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PRAKATA
Kesejahteraan rahmat semoga dilimpahkan kepada kita sekalian,
Assalamualaikum Wr. Wb.
Sungguh merupakan kebahagiaan bagi civitas akademika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya atas karunia
Tuhan Yang Maha Esa dalam kegiatan Seminar Nasional kali ini. Civitas akademika yang selalu ingat untuk
mengedepankan atmosfir akademik agar terbangun di kampus dan selalu melakukan deseminasi ataupun studi baru
yang menjadi gagasan kita sebagai perguruan yang memegang cita-cita mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Dewasa ini persoalan riset yang menjadi jantung hati dan darah segar perguruan tinggi oleh karenanya apa saja yang
terkait dengan riset kemudian berlanjut dengan aplikasi dalam pengabdian masyarakat diberikanlah wadah yang
seluas-luasnya di universitas ini, diberikan dukungan sepantasnya agar naluri sebagai dosen untuk selalu
mengembangkan dirinya sebagai insan yang selalu menterpautkan dirinya dengan perkembangan keilmuan maka
riset akan menjadi titik utama sebagai tanda seorang dosen.
“Inovasi Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0” sebagai
tema Seminar Nasional menandakan bahwa kita sudah memasuki relung kemajuan teknologi di era 4.0 yang ditandai
dengan hiruk pikuknya data di dunia maya sebagai Big Data yang dapat digunakan sebagai titk awal kemajuan
pengetahuan. Sisi lain juga ditunjukkan kepada kita agar kita tidak menjadi seorang yang Techno Phobia yaitu orang
yang menjauhi teknologi. Akan tetapi kita juga disarankan untuk menjadi manusia yang berbudaya dan beretika untuk
tidak menjadi Techno Mania yakni manusia yang mendewa-dewakan teknologi sebagai satu-satunya alat untuk
menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Hendaknya kita sebagai manusia memilih sebuah resultan yang
mempertemukan Techno Phobia dan Techno Mania menjadi Techno Philia yakni memilih teknologi yang
memanusiakan manusia sehingga manusia tidak terpelintir dalam De Humanisasi. Hal inilah yang kita rasakan dalam
ajang bertukar pikir dalam Seminar Nasional ini.
Namun perkenanlah saya juga mengingatkan kepada kita semua utamanya seluruh civitas akademika
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya untuk terhindar dari masalah-masalah terkait dengan beberapa sikap kita yang
salah dalam mengembangkan keilmuan. Saya berharap seminar ini bukan menganut idola yang salah seperti yang
diungkapkan oleh Francis Bacon yang mengatakan “The Idols of Market Place” artinya seminar hanyalah untuk
menuruti atau memberikan satu ruang gerak kepada kita karena dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan hanya
karena saat ini sedang booming membuat seminar maka kita juga bereaksi membuat seminar. Tentu saja seminar ini
bukan untuk tujuan itu, seminar ini dilakukan untuk menegakkan keilmuan dan membentangkan pikiran-pikiran kita
berdasarkan hasil kajian. Selain itu harapan saya bahwa seminar ini tidak menjadi “ The Idols of Theatre” seperti yang
dikatakan oleh Francis Bacon pula dalam artian seminar ini hanya diadakan seperti sebuah pentas teatrikal yang
bertajuk Seminar sehingga seminar ini tidak berhasil guna apapun ataupun bernilai akademis.
Akhirnya saya mengapresiasi baik untuk seluruh peserta maupun kegiatan dalam Seminar Nasional Hasil
Riset dan Pengabdian Masyarakat yang dipublish ke seluruh masyarakat sehingga hasil riset memiliki makna axiology
sehingga semua berguna baik secara etika maupun berhasil guna untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka
bumi. Hasil riset merupakan hasil dari pengamatan dunia secara empiris yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah
keilmuan yang tentunya memberikan makna yang besar bagi peradaban manusia. Oleh karenanya Seminar Nasional
ini adalah suatu etika mulia Perguruan Tinggi untuk mempublikasikan kepada masyarakat sebagai hasil
pertanggungjawaban keilmuan. Demikianlah sambutan saya selaku Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
mudah-mudahan hasil seminar ini akan berdaya guna untuk masyarakat dimasa yang akan datang.
Wassalamualaikum wr.wb.

Drs.H. Djoko Adi Walujo, S.T.,M.M.,DBA.
Pelindung,
SNHRP-I 2018 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
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AKUNTANSI YAYASAN PENDIDIKAN
(PENERAPAN PRAKTIS PADA YAYASAN BAKTI TRISULA
KALIMANTAN SELATAN)
Ade Adriani1, Saprudin2, Diah Fitriati3,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat1,2 ,3
adrianibaihaqi@gmail.com

ABSTRAK
Kegiatan pengabdian ini dilatar belakangi pentingnya kegiatan akuntansi bagi organisasi
nirlaba berbentuk yayasan sebagai media pertanggungjawaban dalam melaksanakan prinsip
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. Diperlukan contoh penerapan praktis akuntansi
sederhana untuk peningkatan wawasan dan pengetahuan Pengurus Yayasan Bakti Trisula
Kalimantan Selatan sebagai pengelola yayasan. Kegiatan dilaksanakan dalam suatu bentuk
kegiatan pendampingan pencatatan akuntansi yayasan pendidikan sesuai dengan masalah
pencatatan akuntansi di Yayasan Bakti Trisula Kalimantan Selatan. Kegiatan menggunakan metode
ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Peserta juga diberikan kesempatan untuk
mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan praktik akuntansi. Selain itu diberikan juga
contoh aplikasi/demonstrasi pelaporan keuangan praktis yang sederhana bagi yayasan. Hasil dari
kegiatan pengabdian ini adalah bertambahnya wawasan pengurus Yayasan Bakti Trisula Kalimantan
Selatan mengenai akuntansi praktis bagi suatu yayasan pendidikan dalam pengelolaan keuangan
yayasan.
Kata kunci: akuntansi, yayasan pendidikan

ABSTRACT
The aim of this community service activities is motivated by the importance of accounting
activities for non-profit organizations in the form of foundations as a medium of accountability in
implementing the principles of accountability and transparency in managing funds. Aapplication of
simple accounting are needed to increase the insight and knowledge of the Management of the Bakti
Trisula South Kalimantan Foundation as the manager of the foundation. The activity was carried out
in a form of mentoring activities in accounting records in accordance with the problem of accounting
records at the Bakti Trisula Foundation in South Kalimantan. The activity uses the lecture method,
discussion, and demonstration. Participants are also given the opportunity to discuss issues related
to accounting practices. In addition, there is also an example of a simple application of practical
financial reporting for the foundation. The results of this community service activities are the
increasing insight of the management of the South Kalimantan Bakti Trisula Foundation regarding
practical accounting for an educational foundation in the financial management of the foundation.
Key Words: accounting, educational foundation

PENDAHULUAN
Undang-Undang (UU) Nomor 16
Tahun 2001 yang kemudian diubah
dengan UU Nomor 28 Tahun 2004
tentang Yayasan, menjadikan yayasan di
Indonesia memiliki landasan hukum yang
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kuat. Pendirian yayasan di Indonesia
selama ini hanya berdasar atas
kebiasaan dalam masyarakat dan
yurisprudensi
Mahkamah
Agung.
Fenomena di Indonesia menjelaskan
bahwa ada kecenderungan masyarakat
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mendirikan yayasan dengan maksud
tidak
hanya
sebagai
wadah
mengembangkan
kegiatan
sosial,
keagamaan, kamanusiaan, melainkan
juga bertujuan memperkaya diri para
pendiri, pengurus, dan pengawas.
Akhirnya timbul berbagai masalah, seperti
kegiatan yayasan yang tidak sesuai
dengan Anggaran Dasar (AD), sengketa
antara pengurus dengan pendiri, maupun
yayasan digunakan untuk menampung
kekayaan yang diperoleh dengan cara
melawan hukum.
Pendirian yayasan dilakukan
dengan akta notaris dan berhak
memperoleh status badan hukum setelah
akta pendirian memperoleh pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
Sebagai badan hukum yang bersifat
sosial, keagamaan, dan kemanusiaan,
yayasan mempunyai organ yang terdiri
atas pembina, pengurus, dan pengawas.
Pemisahan yang tegas terhadap fungsi,
wewenang, dan tugas masing-masing
organ yayasan dimaksudkan untuk
menghindari kemungkinan konflik intern
yayasan yang dapat merugikan
kepentingan yayasan dan pihak lain yang
terkait dengan kegiatan yayasan.
Pengelolaan kekayaan dan
pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan
sepenuhnya oleh pengurus. Oleh karena
itu, pengurus wajib membuat laporan
tahunan yang disampaikan kepada
pembina mengenai keadaan keuangan
dan perkembangan kegiatan yayasan.
Salah satu kegiatan yayasan di
bidang sosial adalah menyelenggarakan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang
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berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)
seperti Yayasan Bakti Trisula Kalimantan
Selatan (selanjutnya akan disingkat
Yayasan BTKS) yang mengelola 3 (tiga)
unit TK di Kota Banjarmasin. Hasil
analisis situasi untuk mendapatkan
kondisi terkini pengelolaan keuangan
dana yayasan melalui observasi langsung
di lapangan memperlihatkan bahwa
dalam praktiknya pengurus yayasan
BTKS berfungsi sebagai Pihak yang
melakukan
kegiatan
pembukuan
akuntansi Yayasan Bakti Trisula
Kalimantan Selatan. Termasuk mengatur
semua kebijakan yang menyangkut
bidang administrasi umum dan keuangan
yayasan.
Penerapan praktik akuntansi
sederhana bagi Yayasan Bakti Trisula
Kalimantan Selatan yang sesuai dengan
kondisi sebagai sebuah yayasan
pendidikan memang bukanlah jaminan
satu satunya untuk mewujudkan
transparansi
dan
akuntabilitas
pengelolaan keuangan yayasan yang
baik. Karena di samping memerlukan
kemampuan pemahaman tentang praktik
akuntansi dari seorang pengelola
keuangan yayasan, juga diperlukan
penyesuaian dengan situasi dan kondisi
keuangan yayasan yang sedang
dihadapi. Akan tetapi penerapan
akuntansi sederhana dan praktis bagi
yayasan dapat dilaksanakan dengan
penguasaan dan penyesuaian yang baik,
maka ia bisa bisa menjadi solusi terbaik
dalam meningkatkan hasil pengelolaan
keuangan yayasan.
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METODE PELAKSANAAN
Fokus kegiatan ini adalah
Pengurus Yayasan Bhakti Trisula
Kalimantan Selatan. Tempat pelaksanaan
kegiatan pengabdian dilakukan di Kantor
Sekretariat Yayasan Bakti Trisula
Kalimantan Selatan yang beralamat di Jl.
Brig Jend H.Hasan Basry Komplek
Kayutangi II RT 16 Kelurahan Pangeran
Kecamatan Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin.
Khalayak sasaran program Ipteks
bidang Akuntansi Yayasan ini adalah
masyarakat produktif secara ekonomi
yaitu kelompok masyarakat yang ditunjuk
sebagai Pengelola dan tergabung dalam
Kelompok Susunan Pengurus Yayasan
Bakti Trisula Kalimantan Selatan.
Pelaksanaan
kegiatan
Pengabdian Pada Masyarakat ini
dikemas
dengan
menggunakan
pendekatan pendampingan pencatatan
akuntansi yayasan pendidikan sesuai
dengan masalah pencatatan akuntansi di
Yayasan Bakti Trisula Kalimantan
Selatan. Kegiatan menggunakan metode
ceramah, tanya jawab, diskusi, dan
demonstrasi. Peserta juga diberikan
kesempatan
untuk
mendiskusikan
permasalahan yang berkaitan dengan
praktik akuntansi. Selain itu diberikan juga
contoh aplikasi/demonstrasi pelaporan
keuangan praktis yang sederhana bagi
yayasan.
Adapun langkah langkah dalam
pelaksanaan kegiatan pengabdian ini
adalah sebagai berikut:
a. Langkah 1 (Metode Ceramah):
Pengurus
Yayasan
diberikan
motivasi agar memiliki kemauan
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untuk memahami ketentuan dan
kewajiban akuntansi untuk badan
usaha seperti yayasan sesuai
dengan Standar Akuntansi untuk
Pelaporan
Keuangan
Entitas
berbentuk Yayasan. Selain itu,
peserta diberikan materi konsep
persamaan dasar akuntansi.
b. Langkah 2 (Metode Tutorial):
Pengurus Yayasan diberikan materi
aplikasi
praktek
pencatatan
keuangan di yayasan sebagai
pelaksanaan kegiatan akuntansi
yayasan meliputi:

-

Buku Kas Umum (Utama)
Yayasan
Buku Buku Pembantu, yaitu Buku
Bank, Buku Bantu Nota/Tagihan,
Buku Rencana Anggaran dan
Buku Tanda Terima Honor.

-

c. Langkah
3
(Metode
Diskusi/konsultasi
dan
Demonstrasi): Pengurus Yayasan
khususnya Bendara diberikan
kesempatan untuk mendiskusikan
permasalahan yang berkaitan
dengan
praktik
pelaksana
pencatatan akuntansi yayasan,
khususnya bagi pengurus yang
berfungsi sebagai Bendahara
dengan tugas utama melakukan
pengumpulan bukti penjurnalan dan
membuat laporan keuangan.Selain
itu diberikan juga demonstrasi dan
latihan praktis pencatatan dan
pelaporan
keuangan
yang
sederhana
untuk
yayasan
pendidikan.

HASIL
Kegiatan pendampingan praktik
akuntansi yayasan di Yayasan Bakti
Trisula Kalimantan Selatan dalam bentuk
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penyampaian materi dan tutorial
penerapan praktis Pencatatan Akuntansi
Bagi Yayasan dilaksanakan pada tanggal
16 Oktober s/d 18 November 2017.
Kegiatan terjadwal selama 1 (satu) hari
berupa
diskusi,
konsultasi
dan
demonstrasi penerapan pembukuan
akuntansi di Yayasan Bakti Trisula
Kalimantan Selatan pada hari Kamis
tanggal 30 November 2017.
Kegiatan pendampingan berjalan
dengan lancar dimana Pengelola
administrasi keuangan / Pelaksana
Pencatatan Akuntansi Yayasan yang
ditutor secara khusus dalam pelaksanaan
kegiatan akuntansi yayasan adalah
Perwakilan Pengurus Yayasan yaitu Ibu
Sabariah Ainie selaku Ketua I yang
sekaligus berfungsi sebagai Pihak yang
melakukan
kegiatan
pembukuan
akuntansi Yayasan Bakti Trisula
Kalimantan Selatan. Ibu Sabariyah Ainie
merupakan
Pejabat
Pengganti
Bendahara Sementara ini (yang ditunjuk
melalui surat No.001/YBTKS/P/I/2015
tanggal 21 Januari 2015) tugas utamanya
adalah melakukan pengumpulan bukti
penerimaan/ pengeluaran dana yayasan
sekaligus juga yang membuat laporan
keuangan yayasan. Kegiatan tutorial dan
demonstrasi teknis terhadap Ibu Sabariah
Ainie selaku Pejabat Pengganti
Bendahara (merangkap Ketua Yayasan
I).
Aktivitas pengelolaan keuangan
(kegiatan akuntansi) pada Yayasan Bakti
Trisula Kalimantan Selatan pada
umumnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian.
Bagian
pertama
yaitu
aktivitas
penerimaan
pendapatan
berupa
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Sumbangan Pendidikan dari Taman
Kanak Kanak (TK) dan Sumbangan
lainnya (dari donator dll). Bagian kedua
yaitu aktivitas pengeluaran kas berupa
beban penyelenggaraan Sekolah Taman
Kanak Kanak (TK). Beban yang ada
dibagi menjadi beberapa kelompok
pengeluaran (misalnya Gaji dan
Operasional TK), dimana kedua
kelompok aktivitas ini dikelola oleh dan
dilaksanakan oleh Ketua I Yayasan
sebagai Pejabat Pengganti Bendahara
Sementara yaitu Ibu Sabariyah Ainie.
Selama ini Laporan Keuangan
Yayasan yang dibuat dan disampaikan
oleh Pejabat Pengganti Bendahara
Sementara (yaitu Ibu Sabariyah Ainie)
dalam
Rapat
Tahunan
belum
memperhatikan transaksi non kas dan
akrual. Transaksi non kas terutama
kaitannya dengan transaksi akrual belum
dipahami dan dilaksanakan dengan baik
dan benar sesuai Standar Penyusunan
Laporan Keuangan untuk Yayasan,
dimana dalam pandangan kesisteman
maka aktivitas di atas hanya dapat
dikatakan sebagai system pengelolaan
keuangan yang dibagi menjadi subsistem
penerimaan dan subsistem pengeluaran
melalui media pencatatan akuntansi
berupa Buku Kas Umum Yayasan.
Berdasarkan kondisi tersebut,
hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian
berupa penerapan praktis akuntansi bagi
yayasan untuk peningkatan Kualitas
Laporan Keuangan bagi Yayasan Bakti
Trisula Kalimantan Selatan dilakukan
dalam 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan tidak terjadwal berupa
penyampaian materi dalam bentuk
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ceramah dan tutorial penerapan
praktis Pencatatan Akuntansi Bagi
Yayasan Bakti Trisula Kalimantan
Selatan secara tidak terjadwal mulai
tanggal 16 Oktober s/d 18 November
2017. Materi yang disampaikan
dengan metode ceramah dan tutorial
kepada Pengurus yayasan yang
berfungsi sebagai Pihak yang
melakukan kegiatan pembukuan
akuntansi Yayasan Bakti Trisula
Kalimantan
Selatan
adalah
pencatatan keuangan di yayasan
sebagai
pelaksanaan
kegiatan
akuntansi yayasan meliputi:
- Buku Kas Umum (Utama)
Yayasan
- Buku Buku Pembantu, yaitu Buku
Bank, Buku Bantu Nota/Tagihan,
Buku Rencana Anggaran dan
Buku Tanda Terima Honor.
2. Kegiatan terjadwal selama 1 (satu) hari
berupa diskusi, konsultasi dan
demonstrasi penerapan pembukuan
akuntansi di Yayasan Bakti Trisula
Kalimantan Selatan pada hari Kamis
tanggal 30 November 2017.
Pada kegiatan terjadwal sebanyak
kurang lebih 5 (lima) jam digunakan
untuk
diskusi/konsultasi
praktis
terhadap pelaksana pencatatan
akuntansi yayasan, khususnya bagi
pengurus yang berfungsi sebagai
Bendahara dengan tugas utama
melakukan
pengumpulan
bukti
penjurnalan dan membuat laporan
keuangan.
Dalam melaksanakan metode
ceramah pada kegiatan pengabdian ini
materi pencatatan akuntansi yang
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disampaikan lebih banyak diisi dengan
penguatan pentingnya kegiatan akuntansi
bagi organisasi nirlaba seperti yayasan
sebagai media pertanggung jawaban
dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan dana
yayasan. Metode tutorial dilakukan
dengan mentutor contoh praktik akuntansi
bagi yayasan melalui Buku Buku
Keuangan yang diperlukan untuk
pencatatan akuntansi di Yayasan Bakti
Trisula Kalimantan Selatan, meliputi
tutorial tentang:
1. Penjurnalan: yaitu praktik pencatatan
bukti transaksi penerimaan/pengeluaran
dana yayasan kedalam buku catatan
akuntansi berbentuk Jurnal, dan
memindahkan ke Buku Besar (secara
kronologis, berurutan sesuai tanggal
transaksi).
2. Peringkasan dan Pengikhtisaran: yaitu
praktik melakukan kegiatan meringkas
hasil pencatatan transaksi di Buku Besar
dan membuat ikhtisar ke Neraca Saldo
(bisa secara mingguan, bulanan,
triwulanan, semesteran).
3. Penyusunan Laporan: yaitu praktik
menyusun Laporan Keuangan dengan
bantuan Neraca Lajur serta menyajikan
Laporan Neraca (Laporan Posisi
Keuangan) dan Laporan Perubahan Dana
sesuai Standar Akuntansi Yayasan.
4. Pengungkapan Informasi Lain : yaitu
praktik menyusun Laporan Keuangan
pokok berupa Laporan Arus Kas dan
Catatan Atas Laporan Keuangan yang
sesuai dengan Standar Akuntansi
Yayasan.
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Hasil pelaksanaan pengabdian
dengan metode demonstrasi dilakukan
untuk contoh penerapan praktis yang
diterapkan bagi akuntansi yayasan
berupa contoh pencatatan keuangan di
yayasan sebagai pelaksanaan kegiatan
akuntansi yayasan yang diberikan
meliputi:
- Demonstrasi Praktik Pengisian Buku
Kas Umum (Utama) Yayasan
- Demonstrasi Praktik Pengisian Buku
Buku Pembantu, yaitu Buku Bank,
Buku Bantu Nota/Tagihan, Buku
Rencana Anggaran dan Buku Tanda
Terima Honor.
Selanjutnya dilakukan demonstasi dalam
bentuk latihan praktis untuk pelaksanaan
kegiatan pencatatan akuntansi bagi
Yayasan Bakti Trisula Kalimantan
Selatan, meliputi:
- Pencatatan bukti transaksi ke dalam
Buku Kas Umum Yayasan
- Penyusunan Format Buku Pembantu
Bank
- Penyusunan Format Anggaran Biaya
Kegiatan Yayasan
- Penyusunan Buku Bantu Nota
(tagihan tagihan)
- Penyusunan Dokumen Akuntansi
Lainnya seperti Formulir Akuntansi
Untuk Beban Gaji Guru TK
Pengelola
administrasi
keuangan/
Pelaksana
Pencatatan
Akuntansi
Yayasan yang ditutor secara khusus
dalam pelaksanaan kegiatan akuntansi
yayasan adalah Perwakilan Pengurus
Yayasan yaitu Ibu Sabariah Ainie selaku
Ketua I yang sekaligus berfungsi sebagai
Pihak yang melakukan kegiatan
pembukuan akuntansi Yayasan Bakti
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Trisula Kalimantan Selatan. Ibu
Sabariyah Ainie merupakan Pejabat
Pengganti Bendahara Sementara ini
(yang
ditunjuk
melalui
surat
No.001/YBTKS/P/I/2015 tanggal 21
Januari 2015) tugas utamanya adalah
melakukan
pengumpulan
bukti
penerimaan/ pengeluaran dana yayasan
sekaligus juga yang membuat laporan
keuangan yayasan. Kegiatan tutorial dan
demonstrasi teknis terhadap Ibu Sabariah
Ainie selaku Pejabat Pengganti
Bendahara (merangkap Ketua Yayasan I)
sangat membantu dalam peningkatan
kualitas penyusunan laporan keuangan di
Yayasan Bakti Trisula Kalimantan
Selatan, terlihat dari hasil diskusi dan
Tanya jawab selama pendampingan.
Kesulitan dan Hambatan yang
dialami oleh Tim Kegiatan Pengabdian
Masyarakat ini relative tidak banyak.
Secara umum kegiatan ini berjalan
dengan lancar. Hal ini dicapai berkat
dukungan Pengurus Yayasan Bakti
Trisula Kalimantan Selatan yang secara
terbuka menerima dalam kerjasama
pelaksanaan
kegiatan
dengan
menyediakan fasilitas tempat serta
bantuan dalam menyediakan data
pendukung seperti bukti transaksi dan
dokumen/laporan kegiatan yang ada.
SIMPULAN
Kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat dalam bentuk transfer ilmu
pengetahuan akuntansi melalui Kegiatan
pendampingan Pencatatan Akuntansi
Bagi Yayasan Bakti Trisula Kalimantan
Selatan berjalan dengan lancar. Peserta
pendampingan adalah Pejabat Pengganti

6

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Bendahara (merangkap Ketua Yayasan I)
yaitu Ibu Sabariah Ainie secara antusias
mengikuti kegiatan hingga selesai.
Kegiatan Pendampingan Pencatatan
Akuntansi Bagi Pejabat Pengganti
Bendahara (merangkap Ketua I Yayasan)
ini telah memberi bekal bagi Pengurus
Yayasan Bakti Trisula Kalimantan Selatan
sehingga dapat meningkatkan kualitas
pelaporan keuangan sebagai bentuk
akuntabilitas dan transparansi dari
pengelolaan dana yayasan yang
dipercayakan
kepada
Pengurus.
Penguasaan akuntansi dengan mudah
dan cepat oleh Pelaksana Kegiatan
Akuntansi Yayasan akan memberikan
manfaat lainnya dalam pengelolaan dana
yayasan menjadi lebih efektif, efisien,
serta lebih transparan (jelas arah keluar
masuknya dana yang dikelola tersebut).
Berdasarkan kepada hasil yang
diperoleh maka disarankan agar
penerapan praktis akuntansi yayasan
berupa Pencatatan Akuntansi Yayasan
Bakti Trisula Kalimantan Selatan ini dapat
dilaksanakan kembali dengan peserta
yang lebih banyak / luas, misalnya di
laksanakan untuk Pengelola Dana Di
Sekolah Taman Kanak-Kanak milik
Yayasan. Oleh karena itu disarankan juga
untuk
melanjutkan
memberikan
pendampingan pencatatan keuangan dan
manajemen keuangan untuk Pengelola
Dana di Sekolah Sekolah Taman Kanak
Kanak (TK) yang berada di bawah binaan
Yayasan Bakti Trisula Kalimantan Selatan
lainnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan
ini.
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Beberapa
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pengabdi menyampaikan penghargaan
dan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada pihak-pihak tersebut,
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Universitas Lambung Mangkurat yang
telah memberi kesempatan dan
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pelaksanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat ini.
2. Ketua Program Magister Akuntansi
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dan Bisnis
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telah memberi kesempatan dan
bantuan sejak pengajuan proposal
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membantu terlaksananya pengabdian
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membantu
terselenggaranya pengabdian kepada
masyarakat ini.

DAFTAR RUJUKAN
[1] Indra Bastian, Akuntansi Yayasan
dan Lembaga Publik. Jakarta,
Erlangga, 2007.
[2] Ikatan
Akuntan
Indonesia,
Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 45 Pelaporan
Keuangan Entitas Nirlaba, 2011.
[3] Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2013

7

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

[4]

[5]

[6]

[7]

Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008
Tentang Pelaksanaan UndangUndang Tentang Yayasan.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang
Yayasan.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang
Yayasan.
Undang Undang Nomor 6 Tahun
1983 Tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan stdd Undang
Undang Nomor 16 Tahun 2009
Undang Undang Nomor 7 Tahun
1983 Tentang Pajak Penghasilan
stdd Undang Undang Nomor 36
Tahun 2008.

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

8

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Artikel Ilmiah Hasil Pengabdian
SOSIALISASI PELATIHAN PLYOMETRICS TERKINI PADA PELATIH KLUB
BULUTANGKIS SE KABUPATEN SUMENEP
Ainur Rasyid1, Rachlai Eko Ariesetiawan2 , Nugroho Agung Supriyanto3
Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi STKIP PGRI Sumenep 1,2,3
ainurrasyid@stkippgrisumenep.ac.id

ABSTRAK
Perubahan aturan permainan bulutangkis menyebabkan adanya perubahan dalam pola latihan.
Pola latihan harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Banyak pelatih yang belum menerapkan
pola latihan yang ilmiah seperti plyometric. Plyometric mempunyai manfaat untuk mengatur gerakan
pemain bulutangkis saat di lapangan. Metode yang dgunakan adalah sosialisasi. Hasil pelaksanaan
menunjukkan pelatih mulai mengetahui tentang manfaat plyometric serta mampu untuk menerapkan
dalam pola latihan.
Kata kunci: bulutangkis, plyometric dan sosialisasi

ABSTRACT
The alteration of the regulation of badminton game has caused the change of training pattern.
The training pattern must be suited with the real phenomena happen during badminton game. There
are still many badminton coaches who have not yet implemented scientific training pattern such as
Plyometrics. Plyometrics has benefit to control badminton player’s movement while playing. The
method used was socialization. The result of the socialization showed that the coaches begun to
realize about the benefit of plyometrics and be able to implement it in their training pattern.
Key words: Badminton, Plyometrics, and Socialization

PENDAHULUAN
Olahraga bulutangkis merupakan
olahraga yang bisa dimainkan oleh
semua lapisan masyarakat. Olahraga ini
dapat dimainkan anak-anak maupun
orang dewasa, laki-laki maupun
perempuan. Olahraga bulutangkis bisa
dilakukan sebagai olahraga rekreasi
maupun olahraga prestasi karena terbukti
dari banyaknya even atau kejuaraan baik
nasional maupun Internasional, seperti
Thomas Cup, Uber Cup, atau Olimpiade.
Banyak atlet bulutangkis Indinesia yang
sukses di dunia bulutangkis seperti Rudy
Hartono, Liem Swie King, Icuk Sugiarto,
Lius Pongoh, Johan Wahyudi, Christian
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Hadinata, Lie Sumirat, Ricki Soebagdja,
Rexi Mainaka, Minarti Timur, Susi
Susanti, dan masih banyak lagi. Prestasi
yang yang sudah dicapai oleh atlet
Indonesia harus dipertahankan dengan
adanya pembinaan yang jelas dalam
latihan. Pembinaan prestasi olahraga
bulutangkis dibutuhkan proses dengan
cabang olahraga yang lain, ada beberapa
aspek yang harus dipenuhi yaitu aspek
latihan jasmani, latihan teknik, latihan
taktik, dan latihan mental. Semakin tinggi
prestasi seorang atlet, maka semakin
komplek masalah yang akan dihadapinya
[1].

9

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Pencapaian prestasi dalam cabang
olahraga bulutangkis sangat di tentukan
oleh penguasaan teknik dasar. Menurut
[1] suatu teknik olahraga selalu
berkembang sesuai dengan tujuan dan
peraturan olahraga tersebut sehingga
juga akan semakin tinggi tuntunannya,
teknik yang tinggi dan baik tidak pernah
terlepas dari segi-segi anatomis,
mekanis, dan fisiologi sebagai dasar dan
landasan ilmiah [1].
Teknik
dasar
merupakan
penguasaan yang pokok yang harus di
kuasai oleh setiap pemain yang meliputi
(1) cara memegang raket, terdiri dari
pegangan jabat tangan, gebuk kasur,
pegangan kampak atau pegangan
inggris, dan pegangan backhand, (2)
gerakan pergerakana tangan, (3) gerakan
melangkah kaki atau footwork, (4)
pemusatan pikiran atau konsentrasi [2].
Perubahan aturan pertandingan
bulutangkis dari 15 menjadi rally point (21
poin) dimulai pada tahun 2006. Sebelum
sistem reli poin diresmikan, permainan
bulutangkis juga pernah menggunakan
sistem dengan tujuh poin. Akan tetapi
terdapat banyak kelemahan, sehingga
diubah kembali menjadi 15 poin sebelum
akhirnya
sistem
reli
poin
diresmikan.Alasan perubahan peraturan
ini adalah agar permainan bulutangkis
tidak membosankan, karena dengan skor
yang lama atau sitem 15 poin, permainan
cendrung menggunakan daya tahan.
Pemain yang memiliki daya tahan yang
bagus, kemungkinan besar sebagai
pemenang dalam satu pertandingan.
Alasan lainnya adalah perkembangan
permainan bulutangkis dapat merata di
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seluruh dunia, sehingga tidak didominasi
oleh satu benua saja. Sebagai contoh
adalah sebelum adannya peraturan
diperbaharui,
bulutangkis
sangat
didominasi oleh benua Asia yang
cenderung bermain offensef sehingga
sering kalah saat berhadapan dengan
pemian
Asia
yang
cenderung
mengandalkan deffence dan daya tahan.
Sebenarnya istilah plyometrics
pertama kali diciptakan pada tahun 1975
[3] Plyometrics diambil dari bahasa
Yunani (Greek) “Pleytheyein” yang berarti
memperbanyak atau meningkatkan, atau
plyo dan metrics yang berarti lebih dan
ukuran, dapat disimpulkan bahwa
plyometrics adalah suatu pelatihan
dengan ciri-ciri pada kontraksi otot
dengan penuh tenaga sebagai tanggapan
pembebanan dan peregangan dinamis
dari otot yang terlibat atau dengan kata
lain, pelatihan untuk meningkatkan
tenaga explosive [4].
Menurut [4] latihan plyometrics
adalah suatu latihan yang memiliki ciri
khusus, yaitu kontraksi otot yang sangat
kuat yang merupakan respon dari
pembebanan dinamik atau regangan
yang cepat dari otot-otot yang terlibat [4].
Plyometrics disebut juga dengan reflek
regang atau miotatik atau reflek muscle
spindle. Pendapat lain dikemukakan oleh
Fox, Bowers, dan Foss (1988)
mengemukakan
bahwa
latihan
plyometrics merupakan tipe bentuk
program
latihan
kelima
yang
mengkombinasikan suatu regangan awal
pada unit tendon yang diikuti oleh suatu
kontraksi isotonik [5]. Sedangkan menurut
[6[
berpendapat
bahwa
latihan
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plyometrics adalah latihan yang
memungkinkan otot untuk mencapai
kekuatan maksimal dalam waktu yang
sesingkat mungkin [3].
Plyometrics adalah salah satu
bentuk latihan yang di dalamnya terdapat
kontraksi dan regangan otot secara cepat
yang memungkinkan otot mencapai
kekuatan maksimal dalam waktu yang
singkat. Didalam pelatihan plyometrics
mempunyai pedoman yang harus diikuti
agar pelatihan yang dimaksud dapat
mencapai tujuan, pedoman pelatihan
plyometrics sebagaimana dikemukakan
[6] sebagai berikut :
Tabel 1 Periodisasi Latihan
Periodisasi Latihan
Durasi periode kerja 4 - 15 detik
Intensitas kerja
Maksimal
Durasi pulih asal
1 - 2 menit
Rasio antar kerja dan
1:5 - 1:10
pulih asal
Repitisi
8 - 10 kali
Irama
Cepat
Peran pelatih sangat penting dalam
mencetak atlet yang berpontensi di
Pengkab PBSI Sumenep. Ketika seorang
pelatih salah dalam memberi asupan
latihan akan berpengaruh pada prestasi
atlet tersebut di masa yang akan datang.
Metode gaya latihan yang terbaru harus
diterapkan di dalam porsi latihan atlet
bulutangkis di PBSI Sumenep. Agar hal
ini juga menjadi teladan bagi pelatih klubklub dalam memberikan metode latihan
terbaru
kepada
anak
didiknya.
Sehubungan dengan pengabdian ini
pengabdi bekerjasma dengan PBSI
Sumenep untuk memberikan tambahan
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tentang model latihan plyometrics terkini
yang sudah banyak dilakukan kalangan
atlet bulutangkis professional. Dengan
harapan dapat diterapkan dalam berlatih
sehari-sehari di klub bulutangkis maupun
juga pembinaan di PBSI Sumenep itu
sendiri sesuai dengan pengalaman yang
didapat setelah pengabdian ini selesai
dilaksanakan.
Dari paparan analisis di atas
permasalahan mitra di Pengkab PBSI
Sumenep adalah sebagai berikut: 1.
Pelatih-pelatih klub tidak pernah
membuat program latihan dalam
menerapkan pada anak didiknya. 2.
Kurangnya sarana latihan menjadi
minimnya prestasi atlet di Pengkab PBSI
Sumenep. 3. Pelatih belum mengenal
pola
latihan
plyometrics
serta
penggunaannya.
METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan
pengabdian
masyarakat tentang pelatihan plyometrics
terkini pada pelatih klub bulutangkis sekabupaten Sumenep dilakukan dengan
cara sosialisasi kepada pelatih dan atlet.
Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada
pelatih klub di kabupaten Sumenep
bekerjasama dengan Pengkab PBSI
Sumenep. Kegiatan ini diselenggarakan
di Gor Sumekar. Rangkaian kegiatan ini
dilakukan selama tiga bulan, dimulai pada
bulan September-November 2018.
Urutan sosialisasi yang dilaksanakan
adalah dengan memberikan sosialisasi
kegiatan, pelatihan penyusunan program
latihan yang sudah memasukkan
plyometric terkini dan pendampingan
simulasi praktek gerakan plyometric.
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Sosialisasi ini dilakukan dengan
memberikan
pengarahan
tentang
manfaat dan keguanaan plyometric.
Kemudian dilanjutkan dengan bentukbentuk pola latihan plyometric terkini serta
penyusunan program latihan dengan
memasukkan
unsur
plyometric.
Diharapkan kepada para pelatih mampu
untuk menerapkan plyometric dalam pola
latihan yang akan dibuat.
HASIL
Hasil pencapaian melalui kegiatan
pengabdian masyarakat ini dituangkan
dalam bentuk hasil kegiatan pada setiap
tahap pelaksanaan sebagai berikut.
a. Sosialisasi kegiatan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat tentang sosialisasi pelatihan
plyometrics terkini pada pelatih klub
bulutangkis se Kabupaten Sumenep
dilakukan kurang lebih 3 bulan terhitung
dimulai dari bulan September-November
2018 tempat pelaksanaan di GOR
Sumekear
Kelurahan
Pajagalan
Sumenep. Pelatih yang hadir pada
kegiatan kurang lebih 5 orang yang
berasal dari klub bulutangkis yang berada
di Kabupaten Sumenep.
Sosialisasi ini berupa pengenalan
manfaat dan kegunaan plyometric
khususnya dalam bidang bulutangkis.
Peserta sangat antusias sekali dalam
mengikuti jalanya kegiatan pengabdian
yang kami berikan. Kegiatan awal yang
dilakukan pada pelatih adalah mengetest
kemampuan
awal
mengenai
pengetahuan tentang perencanaan
latihan secara ilmiah, tugas pelatih, dan
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latihan fisik tentang plyometrics. Dan
setelah
selesai
pengsosialisasian
dilakukan barulah semua peserta
dilakukan feed back dari apa yang
mereka dapatkan selama pelatihan untuk
menjawab kembali kuisioner yang pernah
dilakukan saat sebelum sosialisasi
tentang plyometrics dilakukan.
Seperti diketahui proses latihan
pada umumnya berdasarkan pada
prediksi kemungkinan prestasi atlet pada
setiap tahap latihan. Seperti yang
dikemukakan pendapat oleh Harre dalam
buku [7], yaitu dianjurkan agar di dalam
perencanaan program termasuk pula
analisis dari latihan yang telah
dilaksanakan, agar dapat ditentukan
seberapa jauh program yang disusun
tersebut telah mencapai sasarannya, baik
dalam kepribadian maupun dalam
efisiensi performa atlet [7].
Selain itu pelatih harus selalu
mengevaluasi program latihan yang
dilakukan agar bisa memberikan pola
latihan yang baru sehingga bisa
meningkatkan
kemampuan
anak
didiknya.
Maka peran seorang pelatih sangat
diperlukan dalam menyusun sebuah
program latihan yang benar secara ilmiah
serta pelaksanaan penerapan dalam
latihan sehari-hari yang dilakukan atlet.
Pelatih juga harus bisa menyusun
program latihan yang sesai dengan
keadaan
dil
lapangan
sangat
pertandingan berlangsung.
b. Pelatihan Penyusunan Program
Latihan
Setelah
pelatih
dan
atelt
mengetahui tentang manfaat plyometric
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sosialisasi dilanjutkan dengan proses
pelatihan penyusunan program latihan
plyometric. Tinggi rendahnya prestasi
atlet bergantung pada baik buruknya
perencanaan program latihannya [7].
Permasalahan yang ada pada mitra
secara garis besar adalah belum adanya
landasan program latihan secara metode
ilmiah dalam penerapannya. Para pelatih
cenderung membuat pola latihan sesuai
dengan mood atau rasa keinginan yang
tidak direncanakan sebelumnya. Hal
tersebut sangat berpenagruh dalam
mencetak seorang atlet untuk berprestasi
karena semua hal yang dikpirahkan
seorang atlet di lapangan merupakan
suatu cerminan dari yang telah atau
belum diberikan oleh pelatih kepada atlet
dalam latihannya.
Peserta
pengabdian
diberi
kesempatan untuk membuat program
latihan tahunan, bulanan, mingguan,
serta harian yang juga didampingi oleh
pemateri sekaligus orang ahli. Memang
secara pelaksaan ini banyak para
pelatih/peserta
yang
kebingunan
memandukan antara aspek teoritis dan
membiasakan menulis. Dari para peserta
yang kebingunagan dalam menyusun
program
latihan
pemateri
terus
mendampingi sampai mereka benarbenar mengerti.
c. Pendampingan Simulasi Praktek
Gerakan Latihan Plyometrics
Plyometrics diambil dari bahasa
Yunani yaitu “Pleytheyein” yang berarti
memperbanyak atau meningkatkan, atau
plio idan metric yang berarti lebih dan
ukuran, jadi plyometrics adalah suatu
pelatihan dengan ciri-ciri pada kontraksi
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otot dengan penuh tenaga sebagai
tanggapan pembebanan dan peregangan
dinamis dari otot yang terlibat atau
dengan kata lain, pelatihan untuk
meningkatkan tenaga explosive [8].
Pernyataan ini sesuai dengan peninjauan
karakteristik cabang olahraga bulutangkis
saat ini yang mana pada penghitungan
menggunakan rally point juga merubah
sistem energi yang dihasilkan yaitu
mendominankan pada gerakan explosive
dan speed.
Gerakan pelatihan plyometrics
dibedakan menjadi tiga yaitu legs and
hips, trunk, dan upper body pelaksanaan
pelatihan tersebut disesuaikan dengan
gerakan cabang olarahraga masingmasing serta tujuan yang dikehendaki [4].
Para pelatih sangat aktif melakuakan
praktek yang kami berikan kepada
mereka dan juga banyak merangsang
mereka untuk bertanya tentang pelatihan
plyometrics. Memang pada pengabdian
ini tidak semua gerakan kami praktikkan
kepada
peserta
pelatih
tetapi
berlandaskan dari kebutuhan energi pada
cabang olahraga bulutangkis sendiri.
Tim pengabdi mencoba untuk
observasi kepada 3 klub bulutangkis yang
berada di Kecamatan Kota Sumenep dan
2 klub lagi berda di kepulauan Arjasa dan
Sapeken dari keterbatsan kami hanya
mengfokuskan pada klub yang berada di
kecamatan Kota saja, diantaranya PB.
Pelangi, PB. Persada junior, dan PB.
Pahlawan. Dari pemantauan yang kami
lakukan di 3 klub tersebut rata-rata semua
menerapkan pelatihan plyometrics di sela
sesi latihan fisik, seperti dokumentasi di
bawah ini:
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Gerakan Hexagon drill yaitu
melompat di satu sisi hexagon dan
kembali ke pusat, kemudian dilanjutkan di
setiap sisi dari hexagon. Hal ini dapat
dilakukan untuk sejumlah perjalanan
tertentu lengkap sekitar hexagon atau
untuk total waktu. Kegiatan fisik di atas
dilakukan oleh salah satu atlet
bulutangkis PB. Persada Junior

gerakan pada Hexagon drill dan Hexagon
drill with barries adalah terletak pada
gerakan yang dihasilkan sepintas
memang sama memiliki sudut persegi
enam akan tetapi Hexagon drill lebih
mengutamakan pada agility yang tidak
mempunyai rintangan saat melakukannya
sedangkan gerakan Hexagon drill with
barries lebih mengutamakan pada aspek
explosive yang mana pada setiap
gerakan di sisi sudut mempunyai
rintangan ketinggian yang berbeda-beda
setiap sisinya.

