saling menopang, dan pada 
akhirnya bersinergi untuk memajukan keadaban. Kolaborasi masyarakat ekonomi, politik dan sipil 
juga didukung oleh kelembagaan perguruan tinggi. Kelembagaan perguruan tinggi dalam hal ini 
Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Udayana, Universitas Panji Sakti, Sekolah Tinggi 
Agama Hidu, Institut Hindu Dharma, Universitas Hindu, turut berperan aktif dalam proses 
pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Kontribusi dari setiap perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan implementasi 
dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian kolaborasi dari tiga tiang masyarakat dalam hal 
ini masyarakat ekonomi, politik dan civil dalam mewujudkan pariwisata bahari yang berkelanjutan 
akan semakin mantap dengan adanya dukunungan dari kelembagaan perguruan tinggi. Model 
pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata bahari yang sustainability  dapat 
digambarkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata yang Sustainability 

Terhadap Lingkungan Alam dan Sosiokultural di Desa Pemuteran 

Masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap model  pola pemberdayaan dalam 
pelestarian lingkungan alam dan sosiokultural yang dilakukan untuk pengembangan pariwisata yang 
berkelanjutan terhadap lingkungan, sosiokultural masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dukungan 
masyarakat terhadap berbagai upaya yang dilakukan baik yang bersifat melembaga maupun yang 
bersifat personal. Sebagaimana nampak dari dukungan kelembagaan Desa Pakraman, Desa Dinas, 
Pecalang Segara.  
 Pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan tentu dilandasi dengan regulasi yang jelas. 
Dalam kaitannya dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Karangasem mengacu pada aturan 
perundang-undangan, ada dua undang-undang yang menjadi refrensi hukum, yaitu: 1) Undang-
undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan 2) Undang-undang No.27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 4)UU No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan. 5) UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
6) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 7) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 8) 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Peisisr dan Pulau-Pulau Kecil. 9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 Tahun 
2008 tentang Kawasan Konservasi di  Wilayah Peisisr dan Pulau-Pulau Kec. 10) Perda Tk.I Bali No. 3 
Tahun 1974 jucto Perda TK.I Bali No. 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya. 11) Perda Prov. Bali 
No.3 Tahun 2005 tentang RTRW Provinsi Bali. 12) Perda Prov. Bali No.4 Tahun 2005 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 13) Perda Prov. Bali No.7 Tahun 2007 
tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta. 14) Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana tata 
Ruang Wilayah Provinsi Bali. Dan 15) Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Karangasem. Di samping peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemeritah pusat dan daerah, 
masyarakat pesisir juga mengembangkan peraturan dalam bentuk pararem, baik yang terkait dengan 
pemanfaatan lingkungan, pengembangan pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya 
manusia dan mengenai masalah kontribusi pengembangan wisata bahari terhadap Desa Dinas dan 
Desa Pakraman setempat.  

Regulasi yang dikembangkan selama ini berbasis Desa Pakraman yang pengembangan 
aturannya diambil melalaui pararem desa, mengacu pada awig-awig Desa Pakraman dan pararem 
desa  dijiwai oleh kearifan  sosiokultural. Di masa depan masyarakat desa di kawasan pesisir perlu 
mengembangkan berbagai peraturan desa yang lebih komprehensif dan detail baik sebagai 
penjabaran lebih lanjut dari aturan perundangan yang lebih tinggi, maupu sebagai penjabaran lebih 
lanjut dari Awig-awig Desa Pakraman  dan Pararem Desa Pakraman. Tentu saja regulasi yang 
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dikembangkan perlu ditindak lanjuti dalam bentuk pemberdayaan dan pensosialisasian ke pada 
berbagai komponen masyarakat, sehingga seluruh anggota masyarakat memiliki pemahaman yang 
baik mengenai aturan yang dikembangkan.  

Pengembangan model pola pemberdayaan dalam pelestarian lingkungan alam dan 
sosiokultural guna pengembangan pariwisata yang berkelanjutan didukung oleh berbagai fenomena 
sosiokultural masyarakat setempat seperti  ideologi nyegara gunung, tri hita karana, menyama 
beraya, tatwam asi, asah,asih asuh, dan sagilik saguluk sabayan taka, asah, asih, asuh. Fenomena 
soiokultural semacam itu tentu saja tidak saja memberikan penguatan terhadap model pola 
pemberdayaan, tetapi juga akan dapat memperkuat keharmonisan dan integrasi masyarakat.  
Pengembangan wisata bahaeri yang berkelanjutan di Kabupaten Karangasem tentu saja juga 
mengahadapi berbagai hambatan terutama sekali yang terkait dengan regulasi, dukungan 
infrastruktur, kondisi sumber daya manusia, serta modal usaha yang terbatas. Wisata bahari sangat 
tergantung pada sejauh mana masyarakat mampu menjaga dan meningkatkan kualitas objek wisata 
bahari, kenyamanan wisatawan, keamanan,  keramahan anggota masyarakat.  Hal ini terkait dengan 
fungsi hukum yang bersifat korektif ]dan perpektif dalam menciptakan kepastian, kejelasana arah dan 
kebermaknaan pembangunan bagi masyarakat. Fungsi korektif dimaksudkan untuk memperbaiki 
kekeliruan dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan fungsi perfekktif dimaksudkan untuk 
menyempurnakan keadaan yang sudah baik ke arah keadaan yang mendekati kesempurnaan. 
Tujuannya adalah agar lebih banyak lagi anggota masyarakat yang dapat merasakan manfaat positif 
dari dari kinerja pengaturan kehidupan masyyarakat (Tuwo, 2011: 147). Dalam konteks inilah perlu 
adanya sinergi antara berbagai komponen masyarakat, dalam hal ini antara masyarakat ekonomi ( 
pengusaha pariwisata) 

 
4. Penutup 

A. Simpulan  

Berdasarkan atas hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pola 
pemberdayaan yang dikembangkan adalah pola sinergi antara pola pendekatan dari atas dan dari 
bawah, sinergi antara masyarakat politik, ekonomi, dan sipil, serta dengan memanfaatkan institusi 
dan kultur masyrakat setempat. Secara umum masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap 
model  pola pemberdayaan dalam pelestarian lingkungan alam dan sosiokultural yang dilakukan 
untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan terhadap lingkungan, sosiokultural masyarakat. 
Hal ini dapat dilihat dari dukungan masyarakat terhadap berbagai upaya yang dilakukan baik yang 
bersifat melembaga maupun yang bersifat personal. Sebagaimana nampak dari dukungan 
kelembagaan Desa Pakraman, Desa Dinas, Pecalang Segara. Regulasi yang dikembangkan selama 
ini berbasis Desa Pakraman yang pengembangan aturannya diambil melalaui pararem desa, 
mengacu pada awig-awig Desa Pakraman dan pararem desa  dijiwai oleh kearifan  sosiokultural. 

Masyarakat setempat mengembangkan berbagai bentuk diversifikasi uasaha, seperti 
pengembangan usaha Pelatihan Diving, Pemandu Dive, Satpam, Massage,  snorkling, pemandu 
wisata bawah laut, penyewaan perahu, peralatan renang, juru anggkut alat-alat berenang menyelam, 
tukang pijat, pedagang sopenir, dan warung makan. 

Sehubungan dengan hal itu diperlukan adanya pengembangan kelembagaan dalam mengelola 
berbagai potensi dan menjaga kelestariannya. Dalam konteks inilah kelembagaan Desa Pakraman 
dan Desa Dinas yang ada di kawasan pesisir  mengembangkan kelembagaan kelompok sadar 
wisata, Diving Center ( Pelatihan/tutorial, penyewaan, pendampingan/pemandu wisata), kelompok 
nelayan pengangkut wisatawan, pelestarian terumbu karang, pecalang segara, dan Pokmaswas. 
Dalam menunjang keberadaan objek wisata bahari masyarakat pesisir juga menetapkan daerah 
perlindungan laut berbasis masyarakat dengan dijiwai moto karang lestari nelayan sejahtera. Upaya 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dilakukan dengan pengembangan kelembagaan 
pengelolaan dan pengawasan berbagai potensi yang dimiliki,  di sisi yang perlu adanya kelembagaan  
pengembangan  pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki masyarakat di kawasan pesisir. 
Dalam konteks inilah keberadaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting, 
sehingga kue yang dihasilkan melalui pengembangan pariwisata bahari dapat dinikmati oleh 
masyarakat secara bersama dan berkeadilan. 
         Walaupun demikian harus juga diakui bahwa dalam pengembangan wisata bahari yang 
berkelanjutan ada beberapa hambatan yang dihadapi, misalnya dalam hubungan dengan regulasi 
yang terkait dengan kewenangan pengelolaan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah  provinsi Bali. Selain masalah regulasi masalah yang juga menjadi hambatan adalah 
keterbatasan dukungan infrastruktur di objek wisata bahari, seperti jalan, tempat parker, dan 
pengembangan dermaga yang kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari kondisi dermaga Tanah 
Ampo yang kurang memadai, yang kondisi hanya dapat menambatkan kapal dengan panjang 120 
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meter. Sedangkan kapal cruise paling kecil memiliki panjang 300 meter. Dengan kondisi seperti itu 
praktis dermaga ini tidak dapat difungsikan secara optimal. Hal yang sama juga terjadi di dermaga 
Jemeluk/Amed. Hambatan yang lain adalah yang terkait dengan keterbatasan kualitas sumber daya 
manusia, hal ini terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir. 
 

B.  Saran-saran 

Berpijak dari hal tersebut dapat disarankan beberapa hal yang perlu dilakukan: 
1. Perlu adanya penelitian lanjutan guna mengembangkan pola /model pemberdayaan dalam 

pengembangan wisata bahari 
2. Perlu adanya upaya dari berbagai kelompok masyarakat untuk menjaga keberlanjutan 

pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Karangasem. 
3. Perlu adanya upaya pembinaan secara berkelanjutan dalam menjaga keberlanjutan 

pengembangan wisata bahari 
 

Daftar Rujukan 

Anom, I Putu, Dkk. 2010. Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global. (Kumpulan 
Karangan). Denpasar: Udayana University Press 

Atmadja, Nengah Bawa, l988, Dana dan Bhakti Sebagai Konsep Manunggaling Kaula Gusti Dalam 
Perspektif Sejarah Bali, (Makalah), Singaraja: Universitas Panji Sakti. 

______________, 1993. Pengelolaan Hutan Wisata Kera Sangeh Oleh Desa Adat Sangeh, Bali. 
Dalam Ekonesia Vol 1,No.1. Mei 1993. Jakarta: UI 

______________, 1998, Komunitas Pantai Dalam Perspektif Sosiokultural, Makalah Seminar 
 Nasional, Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana. 

______________,   2005,  Bali Pada Era Globalisasi, Singaraja: IKIP N Singaraja 
______________,  2011, Pemulihan Krisis Kebangsaan dan Multikulturalisme dalam  Perspektif 

Kajian Budaya, makalah, Singaraja: Undiksha. 
Badaruddin, 2005, Modal Sosial (Sosial Capital) dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan, dalam Isu-

isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Hasbullah, Jousairi,2006, Sosial Capital, Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia, Jakarta: 

MR-United Press. 
Korten, David C., l993, Menuju Abad Ke 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global,Jakarta: Sinar 

Harapan. 
Kusnadi, l997, Diversifikasi Pekerjaan di Kalangan Nelayan, dalam Prisma, No.7/97, Jakarta: LP3ES. 
______________, 1999, Redifinisi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Perairan Selat 

Madura,  Perspektif dari Situbondo, Jawa Timur, Makalah,  Denpasar: Universitas Udayana. 
______________, 2002, Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perubahan Sumber daya perikanan , 

Yogyakarta: LKiS 
______________, 2003, Akar Kemiskinan Nelayan, Yogyakarta: LKiS. 
Lury, Celia, l998, Budaya Konsumen, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
Mudana, I Wayan,.1998, Terhimpit Dibalik Lipatan Dolar ( Kajian Antropologi Terhadap Kehidupan 

Nelayan Pada Kawasan Pemukiman Wisata di Pantai Bali Utara), Singaraja: STKIP. 
______________, 2001, Kredit Sosial dan Kredit Ekonomi pada Masyarakat Nelayan di Desa 

Kubutambahan, Tesis S2 Kajian Budaya, Denpasar: UNUD 
______________, 2003, Kekuatan Religius Magis Dalam Proses Eksploitasi Sumber Daya Kelautan 

Pada Masyarakat Nelayan di Bali Utara, Singaraja: IKIP Negeri Singaraja. 
Najib, Ufi. 2006. Aplikasi Teori Post Modernisme Terhadap Aspek Pemberdayaan Masyarakat 

(Community Emprowerment) Daerah Tujua Wisata, dalam Pustaka Vol VI, No.11 Tahun 
2006.  Denpasar; Fakultas Sastra UNUD 

Pitana, l998, Transformasi Desa Adat, Makalah , Singaraja: STIE. 
______________, 2011. Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata, dalam 

Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata,(Penyunting : I Nyoman 
Darma Putra dan I Gde Pitana ). Denpasar: Pustaka Larasan. 

Ritzer, George, 2003, Teori Sosial Postmodern,YogyakartaKreasi  
Sanderson, Stephen K., l993, Sosiologi Makro, Jakarta: Rajawali. 
Shiva, Vandana, 1997, Bebas dari Pembangunan, Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di 

India, jakarta: yayasan Obor Indonesia. 
Tuwo, H.Ambo,2011. Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut. Pendekatan Ekologis, Sosial-

ekonomi, Kelembagaan, dan Sara Wilayah. Sidoarjo: Brilian Internasional 
 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



 

SENARI 2017  912 

MESIN HOTPRESS UNTUK RECYCLE PLASTIK HDPE DAN 
KARAKTERISASI FAKTOR PENCETAKAN TERHADAP CACAT DAN 
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ABSTRACT 

Keywords: HDPE Plastic, Hot Press Machine, Flashing Defect, Warpage Defect, Energy Consumption 

ABSTRAK 

 

1. Pendahuluan 
Plastik saat ini menjadi segmen yang paling penting dan sangat banyak di produksi dan di 

konsumsi dibandingkan dengan material teknis lainnya. Sejak munculnya plastik penggunaannya 

sangat besar dalam semua aspek industri. Bahan plastik saat ini menjadi bahan yang penting 

sehingga diperlukan dan tempat yang unik di pasar dunia untuk menggunakan bahan ini (Dulebova, 

2011).  

Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan bahwa nilai impor plastik dan 

barang dari plastik pada tahun 2015 mencapai 6.919 juta US$. Keadaan ini menunjukkan bahwa 

Kebutuhan akan plastik di Indonesia masih besar. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis 

1,2Jurusan Teknik Industri FT UTM 
Email: sabarutm@gmail.com 

The problem of waste becomes a problem that has not been the right solution. Especially plastic waste 
that takes a very long time to be decomposed. Conditions in the community that do not have the technology that 
can process environmental waste contaminated with the increasing amount of waste. The current condition of 
plastic recycling machines cost hundreds of millions. The required machine that herganya affordable but 
functioning with the existing machines in the market. This research created Hot Press machine for HDPE plastic 
recycling. Hot press machine is a machine that can recycle HDPE plastic waste and has portable features, light 
weight, smaller size and affordable price. After going through the design stage and making, then the next process 
is right is important. Testing is done by factorial analysis 23 to know factor factor. (Temperature factor), factor B 
(heating time) and factor C (opening temperature) to defect. Based on testing,. Factors of significance to flashing 
defects. Factor A, factor C and factor factor A, B and C significantly significant to warpage defect, while in 
response Energy consumption, the significant factors are factor A, factor B and interaction factor A and B. Based 
on this research can be known characteristics of Hot Press. 

Permasalahan sampah menjadi permasalahan yang belum juga mendapatkan solusi yang tepat. Terlebih 
sampah plastik yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai. Kondisi di lingkungan masyarakat yang 
belum memiliki teknologi yang dapat mengolah sampah menyebabkan lingkungan semakin tercemar dengan 
semakin banyaknya sampah. Kondisi saat ini mesin daur ulang plastik harganya mencapai ratusan juta. Sehingga 
diperlukan mesin yang herganya terjangkau namun berfungsi sama dengan mesin yang ada di pasarann. 
Penelitian ini  menciptakan mesin Hot Press untuk daur ulang plastik HDPE. Mesin hot press adalah  sebuah 
mesin yang dapat mendaur ulang limbah plastik HDPE dan memiliki keunggulan yaitu portable, ringan, ukuran 
lebih kecil dan harganya terjangkau. Setelah melalui tahap perancangan dan pembuatan, maka proses 
selanjutnya yang diuji adalah mengetahui karakteristik mesin Hot Press. Pengujian dilakukan dengan analisis 
faktorial 23 untuk mengetahui pengaruh faktor A (temperatur pemanasan), faktor B (waktu pemanasan) dan 
faktor C (temperatur pembukaan) terhadap cacat Flashing cacat Warpage  dan konsumsi energi pencetakan. 
Berdasarkan pengujian, diketahui interaksi faktor A dan B serta interaksi faktor B dan C berpengaruh signifikan 
terhadap cacat flashing. Faktor A, faktor C dan interaksi faktor A,B dan C berpengaruh signifikan terhadap cacat 
warpage, sedangkan pada respon Konsumsi energi, yang berpengaruh signifikan adalah faktor A, faktor B dan 
interaksi faktor A dan B. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui karakteristik mesin Hot Press. 

Kata kunci: Plastik HDPE, Mesin Hot Press, Cacat flashing, Cacat warpage, Konsumsi energi  
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artikel yang menyebutkan konsumsi plastik di Indonesia mencapai 1,9 juta ton hingga semester I – 

2013. Nilai penjualan industri plastik di pasar domestik mencapai Rp 47,5 triliun pada semester I – 

2013. 

Berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 7 Maret 2016, 

Indonesia menjadi negara terbesar ke – 2 di dunia yang membuang sampah plasik ke lautan. 

Konsumsi plastik di Indonesia per kapita sudah mencapai 17 kilogram per tahun dengan pertumbuhan 

konsumsi mencapai 6 – 7 persen per tahun. Secara global, data dari PlasticsEurope (2009) 

memperlihatkan produksi plastik dunia dalam rentang tahun 1950 sampai dengan 2008. 

Berdasarkan grafik, iatas dapat dilihat peningkatan produksi plastik di Eropa dan dunia. Pada 

tahun 2009, sekitar 230 juta ton plastik diproduksi dan sekitar 25 persen dari plastik ini digunakan di 

Uni Eropa (Mudgal et al., 2011). Angka global telah meningkat, tingkat rata-rata kenaikan 9 persen 

sejak 1950 hingga puncaknya 245 juta ton pada tahun 2008, setelah ada sedikit penurunan di 

produksi. Resesi keuangan mungkin bertanggung jawab untuk ini sedikit penurunan produksi plastik 

(Plastics Europe 2010). 

 Masalah limbah plastik tidak hanya terjadi di skala dunia atau nasional, tetapi juga terjadi di 

daerah. Seperti halnya yang terjadi di salah satu kabupaten di Pulau Madura, yaitu  di Bangkalan. 

Pengelolaan sampah yang buruk menyebabkan berbagai permasalahan terjadi, metro tv news 

menulis dalam beritanya bahwa sampah di Bangkalan terbengkalai dikarenakan armada pengangkut 

sampah yang sudah tua. Armada yang tua ini sudah tidak memadai lagi dan menyebabkan sampah 

tidak terangkut ke TPS.  Media timesindonesia.co.id juga menuliskan dikarenakan volume sampah 

melebihi 200 meter kubik tiap hari, BLH (Badan Lingkungan Hidup) Bangkalan mengalami kuwalahan. 

Penggunaan plastik yang semakin meningkat jika tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah plastik 

maka akan berakibat buruk bagi lingkungan.  

 Daur ulang plasik diperlukan untuk memanfaatkan sampah plastik yang dibuang begitu saja 

dan mencemari lingkungan menjadi produk yang bernilai pakai dan bernilai jual. Untuk menyukseskan 

program daur ulang limbah plastik, diperlukan alat yang tentunya berfungsi dengan baik, terjangkau 

dan mudah dipindah tempatkan, selain itu kualitas dari proses daur ulang juga harus diperhatikan 

agar produk yang dihasilkan bisa bernilai jual dan bernilai pakai sesuai dengan keinginan konsumen 

(Plastics Europe 2010). Dalam penelitian ini, mesin yang digunakan yaitu mesin Hot Press untuk daur 

ulang plastik HDPE. Rancang bangun mesin hot press diperlukan untuk menciptakan sebuah mesin 

yang dapat mendaur ulang limbah plastik HDPE dan memiliki keunggulan yaitu portable dan ringan. 

Setelah melalui tahap perancangan dan pembuatan, maka proses selanjutnya yang diuji adalah 

mengetahui karakteristik dari mesin baru yang telah dibuat. Pengujian untuk mengetahui karakteristk 

mesin ini menggunakan rancangan percobaan acak lengkap 23 dengan faktor temperatur 

pemanasan, holding time dan temperatur pembukaan cetakan serta respon kualitas cetakan dan 

konsumsi energi selamapencetakan. 

 Sehinga pada Penelitian yang berjudul : Rancang Bangun Mesin Hot Press untuk Recycle 

Plastik HDPE dan Karakterisasi Pengaruh Temperatur Pemanasan dan Waktu Pemanasan Dan 

Temperatur Pembukaan Terhadap Cacat Porositas, Cacat Peeling dan Konsumsi Energi Pencetakan 

akan diawali dengan pembuatan mesin Hot Press, kemudian akan  diteliti hasil cetakan recycle limbah 

HDPE  sehingga akan diketahui karakterisasi mesin hot press yang dibuat. 

 
1.1  Pengertian Plastik 

Plastik adalah polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama lain. Rantai ini 

membentuk banyak unit molekul berulang, atau monomer.  Plastik dapat diolah dan dibentuk menjadi 

menjadi berbagai produk, diantaranya film atau fiber sintetik. Plastik didesain dengan variasi yang 

sangat banyak dalam properti yang dapat menoleransi panas, keras, "reliency" dan lain-lain. 

Digabungkan dengan kemampuan adaptasinya, komposisi yang umum dan beratnya yang ringan 

memastikan plastik digunakan hampir di seluruh bidang industri (Susilawati, 2011) 

Plastik termoplastik  adalah polimer linear yang terbentuk dari rantai karbon panjang diikat oleh 

ikatan kovalen. Termoplastik dapat diperoleh dalam bentuk potongan, tabung, lembaran tipis dan 

batang.  Pembentukan bisa dibuat di suhu di atas suhu titik didih air dan perlu tekanan untuk 
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mengubah bentuknya . Fakta keadaan demikian sehingga plastik termoplastik dapat di daur ulang. 

(Bon, A.T. 2012)  

Plastik Termoset, bahan plastik termoset akan mencair selama pemanasan pertama kali dan 

kemudian kembali untuk menjadi keras dan kaku. Tetapi pada pemansan kedua tidak akan kembali 

lagi karena telah merusak molekul - molekulnya. Plastik termoset biasanya lebih keras dan lebih kuat 

daripada termoplastik dan memiliki stabilitas dimensi yang lebih baik. Karena akan rusak karena 

pemanasan maka jenis plastik termoset tidak dapat di daur ulang (Bon, A.T. 2012). 

 

1.2 Jenis-jenis Plastik 

Plastik dibedakan menjadi beberapa macam, sebelum dibagi, penyusun utama plastik adalah 

Polyethylene (PE).  Polyethylene atau polyethene adalah komoditas semi-kristal, dilambangkan 

sebagai PE. Ini adalah plastik yang paling umum, dan lebih dari 60 juta ton yang diproduksi setiap 

tahun di seluruh dunia. Salah satu jenis plastik, yaitu  “Lowdensity” polyethylene (LDPE) pertama kali 

diluncurkan di pasar oleh kelompok bahan kimia Inggris ICI pada tahun 1939 (Bruder. U. 2015) Jenis -

jenis plastic yaitu PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, dan Other.  

 
1.3 Jenis Pengolahan Plastik 
a. Proses Thermoforming 

 Menurut Strachan, 2013.  Thermoforming adalah proses pembentukan lembaran plastik 

termoset dengan cara pemanasan kemudian diikuti pembentukan dengan cara pengisapan atau 

penekanan ke rongga mold. Plastik termoset tidak bisa diproses secara Thermoforming karena 

pemanasan tidak bisa melunakkan termoset akibat rantai tulang belakang molekulnya saling 

bersilangan. Contoh produk yang diproses secara Thermoforming adalah nampan biskuit dan es krim. 

 

 
Gambar 1. Prinsip Thermoforming 

 
b. Proses Hot Press Molding 

Kompresi Molding adalah metode pencetakan di mana molding material, umumnya dipanaskan, 

pertama kali ditempatkan secara terbuka, cetakan dipanaskan rongga. cetakan ditutup dengan 

kekuatan atas atau anggota steker, tekanan diterapkan  untuk memaksa materi ke dalam kontak 

dengan semua bidang cetakan, sementara panas dan tekanan dipertahankan sampai bahan cetakan 

telah terbentuk (Kiran, 2011). 

 

 
Gambar 2. Prinsip press molding 

 
1.4 Cacat dalam Pengolahan Plastik 
1. Short Shot 

Short Shot adalah salah satu jenis cacat dimana plastik leleh yang akan diinjeksikan kedalam 

cavity tidak mencapai kapasitas yang ideal atau sesuai yang telah diatur di mesin. Sehingga plastik 

yang diinjeksikan kedalam cavity mengeras terlebih dahulu sebelum memenuhi cavity. 
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2. Flashing (Flash) 

Flashing adalah salah satu jenis cacat ringan pada material hasil pengolahan plastik, artinya 

material atau prduk yang mengalami Flashing  masih bisa dikatakan bagus tetapi harus dilakukan 

pembersihan pada produk. Flashing sendiri berarti terdapat material lebih yang ikut membeku di 

pinggir-pinggir produk. 

 

3. Sink Mark (shrink mark) 

Sink mark merupakan salah satu jenis cacat yang ditandai dengan adanya cekungan atau 

lengkungan yang terjadi pada permukaan luar pada produk yang diproduksi . Terjadinya perbedaan 

ketebalan pada permukaan produk yang dibuat juga dapat disebut sebagai sink mark. 

 

4.Warpage 

Warpage adalah kondisi dimana plastik hasil cetakan melengkung. Pelengkungan ini bisa dilihat 

secara kasat mata maupun perlu dilihat secara seksama. Pengukuran kelengkungan pada cacat 

warpage menggunakan alat dial indikator. Cacat warpake bisa disebabkan oleh perlakuan suhu dan 

cara mengambilan hasil cetakan. 

2. Metode 
2.1 Rancangan Mesin 

Tahap awal yang dilakukan dalam rancang bangun alat adalah tahap perencanaan. Dalam 

tahap perencanaan terdapat rancangan alat serta bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan 

alat. Berikut adalah rancangan mesin hot press: 

 
 

Gambar 3. Rancangan mesin Hot Press 
 
2.2 Metode Penyelesaian 

Metode penyelesaian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan rancangan acak 

lengkap faktorial 23 = 2 x2 x2 , dengan model dasar sebagai berikut: 

Yijkl = µ + αi  + βj + Ck + (αβ)ij + (αC)ik + (βC)jk + (αβC)ijk + εijkl 

 

Faktor penelitian: 

A : Temperatur pemanasan  

B : Waktu Pemanasan 

C : Temperatur pembukaan cetakan 

 

Level Penelitian: 

Temperatur pemanasan (190° C, 210° C ) 

Waktu Pemanasan ( 2 menit, 6 menit ) 

Temperatur pembukaan cetakan ( 60° C, 90° C ) 
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Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini : 

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan faktor a, b dan c terhadap cacat dan konsumsi 

energi  

H1: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan faktor a, b dan c terhadap cacat dan konsumsi 

energi  

Pengambilan keputusannya: 

Jika probabilitas (Sig) ≥ α maka terima H0 

Jika probabilitas (Sig) ≤ α maka tolak H0 

Pengujian hipotesis dilakukan pada setiap cacat dan konsumsi energi. Pengambilan keputusan 

selain menggunakan model diatas juga menggunakan output grafik dari software minitab. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  
3.1 Mesin Hot Press 

Berikut ini adalah hasil mesin hot press yang telah jadi dibuat: 

 
 

Gambar 4.  Mesin Hot Press 
 

Mesin hot press merupakan mesin yang mampu mendaur ulang limbah plastik HDPE menjadi 

lempengan plastik yang dapat digunakan kembali. Prinsip kerja mesin menggunakan panas dan 

tekanan, berbeda dengan mesin di pasaran yang menggunakan prinsip injeksi dan tekanan. 

Keunggulan lain mesin yang dibuat ini adalah harganya terjangkau, fakta di pasaran harga mesin 

plastik yang mencapai ratusan juta. Mesin ini juga portable dan ringan sehingga sangat mudah untuk 

dipindah tempatkan.  

Plastik HDPE yang didaur ulang bisa berasal dari mana saja, proses awal adalah pencucian, 

pencacahan kemudian pencetakan. Berikut adalah hasil daur ulang plastik HDPE tutup botol air 

mineral. 

 
 

Gambar 5. Plastik Hasil daur ulang dari tutup botol 
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3.2 Pengujian Cacat Flashing 

Pengujian Normal Plot menggunakan software minitab untuk mengetahui faktor yang signifikan 

dimana faktor yang signifikan ditandai dengan titik berwarna merah.Berikut adalah hasil pengujiannya: 

 

 
 

Gambar 6. Normal Plot Flashing 
 

Gambar 6 diatas menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap cacat  

flashing adalah interaksi faktor AB dan faktor BC yaitu  interaksi temperatur pemanasan dan waktu 

pemanasan serta interaksi antara  waktu pemanasan dan temperatur pembukaan. 

3.3 Pengujian Cacat Warpage 

Pengujian Normal Plot menggunakan software minitab untuk mengetahui faktor yang signifikan 

dimana faktor yang signifikan ditandai dengan titik kotak berwarna merah.Berikut adalah hasil 

pengujiannya: 

 

 
 

Gambar 7. Normal Plot Warpage 
 
Gambar 7 diatas menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap cacat 

Warpage  adalah faktor A yaitu  Temperatur pemanasan, faktor C yaitu  waktu pemanasan dan 

interaksi antara faktor ABC yaitu temperatur pemanasan, waktu pemanasan dan temperatur 

pembukaan 
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3.4 Pengujian Konsumsi Energi  

Pengujian Normal Plot menggunakan software minitab untuk mengetahui faktor yang signifikan 

dimana faktor yang signifikan ditandai dengan titik kotak berwarna merah.Berikut adalah grafik hasil 

pengujiannya: 

 
 

Gambar 8. Normal Plot Konsumsi Energi 
 
Gambar 8 diatas menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap Konsumsi 

energi pencetakan adalah faktor A yaitu  Temperatur pemanasan, faktor B yaitu  waktu pemanasan 

dan interaksi antara faktor A dan B yaitu temperatur pemanasan dan waktu pemanasan. 

4. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap cacat dan konsumsi energi dalam pencetakan, maka 

berikut adalah kesimpulan ang dapat diambil: 

a. Pengujian terhadap cacat Flashing, faktor yang berpengaruh signifikan terhadap cacat 

flashing yaitu interaksi faktor AB dan faktor BC yaitu  interaksi temperatur pemanasan dan 

waktu pemanasan serta interaksi antara  waktu pemanasan dan temperatur pembukaan 

b. Pengujian terhadap cacat Warpage, faktor yang berpengaruh signifikan terhadap cacat 

Warpage adalah faktor A yaitu  Temperatur pemanasan, faktor C yaitu  waktu pemanasan 

dan interaksi antara faktor ABC yaitu temperatur pemanasan, waktu pemanasan dan 

temperatur pembukaan  

c. Pengujian terhadap Konsumsi energi pencetakan, faktor yang berpengaruh signifikan 

terhadap besarnya konsumsi energi yaitu faktor A yaitu  Temperatur pemanasan, faktor B 

yaitu  waktu pemanasan dan interaksi antara faktor A dan B yaitu temperatur pemanasan dan 

waktu pemanasan 
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ABSTRACT  
National identity is a must for society who admit themselves belong to any nation and country. This 

identity will lead the society to global community interaction including all the social aspects. In accordance to that 
issue, "sense of belonging" of any national identity is a must. National identity is a "nation-state" identity which 
attaches to the nation including its juridical-social instruments. For Indonesia, national identity is in this 
globalization era faced to reconstruction process in order to be in line with country constitution. In relation to that 
phenomenon, there are many ways could be done to strengthen the national identity, specifically for Indonesia 
national identity. One relevant alternative way to strengthen national identity is through many innovative research 
conducted by high education institutions. Innovative research is indicated by several aspects, that is, the 
research which be able to improve nation competitiveness in terms of: (1) developing and/or producing products, 
(2) developing and/or producing policy, (3) developing science and technology, (4) preserving value and culture, 
and (5) enpowering society thoroughly and continuously. The research conducted by high education institutions 
is hoped to be the major driven for strengthening national identity.  

 
Keywords: national identity, innovative research, globalization 

 
ABSTRAK 

Jati diri bangsa merupakan keharusan bagi siapaun yang mengatasnakaman dirinya sebagai sebuah 
bangsa dan negara. Identitas ini akan mengantarkan mereka dalam kancah pergaulan masyarakat global 
dengan segala piranti sosialnya. Bertalian dengan hal itu, maka “kepemilikan” atas sebuah jati diri merupakan 
sebuah keharusan. Jati diri bangsa merupakan identitas “nation-state” yang melekat peda kedirian sebuah 
bangsa, lengkap dengan instrument-instrumen yuridis-sosialnya. Untuk kasus Indonesia, identitas kebangsaan 
ini masih dihadapkan pada proses “penjadian” atau “rekonstruksi”  agar benar-benar sesuai dengan amanah 
konstitusi negara di tengah-tengah era global yang kian menggejala. Sehubungan dengan hal itu, banyak cara 
yang bisa dilakukan untuk penguatan jati diri bangsa, terutama jati diri ke-indonesia-an, yang di era generasi now 
saat ini terdeteksi mulai memudar. Salah satu alternative yang dipandang relevan dikembangkan dalam upaya 
penguatan jati diri bangsa adalah melalui riset inovatif yang banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi. 
Risearch inovatif dicirikan oleh beberapa aspek, yaitu penelitian yang mampu meningkatkan daya saing bangsa 
dengan arah: (1) mengembangkan dan/atau menghasilkan produk, (2) mengembangkan dan/atau menghasilkan 
kebijakan publik, (3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) melestarikan nilai dan budaya 
bangsa, dan (5) memberdayakan masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Penelitian-penelitian dilakangan 
pendidikan tinggi, mestinya mampu menjadi motor utama (major driven) bagi penguatan jati diri bangsa.  
 
Kata Kunci: jati diri bangsa, riset inovatif, globalisasi 

 

 

1. Pengantar 

Warna bangsa dalam kontestasi kenegaraan berubah secara drastis pada tahun 1999, yaitu 

dengan lahirnya orde reformasi beserta segala inovasi dan rekonstruksi elemen yang mengiringinya. 