Gambar 1 : Hexagon drill

Gambar 2 : Hexagon drill with barries
Gerakan pada Hexagon drill with
barries yaitu melompat di satu sisi
hexagon (lebih dari penghalang) dan
kembali ke tengah sekitar hexagon,
dengan melompati penghalang di setiap
sisi. Hal ini dapat diulang untuk jumlah
siklus tertentu. tetap menghadap ke
depan saat anda bergerak di sekitar
hexagon. Pelatihan di atas dilakukan oleh
seorang atlet PB. Pelangi. Perbedaan
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Gambar 3 : Ladder Drill
Ladder drill merupakan suatu bentuk
latihan gabungan untuk meningkatkan
speed, agility, dan quickness pada
seorang atlet yang melakukannya.
Banyak sekali variasi gerakan yang bisa
dilakukan dalam penerapannya saat
berlatih dan tergantung pada cabang
olahraga masing-masing. Untuk berlatih
gerakan ladder drill dibutuhkan alat
berupa tali lentur yang menyerupai anak
tangga yang berukuran 50 cm x 520 cm
dengan jarak antar bilah 50 cm dan
kemudian di letakkan pada bidang datar
atau lantai [9] (Brown,L,E. And
Ferrigno,V.A.: 2005).
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SIMPULAN
Pelaksaan Sosialisasi Pelatihan
Plyometrics Terkini Pada Pelatih Klub
Bulutangkis Se Kabupaten Sumenep
meningkatkan kemampuan pelatih dan
memberikan suatu hal berbeda dengan
para pelatih mulai mencoba untuk
membuat program latihan yang telah
mereka
terima
saat
pelaksaan
pengabdian tersebut. Para pelatih juga
mengakui bahwa latihan dengan
menggunakan
plyometrics
dapat
meningkatkan kelincahan, kecepatan,
dan daya ledak yang sesuai dengan tipe
permainan cabang olahraga bulutangkis
khususnya.
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

PENINGKATAN HASIL BELAJAR KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR
MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN GAME INTERAKTIF
KAHOOT! PADA PESERTA DIDIK KELAS X TKJ1 SMK NEGERI 1
GEMPOL
Chandra Setia Rini
SMKN 1 Gempol
chandragreena211@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar pada peserta didik kelas
X TKJ1 di SMK Negeri 1 Gempol dengan menggunakan media pembelajaran game interaktif
Kahoot!. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari
2 (dua) siklus. Masing-masing siklus terdapat 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, tindakan,
observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di kelas X TKJ1 SMK Negeri 1 Gempol yang
berjumlah 36 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, lembar observasi,
dan angket peserta didik. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kuantitatif dan
analisis kualitatif. Dari hasil penelitian pada siklus II terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar
peserta didik dari siklus I yaitu pada pertemuan ke-1 nilai rata-rata 70 dengan ketuntasan belajar
50,00% dan pertemuan ke-2 nilai rata-rata 73 dengan ketuntasan belajar 63,89%. Pada siklus II,
diperoleh rata-rata nilai test pada pertemuan ke-1 adalah 77 dengan persentase ketuntasan belajar
80,56% dan pada pertemuan ke-2 nilai rata-rata peserta didik adalah 79 dengan ketuntasan belajar
86,11% peserta didik mencapai nilai ≥75. Dan dari hasil angket peserta didik serta hasil observasi
terhadap pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran game interaktif Kahoot! terdapat
tanggapan yang baik dari peserta didik. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran dengan
menggunakan media pembelajaran game interaktif Kahoot! memberikan dampak yang positif bagi
peserta didik dalam proses belajar mengajar.
Kata kunci: media pembelajaran , Kahoot!, komputer, jaringan dasar, hasil belajar

ABSTRACT
This research is a Classroom Action Research (CAR) which aims to improve the
learning outcomes of Computer and Basic Network subjects in class X TKJ1 students at
SMK Negeri 1 Gempol using Kahoot! Interactive learning media. The research method used
is Classroom Action Research (CAR) which consists of 2 (two) cycles. Each cycle has 4
(four) stages, namely planning, action, observation, and reflection. This study was conducted
in class X TKJ1 of SMK Negeri 1 Gempol, amounting to 36 students. Data collection
techniques used were tests, observation sheets, and questionnaires of students. Data
analysis carried out quantitative data analysis and qualitative analysis. From the results of
the research in the second cycle there was an increase in the activities and learning
outcomes of students from the first cycle, namely at the 1st meeting the average value was
70 with learning completeness 50.00% and the second meeting the average value 73 with
learning completeness 63, 89%. In the second cycle, the average value of the test at the 1st
meeting was 77 with the percentage of learning completeness 80.56% and at the second
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meeting the average value of students was 79 with mastery learning 86.11% of students
achieved grades ≥75. And from the results of student questionnaires and observations of
learning using Kahoot's interactive game learning media! there is a good response from
students. This proves that learning is using Kahoot's interactive game learning media! have
a positive impact on students in the teaching and learning process.
.Keywords: Learning media, Kahoot! , computers, basic networks, learning outcomes
PENDAHULUAN
Pendidikan memegang peranan
penting dalam mempersiapkan sumber
daya manusia bagi kehidupan dimasa
yang
akan
datang.
Pendidikan
merupakan usaha manusia agar dapat
mengembangkan potensi dirinya, antara
lain melalui proses pembelajaran di
sekolah. Proses pendidikan itulah yang
akan banyak dinilai karena proses
pendidikan sebagai salah satu titik tolak
keberhasilan dan kemajuan suatu
bangsa.
Proses
belajar
mengajar
merupakan proses interaksi antara guru
dan peserta didik. Oleh karena itu untuk
mencapai kualitas pengajaran yang
bermutu,
mata
pelajaran
harus
diorganisasikan dengan strategi yang
tepat dan selanjutnya disampaikan
kepada peserta didik dengan strategi
yang tepat pula [1]. Dalam hal ini,
pemilihan metode pembelajaran sangat
menentukan keberhasilan suatu proses
belajar mengajar maupun untuk
pengembangannya.
Salah satu upaya untuk
peningkatan prestasi belajar peserta didik
adalah bahwa guru dapat memilih strategi
belajar yang tepat dipandang dari segi
metode mengajar, situasi kelas,
kemampuan peserta didik secara umum
maupun dalam mempertimbangkan
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waktu yang tersedia dan lain sebagainya.
Suatu hal yang terpenting yang dapat
mempengaruhi prestasi belajar adalah
metode mengajar [2], dari berbagai
metode yang ada guru dapat memilih
yang paling tepat untuk dapat menunjang
keberhasilan tujuan yang akan dicapai
dalam pembelajaran.
Pelajaran Komputer dan Jaringan
Dasar di SMK termasuk dalam materi
pelajaran produktif pada kompetensi
keahlian Tenik Komputer dan Jaringan.
Pelajaran Produktif berisi mata pelajaran
yang lebih menitikberatkan pada
pemberian kesempatan kepada peserta
didik untuk memahami dan menguasai
konsep dan prinsip dasar kompetensi
keahliannya yaitu teknik komputer dan
jaringan yang dapat diterapkan pada
kehidupan sehari-hari [2].
Peneliti memperhatikan bahwa
dalam proses pembelajaran masih
banyak guru yang belum sepenuhnya
berkonsentrasi dalam hal keberpihakan
kepada peserta didik dimana peserta
didik mempunyai hak untuk mendapatkan
pelayanan secara totalitas dari guru.
Dengan survey di kelas diketemukan
bahwa pada saat belajar mengajar
berlangsung ternyata peserta didik tidak
banyak yang mengeluarkan pendapat
atau idenya atau terjadi saling membagi
ide-ide
yang
dimilikinya
untuk
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mempertimbangkan jawaban yang paling
tepat.
Pada saat dilakukan Test Akhir
pembelajaran, banyak peserta didik yang
mendapatkan nilai di bawah KKM yang
ditentukan yaitu 75. Dari data hasil test
akhir sebelum menggunakan media
pembelajaran Game Interaktif Kahoot!
adalah nilai rata-rata diabawah 70 dengan
ketuntasan belajar 30,00% Dari kenyataan
tersebut peneliti berusaha memperbaiki
sehingga
peserta
didik
dapat
mengerjakan soal tes akhir dengan baik,
dengan suasana yang menyenangkan [3].
Dengan memperhatikan perihal tersebut
maka dicoba untuk menggali penggunaan
salah satu media pembelajaran yang
menyenangkan peserta didik yaitu Game
Interaktif Kahoot!.
Kegiatan belajar mengajar yang
melahirkan
interaksi
unsur-unsur
manusiawi adalah sebagai suatu proses
dalam
rangka
mencapai
tujuan
pembelajaran. Dalam kegiatan belajar
mengajar dibutuhkan suatu media
pembelajaran yang menarik agar peserta
didik tidak merasa bosan dengan materi
yang diajarkan oleh guru.
Media
pembelajaran secara
umum adalah alat bantu proses belajar
mengajar. Segala sesuatu yang dapat
dipergunakan untuk merangsang pikiran,
perasaan, perhatian dan kemampuan
atau ketrampilan pebelajar sehingga
dapat mendorong terjadinya proses
belajar. Batasan ini cukup luas dan
mendalam mencakup pengertian sumber,
lingkungan, manusia dan metode yang
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dimanfaatkan
untuk tujuan
pembelajaran / pelatihan.
Sedangkan
menurut
Briggs
(1977) media
pembelajaran adalah
sarana fisik untuk menyampaikan
isi/materi pembelajaran seperti : buku,
film, video dan sebagainya [4]. Kemudian
menurut
National
Education
Associaton(1969)
mengungkapkan
bahwa media pembelajaran adalah
sarana komunikasi dalam bentuk cetak
maupun pandang-dengar, termasuk
teknologi perangkat keras[4], [5].
Dari
pendapat
di
atas
disimpulkan
bahwa
media
pembelajaran adalah segala sesuatu
yang dapat menyalurkan pesan, dapat
merangsang fikiran, perasaan, dan
kemauan peserta didik sehingga dapat
mendorong terciptanya proses belajar
pada diri peserta didik.
Game Interaktif
adalah
permainan yang banyak melibatkan
peserta dalam proses permainannya
dengan tujuan untuk merangsang
kreativitas dan keaktifan [6]. Di Indonesia
game interaktif sudah memunculkan nilai
tambah pada setiap rantai nilai yang
terdiri atas kreasi, produksi, distribusi,
monetisasi, apresiasi dan akhirnya pada
studi. Nilai tambah yang muncul dalam
masing-masing rantai nilai merupakan
salah satu pertanda bahwa industri ini
mulai tumbuh dan berkembang.
Pada dasarnya game interaktif
adalah
permainan yang
banyak
melibatkan peserta dalam proses
permainannya dengan tujuan untuk
merangsang kreativitas. Oleh karena itu,
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game interaktif dapat dijadikan sebagai
media belajar di sekolah. Dengan game
interaktif maka mengharuskan peserta
didik untuk ikut aktif didalam
pembelajaran.
Kahoot! adalah Games dengan 2
mode, yakni mode creator dan mode
Player. Mode creator digunakan untuk
mengkonsep
pertanyaan
dan
jawabannya, menentukan durasi waktu
jawab, dan launch game. Sedangkan
mode Player digunakan oleh pemain
game untuk join game dengan cara
memasukkan PIN dan nickname. Satu
game diwakili dengan 1 nomor PIN.
Kahoot ini bentuknya ada 3 macam: Quiz,
Discussion dan Survey.
Game Interaktif
Kahoot!
merupakan permainan berbasis platform
pembelajaran gratis, sebagai teknologi
pendidikan. Diluncurkan Agustus 2013
dari Norwegia. Kahoot! sekarang
dimainkan lebih dari 50 juta orang di 180
negara. Dirancang untuk dapat diakses
untuk ruang kelas dan lingkungan belajar
lainnya di seluruh dunia. Permainan
belajar Kahoot! dapat dibuat oleh siapa
saja dan tidak dibatasi untuk tingkat usia
atau subjek.
METODE
Pada penelitian ini, digunakan
metode Penelitian Tindakan kelas
(Classroom
Action
Research).
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas
yang digunakan pada penelitian ini adalah
model John Elliot [6]. Menurut John Elliot
(1991), penelitian tindakan kelas sebagi
kajian dari sebuah situasi sosial dengan
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kemungkinan
tindakan
untuk
memperbaiki kualitas situasi sosial
tersebut.
Pada model ini tahapan
penelitian dibagi menjadi empat tahap: (1)
perencanaan, (2) pelaksanaan, (3)
pengamatan, dan (4) refleksi, kemudian
dilanjutkan ke siklus berikutnya.
Hubungan keempat komponen itu
dipandang sebagai satu siklus. Secara
visual hubungan keempat komponen
dalam sistem siklus dapat di gambarkan
sebagai berikut :

Gambar 1. Siklus PTK Model John
Elliot [6]

Kegiatan penelitian tindakan
kelas ini dirancang dan akan
dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus,
yaitu siklus I dan siklus II. Pada siklus
I dan siklus II terdiri atas
perencanaan,
pelaksanaan,
pengamatan,
dan
refleksi.
Pelaksanaan tiap siklus akan diambil
satu kelas yang sama dengan 2 kali
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pertemuan pada setiap siklus. Hal ini
ditempuh untuk membandingkan dan
menggambarkan
proses
pembelajaran pada tiap-tiap siklus.
Sebagai langkah-langkah besar yang
akan dilakukan adalah sebagai
berikut:
1. Siklus I
a. Perencanaan
Pada kegiatan ini guru melakukan :
1) Merencanakan
pembelajaran
dengan membuat Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran
(RRP) dengan menggunakan
media pembelajaran game
interaktif Kahoot!.
2) Menyiapkan Lembar Kerja
Peserta didik yang digunakan
sebagai bahan diskusi peserta
didik.
3) Menyiapkan instrumen penelitian
(lembar observasi, tes evaluasi
dan angket peserta didiki)
b. Pelaksanaan
Pada kegiatan ini guru:
1) Melaksanakan
kegiatan
pembelajaran sesuai dengan
RPP yang telah dibuat.
2) Melaksanakan tahapan-tahapan
dalam
pembelajaran
dan
menggunakan
media
pembelajaran game interaktif
Kahoot! pada tahap Analisa dan
Evaluasi
c. Pengamatan
Pada kegiatan ini, kolaborator
(observer) melakukan pengamatan
dengan mencatat :
1) Aktivitas dan gaya guru dalam
melaksanakan pembelajaran
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dengan menggunakan media
pembelajaran game interaktif
Kahoot!.
2) Aktivitas peserta didik selama
proses
pembelajaran
berlangsung
dengan
menggunakan
media
pembelajaran game interaktif
Kahoot!
dan
melakukan
wawancara
setelah
pembelajaran selesai.
d. Refleksi
Pada kegiatan ini :
1) Guru
dengan
observer
membahas tentang kelemahan
atau
keurangan
proses
pembelajaran
yang
telah
dilakukan.
2) Menganalisis
data
yang
diperoleh untuk memperbaiki
dan menyempurnakan tindakan
pada siklus selanjutnya.
3) Menganalisis temuan saat
melakukan pengamatan proses
pembelajaran
yang
telah
dilakukan
menganalisis
kelemahan dan kelebihan dari
proses pembelajaran yang
berlagsung
dan
mempertimbangkan
langkah
selanjutnya.
2. Siklus II
Pada siklus II, peneliti
berdiskusi
dengan
observer
melakukan
revisi
proses
pembelajaran,
agar
proses
pembelajaran pada siklus II menjadi
lebih baik. Siklus II ini dilaksanakan
dengan mengikuti tahapan-tahapan
seperti pada siklus I. Tapi, pada
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siklus II ini dilakukan perbaikan atau
penyempurnaan
terhadap
pelaksanaan pembelajaran siklus I
agar
mencapai
indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan
yaitu tercapainya ketuntasan hasil
belajar peserta didik yang berupa
nilai post test pada akhir siklus
dengan mencapai nilai rata-rata ≥75
dan secara klasikal ketuntasan
belajar peserta didik di kelas tersebut
telah mencapai minimal 85% peserta
didik mendapat nilai ≥75.
Dalam penelitian tindakan
kelas ini, analisis data yang dilakukan
adalah analisis data kuantitatif dan
analisis kualitatif. Analisis data
kuantitatif yaitu nilai hasil belajar
peserta didik berupa post test tiap
akhir siklus. Hasil belajar diberikan
skor untuk masing-masing soal.
Skor-skor
tersebut
kemudian
dikonversi ke dalam nilai akhir [7].
Nilai-nilai
tersebut
kemudian
disajikan dalam bentuk tabel
distribusi frekuensi untuk selanjutnya
dilakukan perhitungan mencari nilai
rata-rata dan standar deviasi.
Setelah didapatkan nilai rata-rata
post test tiap siklus, dilakukan
pengujian dua sampel yang
bertujuan
untuk
mengetahui
perbedaan peningkatan hasil belajar
peserta didik antara siklus I dengan
siklus II.
Adapun data kualitatif yaitu
data yang berupa informasi
berbentuk kalimat seperti data hasil
observasi yang memberi gambaran
tentang sikap guru dan peserta didik
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terhadap pembelajaran pada mata
pelajaran Komputer dan Jaringan
dasar pada kompetensi dasar
Menerapkan Instalasi Jaringan
Komputer
dengan
media
pembelajaran
game
interaktif
Kahoot! . Data yang berisi partisipasi
keaktifan peserta didik dianalisis
langsung menggunakan lembar
observasi di setiap siklus dengan
skala <50%, 50%, dan >50%. Data
kemudian diinterprestasikan secara
deskriptif sesuai dengan data yang
ada pada lembar observasi.
Sedangkan data yang bersumber
dari angket yang menunjukkan sikap
peserta didik terhadap pembelajaran
dengan
menggunakan
media
pembelajaran
game
interaktif
Kahoot! diperoleh dengan mencari
persentase dari setiap pertanyaan
pada lembar angket kemudian
diinterprestasikan
dengan
menggunakan grafik yang akan
menunjukkan
apakah
terjadi
peningkatan
atau
penurunan
persentase pada sikap peserta didik.
HASIL
Penelitian ini dilaksanakan pada
tanggal 10 Januari s/d 7 Februari 2018 di
SMK Negeri 1 Gempol dengan subjek
penelitian adalah peserta didik kelas X
TKJ1 yang berjumlah 36 orang. Pada
penelitian ini guru yang bertindak
sebagai peneliti mencoba menerapkan
media pembelajaran game interaktif
Kahoot! guna meningkatkan hasil belajar
Komputer dan Jaringan Dasar. Secara
garis besar penelitian tindakan kelas

21

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

yang telah dilaksanakan terdiri dari 2
(dua) siklus, masing-masing siklus terdiri
dari 4 (empat) tahapan yakni
perencanaan,
pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi.
Tindakan pembelajaran pada siklus
I yakni Konsep dasar jaringan komputer
dan Topologi jaringan komputer.
Sedangkan tindakan pembelajaran pda
siklus II yakni Media Jaringan Komputer
dan Instalasi Jaringan Komputer.
Adapun deskripsi tindakan yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Siklus I
a. Tahap Perencanaan
• Membuat Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dengan
menggunakan
media
pembelajaran game interaktif
Kahoot!.
• Membuat Lembar Kerja untuk
peserta didik yang di dalamnya
terdapat soal yang disertai
dengan tahapan pemecahan
masalah secara berkelompok .
• Membuat instrumen yang akan
digunakan dalam siklus PTK
seperti instrumen tes, lembar
observasi dan angket.
b. Tahap Pelaksanaan
Dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran, guru yang bertindak
sebagai
peneliti
berusaha
menerapkan kegiatan pembelajaran
yang telah disusun dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Pembelajaran
dalam
kelas
dilaksanakan sebanyak 4 kali
pertemuan yaitu pada tanggal 10,
17, 24 dan 31 Januari 2018. Setiap
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c.

pertemuan berlangsung selama 3 ×
45 menit. Adapun materi yang
disampaikan pada siklus I adalah
pada pertemuan ke-1 materi Konsep
dasar jaringan komputer , dan pada
pertemuan ke-2 materi Topologi
jaringan komputer.
Guru membimbing peserta
didik bagaimana peserta didik
berfikir cara menyelesaikan masalah
pada lembar kerja yang telah di
berikan. Serta mengajak peserta
didik berperan aktif dalam mengikuti
game interaktif Kahoot! . Pada saat
guru (peneliti) dan peserta didik
melukan kegiatan pembelajaran,
observer
atau
kolaborator
melakukan pengamatan terhadap
aktivitas guru dan peserta didik di
kelas. Dengan menggunakan
lembar
observasi,
observer
mengamati aktivitas peserta didik
dan guru berdasarkan aktivitasaktivitas yang tampak dan
berdasarkan kriteria penilaian yang
telah ditetapkan serta memberikan
catatan
tambahan
mengenai
peroses pembelajaran berlangsung.
Pengamatan
Pada
tahap
pengamatan
diperoleh hasil sebagai berikut:
• Rata-rata skor test evaluasi
peserta didik adalah Pertemuan
ke 1 Siklus I = 70 dari hasil
tersebut menunjukkan bahwa
hasil belajar peserta didik dan
persentase masih 50,00%
peserta didik yang memperoleh
nilai ≥75. Pertemuan ke 2 Siklus
I = 73, dari hasil tersebut
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menunjukkan bahwa hasil
belajar peserta didik dan
persentase masih 63,89%
peserta didik yang memperoleh
nilai ≥75. Ada kenaikan nilai
rata-rata dari pertemuan 1 ke
pertemuan ke 2 pada siklus I.
Angka ini masih belum
mencapai
target
yang
ditetapkan yaitu rata-rata hasil
evaluasi harus mencapai ≥75
dan minimal 85% peserta didik
yang mendapatkan nilai ≥75.
Pada pertemuan kedua siklus I,
perubahan hanya terjadi pada
kegiatan mengerjakan latihan
soal. Peserta didik yang
langsung mengerjakan lembar
kerja yang diberikan oleh guru
meningkat menjadi lebih dari
50%.
• Sebagian peserta didik masih
belum
berdiskusi
dalam
kelompoknya, sehingga yang
mengerjakan lembar kera hanya
dua orang saja.
• Peserta didik masih kurang
memperhatikan penjelasan guru
• Hampir 50% peserta didik
menyatakan
bahwa
penyampaian materi oleh guru
terlalu cepat.
d. Refleksi
Persentase peserta didik
yang
mencapai
indikator
keberhasilan hasil belajar belum
mencapai kriteria ketuntasan yang
telah ditetapkan yaitu 85%.
Persentase peserta didik yang
mencapai nilai ≥75 masih 63,89%.
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1)

2)

3)

4)

Hal ini dikarenakan proses
pembelajaran masih berpusat pada
guru sehingga peserta didik kurang
termotivasi untuk belajar lebih
serius. Oleh karena itu hasil belajar
dan aktivitas peserta didik perlu
ditingkatkan
melalui
tindakan
pembelajaran pada siklus II.
Sebagai langkah untuk
menindaklanjuti
proses
pembelajaran pada siklus I, perlu
adanya perbaikan dengan tindakan
pada siklus II. Adapun perbaikan
yang dilakukan pada siklus
berikutnya adalah sebagai berikut:
Tindakan-tindakan pada siklus I
yang
sudah
baik
tetap
dipertahankan.
Pada fase pemberian lembar kerja
terbimbing,
peneliti
mencoba
mengurangi jumlah anggota , yang
semula 5 orang perkelompok
dikurangi menjadi 3 orang
perkelompok
dan
diharapkan
interaksi antar peserta didik menjadi
meningkat dan peserta didik lebih
aktif membantu teman yang belum
mengerti dalam kelompok.
Guru lebih meningkatkan umpan
balik kepada peserta didik agar lebih
termotivasi dalam pembelajaran.
Lebih menekankan bahwa dengan
menggunakan media pembelajaran
game interaktif Kahoot! memerlukan
kecepatan,
ketepatan
dalam
menjawab soal. Agar tidak tertinggal
karena 1 soal ahanya memiliki waktu
1 menit saja. Dengan waktu tersebut
peserta didik harus lebih memahami
materi agar dapat mengerjakan soal
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dengan game interaktif Kahoot!
dengan tepat.
2. Siklus II
Tahapan-tahapan siklus II
diuraikan sebagai berikut:
a. Perencanaan
Meninjau kembali rancangan
pembelajaran yang disiapkan untuk
siklus II dengan melakukan revisi
dan perbaikan-perbaikan sesuai
hasil siklus I.
b. Pelaksanaan
Dalam
melaksanakan
pembelajaran, guru berusaha
menerapkan kegiatan pembelajaran
yang telah disusun dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Seperti halnya siklus I, pada siklus II
ini pembelajaran dilaksanakan di
dalam kelas sebanyak 2 kali
pertemuan dengan durasi masingmasing 3 × 45 menit. Adapun materi
yang disampaikan pada siklus II
adalah Media Jaringan Komputer
dan Instalasi jaringan komputer.
Pada siklus II, guru memberikan
lembar kerja untuk dikerjakan secara
berkelompok dimana tiap kelompok
jumlah anggotanya berkurang
menjadi 3 orang perkelompok ,
untuk
meningkatkan
aktivitas
peserta didik yang mana diharapkan
akan adanya interaksi antar peserta
didik dalam memahami materi yang
diberikan oleh guru sehingga
peserta didik yang sudah paham
dapat membantu temannya yang
belum paham.
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c.

Tindakan siklus II ini diakhiri
dengan memberikan penghargaan
terhadap peserta didik yang
mempunyai nilai >75 setelah
mengikuti game interaktif Kahoot!.
Untuk menambah semangat peserta
didik dalam mengikuti proses
pembelajaran.
Pengamatan
Hasil observasi pada siklus II
adalah sebagai berikut:
Rata-rata nilai skor peserta didik
adalah Pertemuan ke 1 pada siklus
II = 77 dan persentase ketuntasan
peserta didik adalah 80,56% ini
menunjukkan bahwa indikator
ketercapaian hasil belajar yang
ditetapkan sudah terpenuhi yaitu
≥75.
Pertemuan ke 2 Siklus II = 79 dan
persentase ketuntasan peserta didik
adalah 86,11%, dari hasil tersebut
menunjukkan bahwa hasil belajar
peserta sudah melebihi target yang
ditetapkan yaitu 85% peserta didik
memperoleh nilai ≥75.
Pada pertemuan pertama siklus II,
baru sekitar 50% peserta didik
berdiskusi saat mengerjakan soal.

Pada pertemuan kedua siklus II,
terlihat semua data menujukkan
lebih dari 50 % peserta didik
mengikuti proses pembelajaran.
Namun masih ada satu data yang
tidak meningkat yaitu jumlah peserta
didik yang di beri kesempatan masih
bertanya sekitar 50%.
d. Refleksi
Pada siklus II ini terjadi
peningkatan rata-rata nilai hasil
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evaluasi yaitu 77,87 dan 88% peserta
didik yang memperoleh nilai ≥75.
Dengan demikian target yang telah
ditetapkan oleh peneliti telah tercapai.
Selain itu terdapat peningkatan
pemahaman dari siklus I ke siklus II.
Sikap dan aktivitas peserta didik dari
siklus I ke siklus II juga meningkat.
Setelah dilakukan tindakan
pembelajaran dengan menggunakan
media pembelajaran game interaktif
Kahoot! pada siklus II diperoleh hasil
sebagai berikut:
1) Ketercapaian ketuntasan belajar
peserta didik dari siklus I ke siklus II
telah terjadi peningkatan pada
siklus II.
2) Peserta didik sudah mampu
menyelesaikan soal pada lembar
kerja secara berkelompok dengan
berdskusi oleh semua anggota
kelompok.
3) Peserta didik merasa senang
selama proses pembelajaran
dengan media pembelajaran game
interaktif Kahoot! karena mereka
dapat mengukur kemampuan
mereka dengan suasana yang
menyenangkan.
4) Pada siklus II diperoleh ketuntasan
dan aktivitas belajar peserta didik
yang meningkat dan telah
mencapai indikator keberhasilan
yang telah ditetapkan. Oleh
karenan itu peneliti memutuskan
untuk menghentikan penelitian
pada siklus II ini.

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat
diambil simpulan bahwa setelah
dilakukan kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan
media
media
pembelajaran game interaktif Kahoot!
mengalami peningkatan dai siklus 1 ke
siklus 2.
Dari proses pembelajaran pada
siklus I dan II didapatkan nilai rata-rata
hasil belajar pada test Siklus I adalah
pada pertemuan1 nilai rata-rata 70 dan
persentase peserta didik yang mencapai
nilai ≥75 adalah 50,00%. Pada
pertemuan ke-2 nilai rata-rata 73 dan
persentase peserta didik yang mencapai
nilai ≥75 adalah 63,89%. Setelah
dilakukan perbaikan-perbaikan pada
tahap-tahap penyelesaian soal, ringkasan
materi yang diberikan kepada peserta
didik, cara penyampaian materi oleh guru,
media pembelajaran yang dilakukan pada
siklus II, rata-rata hasil test peserta didik
pada pertemuan 1 adalah 77 dan
persentase
peserta
didik
yang
mendapatkan nilai ≥75 adalah 80,56%.
Terjadi peningkatan pada siklus II pada
pertemuan ke-2 mendapatkan nilai ratarata 79 dengan persentase ketuntasan
86,11%. Angka ini sudah cukup bahkan
melebihi dari batas ketercapaian yang
ditentukan. Artinya bahwa penelitian ini
dapat dikatakan berhasil.
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Artikel Ilmiah (Hasil Penelitian)

PEMBELAJARAN BERBASIS MULTILITERASI: CARA MENUMBUHKAN
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA
Cholifah Tur Rosidah
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
cholifah@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapatkah pembelajaran berbasis multiliterasi
dijadikan sebagai salah satu alternatif cara untuk menumbuhkan kemmapuan berpikir kritis peserta
didik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain Quasi Experimental Design.
Pengambilan data dilakukan dengan desain Posttest Only Control Design. Populasi dari penelitian
ini adalah seluruh mahasiswa PGSD yang memprogram mata kuliah pembelajaran bahasa
Indonesia yang terdiri dari kelas 2016 A,B, C, D, dan E. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas
yang dipilih dengan teknik Purposive random sampling. Terpilih kelas 2016 B sebagai kelas
eksperimen dan kelas 2016 C sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian yang didapat berdasarkan
analisis data yakni nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,998 dimana nilai −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yaitu
−2,03224 < 0,998 < 2,03224, dari hasil tersebut maka 𝐻0 diterima, berarti bahwa terdapat
pengaruh model pembelajaran berbasis multiliterasi terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajran berbasis multiliterasi dapat dijadikan
sebagai salah satu cara untukmenumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
Kata kunci: pembelajran, multiliterasi, berpikir kritis

PENDAHULUAN
Literasi hendaknya tidak dipahami
hanya sekedar sebagai ‘keberaksaraan’.
Literasi lebih dari sekedar membaca dan
menulis. Namun, mencakup keterampilan
berpikir menggunakan sumber-sumber
pengetahuan dalam bentuk cetak, visual,
digital, dan audiotori. Dalam kaitan itu,
berpikir perlu dieksplisitkan, dengan alasan
agar berpikir lebih ditonjolkan sehingga dalam
praktiknya benar-benar merupakan kegiatan
yang mendapat perhatian besar, bukan
sekedar kegiatan tambahan dalam membaca
dan menulis. Finn dalam Sudikan (2017)
menonjolkan berpikir dalam konteks kegiatan
membaca dan mendengar seperti dalam
frase reading and listening thinking activity
dan listening and thinking activity yang
mengisyaratkan bahwa proses literasi sangat
berkaitan erat dengan proses berpikir [2].
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Literasi juga berkaitan dengan
pemikiran. Seseorang yang memiliki
kemampuan literasi tinggi mampu dengan
baik membaca berbagai aspek kehidupan,
termasuk diantaranya membaca tanda-tanda
zaman. Seseorang tidak akan mampu
menjadi filsuf, andaikata kemampuan
literasinya kurang baik (Dharma dalam
Sudikan: 2017) [2]. Literasi memiliki posisi
strategis dalam dunia pendidikan. Membacaberpikir-menulis yang merupakan inti literasi
sangat diperlukan mahasiswa sebagai
intelektual muda. Baik dalam melaksanakan
studi, maupun mempersiapkan diri memasuki
dunia pekerjaan, dan belajar sepanjang hayat
di tengah masyarakat. Oleh karena itu,
sangat beralasan apabila literasi dijadikan
basis pengembangan kegiatan pembelajaran
dalam proses perkuliahan. Dengan
dijadikannya literasi sebagai basis kegiatan
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pembelajaran, berarti aktivitas yang
dirancang dosen dalam proses perkuliahan
bertumpu pada kegiatan membaca-berpikirmenulis dan kegiatan lain yang menyertainya
seperti berdiskusi, memecahkan masalah,
menyusun makalah, meneliti dan melaporkan
(Suyono: 2009) [4].
Literasi terdiri dari beberapa macam,
diantaranya literasi komputer (computer
literacy), literasi media (media literacy),
literasi teknologi (technology literacy), literasi
ekonomi (economy literacy), literasi informasi
(information literacy), dan literasi moral (moral
literacy). Jadi literasi dapat diartikan melek
teknologi, melek informasi, berpikir kritis,
peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka
terhadap politik. Seseorang dikatakan literat
jika ia sudah dapat memahami sesuatu
karena membaca informasi yang tepat dan
melakukan
sesuatu
berdasarkan
pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut
(Sakti: 2012) [1].
Ada empat gambaran dimensi
pembelajaran multiliterasi yang dikenalkan
oleh New London Group dalam Sudikan
(2017) [1]. Pertama, situated practice, yang
menggambarkan pengalaman hidup peserta
didik. Kedua, over instruction, yang
melibatkan
metabahasa
untuk
mendekonstruksi
konsep
dan
cara
multimodal dimana makna dikonstruksi.
Ketiga, critical framing of the cultural and
social context, dimana makna dikenalkan dan
dipahami sebagai konteks kultural dan sosial.
Keempat, transformed practice, sebagai
upaya untuk mentransformasikan makna
dalam dimensi sosial dan kultural.
Berdasarkan observasi singkat yang
dilakukan peneliti pada mahasiswa,
menunjukkan bahwa kemampuan berpikir
kritis mereka masih tergolong rendah.
Permasalahan tersebut yang menjadi dasar

HASIL
Hasil yang diperoleh dari
penelitian yang dilakukan diuraikan
sebagai berikut.
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penelitian
pengaruh
pembelajaran
multiliterasi terhadap kemampuan berpikir
kritis mahasiswa. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dapatkah pembelajaran
berbasis
multiliterasi
mempengaruhi
kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

METODE
Penelitian dilaksanakan di Program
Studi PGSD Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya pada pembelajaran Mata
Kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia
mahasiswa semester 4 tahun ajaran
2017/2018.
Desain penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini ialah kuantitatif
dengan bentuk desain eksperimen Quasi
Experimental Design, karena dalam
penelitian ini diperlukan kelas eksperimen
dan kelas kontrol namun tidak
memungkinkan pengambilan subjek
secara acak disebabkan sebjek secara
alami telah terbentuk dalam satu
kelompok (Sugiyono: 2016) [3].
Populasi dari penelitian ini adalah
seluruh mahasiswa PGSD yang
memprogram mata kuliah pembelajaran
Bahasa Indonesia yang terdiri atasi kelas
2016 A, B, C, D, dan E, sedangkan
sampelnya ialah 2 kelas yang terpilih
sesuai dengan tujuan penelitian. Terpilih
kelas 2016 B sebagai kelas eksperimen
dan kelas 2016 C sebagai kelas kontrol.
Pengumpulan
data
dilakukan
dengan cara tes. Selanjutnya data yang
didapat dianalisis dengan menggunakan
Test-t dan uji hipotesis.
a. Pengembangan
Perangkat
Pembelajaran Berbasis Multiliterasi
Pada penelitian ini Perangkat
pembelajaran berbasis multiliterasi yang
digunakan dalam penelitian divalidasi
oleh dua orang ahli. Seorang ahli di

28

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

bidang perangkat pembelajaran dan satu
ahli dalam bidang literasi.
Adapun aspek yang dinilai dari
pengembangan
perangkat
pemebelajaran tersebut antara lain: (1)
komponen/sistematika lesson study yang
dikembangkan; (2) kebenaran komponen
indikator capaian pembelajaran yang
dikembangkan; (3) kebenaran komponen
tujuan
pembelajaran
yang
dikembangkan; (4) kejelasan penulisan
materi; dan (5) Kejelasan basis
multiliterasi
dalam
kegiatan
pembelajaran. Dari hasi validasi tersebut
didapat skor rata-rata 3,75 yang
menunjukkan
bahwa
perangkat
pembelajaran berbasis multiliterasi
termasuk dalam kategori baik.
b. Pengembangan
Instrumen
Kemampuan Berpikir Kritis
Pengembangan instrumen berpikir
kritis dibuat berdasarkan pada rubrik tes
kemampuan berpikir kritis. Kompetensi
yang diukur antara lain (1) memberikan
penjelasan;
(2)
membangun
keterampilan dasar; (3) membuat
simpulan; (4) memberikan penjelasan

orang validator. Berdasarkan validasi
tersebut, validator memberikan saran
dan komentar yang mengarah pada
perbaikan kalimat yang digunakan
supaya lebih mudah dipahami oleh
peserta didik.
c. Hasil Analisis Data
Data yang diperoleh dari posttest
selanjutnya dianalisis dengan bantuan
aplikasi Statistical Package for the Social

Gambar 1. Histogram Uji Normalitas
Sciences (SPSS) dan mendapatkan hasil
sebagai berikut. Hasil uji normalitas data
dapat dilihat pada gambar 1 berikut.
Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui
bahwa data yang diperoleh peneliti adalah
normal. Selanjutnya linieritas data dapat
dilihat pada gambar 2 di bawah ini.
Selanjutnya berdasarkan data yang
disajikan pada tabel coefficients dan residuals
statistics didapat nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,998
dimana nilai −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,
yakni −2,03224 < 0,998 < 2,03224,
dari hasil tersebu maka 𝐻0 diterima, dengan
kata lain terdapat pengaruh pembelajaran
berbasis multiliterasi terhadap kemampuan
berpikir kritis.