Sebelum gerakan demokratisasi merebak, persoalan persatuan dan kesatuan bangsa sangat intensif 

dilakukan dan terpelihara dengan baiknya, walaupun resonansi ritme sosial tetap mengiringinya. 

Namun modal sosial yang sangat kuat dan tumbuh bersama-sama dengan kebangkitan nasional 

tersebut, dikelola secara simultan dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, serta pendekatan yang 

relatif represif dan mengedepankan stabilitas politik, sehingga memicu lahirnya bibit-bibit unggul 

“pembaharuan”. Persoalan-persoalan yang bernuansa separatisme kedaerahan dapat diredam atas 

nama pendekatan stabilitas politik, dengan nuansa pembangunan ekonomi yang secara artifisial 

cukup memuaskan, untuk memenuhi basic needs rakyat, dalam balutan sentralistik yang sedemikian 

rupa. Pada saat terjadinya krisis ekonomi yang dahsyat pada akhir tahun 1997, yang akhirnya tidak 

dapat diatasi dan kemudian disusul oleh krisis multidimensional akibat sinergi negatif antara berbagai 

aspek politik, ekonomi, social, yang ibaratnya “api dalam sekam”, maka meledaklah ketidakpercayaan 

public, sehingga orde saat itu runtuh yang melahirkan orde reformasi sebagaimana yang kita jalani 

saat ini.  

Salah satu side effect runtuhnya orde baru adalah berkembangnya sikap skeptis terhadap 
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ideologi Pancasila,  akibat trauma atas pendekatan doktriner “eka prasetya panca-karsa” dalam 

formula penataran P4 yang menjadikan Pancasila  kurang mencerminkan keseimbangan antara 

moralitas institusional, sosial dan sipil, bahkan menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup di luar 

penafsiran nilai-nilai yang diformalkan. Kondisi gamang terhadap ideologi Pancasila telah 

menyurutkan makna ideologi, baik sebagai perekat persatuan bangsa maupun sebagai the 

predictability function of ideology. Ada sejumlah fakta perjalanan bangsa yang bisa dijadikan sebagai 

penegasan atas hal tersebut, seperti: (1) munculnya gerakan radikalisme yang tidak jarang disertai 

dengan langkah- langkah anarkhis, kekerasan dan amuk massa, (2) munculnya terorisme, yang 

dipicu oleh radikalisme dengan memanfaatkan melemahnya ideologi Pancasila, (3) toleransi terhadap 

perbedaan pendapat sangat lemah, (4) munculnya elemen-elemen separatisme dan 

kedaerahan/primordialisme, dengan menafsirkan otonomi daerah sebagai federalism, (5) pendekatan 

fragmentatif dalam menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan, (6) etiadaan atau kelangkaan tokoh 

panutan, sehingga memicu perasaan gotong-royong, solidaritas dan kemitraan yang lemah pula, dan 

(7) ketidaksepahaman dalam mensikapi proses globalisasi, sehingga menjadikan iklim investasi yang 

buruk dan larinya modal asing (foreign direct investment) sebagai the final aftermath.  

Kondisi kebangsaan yang demikian, masih menjadi jaminan bagi bangsa Indonesia, bahwa 

bangsa ini akan tetap kokoh berdiri dan persatuan serta kesatuan nasional baik yang bernuansa 

struktural maupun solidaritas social, tetap bisa dipertahankan di negeri ini. Sebab bangsa Indonesia 

memang didirikan atas dasar falsafah non-primordialisme, melainkan atas dasar sense of common 

suffering, akibat penjajahan asing yang berates tahun lamanya. Hal ini membuktikan bahwa fondasi 

berdirinya bangsa ini adalah pluralisme dengan semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” atau “unity ini 

diversity/e pluribus unum”. Semboyan ini sangat bermakna, karena di dalamnya terkandung elemen-

elemen: diversity, unity, harmony, tolerance and peace. Fakta ini tidak hanya bernuansa domestik, 

tetapi juga mondial mengingat pengaruh globalisasi, yang menjadikan dunia ini sebagai the global 

village, yang anti terhadap segala perilaku diskriminatif.  

Mendiskusikan atau membicarakan mengenai membangun jati diri pada dasarnya merupakan 

proses penumbuhan dan pengembangan nilai-nlai luhur yang terpancar dari hati nurani melalui mata 

hati kita, dan direfleksikan dalam pemikiran, sikap dan perilaku kita dalam berbangsa dan bernegara. 

Pada dasarnya jati diri bangsa dipengaruhi oleh perkembangan sistem nilai yang dianut dan 

dipahami, yang senantiasa berubah secara dinamis mengikuti paradigma yang berlaku dimana 

masyarakat itu bertumbuh dan berkembang. Paradigma sebagai suatu himpunan pendapat atau 

pengertian yang dapat memberikan jawaban atau penjelasan pada suatu pertanyaan ilmiah; atau 

pendefinisian dari suatu anggapan untuk berbagai masalah dan metode yang absah atau suatu 

kriteria untuk menentukan permasalahan yang dipertanyakan. Bersandar pada kontekstualitas 

tersebut, pergantian suatu paradigma dengan paradigma yang baru merupakan kejadian ilmiah yang 

diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam proses peralihan paradigma tersebut 

seringkali terjadi atau tidak berlangsung secara mulus, karena selalu terdapat masyarakat pendukung 

paradigma lama dan pendukung paradigma baru. Hal ini bisa saja berlangsung lama, yang dipicu 

rasa keengganan pemeluk paradigma lama untuk mengakui keunggulan paradigma baru.  

Merujuk pada konstelasi paradigm jati diri bangsa Indonesia sebagaimana yang kita pahami 

saat ini, maka kegiatan-kegiatan penelitian yang inovatif atau inovatif researchs mestinya mampu 

memainkan peranan yang memadai sebagai langkah terstruktrur bagi penguatan jati diri kebangsaan. 

Melalui researchs inovatif, akan mampu diformulasikan berbagai strategi, pendekatan, dan model 

serta diproduksinya meda, hipotesis, serta generalisasi baru penguatan jati diri bangsa. Research 

inofatif mestinta mampu memainkan peranan yang memadai dalam upaya peneguhan dan penguatan 

jati diri bangsa dalam balutan serta prinsip-prinsip ilmiah yang layak untuk dilakoni. Berdasarkan 

rasional tersebut, maka sajian singkat ini akan mengetengahkan bahasan terkait dengan silogisme 

serta konstelasi jati diri bangsa dalam paradigm penelitian inovatif (walau terkesan dipaksakan), 

namun dengan sanfaran pada kajian teoritis-empiris yang lebih banyak merujuk pada pengalaman 

serta temuan penelitian yang telah ada saat ini. Tentu, formulasi kajian yang ada dalam sajian singkat 

ini, bukanlah jawaban mujarab atas berbagai phenomena kebangsaan yang ada saat ini, namun 

minimal melalui kajian ini kita akan mampu memahami secara baik tentang apa dan bagaimana 
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mestinya kita sebagai sebuah anggota komunitas ke-indonesia-an dalam bingkai negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

 

2. Pembahasan 

1. Globalisasi dan Peneguhan Identitas Kebangsaan 

Sebagai sebuah proses, globalisasi bertujuan untuk menghomogenisasi berbagai bidang, 

dengan tanpa pengecualian. Proses ini disebarluaskan melalui instrumen teknologi informasi yang 

dikontrol oleh negara-negara maju sehingga negara-negara berkembang seperti Indonesia lebih 

diposisikan sebagai fihak yang dipengaruhi (objek). Konsekuensinya, identitas negara-negara maju 

(pengontor) berkembang secara cepat dan mudah dan diikuti oleh banyak masyarakat Indonesia. Hal 

ini mengindikasikan bahwa globalisasi sesungguhnya mengancam identitas Indonesia sebagai 

sebuah bangsa dan negara. Karena itu, adalah penting dan mendesak untuk menyelesaikan 

permasalahan ini dengan merevitalisasi identitas kebangsaan Indonesia. Ian Clark memandang 

globalisasi sebagai salah satu penyebab berakhirnya Perang Dingin karena globalisasi telah 

mendorong marjinalisasi Uni Sovyet dengan menyingkap kelemahan-kelemahan di dalam negara 

komunis itu. Pada saat yang sama, globalisasi juga muncul sebagai efek Perang Dingin. Karena itu, 

globalisasi dapat dikatakan sebagai sistem kontinuitas antara tatanan pada Perang Dingin dan pasca-

Perang Dingin (Clark dalam Baylish  dan Smith 2001, 737).  

Bermula dari kontinuitas tersebut, nilai-nilai Barat yang khas AS semakin kencang 

dipromosikan ke banyak negara. Identitas kultural yang semula hanya dianut dan berlaku di 

komunitas tertentu diglobalkan ke seluruh wilayah dunia. Globalisasi kian mudah berproses seiring 

dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi. Dalam hal ini, jaringan internet 

memegang peran terbesar dalam melancarkan penyebaran identitas lokal dan nasional suatu negara 

ke ranah global. Sementara Manuel Castells (1996) mengatakan bahwa meluasnya jejaring 

komunikasi yang menyebabkan hubungan antarmasyarakat di seluruh dunia berjalan secara cepat 

dan dekat telah menimbulkan dilema antara tetap bertahan dalam identitas asli (the self) atau ikut 

melebur dalam identitas masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat jaringan global 

(the net). Kuatnya penetrasi budaya yang terglobalkan menyebabkan sebagian orang merasa 

identitas aslinya telah usang karena tidak sejalan dengan globalisasi. Mereka lantas mengalami krisis 

identitas dan akibatnya meninggalkan the self untuk bergabung dalam the net yang justru kian 

mengancam eksistensinya sebagai sebuah bangsa-negara. 

Bagi Indonesia, merasuknya nilai-nilai luar melalui proses globalisasi ke masyarakat Indonesia 

merupakan ancaman bagi kelestarian identitas dan budaya asli yang mencitrakan nasionalitas 

kebangsaan dan lokalitas khas sebagai fondasi kebudayaan nasional. Sebagai sebuah bangsa, 

Indonesia merupakan wilayah menyatu yang merupakan tempat hidup dan berkembangnya beragam 

suku bangsa, bahasa daerah, dan kebudayaan lokal. Persoalannya, semangat persatuan itu kini 

semakin memudar seiring menjamurnya pemakaian budaya asing dan penggunaan bahasa Inggris 

yang disebarkan oleh arus globalisasi ke masyarakat Indonesia. Kebudayaan konvensional yang 

memposisikan dan merevitalisasi tepo seliro, toleransi, keramah tamahan, penghormatan pada yang 

lebih tua juga digempur oleh pergaulan bebas dan sikap individualistik sebagai akibat dari globalisasi. 

Pada konteks ini, kesalahan dalam merespon globalisasi bisa berakibat pada memudarnya identitas 

kebangsaan. Bersandar pada rasional tersebut, maka revitalisasi identitas kultural Indonesia 

merupakan langkah penting dan mendesak untuk dilakukan melalui serangkaian upaya strategis 

termasuk jalur penelitian-penelitian ilmiah oleh pendidikan tinggi dan sejenisnya.  

Globalisasi merupakan dimensi lain dari globalism, selain interdependensi. Globalism 

merupakan jaringan antara negara-negara di dunia yang terhubung secara interdependensi dalam 

jarak yang melintasi benua (multicontinental distances). Salah satu bentuk globalism yang 

ditingkatkan oleh globalisasi adalah social and cultural globalism. Pada tingkatan tertinggi, social 

globalism mempengaruhi kesadaran individu dan sikapnya terhadap budaya, politik, dan identitas 

personal. Keohane dan Nye menilai globalism sebagai “thin globalization”. Sedangkan era globalism 

sekarang adalah “thick globalism”. Tingkat kepadatan globalism di era kontemporer ditandai oleh 

peningkatan density networks, institutional velocity, dan transnational participation (Keohane dan 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017  923 

Nye, 2000). Pada tataran dunia kontemporer, globalisasi berkembang sebagai proses dengan empat 

karakteristik, yaitu: (1) rentangan aktivitas ekonomi, sosial, dan politik melintasi batas-batas politik 

sehingga kejadian, keputusan, dan aktivitas di suatu wilayah dunia memiliki arti signifikan bagi 

individu dan komunitas di wilayah yang berjauhan, (2) intensifikasi dan interkoneksitas di hampir 

semua aktivitas social, (3) akselerasi proses dan interaksi global karena evolusi sistem transportasi 

dan komunikasi meningkatkan kecepatan pergerakan ide, berita, barang, informasi, modal, dan 

teknologi ke seluruh dunia, dan (4) peningkatan ekstensifitas, intensifitas, dan kecepatan gerak 

interaksi global yang ditandai dengan penajaman efek kejadian lokal terhadap situasi global dan 

konsekuensi serius peristiwa global terhadap dinamika lokal sehingga memunculkan kesadaran 

global kolektif (McGrew dalam Baylish dan Smith, 2001). 

McGrew, Anthony Giddens (1990) menganggap globalisasi sebagai “the intensification of 

worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped 

by events occuring many miles away and vice versa.” Nilai-nilai lokal yang berkembang di wilayah-

wilayah berbeda dan berjauhan di dunia saling bertemu dan berinteraksi dalam relasi sosial yang 

berjalan secara intensif. Dalam globalisasi, hasil dari relasi itu cenderung memantapkan eksistensi 

nilai-nilai yang berasal dari negara-negara maju dan menyingkirkan nilai- nilai tradisional di negara-

negara berkembang dan miskin. Hal itu disebabkan nilai- nilai negara maju dianggap modern 

sehingga harus dianut dan nilai-nilai negara berkembang dipandang terbelakang sehingga perlu 

ditinggalkan. Pada konteks ini, globalisasi merupakan bagian ekstrem dari interdependensi 

antarnegara. Implikasinya, negara menjadi jauh lebih lemah sebagai aktor sehingga keberadaannya 

menjadi usang. Jika globalisasi dipandang sebagai transformasi sifat negara, maka negara tetap 

memegang peran sentral. Ini mendorong gagasan negara yang terglobalisasi (globalized state) 

sebagai bentuk negara. Negara menjadi berbeda dari sebelumnya, tetapi tidak usang. Globalisasi 

tidak menyebabkan negara hilang, melainkan merupakan proses transformasi negara menuju 

globalized states. Ketika menjadi globalized states, identitas negara dapat mengalami perubahan 

(Clark dalam Baylish dan Smith 2001, 739-740).  

Pada tiga klasifikasi sebagaimana yang dipolakan oleh Manuel Castells, identitas negara 

termasuk dalam klasifikasi pertama, yaitu legitimising identity, yaitu identitas yang dikonstruksikan 

oleh institusi secara umum dan negara secara khusus. Klasifikasi kedua, resistence based identity, 

yaitu identitas dari kelompok yang merasa ditekan untuk mengonstruksi identitasnya sesuai dengan 

sistem yang menyubordinatnya. Klasifikasi ketiga, project based identity, merupakan identitas yang 

muncul dari identifikasi diri berdasarkan proyek kepentingan tertentu (Castells, 2006). Identitas 

kenegaraan sebagai sesuatu yang dikonstruksi oleh masyarakat untuk memberi makna pada 

kehidupannya. Ketika ditarik ke tingkat nasional, negara telah berperan secara sengaja 

mengonstruksi identitas kebangsaannya. Reaksi negara terhadap globalisasi yang tidak 

memperlihatkan representasi masyarakat mendorong peningkatan jumlah orang yang menegakkan 

identitas kolektif mereka bersandar pada prinsip komunalitas (Castells, 2006). Di sisi lain, konsep ini 

memiliki variasi tipologis yang bertingkat dari individu ke regional dan nasional. Identifikasi yang sama 

juga dibutuhkan untuk menentukan identitas nasional sebuah negara. Kecenderungan homogenisasi 

yang dibawa globalisasi tampak begitu kuat sehingga suatu negara bisa kehilangan keunikan 

identitasnya. Upaya homogenisasi ini menyebabkan partikularitas budaya hilang, identitas kultural 

musnah, dan pemikiran kritis lenyap (Castells, 2006). Bertalian dengan hal tersebut, bagaimana 

sebuah bangsa-negara mampu menegakkan identitas dan jati dirinya sangat ditentukan oleh 

seberapa mampu warga negaranya memfilterisasi pengarug luar dan mengelola arus global menjadi 

kekuatan local yang mengglobal. Atau dalam konstruksi pemikiran Fukuyama dikenal dengan 

glokalisasi terstruktur (Lasmawan, 2016). 

 

2. Ancaman Homogenisasi Globalisasi 

Indonesia merupakan pasar potensial bagi pencapaian tujuan homogenisasi global. Sebagai 

negara berkembang yang belum memiliki daya kompetitif tinggi dan posisi tawar setara dengan 

negara-negara maju, Indonesia menghadapi ancaman serius globalisasi terhadap identitas 

kebangsaannya. Di masa lalu, ketika perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tidak 
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sepesat sekarang, nilai-nilai identitas kultural Indonesia masih dipegang secara kuat oleh 

masyarakat. Tetapi kini, ketika nilai-nilai identitas asing dengan mudah dan cepat masuk ke rumah-

rumah penduduk melalui transformasi informasi, nilai-nilai identitas kultural Indonesia tampak  terkikis 

secara perlahan namun pasti. Proses homogenisasi sudah berlangsung sejak dimulainya era 

liberalisasi (trend pola barat) pada zaman Orde Baru. Sejak itu, konsumsi informasi menjadi kian tak 

terbatas, dimana hampir semua kalangan dapat memperoleh informasi apapun tanpa adanya 

batasan dan cenderung menyerapnya tanpa mempertimbangkan efek positif dan negatif bagi 

identitas kebangsaannya. Modus dan skala globalisasi di masa kini telah berubah, dimana secara 

terstruktur dunia mengalami Revolusi 4T (Technology, Telecomunication, Transportation, Tourism) 

yang memiliki efek pendorong global dominan sehingga batas antar wilayah semakin kabur dan 

berujung pada terciptanya global village seperti yang pernah diprediksikan Marshall McLuhan 

(Lasmawan, 2016).  

Fakta empiris tersebut telah memunculkan melunturnya nilai-nilai identitas kebangsaan secara 

masif. Bukti nyata terkait hal tersebut dapat dilihat pada gaya bahasa, gaya berpakaian, pola 

konsumsi, dan kebutuhan atas teknologi informasi. Dahulu, bahasa Indonesia dijadikan alat 

komunikasi utama, tetapi sekarang penggunaan bahasa persatuan ini dicampuradukkan dengan 

bahasa Inggris sehingga muncul kata-kata “dicancel”, “didelay”, “ “menchallenge”, “mengendorse”, 

dan kata-kata lainnya. Pada berbagai momentum, kita lebih sering melihat masyarakat dengan 

senang dan berbangganya menggunakan bahasa Inggris karena dipandang lebih modern dan 

terkatagori generasi now. Dilihat dari perspektif tata berpakaian, kebanyakan masyarakat saat ini 

cenderung lebih memilih busana asing daripada busana khas daerahnya. Pola konsumsi sebagian 

masyarakat juga beralih pada makanan-makanan cepat saji (fastfood) yang bisa didapatkan di 

berbagai restoran cepat saji yang telah merambah sampai ke pedesaan. Masyarakat menilai 

globalisasi telah mendorong terciptanya kecepatan, efisiensi, efektivitas yang bermuara pada 

kepraktisan dalam segala menjalani kehidupan, dimana mereka abai akan dampak negative dari era 

global itu sendiri. Berkenaan dengan cerita factual di atas, modal dasar bangsa Indonesia untuk 

menghadapi itu semua adalah nilai-nilai dasar yang telah menjadi konsensus final, yaitu Pancasila, 

UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI di tambah Wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan 

geostrategi. National resilience pada hakikatnya merupakan the level of civilization suatu bangsa 

yang tidak dapat diukur hanya dengan dasar parameter kemampuan defence and security, 

pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan perkapita. Ketahanan (resilience) mestinya diartikan 

dalam kerangka competency yang mengandung makna… deals effectively with pressure, maintains 

focus and intensity and remains optimistic and persistent even under adversity, recovers quickly from 

setback effectively balance personal life and work (Schultz, 2005). Wawasan nusantara sebagai 

outlook akan memberi arah bagi setiap warga negara indonesia dan segenap komponen bangsa 

indonesia, untuk senantiasa menjaga dan memelihara persatuan bangsa dan kesatuannya sebagai 

sebuah bangsa dan negara. Meujuk pada kondisi dan proses hegemonisasi tersebut, maka kita harus 

mengatasi hal ini secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan persatuan dan 

kesatuan bangsa serta memposisikan rakyat sebagai penikmat kedaulatan rakyat.  

Profesionalisme pada konteks pembangunan jati diri kebangsaan, tidak hanya mengandung 

nuansa expertise yang memadai dari seseorang yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, 

tetapi harus disertai karakter semangat altruistik atau pengabdian sosial yang tinggi (sense of social 

responsibility) dan rasa kesejawatan (corporateness) serta ketaatan kepada kode etik yang berlaku 

dalam profesinya masing-masing. Rasa percaya diri (self confidence) seorang pemimpin sangat 

dibutuhkan untuk membangun ketahanan nasional masyarakatnya, karena kedirian seorang 

pemimpin seperti motivasi untuk maju, bijak, profesional, tidak sombong, hidup sederhana, jujur 

(honesty is the fisrt chapter of wisdom), sadar akan pentingnya team work, suka bekerja keras (every 

great achievement is the story of flamming heart), berani mengambil risiko secara terukur (calculated 

risk), tidak dapat hanya diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui proses penghayatan 

yang empiris mulai dari tahap-tahap (stages); mengenal (acquaintance), menyadari lebih dalam 

(awareness) kemampuan menilai (attitude) dan membentuk perilaku (behaviour) pemimpin itu sendiri. 

Artinya, penguatan jati diri kebangsaan dan pembangunan benteng keindonesiaan, membutuhkan 
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role model dari seorang pemimpin untuk dijadikan sebagai panutan. Beranjak dari semua itu, maka 

berbagai consensus nasional seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, 

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, mestinya diposisikan sebagai “jati diri bangsa” dan 

ditempatkan sebagai margin of apprecfiation. Disisi lain, era reformasi dan globalisasi itu sendiri telah 

memprasyaratkan kita sebagai sebuah bangsa, untuk menghormati pelbagai persyaratan untuk living 

in dignity yang merupakan segitiga yang bersifat universal yaitu demokrasi, rule of law dan 

penghargaan atas hak azasi manusia.  

Bersandar pada analisis konseptual dan pengalaman empiris di atas, maka dalam upaya 

menghadapi hegemonisasi globalisasi dan penguatan jati diri kebangsaan, maka mau tidak mau kita 

harus memperkuat kedirian kita sebagai personal, masyarakat, dan bangsa dengan piranti-piranti nilai 

budaya yang luhur serta consensus nasional secara yuridis. Kedepan, untuk membangun jati diri 

bangsa serta “nilai tawar” bangsa dalam konstelasi global, maka mendesak untuk dikembangkan apa 

yang oleh kita dikenal dengan transformational leadership dengan karakter yang meliputi: (1) able to 

set out bold vision, (2) skilled in marshalling the intellectual and emotional equity of their people, (3) 

caring for the individual at the highest level, (4) ability to mind the mind, (5) quick to recoqnize good 

ideas and have the intellectual honesty, (6) the imperative on institutionalization, to ensure continuity 

without disruption, and (7) wilingness to move away from his conventional role. Melalui 

pengembangan kompetensi tersebut, maka kita berharap jati diri bangsa kita makin kokoh di era 

homogenisasi global, buka justru makin terkikis karena kealfaan dari kita sebagai garda depan 

bangsa dan negara. Hal ini penting, karena thinking globally mengandung pesan agar kita semua, 

khususnya para pemimpin berusaha untuk memahami keanekaragaman sistem ekonomi, budaya, 

hukum dan politik, sebagai bagian dari warga negara dunia dengan visi dan nilai-nilai yang open 

ended. A home centric view will not be tolerated. Global leaders need to have a global level when 

making decisions (think globaly act locally). Hal ini mendesak dilakukan, karena homogenisasi 

globalisasi sebagai sebuah kondisi tak terelakkan yang harus disikapi secara strategis oleh semua 

negara, termasuk Indonesia. Prosesnya yang menyebar ke segala arah menembus batasan region 

kenegaraan, dan mendorong terciptanya sinergisitas identitas kultural local, yang bermetamorfosis 

menjadi identitas kebangsaan yang dianut masyarakat global. Akibatnya, identitas kenegaraan 

sebuah bangsa yang tidak mampu mengglobal menghadapi ancaman serius dari penetrasi 

homogenisasi. Terkait dengan konsepsi tersebut, maka ketika nasionalisme dipandang sebagai 

“kesetiaan primordial dan solidaritas berbasis asal-usul”, masih harus berhadapan dengan “anomali 

nasionalisme” yakni ketika berhadapan dengan modernisasi yang membuat orang cenderung 

berperilaku individualis, lebih mementingkan diri sendiri sebagai pilihan rasional ketimbang negara, 

sehingga terkadang identitas kebangsaan menjadi taruhannya. 

 

3. Jati Diri Bangsa dan Dinamika Dunia Kampus (Pendidikan Tinggi) 

 Pembangunan dan penguatan jati diri kebangsaan pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari 

peran serta dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi sebagai sumber inovasi dan lahirnya 

manusia-manusia terdidik bagi kebesaran bangsanya. Artinya bahwa dunia kampus mestinya mampu 

memainkan peranan yang strategis dalam kaitannya dengan mengatasi berbagai persoalan 

kebangsaan, khususnya menyangkut jati diri bangsa Indonesia. Jika dunia kampus hadir secara 

nyata serta konsisten dalam pembangunan integritas kebangsaan, atau hendak berkotribusi terhadap 

bangsanya, bentuk kontribusi yang paling utama adalah yang berangkat dari jati diri dan karakternya 

sendiri. Karena jati diri bangsa terbentuk ketika kita sebagai warga bangsa ini,  bersungguh-‐sungguh  

dalam  merumuskan  dan  menegakkan  jati diri kita masing-‐masing. Kalau perilaku kita sok-‐sok-‐an, 

mustahil kiranya kita bisa menegakkan jati diri dan karakter bangsa. Ada dua pertanyaan, yang untuk 

jawabannya, universitas perlu merefleksi jati diri secara seksama. Pertama, sebagai lembaga 

pendidikan, sejauhmana universitas telah ambil bagian dalam perubahan social kenegaraan? Kedua, 

sebagai lembaga keilmuan corak keilmuan macam yang telah dan akan dikembangkan sehingga 

perannya dalam perubahan sosial kebangsaan melekat dalam kesehariannya.  

Jika dalam kesehariannya universitas memang terlibat jauh dan efektif dalam mengarungi dan 

mengelola perubahan sosial, maka kontribusinya bagi penyelesaian masalah kebangsaan tidaklah 
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harus  “diada-‐adakan”. Karena jika corak keilmuan yang dikembangkan adalah yang berwatak 

transformatif, maka aktivitas pengembangan ilmu yang dilakukan dalam kesehariannya akan 

berkontribusi bagi penanganan masalah bangsa dan kenegaraan. Pengembangan keilmuan di dunia 

kampus perlu dihayati sebagai ilmu ‘tentang kita’, dan produksi pengetahuan melalui kegiatan 

keilmuan haruslah menambah pengatahuan kita. Sense ke-‐kita-‐an haruslah termanifestasikan dalam 

kegiatan keilmuan. Ketika meneliti Indonesia, yang harus dilakukan adalah melakukan refleksi kolektif 

tentang kita sebagai warga bangsa yaitu bangsa Indonesia. Agar bersifat transformatif, 

pengembangan keilmuan di universitas, khususnya melalui kegiatan penelitian, perlu 

memprioritaskan pengkajian tentang ‘kita’ dari pada mereka. Olah rasa kekitaan itulah yang 

memungkinkan pengembangan kelimuan melalui penelitian-penelitian inoovatif ambil bagian dalam 

proses perubahan sosial dan penanganan masalah identitas kebangsaan. Tanpa komitmen untuk 

ambil bagian dalam proses perubahan social kenegaraan, kegiatan keilmuan di dunia kampus hanya 

akan mengungkap apa yang seharusnya (das sollen). Oleh karena itu, sejauh ini sangat sedikit 

prestasi kita dalam mewujudkakan keberpihakan pada nilai ke dalam dunia nyata. Kita mendudukkan 

pendidikan sebagai proses yang apolitis. Biasanya yang dituntut untuk dihasilkan para ilmuwan 

adalah ‘penjelasan ilmiah’, bukan ‘realita baru’ yang didambakan publik. Ketiadaan motif untuk 

melakukan transformasi telah menjadikan ilmuwan berwatak mendua. Di satu sisi, mereka menekuni 

dunia pendidikan dan berfikir seakan--akan perubahan sosial dapat diisolasi sebagai persoalan 

teknikalitas pembelajaran semata atau dalam penelitian yang informative belaka. Di sisi  lain,  dirinya  

tampil  optimis,  seakan-akan  teknikalitas  tersebut bermuara pada perubahan sosial politik 

kebangsaan dimana universitas (kalangan akademisi) beraktivitas. Menelisik pengembangan 

keilmuan dikalangan universitas saat ini, kebanyakan ilmu yang dikembangkan adalah ilmu yang 

informatif, namun belum transformatif. Ilmuwan sudah merasa cukup dengan memberi informasi 

berbasis kajian ilmiahnya, namun tidak berkewajiban untuk menghasilkan perubahan atas persoalan 

kebangsaannya. Lebih dari itu, secara diam-diam metodologi keilmuan yang digunakan justru 

mengekang dunia kampus untuk ambil bagian secara meluas dalam menghasilkan 

perubahan/penanganan masalah-masalah kebangsaan. Pengekangan itu justru dilakukan demi 

menjaga atau atas nama obyektifitas ataupun kenetralan kajian akademik.  

Bertalian dengan silogisme di atas, gagasan tentang pendidikan sebagai reproduksi nilai, 

sudah lama dikenal dan sudah banyak diperjuangkan. Kealphaan kita selama ini sebetulnya hanya 

pada level operasionalisasi atau penjabaran. Tidak banyak lembaga pendidikan tinggi yang dengan 

seksama dan komprehensif menjabarkannya. Belum cukup seksama kita menjabarkan gagasan 

sederhana tersebut ke dalam praktek pengelolaan universitas, pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat, praktek pengembangan kurikulum. Artinya bahwa, seperangkat 

agenda reorientasi masih diperlukan jika dunia kampus betul-betul hendak menjadi katalisator, kalau 

bukan faktor penentu, perubahan social kenegaraan, terlebih dalam upaya penguatan jati diri 

kebangsaan yang saat ini benar-benar sangat dibutuhkan. Jika dunia kampus benar-benar ingin 

mengembangkan kegiatan pendidikan, terutama penelitian keilmuan  yang  transformatif,  maka ada 

begitu banyak masalah kolektif (kebangsaan) yang langsung atau tidak langsung akan ikut 

tertanggulangi. Untuk itu, dunia kampus mestinya tidak semata-mata mengembangkan citra 

(branding) sebagai lembaga pendidikan dan keilmuan yang transformatif, namun juga memiliki haluan 

yang jelas dalam menyikapi berbagai persoalan kenegaraan yang kian merebak saat ini. Artinya 

bahwa: (1) harus ada nila--nilai tertentu yang disepakati untuk diproduksi, dan (2) ukuran 

keberhasilan pendidikan dan peneli-tian inovasi dikalangan dunia kampus adalah tereproduk-sinya 

nilai-‐nilai tersebut dalam kiprah sehari-‐harinya. Jika kita bersepakat bahwa kegiatan penelitian 

inovatif sebagai  proses   reproduksi   nilai-nilai, maka terlebih penting dari itu, nilai kebangsaan 

merupakan hal yang niscaya dijunjung tinggi, mengingat kebangsaan adalah  salah  satu  ekspresi  

kebersaamaan sebagai sebuah komuinitas dalam regulasi yang bersifat yuridis-formal. Komitmen 

untuk mengem-bangkan nilai-nilai inovatif melalui praktek pendidikan dan penelitian transformatif, 

akan bermuara pada pengembangaan kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan cara 

ini, sekali lagi, keterlibatan kita dalam pengembangan rasa kebangsaan bukanlah sekedar wacana 

yang bersifat informative, melainkan benar-benar harus diletakkan pada koridor nilai-nilai kebangsaan 
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yang riil serta bermanfaat bagui kemaslahatan masayarakat luas. 

 

4. Riset Inovatif dan Penguatan Jati Diri Bangsa (ke-Indonesia-an) 

Sejalan dengan Tujuan Renstra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-

2019 Nomor 3, yaitu ketersediaan Pendidikan Tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan dengan 

kebutuhan pembangunan nasional sehingga mampu berkontribusi secara nyata kepada peningkatan 

daya saing bangsa, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan menegaskan bahwa pada konteks 

ini dapat dicapai melalui Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. Bercermin pada negara-negara maju, maka tidak dapat disangkal bahwa salah 

satu factor utama pendukung kemajuan bangsa yang inovatif adalah penelitian, sehingga wajar jika 

mutu penelitian mereka berada di garis depan ilmu pengetahuan (Renstra Kemenristekdikti, 2015). 

Dalam merekonstruksi sistem ekonomi, sosial, budaya dan politik, pendidikan tinggi mestinya selalu 

mampu menciptakan terobosan baru untuk menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh 

dan karenanya penelitian perlu diarahkan pada inovasi dan tanggapan cepat terhadap kebutuhan 

masyarakat secara luas. Sejalan dengan konsepsi tersebut, bidang penelitian tidak harus selalu 

diartikan berorientasi pada produk dengan melupakan kajian iptek-sosbud mendasar yang dalam 

jangka panjang akan berdampak pada kemajuan ekonomi dan daya saing bangsa. Menyadari 

pentingnya peran penelitian di perguruan tinggi, maka perlu terus didorong terbangunnya sistem 

inovasi daerah dan nasional yang dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan daerah, 

nasional, dan global. Lembaga pendidikan tinggi hendaknya mampu untuk selalu menciptakan 

terobosan-terobosan yang inivatif dengan cara mengembangkan pusat-pusat unggulan nasional 

dengan memanfaatkan kepakaran yang ada di berbagai perguruan tinggi dengan fokus tertentu, baik 

berbasis sektor, komoditas, maupun isu strategis nasional, dengan melibatkan berbagai disiplin 

keilmuan. 