SIMPULAN
lebih lanjut; dan (5) mengatur strategi
dan taktik.
instrumen tersebut terdiri dari lima
soal yang dibuat setara. Kesetaraan soal
dikaitkan dengan rubric penilaian dan
cara penyelesaiannya. Selanjutnya
instrumen tersebut divalidasi oleh dua
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Penerapan pembelajaran berbasis
multiliterasi dapat dijadikan sebagai salah
satu cara untuk menumbuhkan
kemampuan berpikir kritis, karena
berdasarkan analisis data yang dilakukan
di dapat nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,998 dimana
nilai −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yakni

29

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

−2,03224 < 0,998 < 2,03224.
Berdasarkan hasil analisis tersebut maka
𝐻0 diterima, yang berarti bahwa
pembelajaran berbasis multiliterasi
berpengaruh terhadap kemampuan
berpikir kritis.
tu ucapan terima kasih juga peneliti
sampaikan pada berbagai pihak yang
telah memberikan bantuan terutama pada
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
yang telah memberikan bantuan dana
hibah untuk penelitian ini.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

PENGARUH PEMBELAJARAN WEB ONLINE TERHADAP AKTIVITAS
BELAJAR SISWA PADA SMK NEGERI 8 SURABAYA
Fitria Hansyah Fatmasari1, Rina Asamul 2
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
fitria_hansyah@yahoo.co.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran Web online
terhadap aktivitas belajar siswa pada SMK Negeri 8 Surabaya. Rancangan penelitian ini
menggunakan metode Quasi Eksperimental. Desain yang digunakan adalah Nonequivalent
Control Group Design dengan Pretest-posttest control group design. Populasinya adalah
seluruh siswa SMK Pariwisata di Surabaya. Sampel penelitian ini sejumlah 30 kelompok
eksperimen yang menggunakan pembelajaran web online dan jumlah 30 kelompok kontrol
pembelajaran langsung. Data penelitian aktivitas belajar diperoleh setelah melakukan
penilaian pada kelas eksperimen yaitu, dengan pembelajaran web online dan penilaian pada
kelas kontrol, yaitu dengan model pembelajaran langsung. Hasil penelitian menunjukkan
aktivitas belajar siswa pada siswa yang dengan pembelajaran web online, lebih tinggi secara
signifikan dibandingkan dengan siswa yang hanya mendapatkan pembelajaran langsung.
Kata kunci: Web online dan Aktivitas Belajar

ABSTRACT
This study aims to determine the effect of online Web learning on student learning
activities at SMK Negeri 8 Surabaya. The design of this study uses the Quasi Experimental
method. The design used was Nonequivalent Control Group Design with Pretest-posttest
control group design. The population was all Tourism Vocational School students in
Surabaya. The sample of this study was 30 experimental groups using online web learning
and the number of 30 direct learning control groups. Data on learning activity research was
obtained after making an assessment in the experimental class, that is, with online web
learning and assessment in the control class, namely with the direct learning model. The
results showed that student learning activities in students with online web learning were
significantly higher than students who only received direct learning.
Keyword: Web online and learning activity

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan ujung
tombak terpenting negeri ini, dalam
kemajuan bangsa dan negara. Hal itu
dapat di tunjukan dengan perkembangan
dan kemajuan dalam dunia pendidikan
yang semakin dilihat oleh dunia industri.
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Sekarang ini banyak lowongan pekerjaan
yang
mempertanyakan
jenjang
pendidikan terakhir. Berbagai usaha dan
upaya
mulai ditingkatkan untuk
memperbaiki pendidikan. Usaha-usaha
tersebut antara lain dengan mengubah
startegi pendidikan nasional dengan
penyempurnaan kurikulum, perbaikkan
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sistem pengajaran dan peningkatan
kualitas pendidikan. Peningkatan tenaga
pendidik dilakukan dengan cara
penataran, musyawarah guru mata
pelajaran (MGMP) dan pemantapan kerja
guru (PKG) serta adanya penyetaraan
melalui jejang pendidikan yang lebih
tinggi.
Menurut
Undang-undang
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bahwa,
“Pendidikan adalah usaha sadar untuk
menyiapkan peserta didik melalui
kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau
latihan dan peranannya di masa yang
akan datang”. Oleh karena itu mutu
pendidikan senantiasa harus ditingkatkan
dengan pengajaran yang tepat.
Perkembangan
pendidikan
kejuruan di Indonesia saat ini sudah
semakin maju, karena SMK sudah
membuktikan eksistensinya dengan
meluncurkan berbagai macam produk
dalam negeri yang dapat bersaing
dengan produk-produk dari luar negeri.
Mempersiapkan siswa SMK menjadi
cerdas, kreatif serta mandiri perlu adanya
pendekatan
strategi
dan
teknik
pembelajaran. Hal tersebut juga tidak
lepas dari berkembangannya teknologi
yang semakin marak, penemuanpenemuan teknologi pembelajaran
khususnya yang bisa digunakan siswa
dalam memunculkan motivasi baru untuk
belajar, membuat karya, mencari inovasi,
mengerjakan soal-soal. Banyaknya media
pembelajaran yang sudah dikembangkan,
digabungkan
dengan
teknologi
mendorong guru untuk lebih kreatif
membuat peserta didik agar tetap
semangat dalam menimba ilmu dan
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

belajar dari pada memanfaatkan teknologi
hanya untuk sekedar bermain saja.
Teknologi internet, koneksi internet
dengan dibantu mesin pencari google
bisa dipergunakan untuk mencari
referensi materi belajar tambahan selain
yang sudah diberikan oleh guru.
Rosenberg dalam Sutopo (2012:28) [4]
menjelaskan bahwasanya e–learning
merupakan
pembelajaran
yang
menggunakan teknologi internet dalam
penyampaian pembelajaran dalam
jangkauan luas. Semua bisa dilakukan
tanpa adanya batasan. Karena dengan
menggunakan internet jarak untuk
melangkah memutari bumi yang jauh
terasa lebih singkat, karena kita dapat
membaca informasi atau berita apa saja
yang sedang ramai dibicarakan di
belahan bumi kita yang lainnya. Hal ini
juga mempengaruhi di dalam dunia
pendidikan khususnya di Indonesia.
Seperti yang dilansir pada
website Kementrian Komunikasi dan
Informatika
(Kemkominfo)
Bandar
Lampung bahwa, “Pengguna internet di
Indonesia hingga saat ini telah mencapai
82 juta orang. Dengan capaian tersebut,
Indonesia berada pada peringkat ke-8 di
dunia”. Hal ini menjadi bukti bahwa pada
saat ini orang sangat tergantung dengan
yang namanya internet.
Dengan
berkembangnya
kurikulum 2013 diadakannya pelatihan
dan diklat dinas pendidikan kota maupun
dinas pendidikan provinsi di sekolahsekolah tentang kurikulum 2013,
sehingga guru kurang bisa memantau
secara maksimal anak didiknya secara
utuh. Hal tersebut sesuai dengan hasil
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observasi yang dilakukan oleh peneliti di
SMKN 8 Surabaya bahwa dengan
kurikulum 2013 guru mata pelajaran dan
siswa kurang efisien dan kurang adanya
interaksi. Oleh karena itu, untuk
membantu
keterlaksanaan
proses
pembelajaran dan interaksi antara
peserta didik dan guru mata pelajaran
diperlukan
sarana
yang
dapat
menjembatani seperti jaringan sosial
pendidikan, salah satu contohnya
pembelajaran menggunakan web online.
Pembelajaran
web
online,
merupakan media komunikasi yang
menginformasikan materi pembelajaran
dan juga menjadi pusat pengajaran guru
kepada siswanya, yang tidak harus
bertatap muka akan tetapi siswa bisa
berhubungan dengan guru, melalui
internet yang dihubungan melalui web
online.
Web dapat dibuat sebagai
lingkungan belajar pada dunia maya
(Virtual
Learning
Environment).
Lingkungan belajar menggunakan web
dilengkapi dengan beberapa fasilitas
belajar yang dapat kita kombinasikan
penggunaannya untuk mendukung
proses pembelajaran, antara lain forum
diskusi, chat, penilaian online, dan sistem
administrasi. Lingkungan belajar maya
yang disediakan oleh web berfungsi
sebagaimana
lingkungan
belajar
konvensional yang dapat menyampaikan
informasi kepada pembelajar namun
dilakukan dengan memanfaatkan jaringan
internet.
METODE
Penelitian ini menggunakan
metode Quasi Eksperimental. Desain
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

yang digunakan adalah Non equivalent
Control Group Design dengan Pretestposttest control group design, karena
hanya design ini kelompok kontrol tidak
dipilih secara random.
Kelas
Eksperimen
Kontrol

Pretest
O1
O3

Treatment
X1
-

Postest
O2
O4

Sumber: (Larry B. Chritensen, 2011:242)
Populasi dalam penelitian dibagi menjadi
2, yaitu populasi sasaran dan populasi
terjangkau. Pada penelitian ini yang
termasuk populasi sasarannya adalah
seluruh siswa SMK Pariwisata di
Indonesia yang menggunakan kurikulum
2013, sedangkan populasi terjangkaunya
adalah seluruh siswa SMK Pariwisata di
Surabaya.
Sampel penelitian ini dipilih secara
random, dengan hasil siswa SMK Negeri
8 Surabaya dengan jurusan Kecantikan
Rambut. Siswa kelas XI TKR 1 dengan
jumlah 30 kelompok eksperimen yang
menggunakan pembelajaran web online
dan siswa kelas XI TKR 2 dengan jumlah
30 kelompok kontrol pembelajaran
langsung.Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan observasi
dengan
menggunakan
lembar
pengamatan aktivitas siswa. Dengan
menggunakan indikator yang telah dibuat
sebelumnya.
Teknik analisis data mengetahui adanya
peningkat aktivitas belajar siswa. Aktivitas
tidak menggunakan Pretest sehingga O1
dan O2 tidak digunakan. O1 dan O2 pada
pretest dilakukan untuk mengetahui

33

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

kemampuan awal siswa dan untuk
mengetahui
normalatitas
serta
homogenitas pada kedua kelas tersebut
agar dapat diketahui bahwa penelitian ini
dapat dilanjutkan atau tidak. Kemudian
dibandingkan dengan nilai hasil rerata
posttest menggunakan uji t.
HASIL
Data penelitian aktivitas belajar
diperoleh setelah melakukan penilaian
pada kelas eksperimen yaitu, dengan
pembelajaran web online dan penilaian
pada kelas kontrol, yaitu dengan model
pembelajaran langsung.
1.

Data hasil penelitian kelas
eksperimen dengan pembelajaran
web online
aktivitas belajar diperoleh melalui
pengamatan dan penilaian selama
pembelajaran berlangsung.
Skor rata-rata hasil belajar
aktivitas belajar kelas
pembelajaran web online
Pertemuan ke1
2
3
4
89,27 89,5 88,8 88,2
1
0
7
Skor Terendah sebesar 86
Skor Tertinggi sebesar 96,66

Skor RataRata 4
pertemuan
88,96

penurunan skor sebesar 88,27. Skor ratarata aktivitas belajar siswa dari keempat
pertemuan adalah sebesar 88,96.
Berdasarkan skor rata-rata aktivitas
belajar siswa pada tabel ditunjukkan skor
terendah yang siswa sebesar 86
sedangkan skor tertinggi sebesar 92,66.
2. Data Hasil Penelitian Siswa Kelas
Kontrol dengan Model
Pembelajaran Langsung
Aktivitas belajar diketahui menggunakan
pengamatan pada siswa yang dilakukan
selama
kegiatan
pembelajaran
berlangsung. Skor hasil aktivitas belajar
seperti tampak pada tabel.
ditunjukkan skor rata-rata aktivitas belajar
siswa mengalami peningkatan dan
penuruan dari pertemuan pertama hingga
pertemuan keempat. Pada pertemuan
pertama, skor rata-rata aktivitas belajar
siswa sebesar 76,07, kemudian pada
pertemuan kedua meningkat dengan skor
rata-rata sebesar 77,11 kemudian pada
pertemuan ketiga mengalami penurunan
sebesar 76,96 dan pada pertemuan
keempat mengalami penurunan dengan
skor rata-rata sebesar 71,02. Skor ratarata aktivitas belajar siswa dari keempat
pertemuan sebesar 75,28.

skor rata-rata aktivitas belajar pada
pertemuan pertama, skor rata-rata
aktivitas belajar sebesar 89,27, kemudian
pada pertemuan kedua meningkat
dengan skor rata-rata sebesar 89,51.
Pada pertemuan ketiga mengalami
penurunan sebesar 88,90 dan pada
pertemuan
keempat
mengalami
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Group Statistics
GR
UB
AKTIV

1

N

Std.
Deviatio
Mean
n
Std. Error Mean

88.96
1.90315
11
75.28
30
1.71869
89
30

2

.34747
.31379

Independent Samples Test
Leven
e's
Test
for
Equali
ty of
Varian
ces
Si
F t
g.
A
KT
IV
_

t-test for Equality of Means
Sig.
(2- Mean Std. Error
Df
taile Differ Difference
d) ence

Equal
variance
.5 .4 29.
13.67
s
58 .000
41 65 203
222
assume
d

.46818

Equal
variance
s
not
assume
d

.46818

57
29.
13.67
.4 .000
203
222
07

Diketahui nilai thitung adalah 29.203 Nilai
thitung ini dibandingkan dengan nilai ttabel
yang dicari pada tabel distribusi t. Tabel
distribusi t ditentukan dengan derajat
kebebasan (df) = 58 - 2 = 56. Dari
perhitungan ini diperoleh nilai ttabel
sebesar 1.67. Dari tabel di atas
didapatkan nilai signifikan pada baris
equal variances assumed nilai uji Fhitung
= 0,541 dan nilai signifikan 0,000 < 0,01
maka H0 ditolak dan H1 diterima .
berdasarkan uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa
pada siswa yang dengan pembelajaran
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web online, lebih tinggi secara signifikan
dibandingkan dengan siswa yang hanya
mendapatkan pembelajaran langsung.
Skor rata-rata aktivitas belajar yang
menggunakan pembelajaran web online
sebesar 88.96, lebih tinggi secara
signifikan dibanding aktivitas belajar
dengan
menggunakan
model
pembelajaran langsung dengan rata-rata
skor sebesar 75.68. Melalui analisis data
menggunakan uji t, dengan df = 56, dapat
disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa
yang menggunakan pembelajaran web
online lebih tinggi secara signifikan
dibandingkan dengan aktivitas belajar
yang menggunakan model pembelajaran
langsung.
Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman
(2014)[6] dengan judul pemanfaatan
media pembelajaran berbasis website
Pada proses pembelajaran produktif di
SMK. Hasil penelitian menunjukkan
terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan diantara siswa dan guru serta
dapat di implementasikan untuk SMK
pada kelas produktif.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran Web
online dapat meningkatkan aktivitas
belajar siswa secara signifikan di
bandingkan
dengan
pembelajaran
langsung.
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Artikel Ilmiah Hasil Penelitian

KEEFEKTIFAN BUKU “RUMUS-RUMUS PENTING MATEMATIKA
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA”
Nur Fathonah1, Hartanto Sunardi*2
Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya
Email: nurfathonah@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Karakteristik pembelajaran matematika tidak dapat begitu saja diterapkan tanpa menyesuaikan
dengan perkembangan anak didik. Pembelajaran matematika disekolah baik dalam hal penyajian,
pola pikir, keterbatasan semesta, dan tingkat keabstrakannya disesuaikan dengan perkembangan
intelektual perseta didik. Tujuan matematika diajarkan di sekolah yaitu agar siswa memiliki
kemampuan memahami konsep matematika, menggunakan penalaran, memecahkan masalah,
mengkomunikasikan gagasan dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan.Untuk menjembatani hal itu maka saya berinisiatif menyusun buku rumus matematika
SMP ini untuk membantu dan membiasakan siswa menyelesaikan soal Matematika SMP dengan
lebih cepat dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas buku
“Rumus-Rumus Penting Matematika Untuk Sekolah Menengah Pertama”. Penelitian ini merupakan
jenis penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang mengembangkan suatu produk. Produk yang
dihasilkan dalam penelitian ini adalah buku “Rumus-Rumus Penting Matematika Untuk Sekolah
Menengah Pertama”.Model pengembangan yang akan digunakan untuk mengembangkan buku
dalam penelitian ini adalah model Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (yang dikenal dengan Four-D
Models (Model 4D) Dari penelitian pengembangan didapatkan hasil yaitu buku “Rumus-Rumus
Penting Matematika Untuk Sekolah Menengah Pertama” memenuhi kriteria efektif untuk digunakan.
Kata kunci:Efektivitas, Buku, Matematika

ABSTRACT
The characteristics of mathematics learning cannot be applied without adjusting to the
development of students. Mathematics learning in schools both in terms of presentation, mindset,
limitations of the universe, and the level of abstractness are adjusted to the intellectual development
of students. The purpose of mathematics is taught in schools that is so that students have the ability
to understand mathematical concepts, use reasoning, solve problems, communicate ideas and have
an attitude of appreciating the usefulness of mathematics in life. Junior high school math questions
more quickly and effectively. The purpose of this study is to describe the effectiveness of the book
"Important Mathematics Formulas for Junior High Schools". This research is a type of development
research, namely research that develops a product. The products produced in this study are the book
"Important Mathematics Formulas for Junior High Schools". The development models that will be
used to develop the books in this study are the Thiagarajan, Semmel, and Semmel models (known
as Four-D Models (4D Models). ) From the development research, the results obtained are the book
"Important Mathematical Formulas for Junior High Schools" fulfills the effective criteria for use
Keyword:Effectiveness, Books, Mathematics
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PENDAHULUAN
Pembelajaran matematika yang
diajarkan pada setiap jenjang pendidikan
baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah
Menengah Atas (SMA) tidak sepenuhnya
sama dengan matematika sebagai ilmu.
Menurut [1] hal ini dikarenakan adanya
perbedaan dalam beberapa hal yaitu: 1)
penyajiannya yang disesuaikan dengan
perkembangan intelektual perseta didik;
2) menggunakan pola pikir deduktif
namun dalam proses pembelajaran dapat
digunakan pola pikir induktif; 3)
keterbatasan semestanya yang lebih
dipersempit dari aspek matematika yang
kompleks dan selanjutnya semakin
diperluas seiring dengan peningkatan
perkembangan perseta didik; 4) tingkat
keabstrakannya yang lebih dikurangi dan
selanjutnya sifat abstraknya semakin
banyak seiring dengan peningkatan
perkembangan perseta didik. Oleh karena
itu pada pembelajaran matematika di
sekolah anak didik memerlukan tahapan
belajar sesuai dengan perkembangan
jiwa dan kognitifnya. Potensi yang ada
pada diri anak pun berkembang dari
tingkat rendah ke tingkat tinggi, dari
sederhana ke kompleks. Karakteristik
pembelajaran matematika tidak dapat
begitu
saja
diterapkan
tanpa
menyesuaikan dengan perkembangan
anak didik.
Menurut Piaget [2] perkembangan
intelektual anak dapat dibagi dalam
empat periode, yaitu : 1) Periode sensori
motorik pada usia 0-2 tahun; 2) Periode
pra-operasional pada usia 2-7 tahun ; 3)
Periode operasi konkrit pada usia 7-11/12
tahun; 4) Periode operasi formal pada
usia 11 atau 12 tahun ke atas.
Berdasarkan
pembagian
periode
perkembangan intelektual anak oleh
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piaget, siswa SMP berada pada periode
operasi konkrit dan mulai memasuki
periode operasi formal. Periode operasi
konkrit merupakan permulaan berpikir
rasional dan siswa memiliki operasioperasi logis yang dapat diterapkan pada
masalah konkrit. Kemampuan siswa
operasi konkrit berbeda dengan siswa
operasi formal. Siswa pada periode
konkrit dan formal keduanya sudah dapat
menyelesaikan masalah klasifikasi,
namun pada periode konkrit siswa belum
mampu
menyelesaikan
masalah
klasifikasi tanpa adanya data konkrit.
Anak-anak pada periode formal sudah
dapat memberikan alasan dengan
menggunakan lebih banyak simbul atau
gagasan dalam cara berpikirnya. Anak
sudah dapat mengoperasikan argumenargumen tanpa berkaitan dengan bendabenda
empirik.
Anak
mampu
menyelesaikan masalah dengan cara
yang lebih baik dan kompleks dari pada
anak yang masih berada dalam periode
operasi konkrit.
Tujuan mata pelajaran matematika
di sekolah menengah pertama adalah
agar siswa memiliki kemampuan:
1. memahami konsep matematika,
menjelaskan keterkaitan antarkonsep,
dan mengaplikasikan konsep atau
algoritma secara luwes, akurat,
efisien, dan tepat dalam pemecahan
masalah.
2. menggunakan penalaran pada pola
dan sifat, melakukan manipulasi
matematika
dalam
membuat
generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika.
3. memecahkan masalah yang meliputi
kemampuan memahami masalah,
merancang
model
matematika,
menyelesaikan
model,
dan
menafsirkan solusi yang diperoleh.
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4. mengkomunikasikan gagasan dengan
simbol, tabel, diagram, atau media lain
untuk memperjelas keadaan atau
masalah.
5. memiliki sikap menghargai kegunaan
matematika dalam kehidupan, yaitu
rasa ingin tahu, perhatian, dan minat
dalam mempelajari matematika, serta
sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah. [3]
Berdasarkan
uraian
diatas
pembelajaran matematika disekolah baik
dalam hal penyajian, pola pikir,
keterbatasan semesta, dan tingkat
keabstrakannya disesuaikan dengan
perkembangan intelektual perseta didik.
Tujuan matematika diajarkan di sekolah
yaitu agar siswa memiliki kemampuan
memahami
konsep
matematika,
menggunakan penalaran, memecahkan
masalah, mengkomunikasikan gagasan
dan memiliki sikap menghargai kegunaan
matematika dalam kehidupan.
Pembelajaran Matematika
Rombepajung [5] berpendapat
bahwa
pembelajaran
adalah
pemerolehan suatu mata pelajaran atau
pemerolehan suatu keterampilan melalui
pelajaran, pengalaman, atau pengajaran.
Pembelajaran membutuhkan sebuah
proses yang cenderung bersifat
permanen dan mengubah perilaku.
Pembelajaran
adalah
serangkaian kegiatan yang melibatkan
informasi dan lingkungan yang disusun
secara terencana untuk memudahkan
peserta
didik
dalam
belajar.
Pembelajaran merupakan upaya yang
dilakukan guru untuk membantu peserta
didik agar dapat menerima pengetahuan
yang
diberikan
dan
membantu
memudahkan
pencapaian
tujuan
pembelajaran [4].
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Berdasarkan beberapa pendapat
di atas, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran merupakan serangkaian
kegiatan untuk memperoleh suatu
keterampilan
melalui
pelajaran,
pengalaman, atau pengajaran yang
melibatkan informasi dan lingkungan
yang disusun secara terencana untuk
memudahkan peserta didik dalam belajar.
Cockroft [6] mengemukakan
bahwa matematika itu menyediakan
suatu daya, alat komunikasi yang singkat
dan tidak ambigius serta berfungsi
sebagai alat untuk mendeskripsikan dan
memprediksi.Matematika
mencapai
kekuatannya melalui simbol-simbolnya,
tata bahasa dan kaidah bahasa (syntax)
pada dirinya, serta mengembangkan pola
berpikir kritis, aksiomatik, logis, dan
deduktif.
Sedangkan Reys [7], matematika
adalah studi tentang pola dan hubungan,
caraberpikir dengan strategi organisasi,
analisis dan sintesis, seni, bahasa, dan
alat untuk memecahkan masalahmasalah abstrak dan praktis.
Berdasarkan beberapa pendapat
di atas, dapat disimpulkan bahwa
matematika adalah suatu bidang ilmu
yang
merupakan
alat
pikir,
berkomunikasi, alat untuk memecahkan
berbagai persoalan praktis, yang unsurunsurnya logika dan intuisi, analisis dan
konstruksi, generalitas dan individualitas,
dan tersusun baik dari yang sederhana
menuju yang paling kompleks.
Jadi, pembelajaran matematika
adalah serangkaian kegiatan untuk
memperoleh ilmu yang merupakan alat
pikir, berkomunikasi, alat untuk
memecahkan berbagai persoalan praktis,
yang tersusun baik dari yang sederhana
menuju yang paling kompleks dan
memperoleh suatu keterampilan melalui
pelajaran, pengalaman, atau pengajaran
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yang
melibatkan
informasi
dan
lingkungan yang disusun secara
terencana untuk memudahkan peserta
didik dalam belajar.
Karakteristik Siswa Sekolah Menengah
Pertama
Dilihat
dari
tahapan
perkembangan yang disetujui oleh
banyak ahli, anak usia Sekolah
Menengah Pertama (SMP) berada pada
tahap perkembangan pubertas (10-14
tahun). Menurut Desmita dalam [8] ada
beberapa karakteristik siswa usia Sekolah
Menengah Pertama (SMP) antara lain:
1. Terjadinya ketidak seimbangan
proporsi tinggi dan berat badan,
2. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder.
3. Kecenderungan ambivalensi, serta
keinginan
menyendiri
dengan
keinginan bergaul, serta keinginan
utuk bebas dari dominasi dengan
kebutuhan bimbingan dan bantuan
dari orang tua.
4. Senang membandingkan kaedahkaedah, nilai-nilai etika atau
normadengan kenyataan yang terjadi
dalam kehidupan orang dewasa.
5. Mulai mempertanyakan secara skeptis
mengenai eksistensi dan sifat
kemurahan dan keadilan Tuhan.
6. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil.
7. Mulai mengembangkan standard dan
harapan terhadap perilaku diri sendiri
yang sesuai dengan dunia sosial.
8. Kecenderungan minat dan pilihan
karier relatif sudah lebih jelas.
Menurut Syamsu Yusuf dalam [8]
masa usia Sekolah Mengah bertepatan
dengan masa remaja. Masa remaja
merupakan masa yang banyak menarik
perhatian karena sifat-sifat khasnya dan
perannya yang menentukan dalam
kehidupan individu dalam masyarakat
orang dewasa. Masa ini dapat diperinci
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lagi menjadi beberapa masa, yaitu
sebagai berikut:
1. Masa praremaja (remaja awal)
Masa
praremaja
biasanya
berlangsung hanya dalam waktu relatif
singkat. Masa ini ditandai oleh sidatsifat negatif pada si remaja sehingga
seringkali masa ini disebut masa
negatif dengan gejalanya seperti tidak
tenang, kurang suka bekerja,
pemisitik, dan sebagainya. Secara
garis besar sifat-sifat negatif tersebut
dapat diringkas, yaitu (a) negatif dalam
prestasi, baik prestasi jasmani
maupun prestasi mental; dan (b)
negatif dalam sikap sosial, baik dalam
bentuk menarik diri dalam masyarakat
(negatif pasif) maupun dalam bentuk
agresif terhadap masyarakat (negatif
aktif).
2. Masa Remaja (Remaja Madya)
Pada masa ini mulai tumbuh dalam diri
remaja dorongan untuk hidup,
kebutuhan akan adanya teman yang
dapat memahami dan menolongnya,
teman yang dapat turut merasakan
suka dan dukanya. Pada masa ini,
sebagai masa mencari sesuatu yang
dapat dipandang bernilai, pantas
dijunjung tinggi dan dipuja-puja
sehingga masa ini disebut masa
merindu puja (mendewa-dewakan),
yaitu sebagai gejala remaja.
Proses terbentuknya pendirian atau
pandangan hidup atau cita-cita hidup
itu dapat dipandanga sebagai
penemuan nilai-nilai kehidupan.
Proses
penemuan
nilai-nilai
kehidupan tersebut adalah pertama,
karena tiadanya pedoman, si remaja
merindukan sesuatu yang dianggap
bernilai, pantas dipuja walaupun
sesuatu yang dipujanya belum
mempunyai bentuk tertentu, bahkan
seringkali remaja hanya mengetahui
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bahwa dia menginginkan sesuatu
tetapi tidak mengetahui apa yang
diinginkannya.
Kedua,
objek
pemujaan itu telah menjadi lebih jelas,
yaitu pribadi-pribadi yang dipandang
mendukung nilai-nilai tertentu. Pada
anak laki-laki sering aktif meniru,
sedangkan pada anak perempuan
kebanyakan pasif, mengagumi, dan
memujanya dalam khayalan.
3. Masa remaja akhir
Setelah dapat menentukan pendirian
hidupnya, pada dasarnya telah
tercapailah masa remaja akhir dan
telah
terpenuhilah
tugas-tugas
perkembangan masa remaja, yaitu
menemukan pendirian hidup dan
masuklah individu ke dalam masa
dewasa.
Siswa sekolah menengah pertama
memiliki usia yang merupakan masa
peralihan dari usia anak–anak ke usia
yang
remaja.
Perilaku
yang
disebabkan oleh masa peralihan ini
menimbulkan berbagai keadaan
dimana
siswa
labil
dalam
pengendalian emosi. Keingintahuan
pada hal–hal baru yang belum pernah
ditemui sebelumnya mengakibatkan
muncul perilaku–perilaku yang mulai
memunculkan karakter diri.
Anak usia SMP adalah anak-anak
yang memasuki uisa remaja, pada
masa tersebut, konsep diri mereka
mengalami perkembangan yang
kompleks dan melibatkan sejumlah
aspek diri mereka. Santrock (1998) [9]
menyebutkan sejumlah karakteristik
penting perkembangan konsep diri
pada masa remaja, yaitu:
1. Abstract and idealistic
Pada masa remaja, anak-anak
lebih
meungkin
membuat
gambaran tentang diri mereka
dengan kata-kata yang abstrak dan
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2.

3.

4.

5.

idealistik. Meskipun tidak semua
remaja menggambarkan diri
mereka dengan cara yang idealis,
namun sebagian besar remaja
membedakan antara diri mereka
yang sebenarnya dengan diri yang
diidamkan.
Differentiated
Konsep diri remaja menjadi
semakin terdefe-ren-siasi. Dibandingkan dengan anak yang lebih
muda, remaja lebih mungkin untuk
menggambarkan dirinya sesuai
dengan konteks atau situasi yang
semakin terdeferensiasi.
Contradiction within them self
Setelah remaja mendeferensiasikan dirinya ke dalam sejumlah
peran dan dalam konteks yang
berbeda-beda maka muncullah
kontradiksi antara diri-diri yang
yang terdeferensiasi.
The Fluctuating Self
Sifat yang kontradiktif dalam diri
remaja
pada
akhirnya
memunculkan fluktuasi diri dalam
berbagai situasi. Diri remaja akan
terus memiliki ciri ketidakstabilan
hingga masa di mana remaja
berhasil membentuk teori tentang
dirinya.
Real and Ideal, true and False
Selves
Munculnya kemampuan remaja
untuk mengkonstruksikan diri ideal
mereka di samping diri yang
sebenarnya merupakan sesuatu
yang membingungkan remaja.
Kemampuan menyadari adanya
perbedaan antara diri yang nyata
dengan
diri
yang
ideal
menunjukkan adanya peningkatan
kemampuan secara kognitif.
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6. Self Conscious
Remaja lebih sadar akan dirinya
dibandingkan dengan anak-anak
dan lebih memikirkan tentang
pemahaman diri mereka. Remaja
menjadi lebih introspektif dan
kadang-kadang
meminta
dukungan dan penjelasan dari
teman-temannya.
7. Self Protective
Merupakan mekanisme untuk
mempertahankan diri , dimana di
dalam upaya melindungi dirinya
remaja cenderung menolak adanya
karakteristik negatif di dalam
dirinya. Gambaran diri yang positif
seperti menarik, suka bersenangsenang, sensitive, penuh kasih
saying, dan ingin tahu lebih sering
disebutkan sebagai bagian inti diri
remaja yang penting.
Terdapat beberapa karakteristik
anak usia SMP antara lain:
1. Cara berfikir kausatif.
Hal ini menyangkut tentang
hubungan sebab akibat. Remaja
sudah mulai berfikir kritis sehingga ia
akan melawan bila orang tua, guru,
lingkungan, masih menganggapnya
sebagai anak kecil. Mereka tidak
akan terima jika dilarang melakukan
sesuatu oleh orang yang lebih tua
tanpa diberikan penjelasan yang
logis.
2. Perkembangan kognitif remaja,
dalam pandangan Jean Piaget
(seorang
ahli
perkembangan
kognitif) merupakan periode terakhir
dan
tertinggi
dalam
tahap
pertumbuhan operasi formal (period
of formal operations). Berdasarkan
pendapat Piaget tentang teori
perkembangan kognitif, maka
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peserta didik usia SMP masuk pada
kelompok tahap operasional formal
(mulai 11 tahun dan seterusnya)
dimana pada tahap ini peserta didik
sudah mampu berpikir abstrak, yaitu
berpikir
mengenai
ide
dan
memikirkan beberapa alternative
pemecahan masalah remaja tidak
lagi menerima informasi apa adanya,
tetapi mereka akan memproses
informasi
itu
serta
mengadaptasikannya
dengan
pemikiran mereka sendiri.
3. Para remaja tidak lagi menerima
informasi apa adanya, tetapi mereka
akan memproses informasi itu serta
mengadaptasikannya
dengan
pemikiran mereka sendiri. Mereka
juga mampu mengintegrasikan
pengalaman masa lalu dan sekarang
untuk ditransformasikan menjadi
konklusi, prediksi, dan rencana untuk
masa depan. Dengan kemampuan
operasional formal ini, para remaja
mampu mengadaptasikan diri
dengan lingkungan sekitar mereka.
4. Emosi yang meluap-meluap. Emosi
pada remaja masih labil, karena erat
hubungannya dengan keadaan
hormon.
5. Sosial Perkembangan [10] telah
merangkum beberapa karakteristik
remaja yang dapat menimbulkan
berbagai permasalahan pada diri
remaja, yaitu:
a. Kecanggungan
dalam
pergaulan dan kekakuan dalam
gerakan.
b. Ketidakstabilan emosi.
c. Adanya perasaan kosong
akibat perombakan pandangan
dan petunjuk hidup.
d. Adanya sikap menentang dan
menantang orang tua.
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e. Pertentangan di dalam dirinya
sering
menjadi
pangkal
penyebab
pertentanganpertentang dengan orang tua.
f. Kegelisahan karena banyak hal
diinginkan tetapi remaja tidak
sanggup memenuhi semuanya.
g. Senang bereksperimentasi.
h. Senang bereksplorasi.
i. Mempunyai banyak fantasi,
khayalan, dan bualan.
j. Kecenderungan membentuk
kelompok dan kecenderungan
kegiatan berkelompok.
Sebagian
remaja
mampu
mengatasi permasalahan pada diri
mereka dengan baik, namun beberapa
remaja justru mengalami penurunan pada
kondisi psikis, fisiologis, dan sosial
dikarenakan pergolakan emosi yang tidak
stabil. Beberapa permasalahan remaja
yang
muncul
biasanya
banyak
berhubungan dengan karakteristik yang
ada pada diri remaja. Perkembangan
psikolog.
Pergolakan emosi yang terjadi
pada remaja tidak dapat dipisahkan dari
bermacam pengaruh, baik itu lingkungan
tempat tinggal, keluarga, sekolah dan
teman-teman sebaya serta aktivitasaktivitas yang dilakukannya dalam
kehidupan sehari-hari. Masa remaja yang
identik dengan lingkungan sosial tempat
berinteraksi, membuat mereka dituntut
untuk dapat menyesuaikan diri secara
efektif.
Berkaitan dengan lingkungan
peserta didik, pada saat ini tidak hanya
lingkungan sekolah, rumah atau teman
sepermainan namun juga lingkungan
secara
global
dikarenakan
perkembangan teknologi. Fenomena
yang perlu diperhatikn guru adalah
pengaruh globalisasi pada semua sektor
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dapat berdampak positif yang dapat
mendukung proses belajar seperti untuk
pencarian artikel, tugas dan sebagainya.
Namun, jika teknologi disalahgunakan
maka berdampak buruk terhadap moral
peserta didik. Perkembangan psikologi
Masa remaja banyak dihabiskan
pada aktivitas di sekolah, sehingga
apabila
sekolah
tidak
dapat
mewadahiperkembangan remaja maka
arahnya akan menjadi negative, misalnya
tawuran. Hal ini menunjukkan betapa
besar gejolak emosi yang ada dalam diri
remaja
bila
berinteraksi
dalam
lingkungannya.
METODE
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis
penelitian
pengembangan,
yaitu
penelitian yang mengembangkan suatu
produk. Produk yang dihasilkan dalam
penelitian ini adalah buku “Rumus-Rumus
Penting Matematika Untuk Sekolah
Menengah Pertama”.
Model Pengembangan
Model pengembangan yang
digunakan dalam penelitian adalah model
Thiagarajan, Semmel, dan Semmel [11]
yang dikenal dengan Four-D Models
(Model 4D). Penelitian pengembangan ini
mengacu pada model pengembangan
model
4-D (four-Dmodel) yang
dimodifikasi yang terdiri atas empat tahap
yaitutahap pendefinisian (define), tahap
perancangan
(design),
tahap
pengembangan (development), dan tahap
penyebaran (disseminate). Tahap define
merupakan tahap yang berisi kegiatan
untuk menetapkan produk apa yang akan
dikembangkan, beserta spesifikasinya.
Tahap design merupakan kegiatan
pembuatan
rancangan
produk
berdasarkan ketetapan di tahap define.
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Tahap development berisi kegiatan
pembuatan rancangan menjadi produk
dan menguji validitas produk. Pada
penelitian ini tahap penyebaran
(disseminate) tidak dilakukan mengingat
keterbatasan waktu penelitian.
Jenis Data
Data yang akan didapat adalah
data mengenai efektivitas buku “RumusRumus Penting Matematika Untuk
Sekolah Menengah Pertama”. Data
tersebut diperoleh dari respon dosen atau
teman sejawat yang berkompeten di
bidang matematika sekolah dan guru
SMP pengampu mata pelajaran
Matematika. Data tersebut diperoleh
dengan menggunakan instrumen angket
respon.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa
lembar angket respon.
Analisis Data
Efektivitas buku “Rumus-Rumus
Penting Matematika Untuk Sekolah
HASIL
Data tentang efektivitas buku
“Rumus-Rumus Penting Matematika
Untuk Sekolah Menengah Pertama”
diperoleh dari respon dosen atau teman
sejawat yang berkompeten di bidang
matematika sekolah dan guru SMP
pengampu mata pelajaran Matematika.
Dosen atau teman sejawat yang
berkompeten di bidang matematika
sekolah yang menjadi subyek pengisian
angket yaitu sebanyak 3 orang.
Sedangkan guru SMP pengampu mata
pelajaran Matematika sebanyak 2 orang.
Dari hasil angket respon data
tentang efektivitas buku “Rumus-Rumus
Penting Matematika Untuk Sekolah
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Menengah Pertama” dianalisis sebagai
berikut:
𝑃=

∑𝑋
𝑥 100%
𝑁

Keterangan:
P = Persentase keefektivan buku
“Rumus-Rumus Penting Matematika
Untuk Sekolah Menengah Pertama”
x = data nilai/skor jawaban responden
tiap butir
N = jumlah responden
Buku “Rumus-Rumus Penting
Matematika Untuk Sekolah Menengah
Pertama”dikatakan efektif digunakan
pada sasaran jika angket respon
efektivitas baik dari jawaban responden
dosen atau teman sejawat yang
berkompeten di bidang matematika
sekolah dan guru SMP pengampu mata
pelajaran Matematika memilih jawaban
sangat setuju (ST) dan Setuju (S) lebih
besar daripada jawaban Tidak Setuju
(TS) maupun Sangat Tidak Setuju (STS).