Hasil-hasil penelitian oleh perguruan tinggi mestinya mampu dirubah menjadi novasi dengan 

melakukan hilirisasi dan komersialisasi berupa kerja sama dengan mitra industri atau pemerintah 

daerah dalam upaya turut serta menyejahterakan masyarakat dan membangun perekonomian 

Indonesia. Sebuah temuan yang tidak dikomersialkan bukan merupakan inovasi teknologi, melainkan 

merupakan invensi teknologi. Artinya bahwa, berbagai program pengembangan kewirausahaan 

dengan industri mitra dan pemerintah daerah harus berlandaskan kepada inovasi teknologi 

mengingat bahwa kemajuan sebuah negara tidak dapat dicapai tanpa pembangunan ekonomi yang 

berlandaskan pada teknologi dan pengetahuan. Sejalan dengan hal tersebut, maka perbaikan mutu 

penelitian akan dapat mewujudkan negara yang bermutu dan berwibawa, serta penguatan jati diri 

bangsa. Oleh sebab itu, maka kedepannya tema-tema skema riset dan pengabdian kepada 

masyarakat  harus berbasis kepada RIRN (Rencana Induk Riset Nasional) yang merupakan arah 

kebijakan riset nasional, serta semua hasil riset tersebut dapat dipetakan status teknologinya melalui 

tingkat kesiapan teknologi (TKT) atau technology readiness level (TRL) dalam mendorong hilirisasi 

dan komersialisasi hasil riset sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat serta mendorong 

terbangunnya eksistensi ke-indonesia-an yang mapan. Hingga saat ini, pemerintah telah menyatakan 

posisinya serta dukungannya terhadap riset-riset inovatif, terutama pada dimensi mutu dan kuantitas 

publikasi sebagai capaian kinerja penelitian. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 bahwa perguruan tinggi 

mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dimana paling sedikit 30% 

dialokasikan untuk kegiatan penelitian. Sejalan dengan dukungan tersebut, perguruan tinggi harus 

mampu mengelola dan menjawab peluang tersebut melalui produksi penelitian-penelitian yang 

inovatif dan berdaya saing tinggi. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi 

diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.  

Secara formal-yuridis sebenarnya eksistensi dan standarisasi inovasi penelitian di perguruan 

tinggi telah diatur dalam beberapa regulasi yuridis, antara lain: (1) Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 
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Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar 

yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan 

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa 

Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang 

sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam pasal 2 bahwa 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam 

menyeleng-garakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan visi tahun 2015-2019 sebagai berikut : “Terwujudnya 

pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing 

bangsa” Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang 

berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh 

keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, 

pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, 

dan jaringan, dan (3) lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa untuk 

dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai agent of 

economic development, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang 

dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas. 

Secara empiris, Perguruan Tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang 

mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk untuk kepentingan penguatan integritas 

kebangsaan. Ke depan, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat 

menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada upaya penguatan ke-

Indonesia-an, sebagai target akhir konstelasi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hal ini 

sebagaimana ditegaskan dalam Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, bahwa sasaran program dan 

indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat meliputi: (1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi, 

(2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti, (3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan 

kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti, (4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan 

pengembangan, dan (5) menguatnya kapasitas inovasi. Untuk pencapaian tujuan tersebut, maka 

mestinya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk 

mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi 

sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kemenristekdikti 2015-2019, yaitu: (1) menghasilkan 

penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional, (2) menjamin pengembangan penelitian unggulan 

spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif, (3) mencapai dan meningkatkan mutu 

sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia, dan (4) meningkatkan 

diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional 

(Renstra Kemenristekdikti, 2015). 

Sejalan dengan kaji petik yuridis dan empiris di atas, penguasaan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta pelestarian budaya dan pengembangan sumber daya 

manusia sangat diperlukan bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia memiliki 

kemampuan untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya alam maupun budaya bangsa 

menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi terhadap bangsa lain. Merujuk pada 

rasional tersebut, maka mestinya penelitian-penelitian di perguruan tinggi mampu: (1) mendorong dan 

menghasilkan riset-riset unggul yang dapat diimplementasikan guna memberi nilai tambah dan/atau 

inovasi-inovasi di bidang tata kelola, eco-growth, sosial keagamaan, dan budaya, (2) menjalin jejaring 

kalangan periset, akademisi dan penggiat riset di bidang tata kelola, eco-growth, sosial keagamaan, 

dan budaya, (3) menjalin kerja sama dan memberi dukungan kepada mitra publik ataupun korporasi 

pada bidang tata kelola, eco-growth, sosial keagamaan, dan budaya untuk menuju masyarakat 

Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, dan (4) melaksanakan misi kebangsaan 
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dalam hal mendorong riset strategis dan/atau lnovatif implementatif serta menciptakan nilai tambah 

guna pengembangan dan penerapannya bagi penguatan integritas kebangsaan Indonesia. Artinya, 

bahwa penelitian yang inovatif adalah penelitian yang mampu meningkatkan daya saing bangsa 

dengan arah : (1) mengembangkan dan/atau menghasilkan produk yang merujuk pada skala prioritas 

pembangunan nasional, (2) mengembangkan dan/atau menghasilkan kebijakan public yang aplikatif 

dan bersifat terminative maupun berkelanjutan, (3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang transformatif, (4) melestarikan nilai dan budaya bangsa dalam berbagai perspektif dan 

dimensinya, dan (5) memberdayakan masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Artinya melalui 

tangan-tangan dingin kalangan ilmuwan kampus, mestinya persoalan-persoalan kebangsaan 

terutama yang bertalian dengan jati diri bangsa, bisa terurai secara akuntabel dengan tetap 

mengusung moralitas akademik yang tinggi. 

 

3. Kesimpulan 

Salah satu side effect runtuhnya orde baru adalah berkembangnya sikap skeptis terhadap 

ideologi Pancasila, akibat trauma atas pendekatan doktriner “eka prasetya pancakarsa” dalam 

formula penataran P4 yang menjadikan Pancasila  kurang mencerminkan keseimbangan antara 

moralitas institusional, sosial dan sipil, bahkan menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup di luar 

penafsiran nilai-nilai yang diformalkan. Kondisi gamang terhadap ideologi Pancasila telah 

menyurutkan makna ideologi, baik sebagai perekat persatuan bangsa maupun sebagai the 

predictability function of ideology. 

Modus dan skala globalisasi di masa kini telah berubah, dimana secara terstruktur dunia 

mengalami Revolusi 4T (Technology, Telecomunication, Tran-sportation, Tourism) yang memiliki efek 

pendorong global dominan sehingga batas antar wilayah semakin kabur dan berujung pada 

terciptanya global village. untuk membangun jati diri bangsa serta “nilai tawar” bangsa dalam 

konstelasi global, maka mendesak untuk dikembangkan apa yang oleh kita dikenal dengan 

transformational leadership dengan karakter yang meliputi: (1) able to set out bold vision, (2) skilled in 

marshalling the intellectual and emotional equity of their people, (3) caring for the individual at the 

highest level, (4) ability to mind the mind, (5) quick to recoqnize good ideas and have the intellectual 

honesty, (6) the imperative on institutionalization, to ensure continuity without disruption, and (7) 

wilingness to move away from his conventional role. 

Pembangunan dan penguatan jati diri kebangsaan pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari 

peran serta dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi sebagai sumber inovasi dan lahirnya 

manusia-manusia terdidik bagi kebesaran bangsanya. Artinya bahwa dunia kampus mestinya mampu 

memainkan peranan yang strategis dalam kaitannya dengan mengatasi berbagai persoalan 

kebangsaan, khususnya menyangkut jati diri bangsa Indonesia. Jika dunia kampus hadir secara 

nyata serta konsisten dalam pembangunan integritas kebangsaan, atau hendak berkotribusi terhadap 

bangsanya, bentuk kontribusi yang paling utama adalah yang berangkat dari jati diri dan karakternya 

sendiri dalam bingkai ketajaman pisau bedah akademis. 

Penelitian yang inovatif adalah penelitian yang mampu meningkatkan daya saing dan jati diri 

bangsa dengan arah : (1) mengembangkan dan/atau menghasilkan produk yang merujuk pada skala 

prioritas pembangunan nasional, (2) mengembangkan dan/atau menghasilkan kebijakan public yang 

aplikatif dan bersifat terminative maupun berkelanjutan, (3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang transformatif, (4) melestarikan nilai dan budaya bangsa dalam berbagai perspektif dan 

dimensinya, dan (5) memberdayakan masyarakat secara luas dan berkelanjutan. 
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                                                             ABSTRACT 
 

This study was planned to be  done  in two  stages with the aim of  writing  a model of character 
development for  children at early ages  based on outbound in Singaraja city. The main outcome  reached in 
the first year of this study is the completion of  the draft for the character education development at early ages 
based on outbound. The model consists of ice breaking, game, and outbound which forms a whole and 
continuous program. While  at the second year it is expected that  a) the verification of the model of  character 
education development for children at early ages based on outbound that consists of ice breaking, game, and 
reflection as a whole and continuous program, b) the attainment of an innovative product in the form of  a 
model  for  character education development model for children at early ages based on outbound, c) the 
dissemination  of the model of character education development for children at early ages , and d)  the 
publication of the result of study in the form of a scientific article in a national journal or  a national scientific 
periodical. 
 
Keywords: model, character education, children at early ages, and outbound.     
 

ABSTRAK 

 
Penelitian yang direncanakan selama dua tahap ini bertujuan untuk menyusun model pengembangan 

pendidikan karakter pada anak usia dini berbasis outbound di Kota Singaraja. Hasil utama yang dicapai pada 
tahun pertama penelitian ini adalah: tersusunnya draf model pengembangan pendidikan karakter pada anak 
usia dini berbasis outbound. Model tersebut meliputi tiga tahap yaitu ice breaking, game, dan outbound yang 
merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkelanjutan. Sedangkan hasil penelitian yang diharapkan dapat 
dicapai pada tahun kedua adalah: a) terujinya model pengembangan pendidikan karakter pada anak usia dini 
berbasis outbound yang terdiri dari ice breaking, game, dan reflection secara utuh dan berkelanjutan, baik 
secara teoretik maupun empirik dalam satu kesatuan penciptaan inovasi bentuk-bentuk aktivitas bermain 
yang tepat serta sesuai tumbuh kembang dan karakteristik anak usia dini, b) diperolehnya produk inovatif 
berupa model pengembangan pendidikan karakter pada anak usia dini berbasis outbound, c) 
terdiseminasikannya model pengembangan pendidikan karakter pada anak usia ini, serta d) terpublikasinya 
hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal atau berkala ilmiah nasional. 

Kata kunci: model, pendidikan karakter, anak usis dini, dan outbound. 

 
1. Pendahuluan 

Anak usia dini (lahir-8 tahun) yang sehat fisiknya adalah anak yang aktif atau banyak 

bergerak. Saat terjaga hampir seluruh waktu anak dipergunakan untuk bergerak dengan 

menggunakan sebagian besar anggota tubuhnya seperti  berlari,  memanjat,  melompat,  

melempar  atau  gerakan  yang hanya melibatkan sebagian kecil tubuh seperti mendorong    

mobil-mobilan, menggunting,   menempelkan   kertas,   memakaikan   baju boneka atau 

menggambar. Gerakan yang pertama dikenal sebagai keterampilan gerakan/motorik kasar atau 

gross motor skills dan yang kedua adalah gerakan/motorik halus atau fine motor skills. Kedua 

gerakan ini memungkinkan anak untuk bermain sepanjang waktu, karena itu pulalah masa ini 

merupakan masa bermain. Pada awal usia dini (lahir - 3 tahun), koordinasi fisik setiap bagian 

tubuh anak belum sempurna. 

Kemajuan yang pesat akan dicapai anak, baik gross m a u p u n  f i n e  motor skills 

sehingga perkembangan motorik anak semakin matang pada usia 4-5 tahun. Ketika mencapai usia 

6-8 tahun, anak telah dapat menggunakan fisiknya secara baik. Koordinasi mata dengan tangan 
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dan antar tiap-tiap  anggota  tubuh  telah  berjalan  dengan  sempurna.  Anak  memiliki 

kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dan menggunakan otot-otot tubuhnya secara 

efektif. 

Perkembangan motorik sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek perkembangan lainnya. 

Anak yang kondisi fisiknya terlatih akan memiliki kesempatan lebih banyak dalam 

mengeksplorasikan  lingkungannya  sehingga dapat    lebih    mengenal    dan    memahami 

lingkungannya.    Hal    ini menggambarkan   mengapa   perkembangan   fisik   (motorik) berkaitan 

erat dengan perkembangan mental intelektual anak. 

Perkembangan sosial emosional anak juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

fisiknya. Anak yang fisiknya lemah akan memiliki kepercayaan diri yang kurang, terutama ketika ia 

membandingkan dirinya dengan anak-anak lain yang sebayanya. Kegagalan untuk menguasai 

keterampilan motorik akan membuat anak kurang menghargai dirinya sendiri. Oleh karena itu, 

agar anak dapat mencapai dan melewati perkembangannya dengan optimal, perlu diperhatikan 

tahap-tahap perkembangan motorik anak dengan stimulasinya yang tepat dan sesuai dengan 

usia perkembangannya. Disamping itu perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap perkembangan 

fisik anak agar dapat terdeteksi secara dini jika dalam proses perkembangannya terjadi 

penyimpangan atau hambatan yang akan mengganggu optimalisasi perkembangannya. 

Usia 4-8 tahun (disebut masa kritis) dalam membentuk semua aspek pada seorang anak.  

Menurut Campbell (1996) pada usia ini anak sedang mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat. Artinya anak lebih mudah memperoleh pengetahuan melalui melihat, 

dan mendengar yang ada di sekitarnya. Untuk itu pendidik dan tenaga kependidikan saat 

pembelajaran berlangsung seyogyanya mampu menyelipkan pendidikan karakter dengan baik.  

Pendidik dan tenaga kependidikan berperan penting dalam pendidikan karakter, merancang, 

melaksanakan  pembelajaran sekaligus menyelipkan pendidikan bermuatan karakter pada saat 

pembelajaran berlangsung. Tak kalah pentingnya orang tua atau keluarga sebagai panutan dalam 

rangka membangun karakter anak bangsa. Selama ini, pendidikan dalam lingkungan keluarga 

belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan 

karakter anak. Kesibukan orang tua yang relatif  tinggi, kurangnya pengetahuan orang tua dalam 

mendidik anak, pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, dan media elektronik dapat berpengaruh 

negatif terhadap perkembangan anak. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah melalui bermain.  

Bermain bagi anak merupakan kegiatan simbolik bermakna, aktif, menyenangkan, sukarela 

dibatasi aturan, episodik (sepotong-sepotong). Jadi melalui bermain dengan metode outbound 

dapat membangun pendidikan karakter secara terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan 

kegiatan pendidikan informal lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. Dalam hal 

ini, intensitas keluarga, belajar di sekolah perlu dioptimalkan agar mutu hasil belajar dapat tercapai 

yakni sumber daya manusia yang bermartabat. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap pengembangan 

di pendidikan anak usia dini melalui penyusunan dan pemanfaatan model pengembangan karakter 

anak usia dini berbasis outbound. Melalui model permainan outbound tersebut,  pendidik dan 

tenaga kependidikan di PAUD akan mampu menciptakan lingkungan kondusif  saat pembelajaran 

yang berpusat pada anak sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan (PAIKEM) serta terbangun iklim pembelajaran yang bermakna dan mampu 

mengembangkan karakter anak secara berkelanjutan. 

Dalam rangka terciptanya model pengembangan pendidikan karakter berbasis outbound 

tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dalam dua tahap. Hasil utama yang diperoleh melalui 

penelitian tahap pertama (tahun pertama) adalah tersusunnya mdel pengembangan pendidikan 
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karakter pada anak usia dini berbasis outbound di Kota Singaraja. Sedangkan tahun kedua akan 

dilakukan a) uji coba dan revisi penyempurnaan model pengembangan pendidikan karakter pada 

anak usia dini berbasis outbound, b) diseminasi model pengembangan pendidikan karakter pada 

anak usia dini kepada stakeholder terkait (Gugus PAUD, IGTKI, HIMPAUDI, UPP Kecamatan dan 

Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng)? d} penerbitan hasil penelitian berupa model 

pengembangan pendidikan karakter pada anak usia dini berbasis permainan outbound pada jurnal 

atau berkala ilmiah nasional? serta e) penyusunan strategi penerapan model pengembangan 

pendidikan karakter pada anak usia dini berbasis permainan outbound. 

 
2. Kajian Teori 

2.1 Belajar  Gerak 
Motorik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan- gerakan tubuh. Secara 

umum, kemampuan motorik terbagi menjadi dua macam, yaitu keterampilan motorik kasar (gross 

motor skills) dan keterampilan motorik halus (fine motor skills).  

Motorik kasar adalah gerakan yang dilakukan dengan melibatkan sebagian besar bagian 

tubuh. Gerakan  motorik  kasar  memerlukan  cukup  tenaga  dan  dilakukan  oleh otot-otot besar. 

Contoh gerakan motorik kasar adalah gerakan berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. 

Sementara motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian- bagian tubuh tertentu 

saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil. Karena itu, gerakan motorik halus tidak terlalu  

membutuhkan  tenaga,  akan  tetapi  membutuhkan    koordinasi yang   cermat   serta   ketelitian.   

Contoh   gerakan   motorik halus adalah gerakan mengambil sebuah benda dengan 

menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan, menggunting, menyetir mobil, menulis, menjahit, 

menggambar dan sebagainya. 

Perkembangan   motorik   diartikan   sebagai   perkembangan   dari unsur    kematangan 

dan pengendalian gerak tubuh. Dalam proses perkembangan anak, motorik kasar berkembang 

terlebih dahulu dibandingkan motorik halus. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa anak   

sudah   dapat   menggunakan   otot-otot   kakinya   untuk   berjalan sebelum  ia  mampu  

mengontrol  tangan  dan  jari-jarinya  untuk menggambar   atau menggunting. Keterampilan 

motorik kasar diawali dengan bermain yang merupakan gerakan kasar. Pada usia 3 tahun sesuai 

dengan tahap perkembangan, anak umumnya sudah menguasai sebagian besar keterampilan 

motorik kasar. Sementara keterampilan motorik halus baru mulai berkembang, yang diawali 

dengan kegiatan yang amat sederhana seperti memegang pensil, memegang sendok dan 

mengaduk. Keterampilan motorik halus lebih lama pencapaiannya dari pada keterampilan motorik 

kasar karena keterampilan    motorik    halus membutuhkan    kemampuan   yang   lebih   sulit   

misalnya konsentrasi, kontrol, kehati-hatian dan koordinasi otot tubuh yang satu dengan yang 

lain. Seiring dengan pertambahan usia anak, kepandaian anak akan kemampuan motorik 

halusnya semakin berkembang dan maju pesat. 

Kemampuan motorik anak usia  4-6  tahun  mempunyai  perbedaan dengan   orang 

dewasa dalam hal: a) cara memegang, b) cara berjalan, dan c) cara menyepak/menendang. 

Pada anak cara memegang dilakukan secara asal saja, sedangkan orang dewasa memegang 

benda dengan cara yang khas agar dapat dipergunakan secara optimal. Ketika orang dewasa 

berjalan, hanya mempergunakan otot-ototnya yang diperlukan saja, sedangkan   anak-anak   

berjalan   seolah-olah   seluruh   tubuhnya   ikut bergerak-gerak. Dalam hal 

menyepak/menendang, anak-anak menyepak bola diikuti dengan kedua belah tangannya yang 

turut maju ke depan secara berlebihan. 

Aktivitas  sehari-hari, baik  yang  bersifat  sederhana  maupun  yang kompleks, selalu 

berkaitan dengan gerak. Kegiatan seperti mengerjaan mata, berjalan, berlari, menuang air, 

menyusun kepingan puzzle merupakan aktivitas yang berhubungan dengan gerak. Istilah gerak 

(movement) dalam bahasa Indonesia terkadang digabungkan dengan kata motorik (motor) 

sehingga terkadang muncul kata-kata “gerakan motorik”. Gallahue  (1998) menyatakan bahwa 

istilah motorik (motor) itu sendiri sebenarnya merujuk pada faktor biologis dan mekanis yang 
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mempengaruhi gerak (movement). Sementara istilah gerak (movement) merujuk  pada  

perubahan  aktual  yang  terjadi pada  bagian  tubuh  yang dapat diamati. Dengan demikian, 

motorik merupakan kemampuan yang bersifat lahiriah yang dimiliki seseorang untuk mengubah 

beragam posisi tubuh. 

Perubahan yang terjadi pada anak, ketika mereka bertambah tinggi, sistem syaraf yang 

semakin kompleks, pertumbuhan tulang dan otot pada intinya mengacu pada perkembangan 

motorik. I stilah perkembangan motorik merujuk pada makna perkembangan fisik. 

Perkembangan fisik memiliki arti bahwa anak telah mencapai sejumlah  kemampuan  dalam  

mengontrol  diri  mereka  sendiri.  Pencapaian kemampuan motorik kasar dan motorik halus pada 

anak usia PAUD merupakan tujuan dari pengembangan fisik anak. Pencapaian kontrol motorik 

kasar meliputi: memindahkan otot-otot besar dalam tubuh, khususnya lengan dan kaki secara 

sadar dan berhati-hati. Sedangkan pencapaian kontrol motorik halus mencakup penggunaan dan 

koordinasi otot kecil pada tangan, pergelangan tangan dengan tangkas. Gallauhe menjelaskan 

bahwa perkembangan motorik merupakan perubahan perilaku motorik yang terjadi   terus-

menerus   sepanjang   siklus   kehidupan.   Perilaku   motorik (motor behavior) dapat diartikan 

sebagai perubahan pada pembelajaran dan perkembangan motorik dalam mewujudkan faktor 

pembelajaran dan proses  kematangan  yang  berhubungan  dengan  performansi  motorik. Studi 

dan penelitian tentang perilaku motorik akan berfokus pada kajian tentang pembelajaran motorik, 

kontrol motorik dan perkembangan motorik. Proses perkembangan motorik mengikuti suatu pola 

umum yang terdiri dari tiga arah utama, yaitu: a) perkembangan dari otot kasar menuju ke otot 

kecil, b) pertumbuhan dari kepala ke jari kaki, disebut dengan perkembangan cephalocaudal, dan 

c) perkembangan dari sumbu tubuh menuju ke luar, disebut perkembangan proximoditsal. 

Perkembangan dari otot besar menuju ke otot kecil mengacu pada penggunaan otot di 

dalam tubuh. Otot-otot besar (large muscles) meliputi perkembangan di leher, batang tubuh, 

lengan dan kaki. Sementara otot- otot kecil meliputi jari, tangan, pergelangan tangan. Hal ini 

dapat dilihat pada kondisi dimana bayi lebih mampu berjalan terlebih dahulu sebelum mereka 

dapat menjumput benda-benda yang berukuran kecil.  

Pola perkembangan cephalocaudal berasal dari bahasa Latin, from head to tail. Pada pola 

perkembangan cephalocaudal, perkembangan struktur dan fungsi tubuh berawal dari kepala, 

kemudian menuju badan dan akhirnya menyebar  menuju  ke  kaki.  Adapun  pola  perkembangan  

proximoditsal yang juga berasal dari bahasa Latin yang bermakna dari dekat ke jauh (near to far) 

menunjukkan bahwa perkembangan bergerak dari yang dekat mengarah ke luar sumbu pusat 

tubuh dan menyebar ke ujung-ujungnya. Hal ini dapat diamati pada seorang bayi yang mampu 

membalikkan badannya  sebelum  tangannya  siap  untuk  menopang  berat  tubuhnya. Proses  

tersebut  terjadi  karena  otot-otot  yang  berada  di  pusat  tubuh berkembang   lebih   awal   

sehingga   membalikkan   badan   akan   dapat dilakukan oleh anak sebelum mereka dapat 

duduk. 

Perkembangan motorik merupakan cara tubuh untuk meningkatkan kemampuan sehingga 

performanya menjadi lebih kompleks. Perkembangan motorik mencakup dua klasifikasi, yaitu: a) 

kemampuan motorik kasar (gross motor skills), dan b) kemampuan motorik halus (fine motor 

skills).  

Kemampuan motorik kasar adalah kemampuan untuk menggunakan  otot-otot  besar  pada  

tubuh  yang  digunakan  antara  lain untuk   berjalan,   berlari   dan   mendaki.   Kemampuan   

motorik   halus mencakup kemampuan manipulasi kasar (gross manipulative skills) yang 

melibatkan  satu  gerakan  anggota  badan  seperti  melempar  dan kemampuan manipulasi halus 

(fine manipulative skills) yang melibatkan penggunaan tangan dan jari secara tepat seperti dalam 

kegiatan menulis dan menggambar. 

Terdapat  tiga  jenis  gerakan  dasar  yang  perlu  dikembangkan kepada anak, yaitu: 

gerakan stabilitas, lokomotor, dan manipulatif. Gerakan stabilitas mencakup mengayun, berguling, 

membalikkan badan dan  berjalan  di  atas  papan  titian. Gerakan lokomotor mencakup gerakan 
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berjalan, berlari, melompat, meloncat, melompat-lompat, mendaki. Sedangkan gerakan 

manipulatif mencakup gerakan melempar, menangkap, menendang, memasukkan.  

 

2.2 Pengembangan Karakter Anak 
Pendidikan karakter sebaiknya ditananamkan kepada anak-anak semenjak usia dini, melalui 

berbagai materi pembelajaran dengan pengembangan yang ada pada jenjang PAUD. Sehingga 

ketika dewasa nanti atau ketika menduduki jabatan mereka akan mampu melakukan hal-hal yang 

baik atau terpuji. Segala keputusan yang diambil tentu berdasarkan ciri-ciri seseorang yang 

berkarakter mulia. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan karakter yang diterima sejak dini, 

baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat telah mengkristal dalam diri anak.  

Terdapat beberapa pendapat tentang pendidikan karakter. Karakter menandai dan 

memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tingkah laku, sehingga 

orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku negatif lainnya dikatakan orang berkarakter jelek 

atau buruk. Esensi pendidikan karakter merupakan suatu sistem nilai bagi warga sekolah yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan 

nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter bukan hanya domain kognitif semata namun yang lebih 

penting adalah kesadaran dari seorang anak untuk menerapkan nilai-nilai yang ada dalam 

kehidupannya sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. 

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa pada diri anak sehingga mereka memiliki dan menerapkan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara yang religius, 

nasionalis, produktif, kreatif dan inovatif  (Depdiknas, 2010). Berdasarkan pendapat  di atas melalui 

pendidikan karakter diharapkan anak akan menjadi insan relegius menilai mana yang benar dan 

mana yang salah dan melakukan apa yang diyakini itu adalah benar. 

Menurut Musfiroh  (2008), karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku 

(behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). Dalam kehidupan sehari-hari orang 

yang perilaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Karakter mulia 

berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai 

antara lain  percaya diri, disiplin, kreatif, berpikir positif, mandiri, bersemangat,  pemberani, 

berinisiatif, tekun, ulet/gigih, bekerja keras, pengendalian diri/cermat/berhati-hati, 

sabar/tabah/antri/tertib, bertanggung jawab, bekerja sama, rela berkorban/solider, rendah 

hati/bersahaja, malu berbuat salah, pema’af,  ramah, cinta keindahan/lingkungan, hidup sehat, 

sportif dan terbuka (www.asrori.com/2011/05/ artikel-pendidikan-konsep-pendidikan. html, diakses 

25 April 2012). 

Pendidikan karakter sebagai   usaha yang  di sengaja  untuk membantu  orang memahami, 

peduli dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti. Ketika kita berpikir tentang jenis karakter 

yang kita inginkan untuk anak-anak, jelas bahwa kita ingin mereka mampu menilai apa yang benar, 

sangat peduli tentang apa yang benar dan kemudian melakukan kebenaran yang mereka yakini, 

bahkan dalam menghadapi tekanan atau godaan, baik dari dalam maupun dari luar. Menurut 

Megawangi (2007) pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui proses knowing the 

good, loving the good, acting the good, yakni suatu proses pendidikan yang melibatkan aspek 

kognitif, emosi, dan fisik sehingga mulia bisa terukir menjadi habit of the mind heart and hands. 

Yaumi (2014) menyatakan bahwa karakter adalah moralitas, kebenaran, kebaikan, kekuatan, dan 

sikap seseorang yang ditunjukkan kepada orang lain melalui tindakan. 

Pendidikan karakter sebagaimana dikembangkan oleh Kemdikbud dikembangkan 

berdasarkan 4 pilar yang merujuk pada pengolahan nilai-nilai dalam kawasan pikiran, perasaan, 

fisik atau raga, dan pengolahan hati yang menjadi kemanunggalan spirit dalam menggerakkan 

pikiran, perasaan, dan kemauan atau yang lebih dikenal dengan olah pikir, olah rasa, olah hati, dan 

olah raga. Terkait erat dengan masa tumbuh kembang anak dan paradigma pembelajaran joyfull 

learning dan dunia anak adalah dunia bermain, maka dalam kontek pembelajaran gerak, maka 

domain olah raga (olahraga) akan diuraikan secara lebih lanjut berikut ini. 
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Beberapa istilah dalam pembelajaran gerak, olahraga merupakan suatu bentuk aktivitas fisik 

yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh. Olahraga adalah aktivitas untuk 

melatih tubuh, tidak hanya jasmani tetapi juga rokhani. Kinestetik sering juga dikaitkan dengan 

gaya atau kesukaan belajar. Belajar kinestetik pada dasarnya mengandung makna peserta didik 

harus aktif melakukan sesuatu sambil belajar (learning by doing). 

Pembelajaran kinestetik mendorong terjadinya keterlibatan gerak fisik dalam upaya 

membelajarkan peserta didik, seperti simulasi, demonstrasi dan bermain peran. Dengan demikian, 

pendidik patut mengadopsi dan menerapkan aktivitas gerak fisik dan bermain dalam pembelajaran. 

Sebagaimana falsafah pembelajaran aktif yaitu: a) saya mendengar dan saya lupa, b) saya lihat 

dan saya ingat, serta c) saya lakukan dan saya mengerti (Yaumi, 2012). Falsafah ini mengandung 

makna bahwa dengan melakukan atau mempraktekkan secara langsung atau nyata, maka segala 

sesuatu dapat dipelajari, diingat, dipahami dan dimenegerti dengan lebih baik. Di samping merujuk 

pada kinestetik, konsep olahraga juga sering disebut dengan psikomotorik atau pembelajaran yang 

berorientasi pada aspek gerak (psikomotor). 

Psikomotor merujuk pada gerakan tubuh atau aktivitas gerak otot-otot tubuh yang 

berhubungan erat dengan aspek mental. Terakit dengan aspek mental karena aspek psikomotor 

sebenarnya merupakan satu kesatuan yang utuh dengan aspek kognisi dan afeksi. Oleh karena itu 

pembelajaran seutuhnya seyogyanya mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara terpadu dan 

berkesinambungan sesuai dengan tingkat pertumbuhkembangan anak. 

Dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia yang mengusung tema: “Belajar 

sambil bermain dan bermain seraya belajar”, maka pengembangan karakter yang menjadi fokus 

dalam kajian ini adalah aktivitas olahraga yang menekankan pada aktivitas bermain dalam bentuk 

outbound for kids yang terwujud dalam indikator karakter: disiplin, sportif, tangguh/gigih, handal, 

berdaya tahan, ceria, bekerja keras, kerja sama, dan ceria (Yaumi, 2012).  

Sebagaimana kita ketahui bahwa waktu yang tepat untuk mulai menanamkan karakter 

sebaiknya dimulai sejak usia dini (TK atau kelompok bermain).  Pada usia dini (lahir-8 tahun) anak 

sangar mudah dalam menerima stimulus dan merupakan masa keemasan (golden age) dalam 

kehidupan manusia. Pada rentang usia ini, anak memiliki banyak kemudahan dalam menerima 

berbagai stimulus yang akan berpengaruh terhadap fungsi otaknya. karena usia ini terbukti sangat 

menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan semua potensinya, termasuk potensi 

pengembangan karakter.  

Menurut Beck (2006) pada umur 4 tahun anak telah mencapai 50% dari kemampuan 

kecerdasannya, umur 8 tahun telah mencapai 80%, tanpa melihat bentuk dan pendidikan yang 

diperoleh. Kemampuan kecerdasannya hanya diubah 20%. Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan 

karakter dimulai dari dalam keluarga, senada dengan pendapat Woolfolk (1983) keluarga 

merupakan tempat yang lebih baik untuk mendorong anak berprestasi tinggi. Jika keberhasilan 

inisiatif dan persaingan itu dibina dan diberi penguatan di rumah, membiarkan anak untuk 

memecahkan masalahnya sendiri, maka anak akan lebih mampu mengembangkan kebutuhannya.    

Selain itu banyak orang tua yang gagal dalam mendidik karakter anak-anaknya. Entah 

karena kesibukan atau karena lebih mementingkan aspek kognitif anak. Pendidikan karakter di 

sekolah sangat diperlukan, walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. 

Apabila seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut 

akan berkarakter baik selanjutnya. Banyak orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan 

otak ketimbang pendidikan karakter. Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa pentingnya 

pendidikan karakter, baik di rumah maupun di lembaga pendidikan (Goleman dalam 

http://pondokibu. com/parenting/pendidikan-psikologi-anak/dampak-pendidikan-karakter terha-dap 

akademi-anak/ diakses 25 April 2012). 

 Disinilah keluarga berperan dalam menanamkan pendidikan karakter anak, karena di 

dalam keluarga anak diajarkan hal-hal yang baik sehingga pada waktu dewasa anak tersebut telah 

terpatri sampai dewasa. Namun bagi sebagian keluarga, proses pendidikan karakter yang 

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0

http://pondokibu.com/parenting/pendidikan-psikologi-anak/dampak-pendidikan-karakter-terhadap-akademi-anak/
http://pondokibu.com/parenting/pendidikan-psikologi-anak/dampak-pendidikan-karakter-terhadap-akademi-anak/


SENARI 2017 937 

 
 

sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang sibuk atau memiliki tugas 

rutin yang padat. Karena itu, seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak 

masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak play group dan taman kanak-kanak. Di sinilah 

peran guru, dalam filosofi Jawa disebut dengan dapat ”digugu lan ditiru” dipertaruhkan. Senada 

dengan apa yang diungkapkan oleh Read dan Patterson (1980) bahwa guru akan menjadi 

dambaan anak apabila sayang, perhatian, sabar, dan membantu anak dalam belajar. Jadi guru 

hendaknya dapat memimpin kelas  dengan baik tidak menimbulkan stress. Senada dengan itu,  

Moon dan Mayes (1994) menyatakan bahwa sebuah kelas yang dipimpin oleh guru yang baik 

seharusnya menjadi kelas yang penuh semangat, perhatian, positif akan mencapai standar nilai 

yang tinggi. Dalam kelas tersebut hanya sedikit stress atau ketegangan, akan banyak kerjasama 

dan toleransi di kelas.  

Karena guru adalah ujung tombak  di sekolah yang berhadapan langsung dengan peserta 

didik. Guru juga dianggap idola bagi anak, apa pun yang dikatakan guru, anak selalu mengikutinya 

dengan baik. Hasil penelitian dalam sepuluh tahun terakhir ini, Bredekamp & juga beberapa 

pendidik aliran konstruktivisme  Caine & Caine Jansen bahwa sebuah lingkungan belajar yang 

tidak menakutkan sangat penting dan sudah seharusnya anak merasa nyaman menerima, 

mengeksplorasi, menstimulasi ide-ide baru.  