Menengah Pertama” diperoleh hasil
sebagai berikut: untuk aspek memenuhi
kebutuhan kompetensi pengembangan
pembelajaran, yang menyatakan sangat
setuju sebanyak 40%, dan yang
menyatakan setuju sebanyak 60%,
sedangkan yang menyatakan tidak setuju
dan sangat tidak setuju masing-masing
sebanyak 0%. Untuk aspek memenuhi
tujuan buku, yang menyatakan sangat
setuju sebanyak 40%, dan yang
menyatakan setuju sebanyak 60%,
sedangkan yang menyatakan tidak setuju
dan sangat tidak setuju masing-masing
sebanyak 0%. Aspek memenuhi fungsi
buku yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 20%, dan yang menyatakan
setuju sebanyak 80%, sedangkan yang
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menyatakan tidak setuju dan sangat tidak
setuju masing-masing sebanyak 0%.
Untuk aspek kebermanfaatan buku, yang
menyatakan sangat setuju sebanyak
60%, dan yang menyatakan setuju
sebanyak 40%, sedangkan yang
menyatakan tidak setuju dan sangat tidak
setuju masing-masing sebanyak 0%.
Terakhir untuk aspek mengembangkan
media, yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 20%, dan yang menyatakan
setuju sebanyak 80%, sedangkan yang
menyatakan tidak setuju dan sangat tidak
setuju masing-masing sebanyak 0%.
Dari hasil kedua angket respon
maka
dapat
fenomena
bahwa
pengembangan buku “Rumus-Rumus
Penting Matematika Untuk Sekolah
Menengah Pertama” memperoleh nilai
plus jika dilihat dari sudut pandang dosen
atau teman sejawat yang berkompeten di
bidang matematika sekolah dan guru
SMP pengampu mata pelajaran
Matematika.
Dilihat dari pandangan teman
sejawat dan guru SMP pengampu mata
pelajaran
Matematika
terhadap
pengembangan buku “Rumus-Rumus
Penting Matematika Untuk Sekolah
Menengah Pertama” yang memberikan
dukungan dan motivasi serta sambutan
positif karena buku yang telah dirancang
dapat memenuhi kriteria buku yang
sesuai dengan usia siswa SMP yang
ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si
remaja sehingga seringkali masa ini
disebut masa negatif dengan gejalanya
seperti tidak tenang, kurang suka bekerja,
pemisitik. Dengan kehadiran buku ini
diharapkan sifat-sifat negatif ini bisa
berangsur hilang karena berhadapan
dengan yang namanya matematika saja
mereka sudah berpikiran pesimis apalagi
bahan ajar yang tidak bisa memenuhi apa
yang diharapkan. Juga sesuai dengan
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oendapat Rombepajung [5] yang
menyatakan bahwa pemerolehan suatu
keterampilan
melalui
pelajaran,
pengalaman,
atau
pengajaran
membutuhkan sebuah proses yang
cenderung bersifat permanen dan
mengubah perilaku. Hal itu sejalan
dengan pemikiran Cockroft [6] yang
menyatakan bahwa matematika itu
menyediakan suatu daya, alat komunikasi
yang singkat dan tidak ambigius serta
berfungsi
sebagai
alat
untuk
mendeskripsikan dan memprediksi. Buku
yang dikembangkan kali ini bisa
memenuhi
kriteria
sebagai
alat
komunikasi yang menyediakan suatu
daya untuk menyampaikan pesan dari si
pemberi pesan yaitu guru ke si penerima
pesan yaitu siswa.
SIMPULAN
Hasil dari penelitian ini berupa buku
“Rumus-Rumus Penting Matematika
Untuk Sekolah Menengah Pertama”.
Berdasarkan uraian sebelumnya maka
buku “Rumus-Rumus Penting Matematika
Untuk Sekolah Menengah Pertama”
memenuhi
kriteria
efektif
untuk
digunakan.
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Artikel Ilmiah Hasil Pengabdian

PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN
MENGGUNAKAN POWER POINT BAGI GURU SD DI BANGKALAN
Hefi Rusnita Dewi
STKIP PGRI Bangkalan
Email:rusnitadewi69@gmail.com

ABSTRAK
Permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu: (1) Pembelajaran yang dilakukan guru di
sekolah jarang menyampaikan materi dengan menggunakan media pembelajaran. (2) Guru-guru
belum bisa membuat suatu media pembelajaran yang berbasis video (3) Pengetahuan guru dalam
merancang dan menggunakan media pembelajaran berbasis video sangat kurang. Hal ini
berdampak pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang masih didominasi dengan metode
ceramah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pembelajaran berbasis produk akhir.
Hasil dari program kemitraan masyarakat ini, diharapkan guru-guru di SD mitra dapat membuat
media video pembelajaran sendiri dan dapat menerapkan pada siswanya. Luaran dari program
pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah ber ISSN, dan
menghasilkan suatu produk yang berupa media pembelajaran berbasis video pembelajaran.
Simpulan dari kegiatan program pengabdian masyarakat adalah guru sekolah mitra mampu
membuat media video pembelajaran sendiri dan bisa diterapkan saat mengajar siswa di kelas.
Kata kunci: pelatihan, media video pembelajaran, power point

ABSTRACT
Problems faced by partners, namely: (1) Learning carried out by teachers in schools rarely
deliver material using learning media. (2) Teachers have not been able to make a video-based
learning media (3) The teacher's knowledge in designing and using video-based learning media is
very lacking. This has an impact on the implementation of teaching and learning activities which are
still dominated by the lecture method. The method used in this activity is in the form of final product
based learning. The results of this community partnership program are expected that teachers in
elementary school partners can create their own learning video media and can apply it to students.
The output of this community service program is expected to be published in scientific journals with
ISBNs, and produce a product in the form of media based learning tutorial video. Conclusions from
the community service program activities are partner school teachers are able to make their own
learning video media and can be applied while teaching students in the classroom.
Keywords: training, learning video media, power point

PENDAHULUAN
Lokasi sekolah mitra terletak di
desa sekitar 4 sampai dengan 12 km dari
kampus STKIP PGRI Bangkalan.
Keberadaan sekolah yang terletak di
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

daerah pedesaan dan tidak jauh dari
lokasi kampus STKIP PGRI Bangkalan,
memungkinkan untuk dijadikan mitra
pengabdian masyarakat yang dilakukan
dosen-dosen STKIP PGRI Bangkalan
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dalam rangka melaksanakan tri darma
perguruan tinggi.
Berdasarkan hasil wawancara
dengan beberapa guru dan kepala
sekolah di tempat mitra , diperoleh
informasi bahwa pembelajaran yang
dilaksanakan
selama
ini
jarang
menggunakan media pembelajaran,
khususnya media pembelajaran yang
berbasis video pembelajaran karena
minimnya pengetahuan guru dalam
pembuatan media tersebut.
Media pembelajaran meliputi alat
yang secara fisik digunakan untuk
menyampaikan isi materi pengajaran
yang
membantu
guru
dalam
menyampaikan
informasi
[1].
Pembelajaran dengan video menjadi
semakin umum. Meskipun memiliki
keterbatasan, dan tentu tidak dapat
menggantikan face-to-face interaksi,
memang memiliki banyak keuntungan
untuk pengembangan guru profesional.
Pemanfaatan media dalam proses belajar
mengajar sangat berperan penting dalam
meningkatkan hasil belajar kognitif siswa
[4].
Dengan
media
video
pembelajaran diharapkan siswa dapat
menyerap informasi secara cepat dan
efisien. Sumber informasi tidak lagi
terfokus pada teks dari buku semata-mata
tetapi lebih luas dari itu. Kemampuan
teknologi video pembelajaran yang
semakin baik dan berkembang akan
menambah
kemudahan
dalam
mendapatkan
pengetahuan
siswa.
Seiring dengan kemajuan yang luar biasa
dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi,
lebih khusus di bidang perangkat lunak
akhir-akhir ini, maka baik secara langsung
maupun tidak langsung dunia pendidikan
di Indonesia menuai dampaknya.
Dampak positif dari kemajuan ini antara
lain
mulai
tersedianya
media
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pembelajaran berbasis komputer di
sekolah.
Sayangnya, penggunaan media
pembelajaran berbasis video di Indonesia
masih belum banyak dilakukan. Hal ini
disebabkan
oleh
keterbatasan
kemampuan serta kesempatan yang
dimiliki oleh guru dalam mengantisipasi
perkembangan di bidang sains dan
teknologi khususnya perangkat lunak
komputer sebagai media pembelajaran.
Keterbatasan pengetahuan di bidang
perangkat lunak tersebut semakin
dirasakan oleh guru-guru di daerah yang
relatif jauh dari sentuhan perkembangan.
Hal ini dalam kenyataannya menjadi
masalah yang serius bagi terciptanya
keseimbangan pendidikan antara sekolah
yang berada di perkotaan dengan yang di
pelosok.
Tetapi
secara
umum
pemanfaatan komputer sebagai media
pembelajaran yang strategis masih
sangat kurang , baik di sekolah-sekolah
yang ada di perkotaan maupun di
pelosok.
Media pembelajaran berupa
video
dibuat
untuk
mendukung
terciptanya proses pembelajaran yang
interaktif adapun manfaat nya antara lain
; (1) untuk dapat menjelaskan materi yang
abstrak menjadi sangat konkrit sehingga
siswa menjadi mudah memahami sebuah
materi presentasi. (2) Presentasi menjadi
lebih menarik dan berkesan karena
adanya video yang memotivasi namun
tetap berhubungan dengan materi. (3)
Menghemat waktu dan tenaga guru,
media presentasi yang dibuat guru dapat
terus digunakan setiap kali melaksanakan
presentasi yang sama di manapun dan
sampai kapanpun. Pembuatan media
pembelajaran dengan perangkat lunak ini
ternyata sudah menjadi tren bagi para
pendidik di dunia saat ini. Oleh sebab itu,
para guru sebagai pemeran utama dalam
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dunia pendidikan khususnya di Indonesia
harus
mampu
meningkatkan
kemampuannya
terutama
dalam
memberikan media pembelajaran yang
lebih atraktif bagi siswa. Berdasarkan
pada uraian di atas, maka perlu adanya
bentuk pengabdian masyarakat sebagai
pelaksanaan dari salah satu tri darma
perguruan tinggi dalam bentuk Pelatihan
Pembuatan Media Video Pembelajaran
Menggunakan Power Point Bagi Guru SD
di Bangkalan
Tujuan dari kegiatan Program
Kemitraan Masyarakat ini merupakan
upaya
meningkatkan
kualitas
pembelajaran yang diterapkan di Sekolah
Dasar dengan membekali guru-guru SD
mitra di di Kabupaten Bangkalan dalam
hal pengetahuan cara pembuatan media
pembelajaran yang berbasis video ,
dengan harapan supaya proses
pembelajaran yang disampaikan guru
setelah pelatihan ini dapat berlangsung
secara interaktif, inovatif, menyenangkan
serta dapat mempermudah siswa dalam
memahami materi pelajaran yang
disampaikan oleh guru, dan lebih
memotivasi siswa untuk berpartisipasi
aktif.
Berdasarkan analisis situasi
dapat
teridentifikasi
beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh mitra,
dengan rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Kurangnya
penggunaan
media
pembelajaran yang dilakukan guru saat
mengajar di kelas.
2. Kurangnyapengetahuan guru dalam
membuat suatu media pembelajaran
yang berbasis video
3. Pengetahuan guru dalam merancang
dan menggunakan media pembelajaran
berbasis video sangat kurang. Hal ini
berdampak pada pelaksanaan kegiatan

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

belajar mengajar yang masih didominasi
dengan metode ceramah.
METODE PELAKSANAAN
Tempat pelaksanaan pelatihan
pembuatan media video pembelajaran
menggunakan power point adalah di
sekolah mitra yang berada di daerah
Kabupaten Bangkalan.
Untuk membuat guru-guru SD di
wilayah Kabupaten Bangkalan terampil
dalam pembuatan media pembelajaran
yang
interaktif,
maka
metode
pelaksanaaan kegiatan pengabdian
masyarakat ini berbentuk pelatihan dan
pendampingan, yang pelaksanaannya
meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu:
perencanaan program, pelaksanaan
program, observasi dan evaluasi, dan
refleksi [2] [3]. Kegiatan-kegiatan atau
aktivitas-aktivitas dari 4 (empat) tahapan,
yaitu: perencanaan, tindakan, observasi
dan evaluasi, dan refleksi adalah sebagai
berikut.
a. Perencanaan
Kegiatan-kegiatan
yang
dilakukan pada tahap perencanaan
adalah:
(1) Pembentukan dan koordinasi Tim
pelaksana untuk mengadakan pertemuan
persiapan pelaksanaan. Tim pelaksana
kemudian
diberikan
pembekalan
mengenai maksud, tujuan, rancangan
mekanisme
program
Kemitraan
masyarakat, dan beberapa hal teknis
berkaitan
dengan
metode/teknik
pelaksanaan.
(2) Sosialisasi program kemitraan
masyarakat pada dua sekolah mitra
(khalayak sasaran). Sosialisasi dilakukan
dalam bentuk koordinasi dengan
mengundang semua guru dan Kepala
Sekolah berkenaan dengan program
yang akan dilaksanakan.
(3) Penyusunan program pelatihan
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Berdasarkan hasil identifikasi, hasil
analisis permasalahan yang ada, hasil
analisis
kebutuhan, dan hasil analisis potensi
sekolah, selanjutnya disusun program
pelatihan
b.Tindakan
Tindakan dalam kegiatan ini
berupa implementasi Program. Kegiatankegiatan yang dilakukan dalam
implementasi program adalah pelatihan
cara pembuatan dan penggunaan media
pembelajaran di kelas. langkah-langkah
yang akan ditempuh melalui pelatihan ini
antara lain :
• Pertama akan dikenalkan terlebih
dahulu pengetahuan tentang perangkat
lunak dari komputer serta beberapa fitur
yang dimilikinya kepada para guru.
• Kedua, para guru akan diberikan
pengetahuan tentang teknik pembuatan
media video pembelajaran yang menarik
dengan tinjauan kasus kepada para guru
dengan contoh yang sudah ada.
• Ketiga, para guru akan diberikan
beberapa
contoh
media
video
pembelajaran
berbasis multimedia
interaktif yang sudah jadi.
• Keempat, para guru akan dipersilahkan
berlatih secara mandiri membuat media
pembelajaran dengan bimbingan dosen
secara intensif.
• Para guru diberikan pekerjaan rumah
yang dapat dikerjakan secara mandiri
atau

kelompok hingga mereka benar-benar
mampu membuat media pembelajaran
sesuai dengan mata pelajarannya yang
interaktif dan inovatif
c. Observasi dan Evaluasi
Observasi dilakukan terhadap
proses pembuatan media pembelajaran
oleh para guru mitra. Instrumen yang
digunakan berupa catatan lapangan.
Beberapa hal yang diobservasi adalah
kendala-kendala,
kekurangankekurangan, dan kelemahan-kelemahan
yang muncul dalam proses pembuatan di
lapangan maupun dalam proses
penggunaan di kelas. Evaluasi dilakukan
terhadap kuantitas dan kualitas produk
yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan
dalam kegiatan pelatihan ini adalah media
pembelajaran yang inovatif. Kuantitasnya
dilihat dari banyaknya alat peraga/media
yang dihasilkan oleh para guru,
sedangkan kualitasnya terlihat dari
meningkatnya hasil belajar siswa dari
sebelumnya.
d. Refleksi
Refleksi dilakukan terhadap
kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini
dilakukan semata-mata untuk mengetahui
kekurangan atau kelebihan terhadap
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan
dalam rangka untuk menetapkan
rekomendasi terhadap keberlangsungan
atau pengembangan kegiatan-kegiatan
berikutnya.

HASIL

menarik saat guru mengajar siswanya,
karena dengan demikian minat siswa
dalam mengikuti pelajaran diharapkan
lebih baik sehingga akan berbanding
lurus dengan peningkatan prestasi
belajarnya.
Hasil perencanaan yang telah
dilakukan di sosialisasikan kepada pihak
sekolah mitra sehingga ada kesepakatan

Guru merupakan ujung tombak
keberhasilan pembelajaran di kelas, oleh
karena itu perlu wawasan yang luas
sebagai upaya peningkatan kreatifitas
guru dalam mengajar siswanya di kelas.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan
adalah dengan penggunaan media yang
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waktu pelaksanaan , dengan modul yang
telah disiapkan tim pelaksana pengabdian
selanjutnya dipresentasikan langkahlangkah yang dilakukan pada saat
pelaksanaan pelatihan.
Pembelakan berupa pelatihan
pembuatan media pembelajaran kepada
para guru perlu kiranya sebagai upaya
peningkatan kemampuan guru untuk
dapat membuat dan menyajikan media
pembelajaran sebagai karyanya sendiri.
Pelatihan ini memberikan beberapa
materi yang terkait dengan langkahlangkah pembuatan media pembelajaran
berbasis video agar pembelajaran yang
diberikan oleh guru menjadi lebih menarik
minat siswa untuk belajar sehingga
meningkatkan hasil dan kualitas belajar
siswa.
Observasi dan evaluasi yang
dilakukan saat pelaksanaan pelatihan
materi yang disajikan oleh tim pengabdian
masyarakat
diterima dan dipahami
peserta dengan baik, sehingga pelatihan
dapat berjalan lancar. dan para peserta
dapat
mengikuti
langkah-langkah
pelatihan dengan lebih baik.
Refleksi dilakukan terhadap
kegiatan yang telah dilaksanakan,
tentunya menemui beberapa kendala
yang antara lain ketersediaan waktu
pelatihan yang terbatas dan penggunaan
media video pembelajaran sangat
dipengaruhi oleh ketersediaan listrik,
kalau listrik padam maka video
pembelajaran ini tidak dapat ditayangkan.
Sedangkan keunggulannya adalah
memudahkan guru untuk menyampaikan
materi pelajaran dan menarik minat siswa
untuk focus menyaksikan video
pembelajaran sehingga materi pelajaran
lebih mudah diingat dan dipahami.

disimpulkan bahwa dengan video
pembelajaran, guru dapat lebih variatif
dalam menyampaikan materi pelajaran,
karena guru-guru sekolah mitra mampu
membuat media video pembelajaran
sendiri dan bisa diterapkan saat mengajar
siswa di kelas.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih disampaikan
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yang mendanai pengabdian, serta
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SIMPULAN
Dari hasil pelaksanaan kegiatan
pengabdian
dan
pembahasan,
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PROSES BERPIKIR SISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH
MATEMATIK DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL MATEMATIKA
Hetty Patmawati
Universitas Siliwangi Tasikmalaya
Email: hettypatmawati@unsil.ac.id

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses berpikir Siswa dalam memecahkan
masalah matematik ditinjau dari kemampuan awal matematika. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data dapat disimpulkan
bahwa siswa dengan kemampuan awal rendah pada langkah memahami masalah, merencanakan
penyelesaian, melakukan perhitungan dan memeriksa kembali hasil mengalami disequilibrium.
Siswa dengan kemampuan awal sedang, pada langkah memahami masalah, siswa mengalami
disequilibrium, langkah merencanakan penyelesaian dan melaksanakan perhitungan, siswa
mengalami asimilasi sedangkan langkah memeriksa kembali hasil siswa mengalami akomodasi.
Siswa dengan kemampuan awal tinggi, pada langkah memahami masalah, mengalami
disequilibrium, selanjutnya pada langkah merencanakan penyelesaian dan melakukan perhitungan
siswa mengalami asimilasi dan akomodasi hingga mencapai equilibrium pada langkah memeriksa
kembali hasil.
Kata kunci : proses berpikir, memecahkan masalah, kemampuan awal matematika
ABSTRACT
The purpose of this research is to find out the thinking process of students in mathematical
problems solving in terms of their early mathematical abilities. This study used qualitative research
methods. Based on the results of research, processing and data analysis, it can be concluded that
students with low early abilities in understanding problems, planning solutions, calculating and reexamining the results of disequilibrium. Students with early abilities are, at the step of understanding
the problem, students experience disequilibrium, steps to plan completion and carry out calculations,
students experience assimilation while steps to re-examine the results of students experiencing
accommodation. Students with high early abilities, at the step of understanding the problem,
experience disequilibrium, then in the step of planning completion and calculating students
experience assimilation and accommodation until they reach equilibrium in the step of checking
results.
Keywords: the process of thinking, problems solving, early mathematical abilities

PENDAHULUAN
Setiap manusia tidak bisa terhindar
dari aktivitas berpikir yang terjadi dalam
otak manusia. Berpikir merupakan proses
dari aktivitas yang melibatkan kinerja otak
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dan akan terjadi penerimaan informasi
yang berasal dari luar atau dalam diri
siswa, pengelolaan, penyimpanan, dan
pemanggilan kembali informasi itu dari
ingatan siswa. Artinya, dalam berpikir
siswa pasti melakukan sebuah proses
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untuk menemukan suatu kesimpulan atau
penyelesaian tentang sesuatu yang
dipikirkan. [1]
Berpikir untuk menemukan suatu
kesimpulan atau penyelesaian tentang
masalah yang dipikirkan. Pemecahan
masalah merupakan salah satu
kemampuan yang harus dikuasai siswa
setelah belajar matematika. Pemecahan
masalah merupakan cara yang tepat
dalam pembelajaran untuk melatih siswa
berpikir
dan
mengembangkan
keterampilan intelektual yang ada dalam
diri siswa. Di dalam dunia pendidikan
matematika,
biasanya
masalah
merupakan pertanyaan atau soal
matematika yang harus dijawab atau
direspon.
Berpikir meliputi tiga komponen
pokok yaitu: (1) berpikir merupakan
aktivitas kognitif, (2) berpikir merupakan
proses yang melibatkan beberapa
manipulasi pengetahuan di dalam sistem
kognitif, dan (3) berpikir diarahkan dan
menghasilkan perbuatan pemecahan
masalah. [4]
Sedangkan tugas pendidikan
matematika adalah memperjelas proses
berpikir siswa dalam mempelajari
matematika dan bagaimana pengetahuan
matematika itu diinterpretasi dalam
pikiran. [1]
Dengan adanya disequilibrium,
akan menimbulkan terjadinya proses
asimilasi dan akomodasi. Asimilasi
adalah proses kognitif dimana seseorang
mengintegrasikan persepsi, konsep, atau
pengalaman baru ke dalam skema atau
pola yang sudah ada di dalam pikirannya.
Asimilasi mengacu pada proses
pengintegrasian
secara
langsung
informasi baru ke dalam skema yang
sudah terbentuk. Sedangkan akomodasi
merujuk pada pengubahan skema lama
atau pembentukan skema baru untuk
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menyesuaikan dengan informasi yang
diterima. Kedua proses ini berlangsung
secara terus menerus, sampai terjadi
keadaan equilibrium (setimbang). Pada
setiap langkah penyelesaian pemecahan
masalah dari Polya, seseorang akan
mengalami proses berpikir yang
didasarkan pada kerangka kerja asimilasi
dan akomodasi.[3]
Masalah matematika yang biasa
muncul di sekolah dasar yaitu masalah
non rutin. Dalam memecahkan masalah
matematika, siswa melakukan proses
berpikir di dalam benak siswa sehingga
didapatkan sebuah jawaban setelah
merencanakan terlebih dahulu langkahlangkah yang akan digunakan.
Langkah Pemecahan masalah
matematis dalam penelitian ini yang
digunakan adalah terdiri dari empat
langkah:
memahami
masalah,
merencanakan penyelesaian, melakukan
perhitungan, memeriksa kembali hasil. [6]
Kemampuan Awal matematika
siswa berbeda-beda, terbagi menjadi tiga
kelompok yaitu kemampuan awal rendah,
sedang dan tinggi. Kemampuan Awal ini
diambil dari hasil ulangan materi sebelum
nya yaitu materi Bilangan Bulat ada di
semester 1 kelas 6.
Fakta yang terjadi pada siswa
kelas 6 di SDN Cinangsi Kabupaten
Subang, peneliti menemukan bahwa
masih belum diketahuinya proses berpikir
siswa saat menyelesaikan masalah
matematik. Fakta lain menunjukkan
bahwa pembelajaran matematika hanya
terlihat sebagai suatu kegiatan yang
monoton dan prosedural, yaitu guru
menerangkan materi, memberi contoh,
menugaskan siswa untuk mengerjakan
latihan soal, mengecek jawaban siswa
secara sepintas, selanjutnya membahas
pemecahan soal yang kemudian
dicontohi oleh siswa.
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Berdasarkan
latar
belakang
masalah di atas, peneliti mengajukan
pertanyaan
Bagaimanakah
proses
berpikir siswa dalam memecahkan
masalah matematik ditinjau dari
kemampuan awal matematika.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif, adalah suatu penelitian yang
bertujuan untuk memahami hal-hal yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan
lain-lain secara holistik dan deskriptif
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode
ilmiah.[2]
Metode penelitian yang digunakan
adalah think out loud method yakni
peserta
didik
diminta
untuk
menyelesaikan soal disertai dengan
ungkapan verbal tentang ide yang
dipikirkan.
Instrumen yang digunakan yaitu
soal pemecahan masalah matematik
tentang materi operasi hitung campuran
berbentuk uraian sebanyak satu soal
dengan skor maksimum 10. Sebelum soal
pemecahan masalah matematik diberikan
kepada subjek penelitian, soal tes
tersebut harus diuji terlebih dahulu
validitas dan reliabilitasnya. Bila
instrumen tidak diuji validitas dan
reliabilitasnya, maka data yang terkumpul
dengan istrumen tersebut diragukan
keabsahannya. [5].
HASIL
Penelitian ini diberikan kepada tiga
orang subjek terpilih yaitu yang
memperoleh kemampuan awal rendah
S1, sedang S2 dan tinggi S3. Nilai
kemampuan awal matematika diambil
dari hasil ulangan matematika pada
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materi sebelumnya yaitu materi bilangan
bulat. Soal pemecahan masalah diberikan
kepada tiga orang subjek yang terpilih
untuk mengetahui hasil proses berpikir
dalam memecahkan masalah matematika
Tabel 1
Data hasil penelitian
Kemampuan
Langkah-langkah
awal
Polya
matematika
L1 L2 L3 L4
Rendah (S1)
dis dis dis Dis
Sedang (S2)
dis asi asi Asi
Tinggi (S3)
dis asi asi Ako

Keterangan :
dis : disequilibrium
asi : asimilasi
ako : akomodasi
Hasil wawancara dan think out loud
method, proses berpikir siswa dalam
memecahkan
masalah
matematik
berdasarkan pada alur proses berpikir
disequilibrium, asimilasi, akomodasi, dan
equilibrium, serta mengacu pada langkah
pemecahan masalah yang dikemukakan
oleh Polya. Hasil penelitian untuk siswa
dengan kemampuan awal rendah, pada
setiap langkah Polya, yaitu langkah
memahami masalah, merencanakan
penyelesaian, melakukan perhitungan
dan memeriksa kembali hasil mengalami
disequilibrium.
Siswa
dengan
kemampuan awal sedang, pada langkah
memahami masalah, siswa mengalami
disequilibrium, langkah merencanakan
penyelesaian
dan
melaksanakan
perhitungan, siswa mengalami asimilasi
sedangkan langkah memeriksa kembali
hasil siswa mengalami akomodasi. Siswa
dengan kemampuan awal tinggi, pada
langkah memahami masalah, mengalami
disequilibrium, selanjutnya pada langkah
merencanakan
penyelesaian
dan
melakukan perhitungan siswa mengalami
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asimilasi dan akomodasi hingga
mencapai equilibrium pada langkah
memeriksa kembali hasil.
Pembahasannya pada siswa dengan
kemampuan awal rendah, semua langkah
dalam memecahkan masalah matematika
mengalami disequilibrium dikarenakan
seseorang dihadapkan pada masalah,
maka kognisi seseorang mengalami
kondisi disequilibrium (tidak setimbang)
yang biasanya ditandai dengan
mempertanyakan apa sebenarnya yang
menjadi
masalah,
bagaimana
menyelesaikan masalah, atau mengapa
bisa terjadi demikian.
Pada siswa dengan kemampuan awal
sedang mengalami disequilibrium pada
langkah memahami masalah, proses
asimilasi
terjadi
pada
langkah
merencanakan
penyelesaian
dan
melakukan perhitungan dikarenakan
Asimilasi mengacu pada proses
pengintegrasian
secara
langsung
informasi baru ke dalam skema yang
sudah terbentuk. Sedangkan pada
langkah memeriksa kembali hasil
mengalami proses akomodasi karena
akomodasi merujuk pada pengubahan
skema lama atau pembentukan skema
baru untuk menyesuaikan dengan
informasi yang diterima. Pada siswa
dengan kemampuan awal tinggi,
mengalami disequilibrium pada langkah
memahami masalah, mengalami proses
asimilasi pada langkah merencanakan
penyelesaian dan melakukan perhitungan
dikarenakan siswa mengintegrasikan
persepsi, konsep, atau pengalaman baru
ke dalam skema atau pola yang sudah
ada di dalam pikirannya dam pada
langkah memeriksa kembali hasil
mengalami proses akomodasi bahkan
mencapai equilibrium.
Langkah
memahami masalah
subjek S1, S2, S3 mengalami
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disequilibrium dalam keadaan kognisi
yang tidak setimbang, hal ini ditandai
dengan ditanyakan apa, bagaimana
proses menyelesaikan masalah. Langkah
merencanakan penyelesaian subjek S1,
mengalami disequilibrium S2 dan S3
langsung pada proses asimilasi untuk
menentukan langkah-langkah yang
ditempuh, selanjutnya mengalami proses
akomodasi. Setelah memalui serangkaian
proses asimilasi dan akomodasi, akhirnya
subjek penelitian mencapai keadaan
equilibrium.
Langkah
melakukan
perhitungan pada subjek S1, mengalami
disequilibrium sedangkan S2 dan S3
langsung pada proses asimilasi seperti
halnya pada langkah merencanakan
penyelesaian. Langkah
memeriksa
kembali hasil subjek S1 mengalami
disequilibrium, sedangkan S2 dan S3
mengalami asimilasi karena siswa
mampu mengecek hasil jawaban yang
diperoleh sekaligus mengecek alasannya
dengan
benar,
dan
mengalami
akomodasi hingga mencapai equilibrium.
Hal ini ditandai dengan melihat kembali
langkah untuk menemukan jawaban dan
dapat memutuskan bahwa ternyata hasil
pembuktian tersebut adalah benar.
SIMPULAN
Hasil proses berpikir siswa dalam
memecahkan masalah matematik mampu
mengintegrasikan struktur masalah pada
struktur
berpikirnya siswa dengan
kemampuan awal rendah pada langkah
memahami masalah, merencanakan
penyelesaian, melakukan perhitungan
dan memeriksa kembali hasil mengalami
disequilibrium.
Siswa
dengan
kemampuan awal sedang, pada langkah
memahami masalah, siswa mengalami
disequilibrium, langkah merencanakan
penyelesaian
dan
melaksanakan
perhitungan, siswa mengalami asimilasi
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sedangkan langkah memeriksa kembali
hasil siswa mengalami akomodasi. Siswa
dengan kemampuan awal tinggi, pada
langkah memahami masalah, mengalami
disequilibrium, selanjutnya pada langkah
merencanakan
penyelesaian
dan
melakukan perhitungan siswa mengalami
asimilasi dan akomodasi hingga
mencapai equilibrium pada langkah
memeriksa kembali hasil.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi proses berpikir kritis matematis siswa SMP
ditinjau dari gaya kognitif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, untuk mengungkap terjadinya
proses berpikir kritis matematis siswa ditinjau dari gaya kognitif. Proses berpikir kritis siswa diungkap
dengan think aloud method yang memunculkan verbalisasi pemikiran siswa ketika diberikan
persoalan. Siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent jika diberikan suatu permasalahan,
dalam penyelesaiannya akan terpaku pada apa yang telah dicontohkan, Individu ini tidak bisa
mengungkapkan dalam bentuk tulisan untuk menjawab suatu permasalahan, individu ini juga lebih
senang belajar berkelompok dan berinteraksi. Sedangkan individu yang memiliki gaya kognitif field
independent dalam menyelesaikan suatu permasalahan, individu tersebut memiliki cara sendiri
sesuai dengan proses berpikir kritis karena tidak terpengaruh oleh lingkungan atau pendapat orang
lain.
Kata Kunci : Gaya Kognitif, proses berpikir kritis matematis dan think aloud method
ABSTRACT
The purpose of this study was to explore the mathematical critical thinking process of junior
high school students in terms of cognitive style. This research is qualitative research, to reveal the
occurrence of mathematical critical thinking processes of students in terms of cognitive style. The
students 'critical thinking process was revealed by think aloud method which gave rise to verbalizing
students' thoughts when given problems. Students who have a cognitive field dependent style if given
a problem, in the solution will be fixated on what has been exemplified, this individual cannot express
in writing to answer a problem, this individual also prefers to learn in groups and interact. While
individuals who have a cognitive field independent style in solving a problem, the individual has his
own way in accordance with the process of critical thinking because it is not affected by the
environment or the opinions of others.
Keyword : Cognitive style, mathematical critical thinking process, think aloud method

PENDAHULUAN
Matematika sering dianggap sulit,
membosankan, dan tidak menarik. Di
dalam matematika tersaji masalah
komplek yang memerlukan pemahaman
dan penalaran yang lebih mendalam
untuk menyelesaikan persoalan yang
tersaji. Siswa memerlukan proses berpikir
yang lebih tinggi untuk menyelesaikan
persoalan tersebut, salah satunya berpikir
kritis.
Langrehr menyatakan bahwa
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berpikir kritis merupakan berpikir
evaluative yang melibatkan kriteria yang
relevan dalam mengakses informasi
disertai dengan ketepatan (accuracy),
relevansi (relevancy), kepercayaan
(reliability), ketegapan (consistency), dan
bias (bias) [8]
Persoalan berpikir kritis perlu
dilatihkan kepada siswa di SMP Negeri 1
Cisayong
berdasarkan
observasi,
sebagian besar guru sudah menerapkan
penyajian
soal
yang
mengukur
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kemampuan berpikir khususnya berpikir
kritis dalam menyelesaikan suatu
permasalahan matematika. Sehingga
ditemukan
karakteristik
siswa
diantaranya; terdapat sebagian siswa
yang dapat menyelesaikan permasalahan
dengan cara lain atau caranya sendiri,
ada yang sesuai dengan apa yang
dicontohkan guru, ada pula sebagian
peserta didik yang kebingungan untuk
menyelesaikannya. Karena keterbatasan
waktu mengajar dikelas dan banyaknya
penugasan administrasi terhadap guru,
masih banyak guru yang belum
mengetahui gaya kognitif siswa.
Coop dan White mengungkapkan
“Guru hendaknya memperhatikan gaya
kognitif ketika mengevaluasi tingkah laku
dan prestasi akademik dan non
akademik”
[9].
Guru
harus
memperhatikan gaya kognitif peserta
didik dalam pembelajaran agar tidak ada
kesenjangan dalam pencapaian hasil
belajar siswa. Dengan mengetahui gaya
kognitif siswa akan membantu guru dalam
membuat keputusan dalam penyampaian
ketika pelaksanaan belajar mengajar. Hal
ini sejalan dengan pendapat Frank yang
menyatakan “Perbedaan psikologis
mempengaruhi pembelajaran yang
dilakukan guru” [9].
Gaya kognitif adalah istilah yang
digunakan dalam psikologi kognitif untuk
menggambarkan cara individu berpikir,
memahami dan mengingat informasi.
Gaya
kognitif
yang
dibedakan
berdasarkan perbedaan psikologis yakni:
gaya kognitif field independent dan gaya
kognitif field dependent. Mengenai
perbedaan gaya kognitif field dependent
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

dan field independent, Sasongko dan
Siswono mengatakan bahwa Gaya
Kognitif field independent merupakan
karakteristik individu yang cenderung
memandang obyek terdiri dari bagianbagian diskrit dan terpisah dari
lingkungannya
serta
mampu
menganalisis
dalam
memisahkan
elemen-elemen dari konteksnya secara
lebih analitik. sedangkan gaya kognitif
field dependent merupakan suatu
karakteristik individu yang cenderung
mengorganisasi
dan
memproses
informasi secara global sehingga
persepsinya mudah terpengaruh oleh
perubahan lingkungan. [7].
Perbedaan antara kedua gaya
kognitif tersebut dipandang dari segi
kebergan-tungan kepada penjelasan
guru, akan menghasilkan kemampuan
berpikir kritis yang berbeda terutama
dalam pelajaran matematika.
Group Embedded Figurest Test
(GEFT) adalah tes yang digunakan untuk
mengetahui gaya kogntif seseorang
secara psikologis yaitu gaya kognitif field
dependent atau field independent. Tes ini
terdiri dari 25 item soal yang diberikan
untuk orang dewasa. Dalam tes ini,
partisipan diminta untuk menemukan
bentuk sederhana yang tersembunyi
pada gambar yang rumit dengan alat tulis
(spidol). Instrumen ini dikembangkan [6].
Tes ini tidak dipengaruhi oleh budaya dan
bahasa, karena setiap item tes terdiri dari
gambar yang kompleks yang memuat
sebuah gambar yang sederhana.
Churcill, Lu, dan Chiu (2016) [2].
membagi tes GEFT menjadi 3 bagian :
Bagian I yaitu 7 soal sederhana geometri
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sebagai latihan agar terbiasa dengan tes.
Bagian II dan III adalah tes sesungguhnya
dengan masing-masing bagian terdiri dari
9 soal dengan disajikan gambar geometri
yang kompleks [2]. Peserta didik diberi
waktu terbatas sebagai penentuan
apakah mereka tergolong individu dengan
gaya kognitif field dependent atau field
independent. Waktu untuk peserta didik
mengerjakan tes GEFT, Skehan
mengatakan bahwa untuk bagian ke I
yaitu 2 menit. Sedangkan bagian ke II dan
III masing-masing 5 menit [3].
Penggolongan peserta didik ke
salah satu tipe gaya kognitif field
dependent atau field independent pada
dasarnya dengan menghitung banyaknya
jawaban benar. Nilai yang tinggi adalah
field independent sedangkan yang rendah
adalah field dependent. [2]. membagi
menjadi 2 cara untuk menentukan gaya
kognitif field dependent dan field
independent. Cara pertama yaitu jika skor
diatas median dari seluruh skor, maka
individu
tersebut
adalah
field
independent. Sebaliknya, jika skor
dibawah median dari seluruh skor, maka
individu tersebut adalah field dependent.
Cara kedua yaitu jika skor benar diatas
25% maka individu tersebut bergaya
kognitif field independent dan sebaliknya
jika skor benar dibawah 25% maka
bergaya kognitif field dependent.[2].
Pendapat lainnya diungkapkan oleh
Macniel yang mengatakan bahwa
penelitian tes berdasarkan nilai total dari
pelacakan bentuk secara benar.
Penskoran diberi rentang dari 0-18.[1].
Peneliti menentukan subjek yang
memiliki gaya kognitif field dependent dan
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field independent menggunakan kriteria
penentuan kelompok yang merujuk
kepada pendapat [6]. yang mengatakan
bahwa kategori field dependent dan field
independent diturunkan dari GEFT yang
diambil dari batas median pada sampel
terbesar. Skor 0-11 dikategorikan sebagai
kelompok field dependent dan skor 12-18
dikategorikan sebagai kelompok field
independent .
Berpikir
kritis
matematis
tergolong kedalam jenis berpikir
matematis tingkat tinggi. [5]. juga
menambahkan
berpikir
matematis
menekankan
pada
siswa
akan
merencanakan strategi penyelesaian
masalah dari berbagai sumber,
mencetuskan
banyak
gagasan,
membandingkan strategi solusi dengan
pengalaman atau teori terdahulu. Untuk
terjadinya proses berpikir kritis matematis
menurut para ahli harus memuat hal-hal
berikut: (1). Situasi yang tidak familiar, (2).
Memberikan kesempatan kepada siswa
untuk
menggunakan
kemampuan
awalnya,
melakukan
penalaran
matematis, dan mencoba strategi kognitif
secara fleksibel., (3). Memberikan
kesempatan kepada siswa untuk
melakukan generalisasi, pembuktian, dan
evaluasi terhadap situasi matematis dan
proses pencarian solusi yang telah
dilakukannya
dengan
penuh
pertimbangan (reflektif). Berdasarkan
teori-teori yang telah diuraikan, maka
proses berpikir kritis matematis pada
penelitian ini mengacu pada Perkins dan
Murphy yaitu: Klarifikasi (Clarification),
Assesmen (Assessment), Penyimpulan
(Inference), Strategi (Strategies).

59

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

METODE
Penelitian
ini
merupakan
penelitian kualitatif, yang berusaha
mencari makna atau hakikat dibalik
gejala-gejala yang terjadi pada subjek
penelitian. Hal ini berarti penelitian yang
dilakukan bertujuan untuk mengungkap
terjadinya proses berpikir siswa, yaitu
proses berpikir kritis matematis siswa
ditinjau dari gaya kognitif. Proses berpikir
kritis siswa diungkap dengan think aloud
method yang merupakan metode yang
paling langsung memunculkan verbalisasi
pemikiran anak ketika diberikan
persoalan.[4]. Metode penelitian ini
digunakan untuk medeskripsikan dan
menganalisis proses berpikir kreatif
matematik peserta didik ditinjau dari gaya
kognitif menurut Witkin yaitu field
dependent dan field independent.
Penelitian ini dilaksanakan di
kelas VIII SMP, dipilihnya siswa kelas VIII
SMP dengan alasan siswa ini berada
pada tingkat menengah, sehingga
mampu berpikir kritis berdasarkan gaya
koggnitif, serta telah mempunyai cukup
pengetahuan dan pengalaman tentang
matematika sebelumnya, karena telah
melewati jenjang Skolah Dasar.
Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa tes
kemampuan berpikir kritis matematik dan
tes GEFT serta wawancara. Tes
kemampuan berpikir kritis matematik
yang disajikan dalam bentuk uraian, akan
diberikan untuk mendapatkan hasil
kemampuan berpikir kritis siswa yang
kemudian di analisis proses berpikirnya.
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Sedangkan tes GEFT diberikan untuk
menentukan gaya kognitif siswa.
Pedoman wawancara yang
digunakan dalam penelitian ini disusun
peneliti sendiri berdasarkan tujuan yang
ingin dicapai, yaitu proses berpikir kritis
ditinjau dari gaya kognitif. Pedoman
wawancara digunakan mengarahkan dan
menggali proses berpikir siswa yang
berkaitan dengan proses berpikir kritis
siswa ditinjau dari gaya kognitif.
Pada peneltian ini, analisis data
dilakukan selama dan sesudah proses
pengumpulan data, dengan maksud agar
data yang diperoleh dapat tersusun
secara sistematis dan lebih mudah untuk
menafsirkan.
HASIL
Penelitian ini menjelaskan proses
berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan
soal matematika pada materi Bangun
Ruang Sisi Datar ditinjau dari gaya
kognitif. Pelaksanaan penelitian terdiri
dari 2 tahap yaitu tahap pertama yaitu tes
gaya kognitif yang disebut Group
Embedded Figure Test (GEFT), tahap
kedua yaitu tes kemampuan berpikir kritis
matematik dan wawancara.
Pelaksanaan tes tahap pertama
dilaksanakan pada Tanggal 30 Juli 2018
diberikan kepada seluruh siswa kelas
VIII-A di SMP Negeri Cisayong sebanyak
32 orang dengan memberikan Group
Embedded Figure Test (GEFT). Dari 32
siswa terdapat 14 siswa termasuk
kategori field dependent dan 18 siswa
termasuk kategori field independent, dari
setiap kategori diambil 1 orang siswa
sebagai subjek untuk dianalisis
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kemampuan
berpikir
kritisnya.
Pelaksanaan
tes
tahap
kedua
dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus
2018 hanya diberikan kepada siswa yang
dijadikan subjek penelitian. Subjek dipilih
secara perorangan yang dianggap paling
mampu
untuk
mengemukakan
pendapatnya baik secara lisan maupun
tulisan untuk menyelesaikan tes
kemampuan berpikir kritis matematik.
Terdapat 2 subjek yang memenuhi
seluruh komponen kemampuan berpikir
kritis matematik. Paparan pekerjaan 2
subjek tersebut untuk dideskripsikan
kemampuan berpikir kritis matematiknya
dalam menyelesaikan soal pada materi
Bangun Ruang Sisi Datar
Berdasarkan hasil penelitian,
jawaban kemampuan berpikir kritis setiap
indikator adalah sebagai berikut ;
a.
Stratregi (Strategies)
siswa pada indikator ini untuk subjek 1
(S-1) yang termasuk kategori field
independent mampu menyusun strategi,
mampu mengambil sejumlah tindakan
dan memprediksi hasil tindakan.

Gambar 1. Hasil Pekerjaan Siswa
Bergaya
Kognitif
Field
Independent indikator Strategi
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sedangkan siswa pada indikator
ini untuk subjek 2 (S-2) yang termasuk
kategori field dependent baru bisa
menggambarkan tindakan tetapi belum
bisa memprediksi hasil dari tindakan
tersebut.

Gambar 2. Hasil Pekerjaan Siswa
Bergaya
Kognitif
Field
Dependent Indikator Strategi
b. Assesmen (Assesment)
siswa pada indikator ini untuk
subjek 1 (S-1) yang termasuk kategori
field independent pada tahap ini siswa
sudah dapat mengambil keputusan,
mengemukakan
fakta-fakta
dan
menghubungkan dengan masalah yang
lain serta memberikan alasan penalaran
yang valid.

Gambar 3. Hasil Pekerjaan Siswa
Bergaya
Kognitif
Field
Independen
indikator
Assesmen
Sedangkan siswa pada indikator
ini untuk subjek 2 (S-2) yang termasuk
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kategori field dependent siswa hanya
menuliskan hasil, tidak membuat pola dan
mengemukakan fakta-fakta argument
serta tidak bisa memberikan alasan yang
valid.

Gambar 4. Hasil Pekerjaan Siswa
Bergaya
Kognitif
Field
Dependent
Indikator
Assesmen
c. Klarifikasi (Clarification)
siswa pada indikator ini untuk subjek
1 (S-1) yang termasuk kategori field
independent pada tahap ini siswa sudah
bisa mengidentifikasi sejumlah asumsi
yang mendasari masalah-masalah dan
dapat mengkritisi definisi pola pola yang
relevan.

dapat mengkritisi definisi pola pola yang
relevan.

Gambar 6. Hasil Pekerjaan Siswa
Bergaya
Kognitif
Field
Dependent
Indikator
Klarifikasi
d. Penyimpulan (inference)
siswa pada indikator ini untuk subjek
1 (S-1) yang termasuk kategori field
independemt pada tahap ini siswa sudah
bisa mennghubungkan antara sejumlah
ide, menggeneralisasi, tetapi belum bisa
menarik kesimpulan dari ide tersebut.

Gambar 5. Hasil Pekerjaan Siswa
Bergaya
Kognitif
Field
Independen
Indikator
Klarifikasi

Gambar 7. Hasil Pekerjaan Siswa
Bergaya
Kognitif
Field
Independent
Indikator
Penyimpulan

Sedangkan siswa pada indikator
ini untuk subjek 2 (S-2) yang termasuk
kategori field dependent Pada tahap ini
siswa belum bisa menganalisis,
mengidentifikasi masalah dan belum

Sedangkan siswa pada indikator
ini untuk subjek 2 (S-2) yang termasuk
kategori field dependent Pada tahap ini
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siswa sudah bisa menyimpulkan dengan
tepat tetapi bukan dari hasil generalisasi

kasih kepada ketua LP2P-PMP
Universitas Siliwangi yang telah
mendanai kegiatan penelitian ini
DAFTAR RUJUKAN

Gambar 8. Hasil Pekerjaan Siswa
Bergaya
Kognitif
Field
Dependent
Indikator
Penyimpulan
SIMPULAN
Siswa yang memiliki gaya kognitif
field dependent jika diberikan suatu
permasalahan, dalam penyelesaiannya
akan terpaku pada apa yang telah
dicontohkan, Individu ini tidak bisa
mengungkapkan dalam bentuk tulisan
untuk menjawab suatu permasalahan,
individu ini juga lebih senang belajar
berkelompok
dan
berinteraksi.
Sedangkan individu yang memiliki gaya
kognitif field independent dalam
menyelesaikan suatu permasalahan,
individu tersebut memiliki cara sendiri
karena tidak terpengaruh oleh lingkungan
atau pendapat orang lain. Kemudian,
individu yang bergaya kognitif field
independent cenderung memilih belajar
secara
individual
dan
dapat
mengungkapkan ide nya secara
sistematis.
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

Media Pembelajaran dengan Aplikasi Aurasma dan Power Point pada
Pembahasan Sistem Ekskresi Manusia
Kusni Anifah1, Mochammad Darwis2
SMP Negeri 1 Surabaya1, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya2
Email: chuznieanivah@gmail.com

ABSTRAK
Kesulitan siswa dalam memahami sistem ekskresi manusia dan seringnya materi ini menjadi
bahan ujian nasional melatar belakangi kami untuk membuat suatu terobosan baru. Siswa
cenderung menggunakan ponsel untuk mengakses media sosial dibandingkan untuk mencari ilmu
di dunia maya. Konten yang tidak sesuai dengan ajaran budaya dan kesusilaan juga sering diakses
oleh para siswa. Keprihatinan sebagai guru terhadap kondisi tersebut dan pencarian solusi untuk
memanfaatkan ponsel dalam meningkatkan mutu proses belajar mengajar pada umumnya dan
pelajaran IPA pada khususnya. Penelitian ini berfokus pada materi Sistem ekskresi manusia. Aplikasi
yang kami gunakan bernama Aurasma. Sebelum meluncurkan aplikasi inovasi ini, kami melakukan
angket untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa terhadap metode pengajaran yang
selama ini sudah dilakukan. Kemudian kami luncurkan aplikasi Aurasma untuk digunakan oleh siswa.
Pemberian angket kembali kepada siswa setelah aplikasi diluncurkan untuk melihat seberapa besar
pengaruh inovasi pengembangan bahan ajar yang baru. Hasil peningkatan pemahaman yang
dicapai dari rancangan inovasi bahan ajar yang telah kami buat adalah sebesar 88.33 persen dari
58.67 persen. Untuk penelitian atau pengembangan selanjutnya, kami akan mencoba menggunakan
metode lain yang lebih efektif dan lebih tinggi pengaruhnya untuk para siswa.
Kata kunci: Sistem Ekskresi, Augmented Reality, Aplikasi, Aurasma, HP Reveal

ABSTRACT
The difficulties of students in understanding the human excretion system and the frequency of
this lesson that became the subject of national examinations are the background reasons for us to
make a new breakthrough. Students tend to use cellphones to access social media rather than to
seeking knowledge in the cyberspace. The content that is not in accordance with cultural teachings
and decency is also often accessed by the students. As a science teacher, we are concerned about
these conditions and we are looking for solutions to use cellphone to improve the quality of the
teaching and learning process in general and science lessons in particular. We focus on the material
of the human excretion system. The application we use is called Aurasma. Before launching this
innovation application, we conducted a questionnaire to find out how much students understood the
teaching methods that had been carried out. Then we launch the Aurasma application to be used by
students. Giving questionnaires back to students after the application was launched to see how much
influence the innovation of the development of new teaching materials. The results of the
understanding level that achieved from the teaching materials innovation design that we have made
is increase from 58.67 percent to 88.33 percent. For further research or development, we will try to
use other methods that are more effective and have more influence to the students.
Keyword: Excretion System, Augmented Reality, Application, Aurasma, HP Reveal.

PENDAHULUAN
Pada saat ini, siswa sekolah
mengalami gejala ketagihan untuk
menggunakan ponsel. Setiap saat
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mereka menggunakan ponsel untuk
melakukan sosialisasi media sosial.
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Gambar 1. Siswa asyik bermain ponsel
Kemajuan dan gejala sosial seperti
ini, tidak bisa kita putuskan saja mata
rantainya. Di satu sisi, ada beberapa
tugas dan materi pembelajaran yang
harus dicari infonya lewat internet. Di sisi
yang lain, berkembangnya sistem ujian
atau tes yang berbasis komputer.
Penggunaan ponsel sebagai pengganti
komputer atau laptop, karena komputer
maupun laptop ukurannya yang terlalu
besar dan dianggap kurang praktis.
Ponsel android sebagai jenis ponsel
yang paling murah dan bentuknya yang
kecil ringan serta praktis mudah dibawa
kemana mana. Karena keuntungan
harganya dan bentuknya yang praktis ini,
ponsel jenis ini banyak dimiliki oleh
berbagai kalangan. Khususnya para
siswa sekolah. Ponsel jenis android juga
mudah dikembangkan aplikasi di
dalamnya.

Gambar 2. Menjalankan aplikasi lewat
ponsel Android
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Ide untuk mengembangkan aplikasi
pengajaran materi bahan ajar lewat media
aplikasi android dicoba dikembangkan.
Diharapkan
dengan
media
ini,
ketertarikan siswa terhadap materi
pelajaran, bisa ditingkatkan dan proses
belajar mengajar bisa dilakukan setiap
saat, tanpa harus berada di suatu kelas.
Proses belajar mengajar merupakan
suatu usaha yang harus dikembangkan
dengan baik di sekolah. Hasil akhirnya
adalah kualitas pemahaman siswa
terhadap materi yang diajarkan. Guru
diharapkan bisa menyajikan materi yang
sesulit apapun agar bisa dipahami
dengan baik oleh para siswa. Suasana
belajar yang monoton akan membuat
siswa merasa bosan dan terkadang
sampai mengantuk.

Gambar 3. Membuat materi pengajaran
dengan power point
Kecenderungan untuk melakukan
presentasi yang dibuat dengan program
Power point yang disajikan terhadap
peserta didik yang duduk di dalam kelas,
akan diubah dengan belajar mandiri
mengunakan program Aurasma. Siswa
dapat menikmati dan mempelajari
presentasi pelajaran yang dibahas,
dimana saja dan kapan saja.
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augmented reality

Gambar 4. Presentasi dengan orang
banyak
Aplikasi ini merupakan aplikasi yang
mendukung Augmented Reality dengan
menentukan gambar pemicu dan video
tambahan yang akan ditumpangkan pada
tampilan kamera ponsel android.
Diharapkan
dengan
media
ini,
ketertarikan siswa terhadap materi
pelajaran, bisa ditingkatkan dan proses
belajar mengajar bisa dilakukan dengan
lebih menarik dan lebih baik lagi.
Realitas tertambah, atau kadang
dikenal dengan singkatan bahasa
Inggrisnya AR (Augmented Reality),
adalah teknologi yang menggabungkan
benda maya dua dimensi dan ataupun
tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan
nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan
benda-benda maya tersebut dalam waktu
nyata.

Gambar 5. Permainan "AR Tower
Defense" dalam telepon
genggam Nokia N95 merupakan aplikasi
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Tidak seperti realitas maya yang
sepenuhnya menggantikan kenyataan,
realitas
tertambah
sekadar
menambahkan
atau
melengkapi
kenyataan.
Benda-benda
maya
menampilkan informasi yang tidak dapat
diterima oleh pengguna dengan
inderanya sendiri. Hal ini membuat
realitas
tertambah sesuai sebagai alat untuk
membantu persepsi dan interaksi
penggunanya dengan dunia nyata.
Informasi yang ditampilkan oleh benda
maya
membantu
pengguna
melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam
dunia nyata [2].
Materi sistem eksreksi manusia,
sering menjadi soal-soal ujian nasional
[1]. Oleh karena itu, pemahaman materi
ini, harus ditingkatkan. Pada gambar 6
diberikan contoh-contoh soal ujian
nasional yang berhubungan dengan
materi sistem ekresi manusia.

Gambar 6. Soal UN yang sering keluar
tentang sistem ekskresi manusia
Angket (Kuesioner) adalah teknik
pengumpulan data dengan
cara
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mengajukan pertanyaan tertulis untuk
dijawab secara tertulis pula oleh
responden. Angket merupakan kumpulan
pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang
digunakan
untuk
memperoleh informasi dari responden
tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia
ketahui. Tujuan penyebaran angket ialah
mencari informasi yang lengkap
mengenai
suatu masalah dan responden tanpa
merasa khawatir bila responden memberi
jawaban yang tidaak sesuai dengan
kenyataan dalam pengisian daftar
pertanyaan.
Dalam
Kuesioner
sering
digunakan skala atau ukuran dalam
sebuah jawaban pertanyaan. Skala Likert
adalah
suatu skala psikometrik yang
umum digunakan dalam angket dan
merupakan skala yang paling banyak
digunakan
dalam riset berupa survei.
Nama skala ini diambil dari nama Rensis
Likert, yang menerbitkan suatu laporan
yang menjelaskan penggunaannya.
Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam
skala
Likert, responden menentukan
tingkat persetujuan mereka terhadap
suatu pernyataan. Memilih salah satu dari
pilihan yang tersedia. Biasanya
disediakan lima pilihan skala dengan
format seperti ini: Sangat tidak setuju,
Tidak setuju, Kurang setuju, Setuju,
Sangat setuju [3].
Untuk melihat efek dari inovasi
media bahan ajar yang kita kembangkan,
kita melakukan kuesioner pada waktu
sebelum inovasi diterapkan dan sesudah
inovasi diterapkan. Kuesioner kami
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hampir keseluruhan pernyataannya
menggunakan skala Llikert.
METODE
Penelitian
aplikasi
Media
Pembelajaran
ini
menggunakan
perangkat ponsel android. Aplikasi
diinstal pada ponsel siswa dan guru
pengajar. Penyebaran Kuesioner pertama
diberikan ke 10 kelas, dengan rata-rata
siswa adalah 30 siswa. Jadi total siswa
yang diambil datanya adalah 300 siswa.
Setelah itu, aplikasi bahan ajar,
disebarkan dan diinstal ke ponsel siswa.
Siswa disuruh mencoba aplikasi tersebut
dalam kelas dan dicoba dijalankan di
rumah.
Setelah itu, disebarkan kuesioner
kedua untuk melihat seberapa besar
tingkat keefektifan aplikasi bahan ajar
yang sudah dikembangkan.

Gambar 7. Angket pertama (sebelum
inovasi)
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Gambar 8. Angket kedua (setelah
inovasi)

Gambar 10. Gambar pemicu (kiri) dan
hasil video AR nya (kanan)

Gambar 9. Aplikasi HP Reveal

Gambar 11. Tapping pada video overlay
di ponsel untuk menuju tautan ke alamat
lain di internet (misalnya wikipedia)

Disain aplikasi berdasar bahan
ajar adalah sebagai berikut:
 Membuat presentasinya dengan
menggunakan program Microsoft
Power Point
 Mengubahnya menjadi bentuk movie
(*.mp4). Movie ini menjadi overlay
pada aplikasi Augmented Reality.
 Membuat gambar sebagai pemicu
video presentasi pada project di
program Aurasma.
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Siswa
dapat
melakukan
pemindaian dengan ponselnya yang
sudah terinstal dengan program HP
Reveal yang sudah terprogram untuk
kepentingan belajar sistem ekskresi
manusia.
HASIL
Pada Pada kuesioner pertama,
disini hanya ditampilkan beberapa data
dari pertanyaan kuesioner.
Pertanyaan nomer 1.
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Tabel 1. Apakah mengikuti Pelajaran PAI
dengan baik

Tabel 3. Apakah inovasi dengan mata
pelajaran ini disusun dengan baik

Gambar 12. Grafik Pendapat siswa
apakah mengikuti pelajaran dengan baik
Pertanyaan nomer 2.

Gambar 14. Grafik Pendapat siswa
Apakah inovasi dengan mata pelajaran
ini disusun dengan baik.
Pertanyaan nomer 2.

Tabel 2. Apakah guru mengajar dengan
baik

Tabel 4. Apakah inovasi ini dapat
membantu anda memahami mata
pelajaran dengan baik

Gambar 13. Grafik Pendapat siswa
apakah mengikuti pelajaran dengan baik

Gambar 15. Grafik Pendapat siswa
apakah inovasi ini dapat membantu anda
memahami mata pelajaran dengan baik
Jika nilai persentasi suatu
jawaban melebihi 80%, maka jawaban itu
menjadi dominan dan dapat dijadikan
acuan sebagai jawaban utama dari
pertanyaan yang diberikan [3]. Dari Tabel

Pada kuesioner kedua, juga
hanya ditampilkan beberapa data dari
pertanyaan kuesioner.
Pertanyaan nomer 1.
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran
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3 dan tabel 4, inovasi yang dilakukan
memiliki nilai lebih dari 80%. Berarti
inovasi yang dijalankan dapat berjalan
dengan baik.
SIMPULAN
Dari penelitian yang telah kami
lakukan, dapat diambil simpulan sebagai
berikut:
 Hasil dari kuesioner menunjukkan
bahwa dengan adanya inovasi
pembuatan Media Pembelajaran,
meningkatkan pemahaman siswa
dari 58.67 % menjadi 88.33 %.
 Siswa menyenangi inovasi yang
diberikan. Persentasinya sebesar
91.33%.
.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi biaya bahan praktikum siswa Diklat Workshop
Manufaktur Politeknik Untag Surabaya dengan cara menerapkan salah satu prinsip yang terkandung
dalam metode Just In Time (JIT) yaitu penyederhanaan. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan
desain job sheet siswa yang lebih sederhana namun tetap memuat kompetensi yang diharapkan
serta dapat menekan biaya pembelian bahan praktikum. Sebelumnya biaya pembelian bahan untuk
kebutuhan satu kali praktikum untuk 30 siswa sebesar Rp. 360.000, sehingga biaya untuk 3 kali
praktikum dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.080.000 untuk belanja bahan praktikum. Dengan
penerapan metode JIT, kebutuhan bahan praktikum siswa untuk 3 kali praktikum bisa
disederhanakan menjadi hanya membutuhkan satu kali pembelian bahan saja sebesar Rp. 360.000.
Kata kunci: Bahan Praktikum, Just in Time, Minimasi Biaya

ABSTRACT
This study aims to reduce the cost of lab materials for students of Diklat Workshop Manufaktur
Politeknik Untag Surabaya by applying one of the principles contained in the Just In Time (JIT)
method, namely simplification. This research was conducted to produce a simpler student job sheet
design but still contained the expected competencies and could reduce the cost of purchasing lab
materials. Previously the cost of purchasing materials for one-time practical needs for 30 students
was Rp. 360,000, so the cost for the 3 times practicum costs Rp. 1,080,000 for shopping for lab
materials. With the application of the JIT method, the practical material needs of students for 3 times
practicum can be simplified to only require one material purchase of Rp. 360,000.
Keyword: Just in Time, Laboratorium Material, Waste Minimization

PENDAHULUAN
Dalam industri manufaktur
dewasa ini dan iklim investasi yang mulai
membaik,
perkembangan
industri
semakin meningkat dengan berdirinya
industri-industri baru dimana semakin
memperluas lapangan kerja. Pemerintah
sekarang ini tengah menggalakkan
pendidikan kejuruan agar kebutuhan
industri yang cukup besar akan tenaga
kerja yang terampil bisa tercukupi.
Pemerintah sekarang ini sedang
mendorong pembangunan Sekolah
Menengah Kejuruan maupun lembagalembaga pendidikan dan pelatihan baru
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

dengan harapan dapat mencetak tenagatenaga terampil yang siap terjun di
industri. Di daerah-daerah telah dibangun
Sekolah Menengah Kejuruan serta
lembaga-lembaga
Pendidikan
dan
Pelatihan dengan berbagai jurusan
kompetensi di dalamnya. Namun,
harapan pemerintah belum sesuai
dengan kenyataan di lapangan bahwa
masih banyak lulusan lembaga-lembaga
pendidikan tersebut yang belum terserap
ke dunia industri.
Perkembangan
lembagalembaga kejuruan tersebut belum diikuti
dengan kualitas mutu lulusan yang sesuai
dengan standar industri. Meskipun
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kurikulum yang digunakan selalu direvisi
dengan tujuan meningkatkan kualitas
lulusan, namun tetap saja hingga
sekarang lulusan lembaga-lembaga
tersebut yang terserap di industri masih
jauh dari harapan pemerintah.
Seperti diketahui pada dasarnya
kegiatan pendidikan dan pelatihan
berorientasi pada praktik, hal ini karena
lembaga pendidikan dan pelatihan
berorientasi pada keterampilan kerja.
Dalam pendidikan dan pelatihan, siswa
diklat dilatih keterampilan-keterampilan
tertentu sehingga memiliki kompetensi
untuk bekerja. Demikian pula pada
pendidikan dan pelatihan Workshop
Manufaktur di Politeknik UNTAG
Surabaya.
Salah satu mesin utama dalam
mata diklat di Workshop Manufaktur ialah
mesin bubut konvensional. Sampai
dengan saat ini mesin bubut konvensional
tersebut masih banyak digunakan pada
berbagai industri manufaktur. Dari mata
diklat tersebut diharapkan peserta diklat
memiliki kompetensi serta terampil
menerapkannya dalam kondisi yang
nyata.
Praktikum
mesin
bubut
dikenalkan sejak awal pelatihan, ada
empat macam kompetensi dasar yang
diajarkan yaitu bubut rata, bubut
bertingkat, bubut alur dan bubut ulir.
Dalam praktek kerja mesin bubut dasar
ada 4 tugas yang harus dikerjakan oleh
siswa. Masing-masing tugas memiliki
kompetensi dan ukuran yang berbeda.
Biaya pembelian material bahan untuk
satu kali praktikum untuk 30 orang siswa
sebesar Rp. 360.000, sehingga untuk
kebutuhan pembelian material bahan
praktikum untuk 3 kali praktikum mesin
bubut mencapai Rp. 1.080.000.
Setelah selesai praktikum, benda
hasil praktikum siswa hanya disimpan di
lemari penyimpanan, sehingga banyak
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bahan sisa praktikum yang menumpuk di
lemari penyimpanan tanpa ada tindak
lanjut. Ada beberapa solusi untuk
mengidentifikasi dan mengeliminasi
pemborosan yang timbul setelah
praktikum. Salah satunya adalah
menggunakan prinsip-prinsip dalam
metode Just In Time (JIT). Just In Time
merupakan suatu filosofi yang mendorong
organisasi untuk meningkatkan produk
dan proses produksinya dengan
mengeliminasi pemborosan-pemborosan
[1] dan sebagai dasar perampingan
sistem dengan eliminasi waste.
Konsep Just-In-Time adalah: A
Just InTime (JIT) system is a
comprehensive production and inventory
management system that purchases or
produces materials and part only as
needed and just in time to be used to each
stage of production process [2].
Just-In-Time is a process to
purchase, make, and deliver products just
when needed [3]. Konsep Just In Time
adalah: Just In time is often thought to be
a technique for reducing inventories. That
is only partly correct. Just-In time can be
considered in two ways: first, as a
philosophy of waste reduction, and
second, as a set of technique for the
reduction of inventory and waste [4].
Sedangkan konsep Just In Time : Just-Intime is a philosophy of continuous and
forced problem solving that drives out
waste [5].
Dalam metode JIT, sumber
pemborosan diidentifikasi dan dieliminasi
melalui beberapa prinsip JIT. Prinsipprinsip ini akan menuntun perusahaan
untuk meningkatkan daya saing. Prinsipprinsip JIT antara lain:
a. Simplification (Penyederhanaan)
Merupakan eliminasi dari hal-hal
yang tidak perlu. Dapat berupa
penyederhanaan produk, proses
maupun prosedur yang akan
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menghasilkan suatu pengurangan
dalam jumlah waste. Usaha
penyederhanaan ini merujuk pada
upaya pencapaian hasil yang sama
dengan cara yang lebih sederhana,
lebih mendasar atau dengan
menggunakan lebih sedikit input.
Selain itu, Simplification juga berarti
membuang fitur-fitur yang tidak
memberikan nilai tambah bagi
produk.
b. Cleanliness
and
Organization
(Kebersihan dan Keteraturan)
Fasilitas di dalam banyak organisasi
biasanya kotor dan tidak teratur. Hal
ini akan mengakibatkan lebih sulit
untuk melakukan pekerjaan dan
sering berakibat pada kualitas kerja
yang buruk. Oleh karena itu,
perbaikan proses yang kontinu harus
dimulai dengan membersihkan dan
mengatur fasilitas tersebut.
c. Visibility (Kejelasan)
Mengetahui apa yang telah terjadi,
yang harus dilakukan serta yang
seharusnya
dilakukan
dengan
melihatnya. Suatu bentuk komunikasi
yang
baik
adalah
dengan
mengirimkannya secara langsung
antara pengirim dan penerima
dengan proses yang minimum
sehingga kemungkinan berubahnya
informasi itu menjadi kecil. Inti dari
kejelasan
itu
adalah
untuk
menyambungkan kembali atau
mendefinisikan kembali informasi
sehingga dapat terlihat oleh pekerja
di lantai produksi dengan secepatnya,
kapanpun mereka butuhkan. Hal ini
dapat dilaksanakan, sebagai contoh
dengan memasang papan informasi
yang berisi standar produksi, instruksi
kerja, target produksi dan lain
sebagainya. Dengan menyediakan
informasi yang mudah terlihat seperti
diatas, maka para pekerja dapat
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melakukan pekerjaannya dengan
lebih baik, mengeliminasi bentuk
pekerjaan yang tidak perlu dan tidak
efektif, serta melakukan aktifitas
kontrol
d. Cycle Timing (Waktu Siklus)
Waktu siklus adalah interval waktu
diantara terjadinya sesuatu. Konsep
waktu siklus merupakan suatu yang
fundamental bagi JIT, terutama
dengan menghilangkan pembororsan
dari waktu siklus kerja yang sudah
diperpendek dan mereduksi variasi
kerja. Waktu siklus yang sudah
diperpendek akan meningkatkan
kapasitas produksi.
e. Agility (Kemampuan Merespon).
Agile manufacturer adalah suatu
bentuk produksi yang mampu
bereaksi cepat terhadap perubahanperubahan
yang
terjadi,
merencanakan
sesuatu
untuk
mengatasinya
dan
mampu
memberikan respon meskipun tanpa
rencana. Contoh agile manufacturing
yang diterapkan dalam konsep JIT
adalah mengurangi waktu set up dan
produksi dalam ukuran batch yang
kecil. Untuk mampu berpindah dari
satu produksi ke produksi yang
lainnya diperlukan kecepatan yang
artinya harus ada pengurangan
dalam waktu set up, serta ukuran
batch yang kecil.
f. Variability Reduction (Pengurangan
Variasi)
Variasi
mewakili
adanya
penyimpangan jumlah dari nilai
nominal yang telah ditentukan (target,
standar) yang menunjukkan adanya
waste dan kualitas yang buruk.
Reduksi variasi merupakan salah
satu jalan kea rah perbaikan, dengan
asumsi bahwa standar adalah benar,
maka variasi nol sama dengan tidak
adanya waste dan zero defects.
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Dalam JIT, usaha mereduksi variasi
ini diaplikasikan dalam beberapa hal
seperti standarisasi kerja, prosedur
perawatan mesin, dan skedul
produksi yang merata.
g. Measurement (Pengukuran)
Suatu pengukuran dibutuhkan untuk
mengetahui dengan pasti tahapantahapan yang telah dilalui, sedang
maupun yang akan dilalui. Bentuk
pengukuran yang dilakukan dalam
lingkungan
JIT
meliputi
pengumpuloan data untuk membantu
kelompok maupun individual untuk
mengetahui adanya permasalahan,
mencari solusi, dan menganalisa
kemajuan kerja. Pekerja yang terlibat
itu sendiri yang akan memutuskan
apa yang harus diukur, bagaimana
cara pengukurannya dan sebanyak
mungkin
mereka
akan
mengumpulkan datanya sendiri.
Akhirnya pengukuran itu merupakan
cara untuk membangun prioritas dan
memusatkan perhatian pada area
yang
sangat
membutuhkan
perbaikan.
METODE
Penelitian ini termasuk penelitian
deskriptif, yaitu penelitian untuk
melakukan perbaikan terhadap suatu
keadaan terdahulu. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan September
2018 di Diklat Workshop Manufaktur
Politeknik Untag Surabaya.
Penelitian ini bertipe penelitian dan
pengembangan dengan hasil akhir
berupa desain job sheet.
Ada empat tahap penelitian yang
dilakukan peneliti pada penelitian ini yaitu
tahap Analyze, tahap Design dan
Development, tahap Implementation dan
tahap Evaluation.

Semua tahapan ini dilakukan secara
berurutan, terukur dan sistematis untuk
memperoleh hasil penelitian yang valid.