Pada waktu belajar apabila anak dalam kondisi yang nyaman, rendah tekanan, lingkungan 

belajar yang sesuai, maka anak akan mampu belajar dengan aktif dan menyenangkan. 

Pembelajaran menyenangkan menurut hasil penelitian Indrawati dan Setiawan (2009), 

menunjukkan bahwa konsentrasi yang tinggi terbukti mampu meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Dalam penelitian mengenai otak dan pembelajaran, mengungkapkan fakta yang 

mengejutkan yaitu apabila sesuatu dipelajari secara sungguh-sungguh dimana perhatian yang 

tinggi dari seseorang tercurah, maka struktur internal sistem syaraf kimiawi orang tersebut akan 

berubah. Di dalam diri seseorang tercipta hal-hal baru seperti jaringan syaraf baru, jalur elektris 

baru, asosiasi baru, dan koneksi baru. Untuk itu dalam pembelajaran yang akan dilakukan melalui 

aktifitas bermain, dalam hal ini outbound akan menimbulkan kesenangan, kenyamanan dan 

keceriaan tersendiri bagi anak, dan dalam hal ini peran guru sangat penting. Senada yang 

dikatakan Hidayatullah (2010), terdapat tiga indikator suasana yang nyaman untuk belajar yakni: a) 

menyenangkan dan membahagiakan, b) lingkungan kondusif, baik fisik maupun non fisik, dan c) 

layanan dan penampilan prima. Dari indikator di atas bahwa guru harus dapat menciptakan 

suasana nyaman sehingga anak dapat menerima pelajaran yang akan diberikan. 

Sugesti guru sangat berpengaruh besar bagi pendidikan karakter anak. Untuk itu orang tua 

dan guru di sekolah sangat baik menyamakan langkah bagaimana cara menanamkan pendidikan 

karakter anak sejak dini melalui beberapa kegiatan yang diadakan di sekolah. Program kegiatan 

OfK yang dilakukan secara rutin di PAUD ABC Singaraja merupakan sebuah terobosan nyata 

dalam pengembangan karakter anak. Secara rutin sebulan dua kali anak-anak mengikuti program 

outing dan OfK, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah dan didampingi oleh 

pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan khusus dalam bidang outbound. 

Dengan begitu, kegiatan outbound dapat terlaksana dengan optimal sesuai tumbuh kembang 

anak, serta pengembangan karakter anak dapat berlangsung dalam suasana nyaman, 

menyenangkan dan penuh keceriaan (joyfull learning).  

 
2.3 Model Pengembangan Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini Berbasis Outbound  

Bermain bagi anak merupakan hal yang  sangat menyenangkan, tanpa menimbulkan beban 

sedikitpun dan yang ada adalah gembira, tertawa dan bergerak bersama.  Bermain terjadi akibat 

energi yang berlebih. Artinya anak terlihat berlari-lari tidak mau diam karena energi yang berlebih 

harus disalurkan melalui bermain. Lebih lanjut yang dinyatakan Borsetelmann dalam Bronson 

(1995) bahwa bermain adalah:  

SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF 2017 
ISBN: 978-602-6428-11-0



SENARI 2017 938 

 
 

“children’s desire and need to play has been regocnize throughout history, but it is not 

only children who explore and experiment, imagine and play with symbol and enjoy 

manipulating the social and physical environment”. 

Dari paparan tersebut anak-anak menyatakan dan ingin selalu bermain hal ini telah diakui 

sepanjang sejarah. Melalui aktivitas bermain tidak hanya bereksplorasi dan bereksperimen 

membayangkan bermain dengan simbol, memanipulasi lingkungan sosial dan fisiknya. 

Berdasarkan hal tersebut anak-anak sangat membutuhkan porsi bermain lebih banyak, sebagian 

besar waktunya dihabiskan dalam bentuk aktivitas bermain. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa bermain adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan anak dengan menyenangkan,  energi yang berlebihan akan disalurkan dengan 

melibatkan seluruh indera sehingga anak dapat mengeksplorasi dan eksperimen sehingga dapat 

memacu perkembangan tubuh secara lebih baik. Dalam kontek bermain, maka dewasa ini 

berkembang pesat sebuah aktivitas bermain yang dikenal dengan nama outbound. Outbound telah 

berkembang secara meluas, lintas batas dan usia termasuk outbound yang diadopsi dan sangat 

digemari oleh anak-anak usia dini yang lebih dikenal dengan Outbound for Kids.  

Ditinjau dari bentukan katanya, maka outbound berasal dari kata out of boundary yang 

mengandung arti keluar dari lingkup, batas, kebiasaan atau rutinitas (Susanta, 2010). Dalam artian 

bahwa outbound merupakan metode pengembangan diri dalam bentuk kombinasi rangkaian 

kegiatan pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor dengan pendekatan pembelajaran melalui 

pengalaman. 

Outbound merupakan sebuah metode untuk mengembangkan diri peserta, secara esensial 

sama dengan kurikulum yang digunakan untuk menjadikan peserta didik lebih cerdas, bardaya 

saing dan memiliki karakter mulia. Saat ini fenomena sekolah alam sebagai salah satu terobosan 

sistem pendidikan formal bebasis alam semakin diakui keunggulannya.  

Dengan pengelolaan yang baik dan sangat mengalir, terbukti sekolah alam dengan berbagai 

aktivitas di luar ruangannya memiliki kualitas yang sama atau bahkan melebihi sekolah 

konvensional pada umumnya. Tak heran, bila hampir di seluruh kota besar di Indonesia 

bermunculan sekolah-sekolah alam yang memiliki segmentasi pasar yang signifikan di masyarakat. 

Jika diamati secara seksama, maka salah satu yang menonjol di sekolah-sekolah alam tersebut 

adalah sebuah layanan pendidikan melalui metode outbound untuk pengembagan karakter anak. 

Namun yang perlu diingat bahwa metode outbound tersebut dapat efektif jika dikelola oleh 

fasilitator (pendidik atau tenaga kependidikan) yang memiliki penampilan menarik, berwibawa, 

kreatif, inovatif, mahir berbagai aktivitas permainan, cekatan, menguasai kejiwaan, manajemen, 

keterampilan berkomunikasi yang baik, dan sesuai dengan tumbuh kembang anak. 

Solusi mendasar tersebut seiring dengan skenario dan manfaat kegiatan outbound bagi 

seluruh peserta.  

 
3. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas 

dengan tahapan pada setiap siklus meliputi observasi dan refleksi awal, perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Penelitian dilaksanakan di Play Group dan TK pada PAUD ABC Singaraja yang merupakan 

layanan pendidikan berbasis alam dan budi pekerti yang terdiri dari Taman Penitipan Anak, 

Kelompok Bermain, dan Taman Kanak-kanak. Penelitian dilaksanakan sebanyak dua siklus, 

masing-masing dengan dua kali pertemuan. 

Pertemuan pertama Siklus 1 dilakukan pada hari Sabtu, 14 Mei 2016 dan pertemuan kedua 

dilakukan pada hari Sabtu, 21 Mei 2016. Pertemuan pertama Siklus 2 dilakukan pada hari Sabtu, 

28 Mei 2016 dan perteuan kedua dilakukan pada hari Sabtu, 4 Juni 2016. Penelitian dilakukan di 

Area Outbound for Kids PAUD ABC Singaraja, mulai pukul 07.30 sampai dengan 09.00 Wita. 

Data penelitian adalah data primer yang dikumpulkan melalui teknik non test dengan 

menggunakan metode observasi yang dilakukan berdasarkan lembar observasi karakter peserta 
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didik yang disusun oleh Tim Peneliti. Lembar observasi karakter peserta didik tersebut terdiri dari 

12 aspek yaitu tanggung jawab, disiplin, kejujuran, cinta dan kasih sayang, kepedulian, keberanian, 

kemandirian, kerja keras, gotong royong/kerja sama, sopan santun, adil, dan pengendalian diri. 

Data penelitian yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

statistik deskriptif berupa rerata (M), rerata ideal (Mi), standar deviasi ideal (SDi).  

 
4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Dalam kajian ini, maka Outbound for Kids dimanfaatkan sebagai sebuah metode 

pengembangan karakter anak. Alasan pemanfaatan metode tersebut adalah bahwasanya metode 

Outbound for Kids: a) sebagai sebuah simulasi kehidupan dan pengembangan karakter yang 

komplek menjadi lebih sederhana, b) menggunakan pendekatan pembelajaran melalui 

pengalaman, dan c) dilakukan dalam bentuk permainan dengan penuh riang gembira/keceriaan. 

Adapun model dari metode outbound dalam penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan 

pola ice breaking, game, dan reflection.  

Ice breaking merupakan pembuka kegiatan berupa aneka aktivitas atau game-game 

sederhana untuk memecah kebekuan antar peserta sehingga tercipta keakraban, baik antar 

peserta maupun peserta dengan fasilitator. Ice breaking dilakukan setelah kegiatan berhimpun, 

berdo’a dan pemberian pengarahan singkat. Setelah kegiatan ice breaking, maka dilanjutkan 

dengan kegiatan game dan reflection. 

Game dilakukan dalam bentuk permainan dalam kelompok kecil (small group) maupun 

dalam bentuk aneka game untuk mengasah potensi gerak maupun pengembangan karakter anak. 

Aneka game tersebut berupa: a) titian bambu (bamboo bridge), b) titian ganda (double bridge), c) 

titian goyang (unstable bridge), d) titian tunggal goyang (unstable single bridge), e) terowongan 

ganda (double hole), f) panjat jarring (net climbing), dan h) meluncur (flying fox). Pada akhir setiap 

game mesti dilakukan kegiatan refleksi (reflection) yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan 

menggali secara bersama manfaat dari game yang baru selesai dilakukan. Esensi setiap game 

yang dirancang adalah difokuskan untuk pengembangan karakter anak. Mengakhiri seluruh 

rangkaian kegiatan outbound, maka akan dilakukan kegiatan reflection yaitu bersama-sama 

merefleksi setiap game  yang dilakukan untuk pengembangan karakter peserta didik, kemudian 

dilanjutkan dengan pemulihan, arahan akhir dan do’a bersama. Yang lebih mendasar bahwa 

seluruh rangkaian outbound tersebut dirancang dengan mempertimbangkan aspek tumbuh 

kembang anak, keselamatan, ketersediaan sarana prasarana, kemampuan fasilitator,  joyfull 

learning maupun pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan (PAIKEM). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dari Borsetelmann (dalam Bronson, 1995) yang 

menyatakan bahwa anak-anak ingin selalu bermain, dimana hal semacam ini telah diakui 

sepanjang sejarah. Susanta, 2010 yang menyatakan bahwa esensi outbound yang berasal dari 

kata out of boundary mengandung makna keluar dari lingkup, batas, kebiasaan atau rutinitas. 

Dalam artian bahwa outbound merupakan metode pengembangan diri dalam bentuk kombinasi 

rangkaian kegiatan pada domain pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan pendekatan 

pembelajaran melalui pengalaman. 

Outbound merupakan sebuah metode untuk mengembangkan diri peserta, secara esensial 

sama dengan kurikulum yang digunakan untuk menjadikan peserta didik lebih cerdas, bardaya 

saing dan memiliki karakter mulia. Saat ini fenomena sekolah alam sebagai salah satu terobosan 

sistem pendidikan formal bebasis alam semakin diakui keunggulannya.  

 

5. Simpulan  
Berdasarkan bahwa model pengembangan pendidikan karakter berbasis outbound di Kota 

Singaraja dikembnagkan dengan menggunakan model yang meliputi tiga tahap yaitu ice breaking, 

game, dan reflection secara utuh dan berkelanjutan. Seluruh rangkaian ketiga tahapan outbound 

tersebut dirancang dengan mempertimbangkan aspek tumbuh kembang anak, keselamatan, 
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ketersediaan sarana prasarana, kemampuan fasilitator,  joyfull learning maupun pembelajaran 

yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan (PAIKEM). 
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ABSTRACT 

Problems that occur when the division of student classes is the difference in the ability of students in 
each class that can impact on the ineffectiveness of the learning process in the class. Grouping students with the 
same ability is very important in order to improve the quality of teaching and learning process. By grouping the 
right students, they will be able to help each other in the learning process. In addition, dividing the class of 
students according to their ability can facilitate the educator in determining the appropriate method or learning 
strategy. The use of appropriate methods and learning strategies will improve the effectiveness of the teaching 
and learning process. This research compared the K-Means and Hybrid K-Means KNN algorithms in division of 
students classes. The K-means algorithm is used for class division of student lectures based on the assessment 
component of the pre-requisite course. The features used in the grouping is the value of the task, the value of the 
midterm exam, the value of the final exam of the semester, and the cumulative achievement index (GPA). The 
KNN algorithm is used to predict students' graduation in a course based on previous data. This prediction result 
will be used as an additional feature used in the formation of student classes using K-means algorithm. From the 
test results can be concluded that the number of clusters or classes and the amount of data used affects the 
quality of clusters formed by the K-Means and Hybrid K-Means KNN algorithms used. The value of the Silhouette 
Index of the K-Means KNN algorithm is 0.534 (classified as medium structure), 0.057 higher than the K-Means 
algorithm. So it can be concluded that the class quality generated by the K-Means KNN hybrid algorithm is better. 
 
Keywords: K-Means, K-Nearest Neighbors, Student Classes 

 

ABSTRAK 

 
1. Pendahulan  

 
Proses belajar mengajar yang efektif tentu akan sangat menentukan mutu serta kualitas 

pendidikan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk membuat proses belajar mengajar dalam sebuah 

institusi pendidikan menjadi lebih efektif, seperti peningkatan fasilitas belajar mengajar, peningkatan 

kualitas tenaga pengajar,  dan pembagian kelas yang terjadwal dengan baik.  Permasalahan yang 

umum terjadi saat pembentukan atau pembagian kelas mahasiswa adalah perbedaan kemampuan 

yang dimiliki oleh mahasiswa di setiap kelasnya. Pengelompokkan mahasiswa dengan kemampuan 

yang sama merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatan kualitas proses belajar 

Perbandingan Algoritma K-Means dan Hybrid K-Means KNN untuk 
Pembagian Kelas Kuliah Mahasiswa 

1Jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha;   
2 Jurusan Manajemen Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha 

Email: gede.aditra@undiksha.ac.id 

Permasalahan yang terjadi saat pembentukan atau pembagian kelas mahasiswa adalah perbedaan 
kemampuan yang di-miliki oleh mahasiswa di setiap kelasnya yang dapat berdampak pada tidak efektifnya 
proses pembelajaran yang berlang-sung. Pengelompokkan mahasiswa dengan kemampuan yang sama 
merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang 
dilakukan. Dengan pengelompokkan mahasiswa yang tepat, mereka akan dapat saling membantu dalam proses 
pembelajaran. Selain itu, membagi kelas mahasiswa sesuai dengan kemampu-annya dapat mempermudah 
tenaga pendidik dalam menentukan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai. Penggunaan metode dan 
strategi pembelajaran yang tepat akan meningkatkan efektifitas proses belajar mengajar. Pada penelitian ini 
dibandingkan algoritma K-Means dan Hybrid K-Means KNN dalam melakukan pembagian kelas kuliah 
mahasiswa. Algoritma K-means digunakan untuk pembagian kelas kuliah mahasiswa berdasarkan komponen 
penilaian dari mata kuliah prasyaratnya. Adapun fitur yang digunakan dalam pengelompokkan adalah nilai tugas, 
nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, dan indeks prestasi kumulatif (IPK). Algoritma KNN 
digunakan untuk memprediksi kelulusan seoarang mahasiswa di sebuah matakuliah berdasarkan data 
sebelumnya. Hasil prediksi ini akan digunakan sebagai fitur tambahan yang digunakan dalam pembentukan kelas 
mahasiswa menggunakan metode K-means. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh kesimpulan 
bahwa jumlah cluster dan jumlah data yang digunakan mempengaruhi dari kualitas cluster yang dibentuk oleh 
Algoritma K-Means dan Hybrid K-Means KNN yang digunakan. Nilai Silhouette Indeks dari algoritma K-Means 
KNN adalah sebesar 0,534 (tergolong medium structure), lebih tinggi 0,057 dari algoritma K-Means. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa kualitas kelas yang dihasilkan oleh algoritma hybrid K-Means KNN lebih baik. 
 
Kata kunci: K-Means, K-Nearest Neghbors, Kelas Mahasiswa 
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mengaja (Wang, 2007; Nasir, dkk., 2014; Li, dkk., 2015). Dengan pengelompokkan mahasiswa di 

kelas yang sesuai, mereka akan dapat saling membantu dalam proses pelajaran (Wang, 2007). Selain 

itu, membagi kelas mahasiswa sesuai dengan kemampuannya dapat mempermudah tenaga pendidik 

dalam menentukan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai. Metode dan strategi 

pembelajaran yang tepat akan meningkatkan efektifitas proses belajar mengajar (Nasir dkk., 2014). 

Oleh karena itu, pembagian kelas kuliah mahasiswa yang tepat dan sesuai merupakan suatu hal yang 

sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Educational data mining (EDM) merupakan bidang penelitian yang menggunakan teknik-

teknik data mining untuk lebih memahami proses belajar siswa. EDM akan mengekstrak informasi-

informasi tersembunyi dari sekumpulan data pendidikan. Salah satu metode dalam EDM yang kerap 

digunakan untuk pengelompokkan data siswa adalah clustering (Rana & Garg, 2016). 

Pengelompokkan data siswa dengan metode clustering merupakan hal penting dalam bidang EDM 

dan pembuatan perangkat pembelajaran cerdas (intelligent learning tools). Metode clustering dapat 

digunakan untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelompok yang homogen (intra-cluster) atau 

heterogen (inter-cluster) (Pradnyana, 2007; Pradnyana & Djunaidy, 2012; Hamalainen & 

Kumpulainen, 2014).  