Gambar 1. Diagram Alur Penelitian
Tahap Analyze
Tahap analyze merupakan tahap
menganalisa
permasalahan
pada
kegiatan praktikum di bengkel mesin.
Dalam tahap ini dilakukan identifikasi
tujuan
pembelajaran,
isi
materi
pembelajaran.
Sejalan dengan hal tersebut,
pada tahap analyze dalam penelitian ini
peneliti melakukan identifikasi biaya
pembelian bahan praktikum dilengkapi
dengan kajian literatur yang berkaitan
dengan permasalahan tersebut.
Tahap Design dan Development
Pada tahap ini peneliti melakukan
revisi gambar job sheet untuk tugas
praktikum siswa diklat dengan tidak
menghilangkan tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai. Revisi job sheet ini
dilakukan untuk menerapkan salah satu
prinsip dalam metode Just In Time yaitu
prinsip simplification.
Tahap Implementation
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Pada tahap implementation
dilakukan pelaksanaan praktikum. Job
sheet yang digunakan adalah job sheet
hasil penerapan prinsip simplification JIT.
Pembelian bahan praktikum didasarkan
pada job sheet tersebut. Pada akhir
kegiatan dilakukan pengambilan data
biaya yang dibutuhkan untuk pembelian
bahan praktikum tersebut.
Tahap Evaluation
Tahap evaluation digunakan
untuk melihat dampak biaya pembelian
bahan praktikum berdasarkan job sheet
hasil revisi yang telah dibuat.
Jenis Data
Data yang diperoleh dalam
penelitian ini berupa data deskripsi dari
biaya pembelian bahan praktikum.
Instrumen Pengambilan Data
Pengambilan
data
pada
penelitian ini dengan melaksanakan
wawancara langsung dengan bagian
pembelian bahan praktikum untuk
mengetahui besaran biaya yang
dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan
bahan praktikum.
Hasil
Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan September 2018 saat tahun ajaran
baru dimulai. Hasil analisa job sheet pada
lembar kerja siswa menunjukkan bahwa
kebutuhan untuk satu kali praktikum
mesin bubut konvensional membutuhkan
biaya sebesar Rp. 360.000 untuk 30
orang siswa diklat sehingga total untuk
kebutuhan biaya praktukum sebanyak 3
kali sebesar Rp. 1080.000. Gambar job
sheet sebelumnya adalah sebagai
berikut:

Gambar 2. Job 1

Gambar 3. Job 2

Gambar 4. Job 3
Setelah tahap analisa job sheet
dilakukan, tahap berikutnya yaitu tahap
design dan development, yaitu tahap
dimana peneliti melakukan revisi job
sheet dengan mengacu pada pada salah
satu prinsip JIT yaitu penyederhanaan.
Hasil yang diperoleh pada tahap ini
adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Job 1 Hasil Revisi
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Gambar 6. Job 2 Hasil Revisi

Gambar 7. Job 3 Hasil Revisi
Pada tahap ini peneliti melakukan
revisi job sheet yang digunakan siswa
diklat dengan tetap memperhatikan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai serta
kompetensi dasar yang diinginkan pada
pembelajaran praktikum mesin bubut
manual di Diklat Workshop Manufaktur
Politeknik Untag Surabaya.
Setelah tahap design dan
development dilakukan, tahap berikutnya
adalah tahap implementasi yaitu
implementasi job sheet hasil revisi untuk
digunakan instruktur pada praktikum
mesin bubut manual.
Dari hasil implementasi tersebut,
tahap berikutnya adalah evaluasi
penggunaan job sheet hasil revisi dimana
hasilnya adalah dengan satu bahan
praktikum bisa digunakan untuk
mengerjakan job 1 sampai job 3 tanpa
membeli bahan praktikum lagi.
SIMPULAN
Terdapat waste dan tingginya
biaya pembelian bahan pada praktikum
mesin bubut manual. Hasil analisa
menunjukkan bahwa penyebab waste
dan tingginya biaya pembelian bahan
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

praktikum adalah kebutuhan 3 bahan
praktikum untuk 3 kali praktikum yang
dilakukan.
Setelah
melalui
tahapan
penelitian diatas, penerapan salah satu
prinsip dalam metode JIT yaitu
penyederhanaan mampu meminimasi
waste dan menekan biaya pembelian
bahan praktikum.
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Artikel Ilmiah Hasil Kajian Pustaka

BERMAIN BALOK DALAM KEMAMPUAN MENGHITUNG ANGKA 1-20
ANAK USIA 5-6 TAHUN
Made Ayu Anggreni
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ayudekayu@gmail.com

ABSTRAK
Mengkaji tentang bermain balok dalam kemampuan menghitung angka 1-20, yang mana anak
tidak mau dan sering salah jika tanpa bantuan orang dewasa dan guru. Berhitung jika terlalu keras
dipaksakan kepada anak usia dini, dengan menyamakan pembelajaran berhitung di Sekolah Dasar
maka yang ada hanya transfer ilmu atau tidak melekat (bisa sementara dan cepat hilang).Dalam
penulisan artikel ini digunakan metode deskriptif melalui studi kepustakaan. Pihak guru dapat
mengetahui kemampuan menghitung angka 1-20. Guru harus bisa menjadi motivator bagi anak dan
dapat menciptakan desain pembelajaran yang menarik yaitu bermain seraya belajar bagi anak.
Dunia anak adalah bermain dan anak rileks, tidak bosan. Sekolah diharapkan banyak menyediakan
sarana pembelajaran atau APE yang menunjang kegiatan belajar, berkaitan dengan bermain balok
dalam kemampuan menghitung. Selain kemampuan menghitung, anak akan mengerti berbagai
bentuk geometri dari APE balok dan mengetahui panjang-pendek, besar-kecil.
Kata kunci: Bermain Balok, Menghitung Angka 1-20, Anak Usia 5-6 Tahun

ABSTRACT
Review about playing the block in the ability to calculate numbers 1-20, in which the child does
not want to and often wrong if without the help of adults and teachers. Counting if too hard forced to
early childhood, by equating learning numeracy in primary schools so that there is only a transfer of
science or not attached (can be temporary and quickly lost). In the writing of this article used a
descriptive method through the study of librarianship. Teachers can find out which party the ability to
calculate numbers 1-20. Teachers should be able to be a motivator for children and can create an
interesting instructional design that is playing while learning for the child. The world of children is
child's play and relax, not get bored. The school is expected to provide the means of learning much
or Educational Games (APE) which support the learning activities, related to the playing of the block
in the ability to calculate. In addition to the ability to calculate, the child will understand the various
forms device geometry of Educational gaming (APE) block and knows the long-short, large-small.
Keyword: Play block, Count 1-20, Children ages 5-6 Years

PENDAHULUAN
Masa usia Taman Kanak-kanak itu
dapat disebut sebagai masa peka belajar.
Dalam masa-masa ini segala potensi
kemampuan anak dapat dikembangkan
secara optimal, tentunya dari bantuan
orang-orang yang berada dilingkungan
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anak tersebut, misalnya dengan bantuan
orang tua atau guru.
Bermain
juga
mendorong
perkembangan kognitif karena dalam
bermain, anak-anak mendapat dan
menciptakan aturan, dan dengan cara ini
kemampuan konseptual anak menjadi
lebih tinggi. Bermain memiliki hubungan

78

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

tak terpisahkan dengan perkembangan
sosial, kognitif dan linguistik awal.
Menurut Piaget dalam Upton
bahwa “Bermain dapat meningkatkan
perkembagan kognitif. Melalui bermain,
anak-anak mampu melatih kompetensikompetensi
dan
keterampilanketerampilan mereka secara rileks dan
menyenangkan.” [14].
Dalam
Peraturan
Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia
No. 58 Tahun 2009 terungkap bahwa
dalam kemampuan kognitif terdapat
indikator mengenal konsep bilangan 1-20,
merupakan kemampuan memahami
bilangan (dengan menunjukkan benda)
sampai dengan 20. [11].
Alat peraga memegang peranan
penting dalam mengantarkan suksesnya
anak-anak kita dalam belajar berhitung.
Tidak semua alat bisa kita jadikan alat
peraga. Oleh karena itu, yang harus
dipertimbangkan dalam menggunakan
alat peraga itu adalah efektivitas,
fleksibel, dan tidak menimbulkan
kerusakan dan mencelakakan, secara
mampu menggugah minat anak untuk
memfungsikan alat-alat tersebut. Contoh
alat peraga yang sering digunakan untuk
alat bermain berhitung antara lain seperti:
Permainan dengan kelereng yaitu dengan
menyediakan 20 kelereng untuk
menjadikan permainan yang menyenangkan baginya.
Sejumlah
peneliti
telah
menemukan banyak fungsi dari bermain.
Sue Docket dan Marilyn Fleer
menyatakan bahwa terdapat lima fungsi
utama bermain, yaitu: memungkinkan
anak-anak untuk menggunakan simbol-
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simbol dan untuk merepresentasikan
dunia mereka dalam berbagai bentuk,
membangun pengetahuan mereka dan
membantu anak berasal lebih jauh dari
level yang biasa. [13].
Pengenalan konsep matematika
pada anak dilakukan dengan cara awal
misalnya dengan mengenalkan jumlah
anggota tubuh anak, memperkenalkan
dengan lagu/nyanyian Bersama anak,
belajar berhitung dengan menggunakan
jari, menghitung benda-benda yang ada
di sekitar anak, dengan menggunakan
puzzle, bermain pasar-pasaran, bermain
balok, mengenal geometri, dan
permainan lain yang tentunya dapat
menyenangkan hati anak sehingga
secara perlahan anak mudah menangkap
konsep abstrak dalam bilangan.
Menurut
Delphie
Bandi,
“Pengertian konsep atau concepts
mengacu pada penanaman dasar. Anak
mengembangkan suatu konsep ketika
anak mampu mengklasifikasikan atau
mengelompokkan benda-benda dan
mampu mengasosiasikan suatu nama
dengan kelompok benda tertentu”.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
konsep bilangan merupakan pondasi
matematika. [4].
Menurut Sudaryanti, Bilangan yaitu
obyek matematika yang sifatnya abstrak
dan termasuk kedalam unsur yang tidak
didefinisikan, maka diperlukan adanya
simbol atau lambang untuk mewakili
suatu bilangan. Untuk menyatakan
bilangan dinotasikan dengan lambang
bilangan yang disebut angka. Bilangan
berkenaan dengan nilai. Angka hanya
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merupakan suatu notasi tertulis dari
sebuah bilangan. [12].
Sulitnya
memahami
konsep
bilangan menurut Fatimah, yang
ditunjukkan seorang anak berusia 5 tahun
memerlukan
bimbingan
dan
pendampingan oleh orang tua (guru).
Orang tua dan guru sangat berperan aktif
dalam membantu anak untuk dapat
memahami konsep suatu bilangan. Hal ini
dapat dilakukan oleh orang tua dan guru
melalui kegiatan yang menyenangkan
bagi anak, misalnya melalui berbagai
permainan yang berkaitan dengan
bilangan yaitu bermain balok. [8].
Dalam menyampaikan materi
pembelajaran bilangan untuk anak usia
dini dari Fatimah, mengatakan bahwa
memerlukan tahapan dalam penyampaiannya, dan dilakukan secara bertahap.
Terdapat dua cara membilang. Pertama,
membilang dengan menyentuh semua
benda itu dengan jari. Kedua, membilang
dan menunjukan benda yang dibilang.
Kedua cara ini yang paling tepat untuk
anak-anak adalah cara pertama. Anak
belajar melalui tiga tahap yaitu Enactive,
iconic dan symbolic. Pada tahap pertama
Enactive anak memerlukan alat peraga.
Setelah belajar menggunakan benda
konkret anak dapat belajar dengan
menggunakan gambar lalu dilanjutkan
dengan menggunakan simbol. [8].
Salah satu aspek kognitif yang
diajarkan di Taman Kanak-Kanak, seperti:
kemampuan mengenal konsep bilangan
dan lambang bilangan 1-20. Konsep
menurut Depdiknas, pengertian terhadap
sesuatu dengan menggunakan dan
menggambarkan bilangan. Bilangan
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adalah jumlah yang menunjukkan
banyaknya benda atau peristiwa saat
dihitung. Untuk dapat menguasainya,
anak harus memahami konsep dari
masing-masing jumlah. Mulai dari * = satu
bintang, ** = dua bintang, *** = tiga
bintang, dan seterusnya. [6].
Begitu juga menurut jurnal Inra,
Konsep bilangan merupakan ide atau
rancangan
pengetahuan
dalam
memahami kumpulan angka-angka dan
menanyakan nilai banyak anggota suatu
benda dalam matematika. [10].
Bilangan itu salah satu bagian dari
matematika. Salah satu konsep
matematika yang paling penting dipelajari
oleh anak usia dini yaitu tentang konsep
bilangan. Konsep bilangan melibatkan
pemikiran tentang berapa jumlahnya atau
berapa banyak termasuk menghitung dan
menjumlahkan. Diperkuat oleh Inawati
yang berpendapat bahwa mengenal
konsep bilangan pada anak usia dini
merupakan dasar bagi kemampuan
matematika maupun kesiapan untuk
mengikuti pendidikan dasar. Jika konsep
dasar mengenal konsep bilangan yang
diberikan pada anak usia dini kurang
matang maka pada tahap berikutnya anak
akan mengalami kesulitan dalam
mengenal konsep bilangan. [9].
Pembahasan dari Dodge, dkk,
geometri dan ruang adalah mengenal
bentuk dan struktur dilingkungan sekitar.
Anak belajar menggunakan pengetahuan
mereka tentang dua/tiga dimensi ketika
mereka diberikan kesempatan untuk
mendisain pola-pola balok, menggambar,
mengecat, memotong bentuk dalam
kegiatan seni mereka, mengembalikan
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semua balok ketempat semula sesuai
dengan bentuknya. Pertama: anak belajar
mengenal bentuk geometri sederhana
(segitiga, lingkaran, persegi), kemudian
anak belajar karakteristik ruang (contoh:
persegi memiliki empat sisi). Pada level
yang tinggi, anak mulai memberikan
pendapat dalam bekerja dengan bentuk.
[7].

Menurut
Depdiknas
dalam
Anggreni, sentra balok merupakan bahan
pembangunan, anak ada pada di posisi
tengah antara main dan kecerdasan
merefleksi, dan muncul “symbolic”
menjadi benda yang diwakilkan dan
permainan peniruan yang nyata dari
berbagai bentuk balok. Pengertian balok
menurut Anggreni, bentuk geometri
(segitiga, persegi, lingkaran, persegi
panjang) limas, baik berupa balok plastik,
kardus bekas maupun yang berasal dari
kayu. [2].
Adapun keterkaitan permainan
balok dengan kemampuan menghitung
angka 1-20, bahwa kegiatan yang
mencakup aspek berhitung. Kegiatan
yang dilakukan adalah menyusun balok
membuat suatu bentuk bangunan,
dengan mengurutkan lambang bilangan
yang ada pada balok atau menghitung
HASIL
1. Kemampuan Berhitung 1-20
a. Kemampuan
Kemampuan merupakan keterampilan yang dimiliki anak untuk
melakukan segala sesuatunya sendiri.
b. Pengertian Berhitung 1-20
Berhitung merupakan cara belajar
untuk mengatur jalan pikiran
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jumlah balok yang digunakan sesuai
dengan bentuk dan ukurannya. Selain
aspek yang bisa diteliti dalam permainan
balok dan yang tertuang dalam JECIE
(Journal Of Early Childhood and
Inclusive) dalam Afandi, juga dapat
meningkatkan
kecerdasan
logika
matematika pada anak
dengan
keterampilan berhitung, membedakan
konsep
banyak
dan
sedikit,
mengelompokkan bentuk geometri
berdasarkan ukuran, warna, dan bentuk,
serta mengurutkan lambang bilangan 120. [1]
METODE
Berkaitan dengan alasan tersebut,
maka akan dikaji tentang bermain balok
dalam kemampuan menghitung angka 120 anak usia 5-6 tahun. Pengkajian ini
bertujuan
mengetahui
tentang
kemampuan menghitung 1-20 dalam
kegiatan bermain balok. Sedangkan
metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode deskriptif melalui studi
kepustakaan. Menurut Arikonto untuk
menggali informasi sebanyak mungkin
serta
mengetahui
status
dan
mendiskripsikan fenomena. [3]

seseorang dengan maksud melalui
berhitung ini seseorang akan dapat
mengatur jalan pikirannya.
c. Prinsip – prinsip permainan berhitung
permulaan
1) Permainan berhitung diberikan
secara bertahap, diawali dengan
menghitung benda – benda atau
pengalaman peristiwa kongkrit
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

yang dialami melalui pengamatan
terhadap alam sekitar.
Pengetahuan dan keterampilan
pada
permainan
berhitung
diberikan secara bertahap menurut
tingkat kesukarannya, misalnya
dari kongkrit ke abstrak, mudah ke
sukar dan dari sederhana ke yang
kompleks.
Permainan berhitung akan berhasil
jika anak-anak diberi kesempatan
berpartisipasi dan dirangsang
untuk menyelesaikan masalah –
masalahnya sendiri
Permainan berhitung membutuhkan suasana menyenangkan
dan memberikan rasa aman serta
kebebasan bagi anak. Untuk itu
diperlukan Alat Permainan Edukatif
(APE)/media yang sesuai dengan
benda sebenarnaya (tiruan),
menarik dan bervariasi, mudah
digunakan dan tidak membahayakan.
Bahasa yang digunakan di dalam
pengenalan konsep berhitung
seyogyanya
bahasa
yang
sederhana dan jika memungkinkan
mengambil contoh yang terdapat di
lingkungan sekitar anak.
Dalam permainan berhitung anak
dapat dikelompokkan sesuai
tahap penguasaannya yaitu tahap
konsep, masa transisi dan
lambang.
Dalam
mengevaluasi
hasil
perkembangan anak harus dimulai
dari awal sampai akhir kegiatan.
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Meningkatkan perkembangan
mental anak ke tahap yang lebih
tinggi, dapat dilakukan dengan
memperkaya pengalaman anak
terutama pengalaman kongkrit, karena
dasar perkembangan mental adalah
melalui pengalaman aktif dengan
menggunakan benda di sekitarnya.
2. Pijakan Bermain Balok
Pijakan bermain balok terdiri dari 4
pijakan, diantaranya sebagai berikut:
a. Pijakan lingkungan main balok
1) Penataan awal lingkungan main
pembangunan dengan alas
bangunan yang dipilih
2) Merencanakan untuk intensitas
(waktu yang diperlukan anak
untuk
pengalaman
dalam
bermain) dan densitas (berbagai
macam cara dari tiap jenis main)
pengalaman main pembangunan
3) Menata
lingkungan
main
pembangunan untuk mendukung
hubungan sosial yang positif
4) Menata balok unit sebanyak
minimal 100 x jumlah anak.
5) Menata balok warna yang
dikelompokkan
berdasarkan
warna untuk melengkapi hiasan
main

b. Pijakan Awal Main Balok
1) Membaca sebuah buku sesuai
dengan tema yang memberikan
gagasan kepada anak yang
berkaitan dengan kegiatan main
pembngunan. Kegiatan adalah
sebagai saran untuk mengalirkan
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2)

3)

4)
5)

TFP (Term,Fact, and Principle )
kepada anak.
Menggabungkan kosa kata baru
dengan yang lama dan
memperagakan konsep-konsep
yang tertuju pada bangunan.
Tanya jawab tentang gagasan
untuk
bermain
main
pembangunan
Aturan main balok
Aturan pembagian kelompok
main dan alas yang mau dipakai

c. Pijakan Individual Ketika Main Balok
1) Menyediakan
kesempatan
kepada anak untuk keberhasilan
hubungan sosial dengan cara
berinteraksi dengan anak sesuai
kebutuhan anak.
2) Meningkatkan
kesempatan
hubungan
sosial
melalui
banyaknya hubungan diantara
anak.
3) Memperkuat dan memperluas
Bahasa anak melalui pernyataan
dan Tanya jawab tentang hasil
pembangunan anak.
4) Tanya jawab tentang aturan dan
harapan untuk pengalaman main
pembangunan bila ada anak lupa
5) Memberi contoh hubungan yang
tepat melalui percakapan dengan
setiap anak diwaktu anak
membangun, sesuai kebutuhan
anak.
6) Mengamati
dan
mendokumentasikan kemajuan
dan
perkembangan
main
pembangunan anak.
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d. Pijakan Setelah Main Balok
1) Mengingatkan aturan main yang
sudah disepakati bersama
anatara guru dan anak,
meletakkan mainan balok sesuai
ukuran, warna dan bentuknya.
2) Mendukung
anak
untuk
mengingat kembali pengalaman
mainnya dan saling menceritakan
pengalaman mainnya.
3) Mengamati penggunaan Bahasa
yang menampilkan pemahaman
baru, kosa kata dan lain-lain.
Sehingga tingkat pencapaian
pekembangan kemampuan menghitung
1-20 ada peningkatan hal ini karena:
1. Dalam proses kegiatan belajar
mengajar guru menyiapkan
media/Alat Permainan Edukatif
berupa balok yang memiliki
angka ataupun balok tanpa
ditulisi
angka
untuk
memaksimalkan
kemampuan
berhitung 1-20 pada anak usia 56 tahun.
2. Sebelum
proses
kegiatan
pembelajaran berlangsung guru
membuat perencanaan dalam
menggunakan APE balok yang
disesuaikan dengan kemampuan
anak.
3. Setiap kegiatan pembelajaran
diawali dengan perencanaan,
pelaksanaan dan diakhiri dengan
refleksi. Yang dijadikan bahan
untuk refleksi adalah kemampuan guru dalam menggunakan
media/APE balok serta perkembangan kemampuan berhitung 1-
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20 pada anak setiap indikator
yang sudah ditentukan oleh guru,
sehingga tidak ada anak yang
belum berkembang dalam hal
berhitung 1-20 pada setiap
indikator yang sudah ditentukan.
SIMPULAN
1. Kemampuan menghitung 1-20 anak
usia 5-6 tahun dapat ditingkatkan
melalui
pembelajaran
dengan
menggunakan APE balok.
2. Pembelajaran melalui bermain seraya
belajar berhitung 1-20 melalui
penggunaan balok, sangat nyaman
dan menyenangkan, anak tidak bosa,
tidak tertekan dan stress.
3. Meningkatkan kecerdasan logika
matematika pada anak dengan
keterampilan berhitung, membedakan
konsep
banyak
dan
sedikit,
mengelompokkan bentuk geometri
berdasarkan ukuran, warna, dan
bentuk, serta mengurutkan lambang
bilangan 1-20.
4. Anak mendapatkan pengalaman
langsung bermain balok membuat
suatu bangunan, dengan teman
sebaya.
5. Guru sebagai fasilitator, motivator dan
memberi kesempatan main pada anak
untuk perkembangan aspek kognitif.
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATA KULIAH
BAHASA INGGRIS DASAR
Mifa Rahman1, Dewi Ismu Purwaningsih2
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat1,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Pontianak,
Kalimantan Barat2
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ABSTRAK
Bahasa Inggris Dasar merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi D-3
Perpustakaan Universitas Tanjungpura pada semester pertama. Mengingat pentingnya mata kuliah
ini, maka diperlukan perencanaan yang baik terutama pada bahan ajar. Penelitian ini merupakan
penelitian pengembangan yang terbagi menjadi tiga tahap pada pelaksanaan metode, yaitu analisis
kebutuhan, pengembangan bahan ajar, dan uji validasi produk. Analisis kebutuhan terbagi menjadi
tiga bagian, yaitu analisis target, pembelajaran, dan pebelajar. Pada pengembangan produk
dilakukan perencanaan pembuatan bahan ajar yang meliputi penentuan judul, tujuan pembelajaran,
penyusunan kerangka bahan ajar, pengumpulan bahan ajar, dan pembuatan bahan ajar.
Selanjutnya, tahap uji validasi produk dilakukan oleh dua orang ahli yang menilai produk bahan ajar
secara kualitatif dan kuantitatif. Pada uji validasi produk, dapat diketahui bahwa bahan ajar yang
dibuat sudah layak secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, bahan ajar yang dinilai oleh
validator dari konten isi adalah 80%, yang artinya layak. Secara kualitatif, tedapat komentar ahli
untuk merevisi bahan ajar. Peneliti melakukan revisi berdasarkan masukan dari ahli sehingga bahan
ajar yang dikembangkan oleh peneliti sudah layak untuk digunakan dan diujicobakan pada tahap
penelitian selanjutnya.
Kata kunci: Bahasa Inggris untuk Pustakawan, Perpustakaan, Penelitian Pengembangan,
Pengembangan Bahan Ajar

ABSTRACT
Bahasa Inggris dasar is a required subject in the first semester at three-year diploma program
of Library Science of Universitas Tanjungpura. It is needed teaching material development to create
the new material and apply the new strategy in teaching learning process. This research was
research development. They were three steps in this research, they were need analysis, teaching
material development, and validation testing. They were three parts of need analysis, i.e. target
analysis, teaching learning process, and learner. Developing teaching material was divided into five
steps, they were choosing the title, learning outcome, preparing teaching material framework,
collecting teaching material, and making teaching material. In validation testing, there were two
experts assessing the teaching material product qualitatively and quantitatively. The score showed
that the product was made in proper. There were some errors that needed to be revised. In the
revision step, the researcher revised the product based on the experts’ suggestion.
Keywords: English for Librarian, Library, Research Development, Teaching Material Development

PENDAHULUAN
Bahasa Inggris dasar merupakan
salah satu mata kuliah wajib di program
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

studi D-3 Perpustakaan Universitas
Tanjungpura pada semester pertama. Di
program studi ini, mata kuliah bahasa
Inggris terbagi menjadi tiga, yaitu Bahasa
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Inggris Dasar, Bahasa Inggris Terapan,
dan Bahasa Inggris Korespondensi.
Bahasa
Inggris
dasar
memuat
pengetahuan dasar bahasa Inggris
mahasiswa agar mahasiswa dapat
mengikuti mata kuliah bahasa Inggris di
semester-semester berikutnya. Hal ini
menunjukkan bahwa mata kuliah bahasa
Inggris dasar merupakan mata kuliah
yang penting untuk dikuasai mahasiswa.
Jika mahasiswa gagal di mata kuliah ini,
maka mereka tidak dapat melanjutkan ke
mata kuliah Bahasa Inggris berikutnya.
Mengingat pentingnya mata kuliah
bahasa Inggris dasar, maka perlu
dilakukan perencanaan yang baik untuk
pengajaran mata kuliah ini. Perencanaan
tersebut
dapat
dimulai
dari
pengembangan bahan ajar karena bahan
ajar berperan penting dalam proses
pembelajaran. Bahan ajar adalah segala
bahan (baik informasi, alat, maupun teks)
yang disusun secara sistematis, yang
menampilkan sosok utuh dari kompetensi
yang akan dikuasai peserta didik dan
digunakan dalam proses pembelajaran
dengan tujuan perencanaan dan
penelaahan implementasi pembelajaran.1
Bahan ajar berfungsi untuk menciptakan
proses pembelajaran yang lebih inovatif
dan menyenangkan di kelas. Bahan ajar
ada dua jenis, yaitu bahan ajar cetak dan
non cetak.2 Adanya bahan ajar dapat
menjadi
pedoman
guru
dalam
menyampaikan materi dan melakukan
aktivitas pembelajaran dalam kelas,
menjadi pedoman mahasiswa dalam
mengembangkan kompetensi sesuai
dengan petunjuk di dalam bahan ajar, dan
evaluasi hasil pembelajaran.
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Pengembangan
bahan
ajar
memiliki tujuan untuk menyiapkan proses
pembelajaran di kelas dengan adanya
kebaharuan dari segi isi materi, cara dan
strategi penyampaian materi, serta
evaluasi pembelajaran. Bahan ajar mata
kuliah Bahasa Inggris Dasar yang
digunakan selama ini yaitu lebih ke arah
penguasaan gramatika atau tata bahasa
Bahasa Inggris. Pengajaran Bahasa
Inggris dengan sistem pengajaraan yang
lebih mengarah ke gramatika membuat
kelas menjadi pasif dan mahasiswa lebih
banyak menerima penjelasan dari dosen.
Selain itu, bahan ajar yang ada masih
terisolir atau kurang mengaitkan dengan
keadaan dan lingkungan sekitar
mahasiswa sehingga mahasiswa belum
dapat
menerapkan
langsung
pembelajaran gramatika yang telah
diperolehnya.
Gramatika penting untuk diajarkan
dan dikuasai oleh mahasiswa karena
gramatika menjadi pengetahuan dasar
dalam membuat kalimat yang baik dan
benar. Mata kuliah bahasa Inggris di dua
semester
berikutnya
menuntut
mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa Inggris yang
diperoleh sebelumnya. Dari hasil
pengamatan, mahasiswa mengalami
kesulitan dalam menggunakan bahasa
Inggris walaupun mereka menguasai
gramatika.
Pengajaran
gramatika
seharusnya diajarkan secara integrated
learning.
Integrated
learning
menghubungkan empat kemampuan
bahasa, yaitu mendengar, membaca,
menulis, dan berbicara. Dengan
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integrated learning, mahasiswa dapat
mengaitkan serta menerapkan gramatika
sesuai dengan konteksnya. Bahan ajar
bahasa Inggris dasar yang ada belum
memuat pembelajaran dengan integrated
learning.
Dengan
demikian,
pengembangan bahan ajar mata kuliah
Bahasa Inggris dasar untuk mahasiswa
program studi D-3 Perpustakaan
Universitas
Tanjungpura
penting
dilakukan untuk meningkatkan keahlian
mahasiswa dalam bahasa Inggris.
Masalah dalam penelitian ini yaitu
bagaimana pengembangan bahan ajar
mata kuliah bahasa Inggris dasar untuk
mahasiswa
program
studi
D-3
Perpustakaan Universitas Tanjungpura
yang akan dikembangkan dan bagaimana
kevalidan dari bahan ajar mata kuliah
bahasa Inggris dasar untuk mahasiswa
program studi D-3 Perpustakaan
Universitas
Tanjungpura
dalam
mengembangkan kemampuan bahasa
Inggris mahasiswa.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
pengembangan.
Penelitian
pengembangan adalah metode yang
digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu dan menguji keefektifan produk
tersebut.3 Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian dan
pengembangan. Metode penelitian dan
pengembangan adalah metode penelitian
yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu dan menguji keefektifan
produk tersebut.3
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Penelitian pengembangan dilakukan
dengan tiga langkah, yaitu (1) analisis
kebutuhan, (2) pengembangan produk,
dan (3) uji validasi produk. Pada tahap
pertama dilakukan analisis analisis target,
analisis pembelajaran, dan analisi
pebelajar. Pada tahap kedua dilakukan
kegiatan
perencanaan
dan
pengembangan produk. Terakhir, tahap
ketiga dilakukan uji ahli dan uji lapangan.
Penilaian kelayakan bahan ajar meliputi
kelayakan isi, kelayakan sajian, dan
kelayakan bahasa.
HASIL
Pada penelitian ini, dilakukan tiga
tahapan penelitian yaitu analisis
kebutuhan, pengembangan bahan ajar,
dan uji validasi produk. Analisis
kebutuhan
diperlukan
sebelum
mengembangkan bahan ajar yang
berfungsi sebagai masukan pada
pembuatan bahan ajar. Analisis
kebutuhan pada penelitian ini terbagi
menjadi tiga, yaitu analisis target,
pembelajaran, dan pebelajar.
Analisis kebutuhan melihat situasi
target penggunaan bahasa Inggris bagi
mahasiswa untuk kepentingan akademis
dan kepentingan dalam waktu panjang,
yaitu penggunaan bahasa Inggris yang
digunakan pada waktu bekerja. Analisis
ini meliputi item kebahasaan yang
digunakan, cakupan materi, tempat
bahasa digunakan, dan kapan bahasa
akan digunakan. Skill bahasa Inggris
yang dibutuhkan oleh mahasiswa prodi D3 Ilmu Perpustakaan yaitu speaking dan
writing. Kedua skill tersebut harus
dipelajari mahasiswa pada mata kuliah
bahasa
Inggris
dasar
untuk
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mempersiapkan mahasiswa pada mata
kuliah Speaking di semester 2 dan
English Correspondency pada semester
4.
Selain itu, dalam analisis ini juga
mengidentifikasi bahasa target yang perlu
dipelajari oleh mahasiswa yaitu, “Empat
poin identifikasi bahasa target yang perlu
dipelajari dalam English for Spesific
Purposes, yaitu vocabulary, grammar,
spoken scripts, serta extralinguistic
features.4 Dari analisis kebutuhan
mahasiswa dalam mata kuliah bahasa
Inggris dasar, terdapat dua poin yang
harus dipelajari, yaitu vocabulary dan
grammar.
Vocabulary
mencakup
kosakata yang digunakan dan penting
untuk dikuasai oleh mahasiswa sesuai
dengan
bidang
pembelajaran.
Perbendaharaan kosakata berperan
penting dalam pembelajaran bahasa
Inggris karena membantu dalam
suksesnya kegiatan di dalam kelas.
Identifikasi grammar diperlukan untuk
mendukung kosa kata yang telah dikuasai
tertata dalam bentuk kalimat dan
digunakan sesuai struktur tertentu untuk
menyampaikan pesan tertentu sesuai
dengan genre. Genre dalam bidang
perpustakaan berbeda dengan genre
dalam bidang kesehatan sehingga tata
bahasa
yang
diperlukan
untuk
membentuk kalimat menjadi berbeda.
Analisis pembelajaran meliputi
tujuan belajar bahasa Inggris, dan fasilitas
yang tersedia, untuk proses belajar
pembelajaran. Tujuan mahasiswa belajar
bahasa Inggris pada mata kuliah bahasa
Inggris dasar, yaitu kewajiban mata kuliah
atau mempersiapkan mahasiswa untuk
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mengambil mata kuliah bahasa Inggris
lanjutan (conversation dan English
correspondency)
dan
memperoleh
pengetahuan dasar bahasa Inggris
sehingga dapat mengaplikasikannya
pada kehidupan sehari-hari dan dalam
pekerjaan. Fasilitas yang tersedia dalam
proses belajar pembelajaran yaitu
seorang pengajar atau dosen dan modul
Bahasa Inggris Dasar yang berfokus pada
grammar.
Analisis pebelajar berfokus pada
latar belakang, pengalaman, dan
pengetahuan
mahasiswa,
baik
kemampuan bahasa, motivasi dalam
belajar, situasi penggunaan bahasa
Inggris yang penting, dan persepsi
mengenai situasi-situasi yang akan
dihadapi dalam penggunaan bahasa
Inggris tersebut.
Setelah
dilakukan
analisis
kebutuhan, maka dilakukan perencanaan
membuat bahan ajar bahasa Inggris
Dasar. Langkah pertama yang dilakukan
adalah menentukan judul bahan ajar
tersebut. Adapun judulnya yaitu “Bahan
Ajar Bahasa Inggris Dasar untuk
Pustakawan”. Langkah sekanjutnya
adalah penentuan tujuan pembelajaran,
pemilahan bahan, penyusunan kerangka,
dan pengumpulan bahan.
Pada tahap penentuan tujuan
dilakukan
berdasarkan
analisis
kebutuhan mahasiswa dalam belajar
bahasa Inggris. Belajar adalah proses
perubahan tingkah laku individu yang
relatif tetap sebagai hasil dari
pengalaman.5 Pembelajaran sebagai
proses yang diselenggarakan oleh guru
untuk membelajarkan siswa dalam belajar
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bagaimana belajar memperoleh dan
memproses pengetahuan, keterampilan,
dan sikap.6 Tujuan pembelajaran tersebut
adalah memberikan pemahaman kepada
mahasiswa mengenai tata bahasa,
struktur kalimat, kosa kata, dan
memahami teks bahasa Inggris. Setelah
tujuan pembelajaran ditentukan, tahap
selanjutnya adalah mengumpulkan bahan
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
tersebut. Pemilahan bahan dilakukan
berupa penentuan topik, teks bacaan, dan
konsep.
Selanjutnya
dilakukan
penyusunan kerangka buku yang
terstruktur berdasarkan pada tujuan
pembelajaran. Tahap terakhir yaitu
pengumpulan bahan. Pada tahap ini
dilakukan pengumpulan informasi yang
berhubungan dengan topik, teori, dan
konsep. Sumber bahan tersebut berasal
dari buku, jurnal, artikel, makalah, surat
kabar, dan internet.
Tahap selanjutnya adalah tahap
pembuatan buku yang disusun secara
sistematis dengan tujuan pembelajatan
tertentu. Kertas yang digunakan dalam
penulisan bahan ajar ini adalah kertas
ukuran A5. Buku memiliki tiga bagian,
yaitu bagian pertama, bagian kedua, dan
bagian ketiga.
Bagian pertama adalah penyajian
sampul luar, kata pengantar, penyajian
tujuan pembelajaran, dan daftar isi. Pada
sampul luar, bagian terdiri dari judul buku,
dan penulis. Judul “Bahasa Inggris Dasar
untuk Pustakawan” dan penulis Mifta
Rahman, S.Pd., M.Hum dan Dewi Ismu
Purwaningsih, S.Pd., M.A. Cover tersebut
dicetak dengan menggunakan kertas A4.
Pembuatan
sampul/cover
dibuat
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semenarik mungkin untuk menarik minat
mahasiswa atau pengguna buku lainnya.
Bagian kedua adalah isi yang
berdasarkan pada tujuan pembelajaran.
Bagian isi buku Bahasa Inggris Dasar
untuk Pustakawan berisi tentang tata
bahasa, kosakata, dan teks dalam
bahasa Inggris. Dalam setiap akhir materi
dicantumkan tes untuk mengevaluasi
keberhasilan pemahaman terhadap
materi tersebut.
Bagian akhir dari buku adalah berisi
tentang daftar pustaka. Daftar pustaka
disajikan dengan merujuk sumbersumber
yang
digunakan
dalam
pembuatan bahan ajar. Sumber pustaka
yang digunakan diambil dari buku dan
internet.
Setelah pembuatan buku selesai
dilakukan, maka dilakukan uji validasi. Uji
validasi ini dilakukan oleh ahli materi yang
akan menilai mengenai aspek kelayakan
isi, aspek bahasa, dan aspek penyajian.
Setelah bahan ajar selesai dibuat,
tahap selanjutnya adalah uji validasi
produk. Pada tahap ini, bahan ajar yang
dibuat diperiksa dan dinilai oleh dua orang
ahli. Tahap penilaian ini bertujuan untuk
mengetahui
bahan
ajar
yang
dikembangkan sudah layak atau belum
untuk digunakan pada kegiatan
pembelajaran di kelas. Hasil penilaian
dari ahli akan dijadikan pedoman untuk
merevisi bahan ajar tersebut. Bahan ajar
yang direvisi tersebut berdasarkan pada
data angket yang telah diisi oleh ahli
sehingga produk yang dihasilkan
sempurna.
Berdasarkan panilaian validator
untuk penilaian bahan ajar memperoleh
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skor 83% yang termasuk dalam kategori
layak. Hasil ini diperoleh dari penilaian
komponen pada bahan ajar, yaitu
kesesuaian dengan tujuan, ketepatan
topik,
kejelasan
gambar/video/tulisan/suara, daya tarik
media, dan kombinasi warna.
𝛴𝑥
𝑃=
×100%
𝛴𝑥𝑖
𝑃=

4,4
×100%
5

𝑃 = 80%
Keterangan:
P

: Persentase Kelayakan

𝛴𝑥

: Jumlah total skor jawaban

evaluator (nilai nyata)
𝛴𝑥𝑖

: Jumlah total skor jawaban

tertinggi (nilai harapan)
Pada penilaian secara kualitatif oleh
ahli diperoleh masukan terkait dengan
materi dan tampilan bahan ajar. Pada
bahan ajar ditemukan adanya kesalahan
dan contoh kalimat yang kurang tepat.
Kesalahan penulisan meliputi kesalahan
dalam tata bahasa dan ejaan. Selain itu,
penggunaan contoh pada materi kurang
sesuai dengan bidang profesi pengguna
bahan ajar.
Dari tampilan bahan ajar, diperoleh
masukan untuk perbaikan selanjutnya.
Adapun masukan tersebut berupa layout
secara umum, jenis huruf, dan ilustrasi
yang digunakan. Layout yang digunakan
dinilai kurang menarik karena disajikan
dalam bentuk teks tulis. Ahli
menyarankan adanya sedikit ilustrasi
untuk membuat bahan ajar tersebut
terlihat lebih menarik. Huruf yang
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

digunakan juga monoton sehingga dapat
membuat pembaca menjadi bosan.
Berdasarkan masukan dari ahli
tersebut, peneliti melakukan revisi pada
bahan ajar yang dikembangkan. Sesuai
dengan masukan ahli pada materi, maka
peneliti melakukan revisi pada tata
bahasa dan ejaan yang kurang tepat.
Selain itu, peneliti juga merevisi contoh
kalimat pada bahan ajar. Contoh kalimat
yang kurang sesuai dengan bidang
profesi diganti dengan kalimat-kalimat
yang berhubungan dengan bidang ilmu
perpustakaan.
Revisi produk pada sisi berdasarkan
masukan dari ahli meliputi layout, jenis
huruf dan ilutrasi. Dari segi layout, peneliti
melakukan revisi dengan penggunaan
warna yang lebih bervariasi dan tata letak.
Untuk jenis huruf, maka peneliti
melakukan variasi jenis dan ukuran huruf.
Jenis huruf yang dibuat berbeda yaitu
pada bab dan sub bab, teks dan contoh
kalimat, dan tes evaluasi yang terletak
pada akhir materi. Peneliti juga
menambahkan ilustrasi pada bahan ajar
sesuai dengan target pengguna, yaitu
mahasiswa. Ilustrasi yang diberikan
berupa gambar-gambar yang disertai
dengan warna yang menarik.
SIMPULAN
Sesuai dengan tujuan penelitian,
maka penelitian ini memperoleh
kesimpulan sebagai berikut.
Penelitian ini memiliki tiga tahap
pengembangan bahan ajar, yaitu analisis
kebutuhan, pengembangan produk, dan
uji validasi produk. Analisis kebutuhan
terbagi menjadi tiga bagian, yaitu analisis
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target, pembelajaran, dan pebelajar.
Pada pengembangan produk dilakukan
perencanaan pembuatan bahan ajar yang
meliputi penentuan judul, tujuan
pembelajaran, penyusunan kerangka
bahan ajar, pengumpulan bahan ajar, dan
pembuatan bahan ajar. Selanjutnya,
tahap uji validasi produk dilakukan oleh
dua orang ahli yang menilai produk bahan
ajar secara kualitatif dan kuantitatif.
Pada uji validasi produk, dapat
diketahui bahwa bahan ajar yang dibuat
sudah layak secara kuantitatif. Adapun
secara kualitatif, ada dua hal yang perlu
direvisi, yaitu materi dan tampilan bahan
ajar tersebut. Peneliti melakukan revisi
berdasarkan masukan dari ahli sehingga
bahan ajar yang dikembangkan oleh
peneliti sudah layak untuk digunakan dan
diujicobakan pada tahap penelitian
selanjutnya.

[4]

Solikhah, I. 2014. Bahan Ajar
Writing for Academic Purposes
Berbasis Self-Motivated Learning.
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Juli 2014.
[5] Majid, Abdul. 2007. Perencaanan
Pembelajaran. Bandung,: PT.
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[6] Widodo, C.S dan Jasmadi. 2008.
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ANALISA WAKTU PADA PEMASANGAN COMBAT SYSTEM
MENGGUNAKAN METODE PERT DAN CPM
(STUDI KASUS PROJECT KAPAL CEPAT RUDAL 60M)
Nur Roichatul Faizah1, Pramudya Imawan Santosa2, Minto Basuki2
Jurusan Teknik Perkapalan, FTMK Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya1,2
email: ichafirmansyah270214@gmail.com

ABSTRAK
Salah satu tolak ukur dari keberhasilan sebuah proyek adalah lama waktu penyelesaian baik
tahapan proses produksi maupun keseluruhan proyek, disamping waktu pengerjaan dan kualitas
hasil pekerjaan. Oleh karena itu, dalam artikel ini dilakukan penelitian untuk mengoptimasikan
perencanaan waktu proses produksi dalam proyek pemasangan combat system pada Kapal Cepat
Rudal 60M. Dengan cara membuat jaringan kerja proyek (network), mencari kegiatan-kegiatan yang
kritis dan menghitung durasi proyek menggunakan program Microsoft Project 2010. Metode yang
dipakai untuk menganalisa waktu proyek adalah metode pert dan cpm, dengan cara mempercepat
durasi kegiatan-kegiatan yang terletak pada jalur kritis, dan kemudian menghitung perubahan waktu
yang terjadi karena percepatan proyek. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pekerjaan yang
berada pada jalur kritis memiliki durasi waktu normal 97 hari dan dilakukan perbandingan waktu
pengerjaan proyek dengan crashing didapatkan waktu percepatan 47 hari, maka durasi waktu
optimal setelah percepatan adalah 50 hari.
Kata kunci: Metode pert-cpm, Combat System, kapal cepat.

ABSTRACT
One measure of the success of a project is the length of time to complete both the stages of the
production process and the whole project, in addition to the processing time and the quality of the
work. Therefore, in this article a study was conducted to optimize the production process time
planning in the combat system installation project on the 60M Fast Missile Boat. By creating a project
network (network), looking for critical activities and calculating the duration of the project using the
Microsoft Project 2010 program. The method used to analyze project time is pert and cpm methods,
by accelerating the duration of activities located on the track critical, and then calculate the change
in time that occurs due to the acceleration of the project. The results of this study are known that the
work on the critical path has a normal duration of 97 days and a comparison of the working time of
the project with crashing is obtained at an acceleration time of 47 days, then the optimal duration
after acceleration is 50 days.
Keywords: pert-cpm method, Combat System, fast ship.

PENDAHULUAN
Untuk menjaga keamanan NKRI
yang memiliki wilayah laut terluas di Asia
khususnya di daerah-daerah terluar
Indonesia maka dibutuhkan alutsista yang
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canggih. Salah satunya dibuktikan
dengan banyaknya pemesanan kapal
perang oleh TNI-AL pada beberapa
galangan kapal di Indonesia. Pada
pembangunan kapal perang juga di sertai
pemasangan sistem tempur (combat
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sytem)
yang
terintegrasi
dan
dikembangkan oleh Divisi Rudal dan
permukaan Radar. Sistem tempur
(combat sytem) ini menggunakan
komputer dan radar teknologi yang kuat
untuk melacak dan mengontrol senjata
untuk menghancurkan target musuh.[1]
Dengan adanya peningkatan
kualitas teknologi sistem tempur pada
kapal cepat rudal 60m yang harus
diperhatikan
adalah
perencanaan
kegiatan terencana dengan baik dan
benar. Sehingga hal tersebut tidak
berdampak pada keterlambatan dan
menurunnya kualitas kinerja [2] Oleh
karena
itu
mengoptimalisasikan
penggunaan waktu harus seefektif dan
seefisien mungkin.[3]
Hal yang harus dilakukan dalam
optimasi waktu adalah membuat jaringan
kerja proyek (network), mencari kegiatankegiatan yang kritis dan menghitung
durasi proyek.[4] Metode PERT dan CPM
tersebut dilakukan dengan tujuan
pekerjaan-pekerjaan
yang
telah
dijadwalkan itu dapat diselesaikan secara
tepat waktu.[5]
Pada penelitian ini membahas
analisa biaya dan waktu studi kasus
proyek pemasangan sistem tempur
(combat system) pada kapal cepat rudal
60m dengan menggunakan metode Pert
dan CPM. Dalam hal ini kemudian
dilakukan perbandingan antara waktu dan
biaya proyek sebelum dan sesudah
crashing.
METODE
Langkah – langkah dalam metode
penelitian
dimulai
dari
tahapan
perumusan
masalah
setelah
permasalahan dirumuskan, selanjutnya
dilakukan proses tujuan dilakukannya
penelitian. Selanjutnya ialah tahap
analisa berdasarkan referensi – referensi
yang ada pada tinjauan pustaka. Pada
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

tahap ini dilakukan setelah proses
perumusan masalah terhadap tujuan
pemasangan sistem tempur. Langkah
analisa pertama adalah melakukan
pengumpulan data meliputi data kapal,
RAB, dan jadwal proyek.
Setelah
dilakukannya
pengumpulan data penulis melakukan
tahap analisa dan pembahasan. Tahap ini
akan
dilakukan
analisa
serta
pembahasan dari rumusan masalah dan
tujuan pemasangan sistem tempur yang
direncanakan.
Dimulai
dengan
menggunakan metode PERT dan metode
CPM. kemudian mendapatkan hasil
perhitungan waku akibat percepatan. Jika
tidak mendapatkan hasil yang sesuai dan
kurang optimal maka dilakukan analisa
ulang, sampai durasi waktu dianggap
optimal oleh pihak galangan pelaksana.
Terakhir adalah membuat kesimpulan
dari hasil analisa, tahap terakhir ini akan
diambil kesimpulan berdasarkan data
yang didapat.
HASIL
1. Menentukan Normal Duration.

Menentukan waktu penyelesaian
proyek normal dapat dilakukan dengan
cara menganalisa jadwal dan jam kerja
perusahaan. Adapun ukuran utama kapal
dari
data-data
yang
dilakukan
pengamatan adalah :
Tipe kapal : Kapal Cepat Rudal
Ukuran utama kapal dari data – data yang
dilakukan pengamatan adalah :
LOA
: 60.00 M
LPP
: 54.97 M
B
: 8.1 M
H
: 4.9 M
T
: 2.6 M
Max Speed
: 28 Knots
Sebelum menentukan waktu
pelaksanaan normal analisa yang
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pertama dilakukan adalah mengetahui
jam kerja normal.
Tabel 1. Jam Kerja Normal

No Uraian

Waktu kerja
Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Ke-1

Ke-2

Ke-3

Ke-4

Ke-5

1 Masuk perusahaan

07.30 07.30 07.30 07.30 07.30

2 Istirahat siang

11.30 11.30 11.30 11.30 11.30

3 Mulai kerja

12.30 12.30 12.30 12.30 13.00

4 Keluar perusahaan

16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa
jam kerja normal dibagi menjadi 3 yaitu :
Senin – kamis = 8 jam (x4)
Jumat
= 7 jam
Rata-rata dalam satu minggu
= 39/5 = 7.8 jam = 8jam
Analisa waktu pelaksanaan normal
didapatkan berdasarkan penjadwalan
rencana proyek yang telah disetujui oleh
pihak galangan kapal serta pihak pemilik
kapal yang tercantum pada kontrak.

Dari jadwal dapat diketahui pekerjaan Hull
Adaptibilty
Modification
pada
pemasangan combat system kapal cepat
rudal 60m membutuhkan durasi 195 hari.
Untuk durasi setiap pekerjaannya dapat
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Pekerjaan Hull Adaptibilty Modification KCR 60M
Task Name
Durasi
Hull Adaptibility Modification
195 days
A. Dismantling Equipment
7 days
Dismantling Foundation On For Deck
6 days
Dismantling The RHIB & Crane
3 days
Dismount Rast
2 days
Dismount HF Radio Antenna
2days
B. Naval Gun Room Modification
58 days
Construction Of Naval Gun
15 days
Open The Hole Of Naval Gun Room
3 days
Construction Of Water Supply Pipe
5 days
Construction In The Running Room
20 days
Install Hight Pressure Gas Cylinder
4 days
Modify The AC Pipe
10 days
Put Relevan Equipment In Gun Room 20 days
C. Re-Install Equipment
7 days
Re-Install Rhib And Crane
7 dyas
Re-Install RAST
7 days
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Task Name
D. Removing Ceiling In Cabin
Electronic 1 Room
CIC Room
Electronic 2 Room
Gangway
Transducer Room
Machinery Part Store
Electricpart Store
E. Recover The Cabin
Recover Electronic 1 Room
RecoverCIC Room
Recover Electronic 2 Room
Recover Gangway
Recover Transducer Room
F. Seat & Foundation
Fab. Found Of Antenna Pedestal
Fab. Found Of Tracking Radar
Fab. Found Safety Box
Fab. Found Servo Control Box
Fab. Found Power Distribution Box
Fab. Found Power Supply Box
Fab. Found Box Console
Fab. Found Of Main Body Gun
Fab. Found Of Cooling Pump
Fab. Cooling Water Tank
Fab. Found Of Water Box
Fab. Found Of Power Supply Box
Fab. Found And Platform Compass
Fab. Found Of Electric Control Box
Fab. Found Of Power Box
Fab. Found Of Speed Log
Fab. Found Of Transmitter & Amplifier
Fab. Found Of Weather Tight Door
Fab. Found Of Antenna ESM
Fab. Found Of Receiver
Fab. Found Decoy Laucher SSM
Fab. Found Weapon Control Console
Fab. Found Of Gas Cylinder
G. Recover The Hull (Includes Painting,
Marking side number, cleaning etc)
2. Menyusun Jadwal Proyek

Langkah – langkah yang
digunakan untuk menyusun jadwal proyek
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Durasi
12 days
4 days
4 days
4 days
4 days
4 days
4 days
4 days
28 days
14 days
14 days
14 days
14 days
14 days
54.5 days
3 days
6 days
3 days
3 days
1.5 days
8 days
10 days
3 days
6 days
3 days
3 days
4 days
4 days
3 days
3 days
3 days
6 days
3 days
3 days
10 days
4 days
3 days
3 days
30 days

pada Microsoft Project 2010 adalah
sebagai berikut :

96

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

1. Perencanaan membuka lembar kerja baru
d) Untuk hari Senin sampai Kamis, Mengisi
: membuka program Microsoft Project
Form : 07:30 To: 11:30 dan Form : 12:30
2010 > Blank Project.
To: 16:30
2. Memasukkan tanggal dimulainya proyek :
e) Utuk hari Jum’at, Mengisi Form : 07:30
membuka menu Project > Project
To: 11:30 dan Form : 13:30 To: 16:30
Information. pada kotak dialog Project
Information dipilih Project start date dan
3. Menentukan Lintasan Kritis
memasukkan tanggal dimulainya proyek
Setelah menyusun jadwal proyek pada
yaitu 16/06/2016.
Microsoft Project 2010 dapat diketahui
3. Memasukkan data kegiatan proyek :
bahwa aktivitas kritis terdapat pada
mengisi nama kegiatan proyek pada pada
kegiatan berikut :
kolom Task Name, mengisi lama
pengerjaan kegiatan pada kolom
Duration, mengisi tanggal dimulainya
pekerjaan pada kolom Start dan kolom
Finish akan terisi secara otomatis.
4. Memasukkan hubungan antar pekerjaan
dengan mengisi kolom Predecessors.
5. Menyusun kalender kerja :
a) membuka menu Project > Change
Working Time.
b) klik tab Work Weeks > Details
c) Pada select day(s), Monday > select day
(s) to these specific working times.
Tabel 3. Aktivitas Kritis
TASK NAME
DURASI
(Days)
Dismantling Foundation On For Deck 6 days
Construction Of Naval Gun 15 days
Open The Hole Of Naval Gun Room 3 days
Construction Of Water Supply Pipe 5 days
Construction In The Running Room 20 days
Put Relevan Equipment In Gun Room 20 days
Electronic 1 Room 4 days
CIC Room 4 days
Electronic 2 Room 4 days
Gangway 4 days
Transducer Room 4 days
Machinery Part Store 4 days
Electricpart Store 4 days
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pengerjaan yang lama dan volume yang
besar.[6] Sebelum menentukan durasi
crashing
dilakukan
perhitungan
produktivitas
setelah
dilakukannya
crashing.

4. Produktivitas Harian Normal

Perhitungan produktivitas harian normal
dilakukan pada pekerjaan yang berada
pada lintasan kritis yang memiliki durasi

Tabel 4. Nama Aktivitas dan Berat Material Hull Adaptibilty Modification KCR 60M
NO
NAMA AKTIVITAS
BERAT
MATERIAL
(Ton)

1
2
3

Construction In The Running Room
Put Relevan Equipment In Gun Room
Construction Of Naval Gun
TOTAL

Produktivitas
harian
normal
didapatkan dari pembagian antara tonase
pekerjaan yang bisa dilihat pada Tabel 4.
dan durasi dari setiap pekerjaan. Dengan
rumus sebagai berikut :
Produktivitas Normal = (Tonase
Pekerjaan (Ton)) / (Durasi (Days))
Contoh perhitungan aktivitas
pekerjaan yang berada pada lintasan
kritis yang memiliki durasi pengerjaan
yang lama dan volume yang besar yaitu

18,163
15,145
10,500
43,808

Construction In The Running Room Naval
Gun pada pekerjaan pemasangan
Combat System adalah sebagai berikut :
Tonase Pekerjaan = 20.163 Ton Durasi
Pekerjaan = 20 Days Produktivitas
Normal = 18.163/20 =0,908 Ton/Days
Sehingga
didapatkan
hasil
perhitungan produktivitas harian normal
pada pekerjaan kritis pada Tabel 5.

Tabel 5. Produktivitas Harian Normal Pada Lintasan Kritis

NAMA AKTIVITAS

DURASI
(Days)

Dismantling Foundation On For Deck
Construction Of Naval Gun
Open The Hole Of Naval Gun Room
Construction Of Water Supply Pipe
Construction In The Running Room
Put Relevan Equipment In Gun Room
Electronic 1 Room
CIC Room

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

6
15
3
5
20
20
4
4

BERAT
MATERIAL
(Ton)
7,165
10,500
3,050
2,550
18,163
15,145
1,050
1,100

PRODUKTIVITAS
NORMAL HARIAN
(Ton/Days)
1,194
0,700
1,016
0,510
0,908
0,757
0,262
0,275
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NAMA AKTIVITAS

DURASI
(Days)

Electronic 2 Room
Gangway
Transducer Room
Machinery Part Store
Electricpart Store

5. Produktivitas Percepatan

Percepatan hanya dilakukan pada
lintasan kritis pekerjaan hull adaptability
modification pada proyek pemasangan
combat system yang dilakukan pada
Kapal Cepat Rudal 60M.
Pada penelitian ini dilakukan perhitungan
dari beberapa alternatif percepatan
sehingga dapat diketahui alternatif
percepatan yang lebih efektif. Alternatif
percepatan tersebut dilakukan dengan 3
cara yaitu:

4
4
4
4
4

BERAT
MATERIAL
(Ton)
1,150
1,050
1,050
1,100
1,216

PRODUKTIVITAS
NORMAL HARIAN
(Ton/Days)
0,287
0,262
0,262
0,275
0,304

1. Alternatif A percepatan dengan
menambah jam kerja: dilakukan dengan
cara menambah jam kerja hal ini
dilakukan agar biaya akibat percepatan
tidak terlalu besar sehingga dapat
memperkecil
pengeluaran
akibat
percepatan.[7]
Perubahan jam kerja dapat di lihat pada
Tabel 6 dimana terdapat penambahan
jam kerja yang pada awalnya 8 jam
menjadi 11 jam kerja perminggu
sedangkan produktifitasnya dianggap
produktif 80% dari jam kerja normal.

Tabel 6. Produktivitas Harian Normal Pada Lintasan Kritis
No Uraian
1
2
3
4
5
6

Masuk perusahaan
Istirahat siang
Mulai kerja
Istirahat
Lembur
Keluar Perusahaan

Hari
Ke-1
07.30
11.30
12.30
17.00
18.00
21.00

Produktivitas percepatan dapat
dilakukan
dengan
menambah
produktivitas harian normal dengan
produktivitas harian hasil percepatan.
Dengan
rumus
sebagai
berikut
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Waktu kerja
Hari
Hari
Hari
Hari
Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5
07.30 07.30 07.30 07.30
11.30 11.30 11.30 11.30
12.30 12.30 12.30 13.00
17.00 17.00 17.00 17.00
18.00 18.00 18.00 18.00
21.00 21.00 21.00 21.00
:Produktivitas Percepatan = Produktivitas
normal harian +(produktivitas normal per
jam × Effisiensi × jam lembur)
Perhitungan produktivitas harian hasil
percepatan Alternatif A dapat
dilihat pada Tabel 7. Alternatif B dilakukan
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kerja shift :
dengan
diadakannya
kerja shift maka aktifitas proses produksi
diharapkan mencapai target tepat waktu.
Alternatif ini dilakukan untuk lebih
mempercepat
pekerjaan
sehingga durasi pekerjaan semakin
singkat.[8]
Produktivitas percepatan
dapat dilakukan dengan menambah
produktivitas harian normal dengan
produktivitas harian hasil percepatan.
Dengan rumus sebagai berikut
:
Produktivitas Percepatan = Produktivitas
normal harian+((produktivitas normal
harian×jumlah jam tambahan )/(jumlah
jam normal. Perhitungan produktivitas
harian hasil percepatan Alternatif B dapat
dilihat pada Tabel 7

3. Alternatif C penambahan tenaga kerja :
dilakukan dengan menambah jumlah
pekerja yaitu menambah 1 grup pada tiap
aktivitas pekerjaan. 1 grup berisi 3 tenaga
kerja. Alternatif ini dilakukan untuk lebih
mempercepat pekerjaan sehingga durasi
pekerjaan semakin singkat.[9]
Produktivitas percepatan dapat
dilakukan
dengan
menambah
produktivitas harian normal dengan
produktivitas harian hasil percepatan.
Dengan rumus sebagai berikut :
Produktivitas
Percepatan
=
Produktivitas
normal
harian
+((produktivitas normal harian×jumlah
grup tambahan )/(jumlah grup normal)
Perhitungan produktivitas harian hasil
percepatan Alternatif C dapat dilihat pada
Tabel 7

Tabel 7. Produktivitas Percepatan Harian Dengan Alternatif A, Alternatif B dan Alternatif C

NAMA AKTIVITAS

Dismantling Foundation On For Deck
Construction Of Naval Gun
Open The Hole Of Naval Gun Room
Construction Of Water Supply Pipe
Construction In The Running Room
Put Relevan Equipment In Gun Room
Electronic 1 Room
CIC Room
Electronic 2 Room
Gangway
Transducer Room
Machinery Part Store
Electricpart Store

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

PRODUKTIVITAS PERCEPATAN
HARIAN (Ton/Days)

A

B

C

1,552
0,910
2,336
0,663
1,180
0,984
0,340
0,360
0,373
0,340
0,340
0,360
0,400

2,388
1,400
2,032
1,020
1,816
1,514
0,524
0,550
0,574
0,524
0,524
0,550
0,608

1,910
1,120
1,625
0,816
1,453
1,211
0,420
0,440
0,460
0,420
0,420
0,440
0,487
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antara volume pekerjaan dengan
produktivitas percepatan.[10] Dengan
rumus sebagai berikut :
Durasi Percepatan = (Tonase Pekerjaan
(Ton)) / (Produktivitas Pekerjaan
(Ton/Day).Hasil perhitungan durasi
percepatan dapat dilihat pada Tabel 8.

6. Durasi Percepatan

Peningkatan
produktivitas
harian
menyebabkan durasi penyelesaian
aktivitas semakin cepat dibanding waktu
penyelesaian proyek normal. Durasi
percepatan didapatkan dari pembagian

Tabel 8. Durasi Percepatan

NAMA AKTIVITAS
Dismantling Foundation On For Deck
Construction Of Naval Gun
Open The Hole Of Naval Gun Room
Construction Of Water Supply Pipe
Construction In The Running Room
Put Relevan Equipment In Gun Room
Electronic 1 Room
CIC Room
Electronic 2 Room
Gangway
Transducer Room
Machinery Part Store
Electricpart Store

DURASI
NORMAL
(Day)
6
15
3
5
20
20
4
4
4
4
4
4
4

Berdasarkan penelitian yang
dilakukan (Danyanti, 2010) optimasi
pelaksanaan proyek dengan metode
PERT dan CPM studi kasus Twin Tower
Building
Pascarjana
UNDIP,
menunjukkan hasil bahwa durasi waktu
optimal proyek adalah 150 hari dengan
alternatif sub kontrak dari waktu normal
175 hari dengan menggunakan metode
PERT dan CPM pembangunan Twin
Tower Building Pascasarjana UNDIP
menjadi lebih cepat. Oleh karena itu,
dalam penelitian ini peneliti mencoba
mempersingkat waktu pelaksanaan
proyek pemasangan Combat System
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DURASI PERCEPATAN (Day)

A

B

C

5
12
1
4
15
15
3
3
3
3
3
3
3

3
8
2
3
10
10
2
2
2
2
2
2
2

4
9
2
3
13
13
3
3
3
3
3
3
3

Kapal Cepat Rudal 60M agar dapat
selesai lebih cepat.
SIMPULAN
Hasil analisa dengan metode
PERT
dan
CPM
didapatkan
perbandingan
durasi
percepatan
pekerjaan yang berada di jalur kritis
dengan menggunakan tiga alternatif yaitu
alternatif A (menambah jam kerja),
alternatif B (sistem kerja shift) dan
alternatif C (penambahan tenaga kerja).
Maka didapatkan durasi waktu yang
paling optimal yaitu menggunakan
percepatan alternatif B (sistem kerja
shift). karena alternatif B memiliki durasi
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waktu yang pendek dibandingkan dengan
alternatif A dan C.
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PENGARUH PENGGUNAAN CANTING ELEKTRIK TERHADAP HASIL
BATIK DAN KUALITAS BATIK TULIS MAHASISWA
SENI RUPA UNIPA SURABAYA
Suparman1, Herman Sugianto2
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Soeparman14@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data Pengaruh Canting Elektrik Terhadap Hasil
Batik dan Kualitas Batik Tulis, ditinjau dari aspek penggunaan canting elektrik yang dilakukan oleh
pengrajin batik dengan penggunaan canting elektrik sebagai media membatik tulis bagi mahasiswa
seni rupa Unipa surabaya. Sasaran penelitian ini adalah pengunaan alat cantikelektrik sebagai
media untuk membuat batik tulis. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan analisadan
menguji hasil batik tulis dari kualitas, kekuatan warna, motif, estetika dan cara pengerjaan pada
aplikasi jenis kain terhadap kain katun dan kain mori dengan melakukan serangkai uji coba oleh
mahasiswa program studi Seni Rupa semester 6. Dalam penelitian ini populasi adalah mahasiswa
seni rupa angkatan 2014 sejumlah 35 mahasiswa. Adapun cara pengambilan data sampel adalah
10 lembar kain yang terdiri dari serat katun mori dengan potongan masing-masing berukuran 50cm
x 100cm, jumlah kain yang digunakan dalam pengujian ini diambil masing-masing sebanyak 10
lembar yang akan mengalami proses pewarnaan dengan sistem celup. Teknik analisis data pada
penelitian ini adalah dengan menganalisis Pengaruh Penggunaan Canting Elektrik Terhadap Hasil
Batik dan Kualitas Batik Tulisditinjau dari kualitas, kekuatan warna, motif, estetikayang dihasilkan
setelah mengalami serangkaian proses penyelesaian teknik membatik. Kemudian ditarik suatu
kesimpulan dari Pengaruh Penggunaan Canting Elektrik Terhadap Hasil Batik dan Kualitas Batik
Tulis, darikualitas, kekuatan warna, motif, dan estetikakemudian berdasarkan bukti dihitung secara
statistik dengan rumus Uji T.Dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan bagi
masyarakat pada umumnya dan pada pengrajin batik pada khususnya. Begitu pula dalam proses
pembelajaran membatik disekolah-sekolah, mengingat batik sebagai warisan budaya bangsa
Indosesia dari hasil tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran.
Kata kunci: Canting Elektrik, batik tulis, Kualitas.

ABSTRACT
The purpose of this research was to obtain data on the influence of Canting Batik Results
Against Electrical and quality of Batik, reviewed aspects of the use of canting electrically made by
craftsmen with the use of batik canting electrically as a medium How to write for the student fine art
Unipa surabaya. The target of this research is the use of cantikelektrik as a media tool to make batik.
Research using the method of experiments with analisadan test results of quality of batik, the strength
of the colors, motifs, aesthetic and how to work on the application type of the fabric against the cotton
cloth and shroud by performing a series of tests by Fine arts study program students semester 6. In
this study population is a student of fine arts force 2014 a number of 35 students. As for how data
retrieval sample is 10 pieces of cloth consisting of cotton fiber mori with pieces each measuring 50
cm x 100 cm, the amount of fabric used in this test is taken each of as many as 10 pieces that will
experience the process staining with the dye. Technique of data analysis in this research is to analyze
the effect of the use of Canting Electrically Against the results and quality of Batik Batik Tulisditinjau
from quality, the strength of the colors, motifs, produced after a series of estetikayang checkout
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process to make batik techniques. Then a conclusion drawn from the influence of the use of Canting
Electrically Against Results of Batik and Batik, darikualitas Quality, the strength of the colors, motifs,
and estetikakemudian based on evidence of statistically computed with the formula t test. From the
analysis results are expected to be utilized for the society in General and on the batik craftsmen in
particular. Similarly, in the process learning making batik disekolah-sekolah, given the nation's
cultural heritage batik Indosesia from those results can be used as a reference in the learning
process.
Keyword: Electric, Canting batik, quality

PENDAHULUAN
Secara etimologi, kata batik
berasal dari bahasa Jawa, “amba” yang
berarti lebar, luas, kain; dan “titik” berarti
titik atau matik (kata kerja membuat titik)
yang kemudian berkembang menjadi
istilah
“batik”,
yang
berarti
menghubungkan titik-titik menjadi gambar
tertentu pada kain yang luas atau lebar.
Batik juga mempunyai pengertian segala
sesuatu yang berhubungan dengan
membuat titik-titik tertentu pada kain mori.
Batik identik dengan suatu teknik
(proses) dari mulai penggambaran motif
hingga pelorodan. Salah satu ciri khas
batik adalah cara penggambaran motif
pada kain yang menggunakan proses
pemalaman, yaitu menggoreskan malam
(lilin) yang ditempatkan pada wadah yang
bernama canting dan cap. Namun
sebelum sang pembantik melelehkan
malam di kain putih, banyak langkah yang
harus dikerjakan pada kain putih tersebut.
Persiapannya berupa pencelupan dalam
minyak tumbuh-tumbuhan serta larutan
soda.Gunanya untuk memudahkan
malam melekat dan zat warna meresap.
Setiap kali kain akan diberi warna lain,
bagian-bagian yang tidak boleh terkena
zat warna ditutup dengan malam,
sehingga makin banyak warna yang
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dipakai untuk menghias kain batik,
semakin lama proses pekerjaan tersebut.
Batik mengacu pada dua
hal.Pertama adalah teknik pewarnaan
kain dengan menggunakan malam untuk
mencegah pewarnaan sebagian dari
kain.Teknik ini disebut wax-resist
dyeing.Kedua, batik adalah kain atau
busana yang menggunakan motif-motif
tertentu yang memiliki kekhasan pada
setiap daerahnya masing-masing.
Batik
merupakan
ekspresi
budaya yang memiliki makna simbolis
yang unik dan nilai estetika yang tinggi
bagi masyarakat Indonesia ("Menelusuri
Sejarah Batik Indonesia", par. 4).Dari
timur sampai ke barat, pulau-pulau di
Indonesia memiliki corak batik yang
menjadi ciri khas masing-masing
daerah.Di Pulau Jawa sendiri, banyak
daerah yang telah menjadi daerah
penghasil batik seperti Jogja, Solo,
Cirebon, Tegal, Banten, Indramayu,
Pekalongan, Tulungagung, Sidoarjo,
Madura, dan masih banyak lagi.Salah
satunya adalah Mojokerto.
Desain memiliki peranan penting
dalam sebuah karya seni, baik itu seni
kriya yang salah satu wujudnya adalah
batik ataupun seni rupa lainnya. Batik
merupakan salah satu dari seni kriya,
adaupun syarat-syarat sebuah karya seni
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masuk dalam kategori seni kriya menurut
Sudarso (2006-107) adalah :
“..(1) sesuatu yang dibuat dengan
tangan, dengan kekriyaan yang tinggi, (2)
umumnya dibuat dengan sangat dekoratif
atau secara visual sangat indah, dan (3)
seringkali
merupakan
barang
guna.”Berdasarkan pernyataan diatas
batik dapat dikategorikan dalam seni kriya
karena
cara
pembuatannya
menggunakan tangan.
Selain merupakan karya seni yang
memiliki unsur desain yang tinggi, batik
juga memiliki makna simbol yang
tersendiri.Para nenek moyang terdahulu
membuat simbol-simbol yang terdapat
pada desain batik. Budiono Herusatoto
dalam “Simbolisme dalam Budaya Jawa”
(1991-28) menyatakan : “Kedudukan
simbol atau tindakan simbolis dalam religi
adalah merupakan relasi penghubung
antara komunikasi human-kosmis dan
komunikasi religious lahir dan batin.
Tindakan simbolis dalam upacara
religious merupakan bagian yang sangat
penting dan tidak mungkin dibuang begitu
saja, karena ternyata bahwa manusia
harus bertindak dan berbuat sesuatu
yang melambangkan komunikasi dengan
Tuhan”
Simbol yang terdapat pada batik
merupakan salah satu ungkapan bahasa
yang ingin disampaikan oleh para
pembuat desain kepada masyarakat
melalui bahasa simbol. Pengertian
bahasa simbol menurut Budiono
Herusatoto (1991-24) adalah :
“Bahasa simbolis yaitu bahasabahasa yang menggunakan simbolsimbol benda-benda, keadaan atau hal-

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

hal yang dibuat dan disepakati bersama
oleh kelompok masyarakat.”
Penggunaan
batik
apabila
ditinjau dari aspek seremonial, batik
digunakan sebagai pelengkap sarana
upacara adat, baik di lingkungan keraton
maupun di kalangan masyarakat
umumnya. Pada umumnya upacara
tersebut berkaitan dengan daur hidup
yakni kelahiran, perkawinan, dan
kematian (Hardjonagoro, 2007:194). Batik
yang digunakan oleh orang Jawa sebagai
sarana upacara sejak bayi lahir sampai
orang mati, yaitu antara lain sebagai
berikut:
1) Bayi lahir, batik dipakai sebagai sarana
upacara krobongan,
2) Membuang ari-ari, batik dipakai
sebagai sarana upacara gendongan,
3) Kandungan berusia 7 bulanan (mitoni),
batik
dipakai
sebagai
sarana upacara tingkeban,
4) Sukerta, batik dipakai sebagai sarana
upacara ruwatan,
5) Upacara yang berkaitan sebagai
leluhurnya upacara di Pantai
Selatan,
batik dipakai sebagai
sarana upacara labuhan,
6) Upacara perkawinan(mantu), memiliki
rangkaian upacara yang sangat
banyak,
7). Untuk menutup orang meninggal, batik
dipakai sebagai sarana lurub.
Batik yang menjadi ubarampe
pada masing-masing upacara ini, memiliki
motif dan makna tersendiri dalam
penggunaanya, tergantung dari fungsi
upacara itu sendiri. Misalnya saja kain
motif Sidomukti. Sidomukti berasal dari
kata sido, yang artinya terus-menerus dan
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mukti artinya hidup dalam berkecukupan
dan kebahagiaan. Artinya ragam hias ini
melambangkan suatu harapan masa
depan yang baik penuh kebahagiaan
yang kekal bagi kedua mempelai (Nian S.
Djoemena, 1986:12). Motif ini selain
digunakan pada upacara pernikahan,
dapat juga digunakan pada waktu
upacara siraman dalam upacara mitoni.
Hal ini disebabkan karena motif batik ini
mengandung makna permohonan dan
harapan yang baik bagi si pemakai
(Hoggopuro,2002:106).
Dengan banyak melakukan
eksperimentasi untuk mengeksplorasi
kandungan warna dan motif maka akan
sangat memperkaya jenis warna teknik
dan motif batik yang kita miliki dengan
demikian akan banyak pilihan ragam batik
yang akan kita gunakan. Eksperimen
dapat dimulai dari memilih jenis ragam
hias seni batik dan teknik melukis batik
dengan penggunaan canting elektrik dan
manual.Potensi sumber daya seni batik di
Indonesia yang melimpah merupakan
faktor
pendukung
yang
dapat
dimanfaatkan. Produk batik sudah banyak
disukai oleh seluruh lapisan masyarakat
dengan berbagai jenjang usia dari anakanak sampai dewasa. Produk batiktulis
dapat dijadikan potensi unggulan produk
daerah di pasar global untuk memberikan
ciri tidak menutup kemungkinan Program
studi Seni Rupa bisa menjadi pioner
terciptanya banyak ragam karya Batik
Dari Implimentasi Dan Pengembangan
Batik-Batik Di Seluruh Daerah Di
Indonesia.Pengaruh
Penggunaan
Canting Elektrik Terhadap Hasil Batik
Dan Kualitas Batik Tulis
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Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Penggunaan Canting
Elektrik Dalam Membatik Tulis?
2. Adakah
Pengaruh Penggunaan
Canting Elektrik Terhadap Hasil Batik
Dan Kualitas Batik Tulis?
TujuanDan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
Untuk
Mengetahui
Pengaruh
Penggunaan Canting Elektrik Terhadap
Hasil Batik Dan Kualitas Batik Tulis?
Penelitian Ini Diharapkan Dapat
Memberikan Informasi Kepada Para
Pengerajin Pengaruh Penggunaan
Canting Elektrik Terhadap Hasil Batik
Dan Kualitas Batik Tulis, Untuk
Meningkatkan Produktifitas Hasil Batik
Dan Nilai ekonomi yang tinggi yang
memiliki potensi pasar sebagai komoditas
produk unggulan Indonesia memasuki
pasar global dengan daya tarik pada
karakteristik yang unik, etnik, dan
eksklusif.
Manfaat Penelitian
Semoga penelitian ini dapat
digunakan sebagai bahan informasi bagi
para pengerajin batik tentang bagaimana
cara proses melukis motif batik yang lebih
efektif dan efisien dengan menggunakan
canting elektrik ditinjau dari kekuatan
hasil batik dan kualitas batik tulis, ragam
hias dan kualitas keseluruhan dari produk
batik yang dihasilkan. Serta dapat
dijadikan sebagai sumber bahan kajian
mengenai teknik eksplorasi rekayasa
metode membatik sebagai upaya
pemanfaatan kekayaan sumberdaya
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alam yang melimpah dan juga sebagai
salah satu upaya pelestarian budaya.

proses ngèngrèng. Kemudian, proses
selanjutnya dilakukan di luar keraton dan
lambat laun kesenian batik keraton ini
ditiru oleh rakyat terdekat bahkan meluas
menjadi pekerjaan kaum wanita dalam
rumahtangganya dalam mengisi waktu
senggang. Kegiatan ini
memacu
tumbuhnya usaha batik tulis di luar
keraton hingga semakin lama semakin
berkembang menjadi usaha yang tidak
hanya meneruskan pekerjaan dari
keraton, melainkan menjadi sebuah
industri. Selanjutnya, batik yang tadinya
hanya berfungsi sebagai
pakaian
keluarga keraton, kemudian bergeser
menjadi pakaian rakyat yang digemari
baik wanita maupun pria. Bahan kain
putih yang dipergunakan pada waktu itu
adalah merupakan hasil tenunan sendiri
(Sri Soedewi Samsi, 2007:3).
Di dalam kategori sejarah budaya
Jawa, dikenal adanya budaya desa
(budaya alit) dan budaya keraton, yang
masing-masing budaya tersebut memiliki
ciri-ciri tersendiri. Kebudayaan keraton
(budaya ageng) memiliki sifat halus,
formal, terikat oleh aturan ketat, dan
sophisticated dengan selera serta gaya
yang rumit, ngremit, ngrawit, bahkan kaya
keindahan (Gustami, 2000 : 31-32).
Budaya alit memiliki ciri yang berlainan
dengan budaya ageng antara lain, yaitu:
sederhana, spontan, kasar, dan biasanya
mengambil corak, serta warna dari alam
sekitarnya. Pada dasarnya, semua
bentuk seni dianggap berasal dari ritual
kuno, tetapi seni istana ini sudah berada
pada tahap evolusi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan seni primitif yang