Penelitian-penelitian yang dilakukan umumnya berfokus pada bagaimana mendapatkan kelas 

yang sesuai bagi siswa maupun tenaga pendidik. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan 

Nasir, Rasid, dan Ahmad (2014) yang berjudul “Grouping Students Academic Performance using 

One-Way Clustering”. Penelitian yang dilakukan pada sekolah dasar di Selangor Malaysia ini 

bertujuan untuk membandingkan kinerja dari metode hierarchical clustering dan K-means clustering 

dalam pembentukan kelas siswa serta melihat karakteristik siswa dari kelas yang berhasil dibentuk. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa metode K-means lebih tepat 

digunakan untuk mengelompokkan siswa dan menentukan karakter kelompok siswa tersebut. 

Penelitian serupa sebelumnya telah  dilakukan oleh Hadi, Isnanto, dan Setiyono (2011) yang berjudul 

“Pembagian Kelas Kuliah Mahasiswa Menggunakan Pengklasteran Fuzzy”. Penelitian yang dilakukan 

menggunakan studi kasus Jurusan Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa algoritma fuzzy c-means yang digunakan dapat membagi kelas kuliah 

mahasiswa lebih baik dibandingkan dengan algoritma subtraktif. Algoritma substraktif menghasilkan 

cluster yang sulit diukur tingkatan kemampuan siswa di dalamnya. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Li, Luo, dan Chen (2015) yang berjudul “Clustering Student 

for Group Based Learning in Foreign Language Learning”. Penelitian yang dilakukan berfokus pada 

mekanisme pembentukan kelompok siswa otomatis dengan memanfaatkan metode clustering untuk 

pembelajaran bahasa asing. Pada penelitian ini digunakan dua jenis strategi pengelompokkan siswa, 

yaitu similarity clustering dan complementation clustering. Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa metode yang dihasilkan lebih fleksibel dan komprehensif dibandingkan dengan 

pengelompokkan secara manual dalam pembelajaran bahasa asing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana & Permana (2017) telah berhasil mengembangkan 

sebuah sistem pembagian kelas kuliah mahasiswa dengan menggunakan algoritma K-Means KNN 

dengan mengambil studi kasus di Jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan 

Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Sistem pembagian kelas kuliah mahasiswa ini digunakan 

untuk setiap matakuliah yang memiliki matakuliah prasyarat untuk dapat diikuti oleh mahasiswa. 

Algoritma K-means tepat digunakan dalam pembentukan kelas mahasiswa dengan jumlah kelas yang 

ditentukan karena jumlah kelompok yang akan terbentuk dengan metode K-means akan ditentukan 

diawal. Algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) digunakan untuk memprediksi kelulusan seoarang 

mahasiswa di sebuah matakuliah berdasarkan data sebelumnya. Hasil prediksi ini akan digunakan 

sebagai fitur tambahan yang digunakan dalam pembentukan kelas mahasiswa menggunakan metode 

K-means. Pada penelitian ini akan dibandingkan kinerja dari Algoritma K-Means dengan Algoritma 

Hybrid K-Means KNN. 

 
2. Metode 
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Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian mengacu pada System Development Live 

Cycle (SDLC) dengan model waterfall. Model waterfall merupakan proses pengembangan perangkat 

lunak secara sekuensial dengan daftar tahapan yang mengalir ke bawah (Bassil, 2012). Tahapan 

pertama pada penelitian ini adalah melakukan pendefinisian masalah yang ingin diselesaikan. Setelah 

mendefinisikan masalah yang ingin diselesaikan langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan 

data untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Setelah data yang diperlukan 

terkumpul, data dianalisis sebagai dasar dalam pembuatan sistem. Dalam tahap ini juga didefinisikan 

kebutuhan-kebutuhan dalam pengembangan sistem. Perancangan dan pengembangan sistem 

dilakukan setelah kebutuhan-kebutuhan sistem dikumpulkan. 

Perbandingan algoritma yang akan dilakukan berfokus pada evaluasi kinerja dari algoritma 

dalam membagi kelas kuliah mahasiswa. Evaluasi dilakukan dengan mengamati waktu proses, 

membandingkan perhitungan manual dengan perhitungan oleh sistem, serta evaluasi kualitas kelas 

kuliah (cluster) yang dihasilkan melalui perhitungan Silhouette Index (SI). Silhouette Index (SI) atau 

silhouette coefficient disebut juga digunakan untuk melihat kualitas dan kekuatan cluster, seberapa 

baik suatu objek ditempatkan dalam suatu cluster. Metode ini juga digunakan untuk memvalidasi 

sebuah data, cluster tunggal, atau bahkan keseluruhan cluster. Metode ini banyak digunakan untuk 

memvalidasi cluster yang menggabungkan nilai cohesion dan separation Kaufman & Rousseuw, 

1990). Rentang nilai SI adalah -1 hingga +1. Nilai SI mendekati 1 menunjukkan bahwa data tersebut 

tidak tepat berada pada cluster tersebut. SI bernilai 0 atau mendekati 0 maka posisi data berada pada 

perbatasan dua cluster. 

Tahapan perhitungan dari silhouette index adalah sebagai berikut: 

a. Hitung rata-rata jarak dari suatu data misalkan i dengan semua data lain yang berada dalam 

satu cluster. 

𝑎(𝑖) =
1

|𝐴| − 1
∑ ∈𝐴,𝑗≠𝑖 𝑑(𝑖, 𝑗)

𝑗
 

 dengan j adalah data lain dalam suatu cluster A dan d(i,j) adalah jarak data i dengan j. 

b. Hitung rata-rata jarak dari data ke-i tersebut dengan semua data di 

cluster lain, dan diambil nilai terkecilnya.  

𝑑(𝑖, 𝐶) =
1

|𝐴|
∑ ∈ 𝐶 𝑑(𝑖, 𝑗)

𝑗

 

dengan d(i,C) adalah jarak rata-rata data i dengan semua objek pada cluster lain C dimana 

A ≠ C 

𝑏(𝑖) = min 𝐶 ≠ 𝐴 𝑑(𝑖, 𝐶) 
c. Nilai SI dihitung dengan 

𝑠(𝑖) =
𝑏(𝑖) − 𝑎(𝑖)

max(𝑎(𝑖), 𝑏(𝑖))
 

Adapun ukuran nilai SI menurut Kaufman dan Rousseeuw (1990) yaitu:  

a. 0.7 < SI <= 1 strong structure 

b. 0.5 < SI <= 0.7 medium structure  

c. 0.25 < SI <= 0.5 weak structure 

d. SI <= 0.25 no structure 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Algoritma Hybrid K-Means KNN 

Tahapan-tahapan dari sistem pembagian atau pengelompokkan kelas mahasiswa dengan 

algoritma K-means dan KNN yang dikembangkan oleh Pradnyana & Permana (2017) dapat dilihat 

pada Gambar 2.  
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Gambar 1. Flow Chart Sistem Pembagian Kelas Kuliah Mahasiswa dengan Algoritma Hybrid K-Means K-Nearest 

Neighbor 

 

 Tahapan awal adalah memproses data nilai kuliah mahasiswa sebelumnya yang telah 

mengambil mata kuliah, untuk dijadikan data training dalam proses prediksi dengan metode KNN. 

Hasil dari proses ini adalah prediksi kelulusan masing-masing mahasiswa yang akan mengambil mata 

kuliah atau yang akan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Nilai prediksi kelulusan mahasiswa 

ini akan digabungkan dengan nilai tugas, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester 

(UAS) pada mata kuliah prasyarat serta IPK semester mahasiswa untuk dijadikan fitur dalam proses 

pengelompokkan (clustering) oleh metode K-means. Berikut ini adalah contoh proses yang dilakukan 

dalam sistem pembagian kelas kuliah yang mahasiswa yang akan dikembangkan: 

a. Misalkan akan dilakukan pembagian kelas mahasiswa untuk mata kuliah Arsitektur Komputer. 

Pembagian kelas ini akan dilakukan berdasarkan nilai mata kuliah prasyaratnya, yaitu mata 

kuliah Organisasi Komputer. 

b. Pencarian fitur kelulusan dilakukan dengan memprediksi kelulusan mahasiswa di mata kuliah 

Arsitektur Komputer berdasarkan data kelulusan sebelumnya. Prediksi ini dilakukan dengan 

menggunakan metode KNN sebagai berikut: 

1) Data training, nilai mahasiswa sebelumnya di mata kuliah Organisasi Komputer (mata kuliah 

prasyarat) dan kelulusannya di mata kuliah Arsitektur Komputer, seperti terlihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Data Training 

NIM 
Nilai di MK Organisasi Komputer Status di MK Arsitektur 

Komputer Tugas UTS UAS IPK 

1415051001 90 80 80 3,8 LULUS 

1415051002 90 90 85 3,4 LULUS 

1415051003 60 75 80 3 LULUS 

1415051004 80 90 95 3,8 LULUS 

1415051005 90 75 80 3,5 LULUS 

1415051006 75 80 75 3,1 TIDAK LULUS 

1415051007 50 60 75 2,9 TIDAK LULUS 

1415051008 75 60 70 3 TIDAK LULUS 

1415051009 90 80 70 3,2 LULUS 

1415051010 80 60 70 2,8 TIDAK LULUS 

 

2) Selanjutnya dihitung jarak euclidian (d) antara data mahasiswa baru yang akan diprediksi 

dengan setiap data pada data training. 

NIM Tugas UTS UAS IPK Prediksi Kelulusan 

1515051033 85 80 80 3 ? 
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𝑑(1415051001,1515051033) =  √(90 − 85)2 + (80 − 80)2 + (80 − 80)2 + (3,8 − 3)2 = 5,063 

Perhitungan diatas dilakukan untuk setiap data training, sehingga diperoleh nilai d pada 

masing-masing data training 

3) Urutkan nilai d dari kecil ke besar kemudian tentukan nilai k untuk memprediksi kelulusannya. 

NIM 
Nilai di MK Organisasi Komputer Status di MK Arsitektur 

Komputer d Tugas UTS UAS IPK 

1415051001 90 80 80 3,8 LULUS 5,063596 

1415051005 90 75 80 3,5 LULUS 7,088723 

1415051006 75 80 75 3,1 TIDAK LULUS 11,18079 

1415051009 90 80 70 3,2 LULUS 11,18213 

1415051002 90 90 85 3,4 LULUS 12,25398 

1415051004 80 90 95 3,8 LULUS 18,72538 

1415051010 80 60 70 2,8 TIDAK LULUS 22,91375 

1415051008 75 60 70 3 TIDAK LULUS 24,4949 

1415051003 60 75 80 3 LULUS 25,4951 

1415051007 50 60 75 2,9 TIDAK LULUS 40,62032 

 
Misalkan k ditentukan 5 maka prediksi dari mahasiswa tersebut adalah LULUS, yang dilihat 

dari 5 nilai teratas (data dengan jarak d terdekat) dengan mayoritas bernilai LULUS. 

NIM Tugas UTS UAS IPK Prediksi Kelulusan 

1515051033 85 80 80 3 LULUS 

 
4) Data prediksi kelulusan ini akan menjadi fitur tambahan yang akan digunakan dalam 

pembagian kelas mahasiswa dengan metode K-means clustering. 

5) Sebelum memasuki proses clustering, data dinormalisasi terlebih dahulu agar tidak ada 

parameter atau fitur yang mendominasi dalam proses clustering. Normalisasi data dilakukan 

dengan persamaan berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑎𝑟𝑢 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑠𝑎𝑙 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑥 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛
 

6) Setelah melakukan normalisasi data, proses clustering diawali dengan menentukan jumlah 

kelas (k) yang akan dibentuk. 

7) Setelah menentukan jumlah kelas, selanjutnya menentukan k pusat cluster (centroid) secara 

acak. 

8) Hitung jarak euclidian (d) dari data yang akan dikelompokkan ke setiap centroid. Untuk 

melakukan penghitungan jarak data ke-i (xi) pada pusat cluster (centroid) ke-k (ck), diberi 

nama (dik), dapat digunakan formula Euclidean seperti pada persamaan berikut.  

𝑑𝑖𝑘 =  √∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑐𝑘𝑗)2

𝑚

𝑗=1

 

9) Kelompokkan data ke dalam centroid dengan jarak d terpendek atau terkecil. Suatu data 

akan menjadi anggota dari cluster ke-k apabila jarak dengan pusat cluster tersebut 

merupakan jarak terpendek dibandingkan dengan pusat cluster lain menggunakan 

persamaan berikut. 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑑𝑖𝑘

𝑘

𝑘=1

=  √∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑐𝑘𝑗)2

𝑚

𝑗=1
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10) Hitung kembali centroid berdasarkan nilai rata-rata setiap fitur dari data dalam kelompok 

yang sama. Nilai pusat cluster yang baru dapat dihitung dengan cara mencari nilai rata-rata 

dari data-data yang menjadi anggota pada cluster tersebut, dengan menggunakan rumus 

pada persamaan (2.3):  

𝑐𝑘𝑗 =  
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑝
𝑖=1

𝑝
 

Dimana xij ∈ cluster ke – k  dan p adalah banyaknya anggota cluster ke-k 

Lakukan langkah 8-10 sampai tidak terjadi perubahan nilai centroid dan atau tidak ada data yang 

berpindah kelompok. 

 

3.2 Hasil Perbadingan Algoritma 

Sebelum melakukan pengujian perbandingan nilai Silhouette Index (SI), maka dilakukan 

pengujian pengaruh jumlah cluster untuk menentukan jumlah cluster optimal. Pengujian pengaruh 

jumlah cluster dilakukan dengan menggunakan 100 data uji untuk mengetahui jumlah cluster terbaik 

dengan melihat dari nilai SI yang dihasilkan. Nilai cluster (k) yang akan diujikan adalah nilai k 2 

sampai 10. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Pada hasil proses pengujian, kualitas cluster terbaik algoritma Hybrid K-Means KNN diperoleh 

pada penggunaan nilai k=10 dengan nilai rata-rata Silhouette Index tertinggi 0.455, sedangkan nilai 

k=9 dan SI sebesar 0,407 untuk algoritma K-Means. Grafik pengaruh nilai k ditunjukkan pada Gambar 

2. Hasil pada grafik terlihat semakin banyak jumlah penggunaan nilai k, maka nilai Silhouette Index 

yang dihasilkan relatif semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah cluster atau 

kelas yang dibentuk akan mengakibatkan jarak intra cluster semakin kecil dan jarak inter cluster 

semakin besar yang menunjukkan bahwa kualitas cluster yang dibentuk semakin baik. 

 
Tabel 1. Hasil Pengujian Pengaruh Jumlah Cluster 

Nilai Cluster (k) Nilai SI K-Means Nilai SI K-Means KNN 

2 0,128 0,225 
3 0,276 0,291 
4 0,344 0,336 
5 0,335 0,394 
6 0,341 0,323 
7 0,332 0,350 

8 0,386 0,425 
9 0,407 0,354 

10 0,393 0,455 
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Gambar 2. Grafik Pengaruh Jumlah Cluster Terhadap SI 

 
Pengujian selanjutnya adalah pengujian pengaruh jumlah data. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh banyaknya data terhadap hasil dari pengujian sebelumnya. Jumlah data yang 

digunakan pada pengujian ini yaitu 25, 50, 75, dan 100 dari data sampel yang digunakan pada 

penelitian ini. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 2.  

 
Tabel 2. Pengujian Pengaruh Jumlah Data 

Jumlah Data Nilai SI K-Means Nilai SI K-Means KNN 

25 0,355 0,374 
50 0,433 0,461 
75 0,458 0,459 
100 0,477 0,534 

 
Pada hasil proses pengujian, jumlah data terbaik diperoleh pada penggunaan 100 data 

dengan nilai rata-rata Silhouette Index tertinggi 0.534 untuk algoritma Hybrid K-Means KNN dan 0,477 

untuk algoritma K-Means. Grafik pengaruh jumlah data ditunjukkan pada Gambar 3. Hasil pada grafik 

menunjukkan semakin banyak data yang digunakan maka nilai Silhouette Index yang dihasilkan relaif 

semakin tinggi. Berdasarkan pengujian diatas diperoleh hasil nilai Silhouette Indeks algoritma Hybrid 

K-Means KNN lebih tinggi dibandingkan dengan Algoritma K-Means. Nilai  Silhouette Indeks algoritma 

Hybrid K-Means KNN adalah sebesar 0,534 yang berarti tergolong dalam medium structure, lebih 

tinggi 0,057 dari algoritma K-Means yang tergolong weak structure. 
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Gambar 3. Grafik Pengaruh Jumlah Data Terhadap SI 

 
4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa jumlah cluster dan 

jumlah data yang digunakan mempengaruhi dari kualitas cluster yang dibentuk oleh algoritma K-

Means maupun algoritma Hybrid K-Means KNN yang digunakan. Kualitas kluster dinilai berdasarkan 

nilai Silhouette Indeks. Semakin banyak jumlah cluster dan data yang digunakan cenderung akan 

menghasilkan kualitas cluster atau pengelompokan yang semakin baik. Nilai Silhouette Indeks 

algoritma Hybrid K-Means KNN lebih tinggi dibandingkan dengan Algoritma K-Means. Nilai  Silhouette 

Indeks algoritma Hybrid K-Means KNN adalah sebesar 0,534 yang berarti tergolong dalam medium 

structure, lebih tinggi 0,057 dari algoritma K-Means yang tergolong weak structure. Hal ini berarti 

kualitas kelas yang dihasilkan oleh algoritma Hybrid K-Meand KNN lebih baik dibandingkan algoritma 

KNN. 
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