Teknik Pembuatan Batik
Pada awalnya, proses pembuatan
batik secara keseluruhan, sejak
penciptaan dan pembuatan ragam hias
hingga proses pencelupan terakhir,
dilakukan di dalam keraton dan dibuat
khusus untuk keluarga raja, serta untuk
tujuan-tujuan keupacaraan. Hal ini
dilakukan sebagai bentuk kepasrahan
kepada Tuhan bahwa di dalam diri tiap
manusia memiliki jiwa yang berasal dari
Sang Pencipta (Elliot,2004:63). Namun
sekarang, pembuatan batik lebih
berkembang di luar keraton daripada di
dalam keraton sendiri. Hal ini disebabkan
karena, kebutuhan wastra batik di
lingkungan keluarga dan kerabat keraton
semakin meningkat, sehingga tidak
memungkinkan lagi bergantung pada
para putri dan abdi dalêm keraton.
Keadaan inilah yang menyebabkan
munculnya kegiatan pembatikan di luar
keraton (Doellah, 2002:55).
Pembatikan di luar keraton ini
tidak lagi dilakukan oleh para putri dan
abdi dalêm, tetapi dikelola oleh kerabat
keraton dan abdi dalêm yang tinggal di
luar keraton. Kegiatan ini awalnya hanya
dalam bentuk kegiatan rumahan biasa
dan bertujuan untuk memenuhi wastra
dalam lingkungan keraton, namun
semakin lama kegiatan ini tumbuh
menjadi sebuah industri yang dikelola
oleh para saudagar. Penyebab lain
keluarnya budaya keraton tersebut
adalah bahwa proses pembuatan batik di
keraton, umumnya hanya sampai pada
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baru pada tahap awal-awal tersebut
(Jennifer Lindsay, 1991:14-16).
Penjelasan ini sesuai dengan
pendapat Arnold Hauser mengenai
bentuk budaya elite, yang menjelaskan
bahwa masyarakat elite merupakan
kelompok masyarakat yang menghargai
hal-hal yang bersifat kokoh, dan
merupakan kelompok penyokong seni
yang berselera tinggi, kaku dan keras,
serta memiliki tendensi pada kestabilan
(kemapanan). Kemudian ia menjelaskan
pula bahwa sejak awal karya seni ini
berbeda dan berasal dari lingkungan yang
berstrata sebagai bagian dari suatu
monopoli budaya, serta memandang
karya seni yang berasal dari
budayanyalah yang dianggap paling
otentik, daripada karya seni lain yang
berasal dari budaya yang lebih rendah
(Arnold Hauser, 1982:556-561).
Namun demikian, kedua bentuk
budaya tersebut dalam kenyataannya
selalu terjadi hubungan timbal balik
antara budaya istana dan budaya rakyat
budaya pedesaan atau budaya alit
(Gustami, 1991:14). Maksudnya adalah
bahwa desa, selain merupakan sumber
potensi yang berbakat di berbagai bidang
seni budaya, juga menjadi sumber utama
yang dapat memberikan kontribusi positif
kepada raja (penguasa keraton) dalam
pengembangan seni budaya, sebaliknya
keraton memberikan contoh dan teladan
mengenai hal-hal yang berkualitas tinggi
untuk ditiru dan dihormati masyarakat
desa (Lindsay, 1991:14-15). Dengan kata
lain, seni rakyat memberikan bahan bagi
seni istana untuk berkembang dan
menjadi lebih kuat, sebaliknya seni istana
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memberi inspirasi kepada perkembangan
ragam bentuk seni rakyat. Dalam
memperhalus bentuk-bentuk seni rakyat,
istana mengubah ’ritual primitif’ menjadi
‘renungan religius’ dan sebaliknya bentuk
seni rakyat sederhana dan spontan, serta
memiliki hubungan erat dengan konsepkonsep religius kuno (Lindsay, 1991:16).
Penghalusan terhadap pola-pola batik
rakyat
tersebut,
seperti
halnya
penghalusan terhadap seni-seni tari,
wayang, dan keris, bertujuan untuk
meligatimasi keberadaan keraton pada
saat itu. Cara berpikir yang jelas, teratur,
dan formal, serta keterkaitan antara polapola utama pembentuk ragam hias
dengan latar belakangnya adalah
beberapa hal yang melatari proses
pembentukan dan penghalusan karyakarya batik keraton.
Salah
satu
pendapat
Soedarmono mengenai penghalusan
kebudayaan tersebut adalah bahwa
keraton yang telah mengalami krisis
kekuasaan politik dan ekonomi, karena
adanya dominasi VOC, dipaksa untuk
menjadi kekuatan cultural yang bercorak
agraris yang telah semakin terputus dari
dinamika pasar dan pemikiran keagaman.
Menurutnya, zaman inilah ketika Jawa
mengalami apa yang disebut oleh
seorang ilmuwan Belanda sebagai
“periode Bizantium”, yaitu ketika
perhatian utama keraton tertuju pada
penghalusan
kebudayaan,
cultural
refinement, bukan lagi pada kegairahan
politik dan ekonomi. Oleh sebab itu,
kebudayaan Jawa yang berpusat di
keraton bentuknya semakin halus dan
canggih, tetapi dunia riil yang dinamis
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telah dikuasai oleh kekuatan lain. Simbol
dan bentuk yang dihasilkan oleh proses
cultural refinement inilah yang kemudian
dianggap dan diperlakukan sebagai
perwujudan yang otentik dari great
tradition, serta menjadi model bagi little
traditions, atau desa-desa yang berada di
bawah kekuasaan keraton (Soedarmono,
2006:2).
Pembuatan motif batik dalam
perkembangannya
mengalami
perkembangan baik dari aspek bahan
maupun teknik. Dahulu kita mengenal
batik hanya dengan media kain, akan
tetapi dewasa ini bahan yang cukup
variataif yang bisa digunakan dan
tekniknya-pun
cukup
bervariatif.
Perkembangan Motif batik tersebut
berakar dari motif batik istana atau kraton
yang dikembangkan oleh para perajin
batik tiap daerah dengan teknik, ornamen
dan desain khas para pedagang. Motif
batik Laweyan erat kaitannya pula
dengan motif dasar para perajin tersebut.
Pengembangan motif dan teknik tersebut
setiap perajin tentu saja mempunyai
orientasi yang berbeda, meski secara
umum pembuatan batik tersebut masih
menggunakan teknik tutup celup. Teknik
membuat batik adalah proses pekerjaan
dari mori batik sampaimenjadi kain batik.
Proses pengolahan batik secara umum
meliputi:
1. Proses Persiapan Bahan Baku
a. Persiapan Bahan Baku Mori
Proses persiapan bahan baku mori
terdiri
dari
proses-proses
penyediaan mori, perendaman,
pengetelan, penganjian tipis,
penghalusan

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

permukaan mori dan pemolaan.
Adapun maksud dari tahapan di
atas
dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. perendaman dan pengetelan,
dimaksudkan untuk menstabilkan
dimensi,terhilangkan kanji dan zat
finish
lain,
2. penganjian tipis dilakukan untuk
mendapatkan permukaan yang
rata,
sehingga
memudahkan
proses
pembatikan dan penghilangan lilin
batik,
3. penghalusan permukaan mori
dilakukan agar pemolaan dapat
lebih mudah
dilaksanakan.
b. Persiapan Bahan Baku Lilin
Proses persiapan bahan baku lilin
batik, lilin batik dibuat dari
bermacam-macam bahan yang
dicampur menjadi satu dengan
perbandingan
tertentu sesuai dengan sifat lilin
yang di kehendaki. Bahan-bahan
yang
digunakan dalam pembuatan lilin
batik terdiri dari gondorukem,
damar
mata
kucing, parafin, lilin tawon, gajih
atau lemak binatang, minyak
kelapa,
dan
lilin batik bekas lorodan, tetapi tidak
semua bahan tersebut di atas ada
dalam
pembuatan lilin batik.
2.
Proses
Pembatikan
Adalah proses pelekatan lilin batik
pada mori batik sesuai dengan pola
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yang diinginkan. Ada beberapa
cara,
antara
lain
:
a) Pelekatan lilin secara tulis
dengan alat canting tulis, urutan
pengerjaannya
sebagai berikut:
1.
Pembatikan
Klowong,
2. Pembatikan Isen-isen.
b)
Pembatikan
Tembokan,
pengerjaannya sebagai berikut:
1.
Pembatikan
Klowong,
2.
Pembatikan
Isen-isen,
3.
Pembatikan
Tembokan.
Ketiga tahapan pembatikan dengan
alat canting tulis dikerjakan pada
dua
permukaan.
c) Pelekatan lilin dengan alat cap,
urutan pengerjaannya adalah
sebagai
berikut:
1. Pencapan Klowong dan Isenisen.
2.
Pencapan
Tembokan.
Untuk bahan mori yang tebal dan
rapat
kedua
urutan
pengecapandilakukan pada kedua
permukaan bahan, sedangkan
untuk
bahan
mori
yang
tipispengecapan dilakukan hanya
pada satu permukaan saja.
3.
Proses
Pewarnaan
Proses pewarnaan batik dilakukan
pada suhu kamar dan secara garis
besar dilakukan dengan dua cara,
yaitu
:
a) Pewarnaan secara coletan, jenis
warna yang digunakan antara lain
zat
warnarapid, zat warna indigosol dan
zat
warna
reaktif.
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b) Pewarnaan secara celupan, zat
warna yang digunakan dalam
pewarnaan batiksecara celupan
antara lain zat warna napthol, zat
warna indanthrene, zat warna
kreaktif dan zat warna soga alam.
4. Proses Pelepasan Lilin Batik
Terdiri dari 2 cara pelepasan, yaitu
a) Proses kerokan (proses
pelepasan sebagian lilin) adalah
proses
pelepasan
sebagian batik cengan cara dikerok
dan untuk penyempurnaan proses
ini
diperlukan adanya penyikatan
dimana terlebih dahulu dalam
larutan
kostik
soda.
b) Proses lorodan (proses
pelepasan seluruh lilin) adalah
proses
pelepasan
lilin
batik dengan cara direbus dalam air
mendidih yang diberi kanji atau
soda ataunatrium silikat tergantung
jenis bahan zat warna yang
digunakan
supaya
proses pelepasan lilin secara
keseluruhan dapat sempurna.
5.
Proses
Penyelesaian
Maksud dari proses penyelesaian
adalah memperbaiki penampilan
produk batik yang dihasilkan,
termasuk meningkatkan ketahanan
warna
dan
pengemasan (Anonim, 1997).
6. Proses penggunaan alat dan
bahan:
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a. Canting Elektrik

Gambar 1. Canting Elktrik
b. Malam bahan batik

Gambar 2. malam
c. Kain primisima bahan batik

Gambar 3. Kain Primisima Bahan Batik
d. Desain motif batik

Gambar 4. Desain motif batik
METODE
3.1 Pendekatan Penelitian
Sesuai
dengan
fokus
penelitian dan tujuan penelitian yang
telah diuraikan pada sub bab di atas,
maka penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan menggunakan uji
statistik Uji T, serta melakukan
eksperimen dengan melakukan
proses analisis hasil batik tulis
dengan menggunakan canting
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elektrik terhadap hasil batik dan
kualitas batik tulis.
3.2 Data dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini
adalahhasil membatik yang telah
dilaksanakan dengan menggunakan
dua media yang berbeda, yakni
canting elektrik dan hasil membatik
tulis.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Dalam
penelitian
ini
pengumpulan data yang dilakukan
adalah pengambilan data dari kain
katun/mori hasil proses pewarnaan.
Setelah dilakukan proses pewarnaan
kemudian akan melakukan analisis
motif serta kekuatan warna pada kain
tersebut. Analisis motif dan kekuatan
warna dilakukan dengan cara
mengambil ke 10 sampel kain
katun/mori hasil proses pewarnaan,
kemudian
dilakukan
proses
pencucian yaitu dengan memasukan
semua sampel kain ke dalam mesin
cuci yang diberi diterjen, diaduk
selama 10 menit kemudian diambil
sebanyak 1 lembar kain katun/mori
setelah itu proses pengeringan dan
pembilasan. Hasil pencucian tersebut
kemudian diamati dan dicatat
bagaimana motif dan
kekuatan
warna pada kain tersebut setelah
mengalami proses pencucian. Begitu
seterusnya setiap 10 menit sekali
akan diambil satu persatu sampai
pada potongan kain yang ke 10.
3.4 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada
penelitian ini adalah pengaruh
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penggunaan
canting
elektrik
terhadaphasil batik dan kualitas batik
tulis,yang
dihasilkan
setelah
mengalami serangkaian proses
penyelesaian teknik membatik.
Kemudian dianalisis kemudian
disimpulan
dari
pengaruh
penggunaan
canting
elektrik
terhadaphasil batik dan kualitas batik
tuliwaktu penyelesaian membatik
dengan penjabaran berdasarkan
bukti dihitung secara statistik dengan
menggunakan rumus Uji T.
Prinsip pengujian uji ini adalah
melihat perbedaan variasi kedua
kelompok data, sehingga sebelum
dilakukan pengujian, terlebih dahulu
harus diketahui apakah variannya
sama (equal variance) atau
variannya di uji berdasarkan rumus:

Data dinyatakan memiliki varian
yang sama (equal variance) bila F-Hitung
< F-Tabel, dan sebaliknya, varian data
dinyatakan tidak sama (unequal variance)
bila F-Hitung > F-Tabel. Bentuk varian
kedua kelompok data akan berpengaruh

HASIL KERJA DAN EVALUASI
KINERJA PROGRAM
A. Indikator
Kriteria Evaluasi
Penjelasan dan proses pembuatan
motif batik:
1. Persiapan bahan dan
pperalatan yang dipakai
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pada nilai standar error yang akhirnya
akan membedakan rumus pengujiannya
3.5 Instrumen Penelitian
N
o.

A

B

C

Proses Penelitian
Indikator

Proses
pembuat
an motif
batik

Proses
pencelup
an
a. Katun
b. mori

Kekuatan
pewarna
alami
terhadap
serat
a. Katun
b. Mori

a)
Persi
apan
baha
n
dan
peral
atan
yang
dipa
kai

Pros
es
mord
antin
g
baha
n
teksti
l

Pros
es
penc
ucia
n/pe
ngel
orota
n

II
Pengu
kuran
jumlah
zat
warna
yang
dibutuh
kan
berdas
arkan
berat
bahan
kain
Pembu
atan
larutan
fixer
(pengu
nci
warna)

Proses
pengeri
ngan

I

III

IV

Mende
sain
motif
batik
tulis

men
canti
ng

Proses
pencel
upan
bahan
tekstil
pada
kain
yang
telah
decanti
ng
(didesa
in)
Pencat
atan
hasil
kekuat
an
warna
terhad
ap
pencuc
ian/pen
gelorot
an

Pros
es
peng
ering
an

Men
yimp
ulka
n
hasil
pene
litian

a. Pengkuran jumlah zat
warna yang dibutuhkan
berdasarkan berat bahan
kain.
b. Mendesain atau memotif
kain yang telah disiapkan
c. Mencanting.
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2. Menjelaskan proses
pewaranaan/pencelupan
kain katun, kain mori:
a. Proses mordating
b. Pembuatan larutan fixer
(pengunci warna)
c. Proses pencelupan bahan
tekstil yang telah decanting
berdasarkan desain yang
telah ditetukan.
d. Pengeringan dari hasil
pencelupan warna
3. Kekuatan pewarna terhadap
serat kain mori,katun:
a. Proses pencucian dan
pengelorotan terhadap kain
yang telah diberi warna
b. Proses pengeringan
c. Pencatatan hasil kekuatan
warna terhadap
pencucian/pengelorotan.
d. Proses pengeringan dan
menyimpulkan hasil
penelitian.
e. Hasil canting menggunakan
canting elektrik

Gambar 5. Foto hasil canting elektrik
oleh mahasiswa Seni Rupa
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Gambar 6. Hasil canting elektrik
Berdasarkan
hasil
yang
diperoleh dari penggunaan canting
elektri, hasil yang diperoleh lebih
rapi, lebih cepat dan kwalitasnya
lebih baik dibanding menggunakan
canting
manual,
sehingga
memberikan stimulus posistif buat
mahasiswa untuk lebih tekun dalam
proses pembelajaran batik.
B. Analisis Data
Analisis data yang
dipakai adalah jenis data
kuantitatif yakni jenis data
berbentuk angka seperti hasil
skor angket yang menguraikan
beberapa
fakta
untuk
menggambarkan
variable
mandiri
tanpa
membuat
perbandingan
atau
menhubungkan dengan variable
lain.
Analisis data dilakukan
untuk mengetahui perilaku
mahasiswa dalam penggunaan
canting
elektrik
dengan
memberikan skor pada setiap
jawaban dengan kriteria sebagai
berikut:
1. Pengetahuan
Kriteria penilaian didapatkan dari
jumlah skor yang diperoleh yaitu
dengan menggunakan skala
likert:
a. Jawaban “a” diberi nilai : 5
b. Jawaban “b” diberi nilai : 3
c. Jawaban “c” diberi nilai : 1
2. Sikap
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Kriteria penilaian di dapat dari
jumlah skor yang diperoleh yaitu
dengan menggunakan skala
likert:
a. Jawaban “a” diberi nilai : 5
b. Jawaban “b” diberi nilai : 4
c. Jawaban “c” diberi nilai : 3
d. Jawaban “d” diberi nilai : 2
e. Jawaban “e” diberi nilai : 1
3. Tindakan
Kriteria penilaian di dapat dari
jumlah skor yang diperoleh yaitu
dengan menggunakan skala
Gutman:
a. Jawaban “ya” diberi nilai : 3
b. Jawaban “tidak” diberi nilai:
1
1. Hasil Analisis Evaluasi
Pelaksanaan Program
Setelah dilakukan
analisis dengan menggunkan
skala Likert dan Skala Guttman
maka diperoleh hasil nilai
secara keseluruhan responden
pada masing-masing komponen
kemudian dibagi dengan jumlah
responden. Hasil perhitungan
dapat dilihat pada table 1
sebagai berikut:
Tabel 1 : Hasil Nilai
Secara Keseluruhan
Penget Sik Tind Peril
ahuan ap akan aku
88
92
40
73
Untuk mengetahui keterkaitan
masing-masing komponen maka
dilakukan analisis jawaban butir
angket responden
Tabel 2: Analisis Nilai
Jawaban
Butir
Angket
Responden
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

No.
Ang
ket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pengetah
uan

Sik
ap

Tinda
kan

100
70
80
80
100
100
100
100
100
90
90
80
90
90
90
80
60
70
80
90

100
100
90
90
90
90
90
90
90
90

100
100
40
30
30
30
40
30

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan maka dapat diambil
kesimpulan
bahwa
Pengaruh
Penggunaan Canting Elektrik Terhadap
Hasil Batik dan Kualitas Batik Tulis
Mahasiswa Seni Rupa Unipa Surabaya
cukup baik dengan nilai = 73 dalam hal
penerapan teknologi canting elektrik
berpengaruhTerhadap Hasil Batik dan
Kualitas Batik Tulisdengan nilai
pengetahuan = 88, sikap = 92 dan
tindakan = 40
Berdasarkan data tersebut maka
dapat diambil kesimpulan ada Pengaruh
Penggunaan Canting Elektrik Terhadap
Hasil Batik dan Kualitas Batik Tulis
sehingga para mahasiswa memiliki
pengetahuan dan sikap baik dalam hal
penerapan teknologi membatik dengan
menggunakan canting elektrik Terhadap
Hasil Batik dan Kualitas Batik Tulis dan
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paradigma baru bagi mahasiswa seni
rupa bahwa penggunaan canting elektrik
sebagai media membatik walaupun tidak
meninggalkan canting manual. Hal
tersebut sangat penting sebagai media
pembelajaran.
Dari hasil analisis laboratorium
ditinjau dari sisi Hasil Batik dan Kualitas
Batik Tulis yang dihasilkan canting
elektrik pekat dan kuat dan rapi.karena
proses
pengerjaan
baik
mulai
pencantingan ditinjau dari perapiannya
stabil karena mnggunakan elektrik, serta
malam yang digoreskan dalam desain
batik hasilnya lebih rapi karena perapian
dalam canting elektrik labih statbil.
Sehingga warna rapi dan merata.
Cara kerjanya juga mudah, hanya
tinggal memasukkan lilin keras ke dalam
tabung dan menunggu sebentar agar lilin
itu cair.sehingga warna yang dihasilkan
sangat cerah.
SARAN
Dari hasil penelitian, dengan
antusiasme mahasiswa seni rupa dalam
pengggunaan cantin elektrik dalam
pembuatan karya batik, maka hal ini
sebagai acuan bahwa canting elektrik
sangat diperlukan sebagai
media
pembelajaran, Perlu dicari jalan keluar
untuk meningkatkan mutu pruduksi,
upaya peningkatan kualitas ditinjau dari
sisi kualitas warna, dan nilai estetika dan
upaya pengusulan hak paten.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset
PERAN LOCUS OF CONTROL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRESTASI
OLAHRAGA MAHASISWA STKIP PGRI SUMENEP
Taufik Rahman, M.Pd.
STKIP PGRI Sumenep
Jln. Trunojoyo Gedungan Sumenep, Sumenep
Email penulis: opick_conk@stkippgrisumenep.ac.id
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Locus of Control dan pengaruhnya
terhadap prestasi olahraga yang dicapai oleh mahasiswa STKIP PGRI Sumenep. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskripstif kuantitatif, dengan menggunakan instrumen
angket IPC. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling
yaitu mahasiswa berprestasi di bidang olahraga baik tingkat regional maupun nasional
yaitu pemain futsal, pemain bolavoli dan pemain bola tangan. Hasil dari pengisian angket
dianalisis menggunakan SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikan untuk
Internality 0,818 > 0,05 (p > 0,05), untuk powerful others 0,001 < 0,05 (p < 0,05)
sedangkan untuk chance 0,828 > 0,05 (p > 0,05). Dari data hasil penelitian di atas dapat
disimpulkan bahwa Powerfull others memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam
pencapaian prestasi olahraga mahasiswa STKIP PGRI Sumenep.
Kata kunci: Locus of Control, Prestasi
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the role of Locus of Control and its
effect on sports achievement achieved by STKIP PGRI Sumenep students. The research
method used is descriptive quantitative, using the IPC questionnaire instrument.
Determination of the sample in this study uses purposive sampling, namely students who
excel in the field of sports both regionally and nationally, namely futsal players, volleyball
players and handball players. The results of questionnaire filling were analyzed using
SPSS 20.0. The results showed significant values for Internality 0.818> 0.05 (p> 0.05),
for powerful others 0.001 <0.05 (p <0.05) while for chance 0.828> 0.05 (p> 0.05) . From
the data from the above research results it can be concluded that Powerful others have
a significant role and influence in the achievement of STKIP PGRI Sumenep student on
sports achievements.
Keywords: Locus of Control, Achievement
Pendahuluan
Peran pendidikan tinggi
sangatlah penting untuk menentukan
kualitas hidup seseorang. Melalui
pendidikan
tinggi
diharapkan
seseorang mampu memperoleh dan
mengaplikasikan ilmu pengetahuan
melalui penelitian dan pengabdian
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

kepada masyarakat. STKIP PGRI
Sumenep merupakan lembaga
pendidikan tinggi di Kabupaten
Sumenep yang berkonsentrasi di
bidang ilmu pendidikan. STKIP PGRI
Sumenep memiliki enam program
studi yaitu Pendidikan Bahasa dan
Sastra
Indonesia,
Pendidikan
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Pancasila dan kewarganegaraan,
Pendidikan Matematika, Bimbingan
Konseling, Pendidikan Guru sekolah
Dasar dan Pendidikan Jasmani
Kesehatan dan Rekreasi.
Dalam lembaga pendidikan
tinggi ini, mahasiswa dituntut untuk
mengembangkan potensi dirinya baik
di bidang akademik maupun non
akademik. Kemampuan di bidang
akademik terkait dengan proses
perkuliahan,
Indeks
Prestasi
Komulatif (IPK) yang sangat
memuaskan termasuk juga penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
Kemampuan di bidang non akademik
termasuk keahlian di bidang seni dan
bidang olahraga. STKIP PGRI
Sumenep yang berada di bawah
naungan PGRI mempunyai agenda
rutin untuk peningkatan kemampuan
mahasiswa di bidang non akademik
yakni di bidang seni dan olahraga
yang lebih dikenal dengan Pekan
Olahraga dan Seni Nasional
Mahasiswa
(PORSENASMA).
Dengan
agenda
rutin
yang
diselenggerakan setiap tiga tahun
sekali sangat membantu mahasiswa
dalam hal peningkatan prestasi
khsususnya di bidang olahraga dan
seni.
Sebagai lembaga pendidikan
tinggi yang berada di bawah naungan
PGRI, STKIP PGRI Sumenep selalu
berpartisipasi dalam even tiga
tahunan tersebut. PORSENASMA I
diselenggarakan di Universitas PGRI
Adibuana Surabaya (UNIPA) pada
tahun 2011. Pada pelaksanaan
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PORSENASMA I di UNIPA tersebut
STKIP PGRI Sumenep bisa meraih
prestasi dengan mendapatkan medali
emas pada cabang olahraga catur
dan menempati juara IV bolavoli
puteri.
PORSENASMA
II
diselenggarakan di Universitas PGRI
Semarang. Pada pelaksanaan
PORSENASMA II di Universitas
PGRI Semarang, STKIP PGRI
Sumenep mampu meraih prestasi
lebih baik dibandingkan dengan
PORSENASMA I. prestasi yang
diraih diantaranya medali emas
pencak silat putera, medali perak
bolavoli putera dan puteri dan medali
perunggu penulisan cerpen dan
STKIP PGRI Sumenep bisa
menempati peringkat 11 dari
keseluruhan peserta yang mengikuti
PORSENASMA II. Dengan prestasi
yang
sangat
membanggakan
tersebut, besar kemungkinan untuk
pelaksanaan PORSENASMA III di
Palembang, STKIP PGRI Sumenep
akan ikut andil dalam even tiga
tahunan tersebut dan bisa kembali
mengukir prestasi yang lebih baik dari
sebelumnya.
Selain mengikuti even tiga
tahunan tersebut, terutama tim bola
voli STKIP PGRI Sumenep baik
putera maupun puteri juga sering ikut
ambil bagian dalam kejuaraan baik
tingkat regional maupun nasional.
Pada tahun 2015 tim bolavoli STKIP
PGRI Sumenep meraih prestasi di
tingkat nasional dalam Airlangga
National Volleyball Competition
(ANVC 2015), di bagian putera
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meraih sebagai juara III dan bagian
puteri lolos sampai babak perempat
final. Kemudian, tim bolavoli putera
masih bisa berprestasi di tingkat
Jawa Timur dalam kejuaran bolavoli
antar PTN/PTS se Jawa Timur keluar
sebagai juara I. Pada tahun 2016, tim
bolavoli putera STKIP PGRI
Sumenep meraih juara 1 dan Juara 3
pada Turnamen antar Perguruan
Tinggi se Madura yang diadakan oleh
Pondok Pesantren Al Amien
Prenduan Sumenep, begitu pun tim
bola tangan yang meraih Juara
harapan 1 pada Kejuaraan Bola
Tangan antar Universitas di
Universitas Negeri Surabaya dan tim
futsal juga meraih juara 2 pada
Persefak
East
Java
Futsal
Competition di Universitas Trunojoyo
Madura. Pada tahun 2017, tim
bolavoli putera STKIP PGRI
Sumenep meraih juara 3 pada
Airlangga
National
Volleyball
Competition (ANVC 2017) yang
diselenggerakan oleh Universitas
Airlangga Surabaya dan Juara 2 pada
tahun 2018.
Berangkat dari prestasi
inilah, peneliti tertarik untuk
mengetahui peran Locus of Control
yang
merupakan
kepribadian
seseorang
terhadap
prestasi
olahraga mahasiswa di bidang
olahraga. Karena dalam suatu
pertandingan disamping harus
memiliki kondisi fisik yang bagus,
teknik, taktik dan strategi yang tepat,
tidak kalah pentingnya faktor
psikologis juga sangat menentukan.
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Faktor psikologis yang dimaksud
adalah kepribadian, dalam hal ini
difokuskan pada Locus of Control.
Locus of control merupakan sikap
seseorang dalam mengartikan sebab
dari suatu peristiwa. Setiap individu
memliki persepsi sendiri terhadap
kesuksesan yang dicapainya. Ada
yang
beranggapan
bahwa
kesuksesan yang dicapai berasal dari
kerja keras sendiri (internal locus of
control), ada juga yang beranggapan
bahwa kesuksesan yang dicapai
disebabkan karena orang lain atau
hanya faktor keberuntungan (external
locus of control).
Dari penjelasan di atas,
peneliti ingin meneliti tentang peran
kepribadian (locus of control) dan
pengaruhnya terhadap prestasi
olahraga mahasiswa STKIP PGRI
Sumenep yang sudah berprestasi
baik di tingkat regional maupun
nasional.
Berdasarkan latar belakang
di atas, dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut:
“Bagaimana peran Locus of
Control dan pengaruhnya terhadap
prestasi olahragamahasiswa STKIP
PGRI Sumenep?”
Metode
Jenis penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif non-eksperimen
(ex post facto) dengan pendekatan
survei, dimana peneliti hanya meneliti
gejala yang sudah terjadi dengan
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menggunakan kuesioner sebagai alat
untuk mengumpulkan data1.
Variabel-variabel
dalam
penelitian ini yaitu:
1. Variabel bebas (independent
variable) : Locus of Control
2. Variabel terikat (dependent
variable) : prestasi olahraga
Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh mahasiswa berprestasi
STKIP PGRI Sumenep. Sampel adalah
bagian dari anggota populasi yang
diambil dengan menggunakan teknik
sampling tertentu yang dianggap
mempresentasikan populasi, artinya
sampel memiliki karakteristik atau sifat
seperti yang dimiliki oleh populasi.
Dalam pemilihan sampel, peneliti
menggunakan purposive sampling yaitu
pemilihan
sampel
berdasarkan
pertimbangan peneliti atau pemilihan
sampel dengan tujuan tertentu dan
sesuai dengan karakteristik yang
diinginkan oleh peneliti2. Tujuan dan
karakteristik sampel tersebut sesuai
dengan tujuan penelitian yaitu
mahasiswa STKIP PGRI Sumenep yang
berprestasi di bidang olahraga baik di
tingkat regional maupun nasional
cabang olahraga bolavoli, futsal dan
bola tangan pada tahun 2016 - 2018.
Ali, Maksum, Metodologi Penelitian,
Surabaya: Unesa University Press, 2009
1

Erman, Metodologi Penelitian Olahraga,
Surabaya: Unesa University Press, 2009.
2

3

Mahasiswa yang dianggap berprestasi
di bidang olahraga ini adalah
mahasiswa yang mendapatkan Juara 1,
2 dan 3 pada kejuaraan baik tingkat
regional maupun nasional. Dalam hal ini
jumlah total keseluruhan sampel 32
mahasiswa terdiri dari mahasiswa yang
berprestasi 19 mahasiswa dan
mahasiswa tidak berprestasi 13
mahasiswa.
Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
angket I.P.C. (internality, powerful
others,
dan
chance)
yang
dikembangkan Levenson tahun 1981,
dengan nilai validitas untuk internality
0,26 – 0,69, untuk powerful others 0,32
– 0,66, untuk chance 0,28 – 0,693.
Dalam instrumen I.P.C. ini,
setiap jawaban dari tiap butir
pernyataan dibuat skor yang diisikan
pada kolom disamping butir pernyataan.
Adapun skor untuk jawaban butir
pernyataan yaitu:
Skor 1= sangat tidak setuju
Skor 2= tidak setuju
Skor 3= sedikit tidak setuju
Skor 4= sedikit setuju
Skor 5= setuju
Skor 6= sangat setuju
and Social Psychplogical
Attitudes, California: Academic
Press, Inc, 1991.

Robinson, Shaver, & Wrightsman,
Measurement of Personality
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Angket I.P.C. ini memuat 24 pernyataan
tentang internality, powerful others dan
chance.
Tabel 1
Kisi-Kisi Angket I.P.C.

SPSS 20. Semua pengujian dilakukan
dengan taraf signifikansi (𝛼 =0,05).
Pengujian ini menggunakan one way
anova karena ada 1 variabel dependen
dan 1 variabel independen4.
Hasil

No

Pernyataan

1

Internality

2

Powerful Others

3

Chance
Jumlah

Nomor Pernyataan
1, 4, 5, 9, 18, 19,
21, 23
3, 8, 11, 13, 15, 17,
20, 22
2, 6, 7, 10, 12, 14,
16, 24
24

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini
yaitu:
1. Mengumpulkan
data
tentang
mahasiswa STKIP PGRI Sumenep
yang sudah berprestasi di tingkat
regional dan nasional dalam cabang
olahraga bolavoli, futsal dan bola
tangan
2. Membagikan angket I.P.C. kepada
sampel
3. Menganalisis angket I.P.C. yang
telah diisi oleh sampel.
Teknik Analisa Data
Berdasarkan
hipotesis
penelitian, maka teknik analisis data
untuk menguji hipotesis menggunakan

Dari hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti dan analisis data
maka didapatkan data sebagai berikut:
Nilai
Min

Nilai
Max

Mean

32

26

45

36,53

Std.
Devia
si
4,43

32

16

41

28,75

6,72

32

16

35

29,19

4,14

N
Internality
Powefull
Others
Chance

Tabel 2
Data Hasil Penelitian
Dari data di atas, dapat diketahui
bahwa jumlah sampel sebanyak 32 dan
masing-masing nilai minimum Internality
26, Powerfull Others 16 dan Chance 16.
Nilai maksimum Internality 45, Powerfull
Others 41 dan Chance 35, Mean untuk
Internality 36,53, Powerfull Others 28,75
dan Chance 29,19, sedangkan standart
deviasi untuk Internality 4,43, Powerfull
Others 6,72 dan Chance 4,14.
Hasil analisis data dari uji beda
dengan
menggunakan
anova
didapatkan data sebagai berikut:

Wijaya, T, Analisis Multivariat,
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, 2010
4
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Tabel 3
Data Hasil Uji Anova

Internality
Powerfull
Others
Chance

F
0,054
15,143

Sig
0,818
0,001

0,048

0,828

Dasar pengambilan keputusan untuk
analisis data dan pengujian hipotesis:
Jika nilai sig. > 0,05, maka H0 diterima
Jika nilai sig. < 0,05, maka H0 ditolak
Berdasarkan hasil analisis seperti
pada tabel tersebut di atas diperoleh
nilai signifikan 0,818 > 0,05 (p > 0,05).
Dengan demikian, H0 diterima yang
berarti tidak ada pengaruh internality
yang signifikan antara atlet berprestasi
dan tidak berprestasi.
Berdasarkan hasil analisis seperti
pada tabel tersebut di atas diperoleh
untuk powerful others dengan nilai
signifikan 0,001 < 0,05 (p < 0,05).
Dengan demikian, H0 ditolak yang
berarti ada pengaruh powerful other
yang signifikan antara atlet berprestasi
dan tidak berprestasi.
Berdasarkan hasil analisis seperti
pada tabel tersebut di atas diperoleh
untuk chance dengan nilai signifikan
0,828 > 0,05 (p > 0,05). Dengan
demikian, H0 diterima yang berarti tidak
ada perbedaan pengaruh chance yang
signifikan antara atlet berprestasi dan
tidak berprestasi.

Dari hasil uji anova di atas, dapat
diketahui bahwa mahasiswa berprestasi
STKIP PGRI Sumenep pada cabang
olahraga bolavoli dan futsal cenderung
memiliki kepribadian powerfull others,
artinya mahasiswa tersebut masih
bergantung pada orang lain seperti
pelatih, teman sejawat dan orang lain
untuk bisa berprestasi.
Hasil pengujian statistik dan secara
empiris menunjukkan hasil bahwa
mahasiswa berprestasi STKIP PGRI
Sumenep pada cabang olahraga bolavoli
dan futsal menunjukkan kecenderungan
memiliki kepribadian powerfull others,
artinya untuk berprestasi dalam bidang
olahraga mahasiswa tersebut bukan
karena inisiatif pribadi, namun masih
bergantung pada orang lain yang
berpengaruh pada dirinya seperti pelatih,
teman sejawat dan orang tua. Hal ini
bertentangan dengan teori yang
dikemukakan oleh Freeman, Anderson,
Keirey dan Hunt (dalam Hans)5
menemukan sejumlah keterkaitan bahwa
seseorang yang memiliki internality
mempunyai tingkat berprestasi yang
tinggi diantara populasi. Dengan kata lain,
seseorang yang berprestasi pada
umumnya memiliki keinginan untuk
berprestasi tinggi, selalu bekerja keras
dan mencari inisiatif untuk meraih prestasi
yang lebih baik sesuai dengan ciri-ciri
orang yang memiliki internal locus of
control.

Hans, T. A, http:// www. wilderdom. com/ pdf/ Hans
2000 Adventure Therapy LOC Metaanalysis. pdf, 2000.
[diunduh 6 Februari 2011]
5
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Simpulan
Powerfull others memiliki peran dan
pengaruh yang signifikan dalam
pencapaian prestasi olahraga mahasiswa
STKIP PGRI Sumenep. Mahasiswa
STKIP PGRI Sumenep yang berprestasi
di bidang olahraga cenderung bergantung
pada orang lain yang berpengaruh
terhadap dirinya seperti pelatih dan
teman. Contoh nyata mereka harus
disuruh bahkan dipaksa oleh pelatih untuk
latihan dan ketika temannya tidak latihan
mereka juga tidak akan latihan.
Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kami sampaikan
kepada LPPM STKIP PGRI Sumenep
yang telah memberikan dana hibah
penelitian mandiri kepada peneliti serta
mahasiswa STKIP PGRI Sumenep yang
berprestasi di bidang olahraga yaitu
pemain bolavoli, futsal dan bola tangan
yang telah bersedia menjadi sampel
penelitian. Semoga penelitian ini
bermanfaat bagi peningkatan prestasi
olahraga khususnya di STKIP PGRI
Sumenep.

[2]

Erman, Metodologi Penelitian
Olahraga, Surabaya: Unesa
University Press, 2009.
[3] Robinson, Shaver, & Wrightsman,
Measurement of Personality and
Social Psychplogical Attitudes,
California: Academic Press, Inc,
1991.
[4] Wijaya, T, Analisis Multivariat,
Yogyakarta: Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, 2010.
[5] Hans, T. A, http:// www. wilderdom.
com/ pdf/ Hans 2000 Adventure
Therapy LOC Metaanalysis. pdf,
2000 [diunduh 6 Februari 2011]
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS KARTU BERGAMBAR DAN
APLIKASI AUGMENTED REALITY UNTUK MEMUDAHKAN SISWA
MENGARANG CERITA FABEL
Tri Iriani1, Mochammad Darwis2

SMP Negeri 1 Surabaya1, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya2
Email: m.darwis77@gmail.com

ABSTRAK
Membantu siswa untuk membuat sebuah karangan fabel yang baik dan terstruktur adalah
sebuah tantangan utama seorang pengajar. Metode yang digunakan sebelumnya adalah metode
pemilihan kartu bergambar hewan untuk menentukan tokoh-tokoh yang ada dalam karangan cerita
fabel. Metode ini kami kembangkan lagi dengan menggabungkan fitur yang dipunyai oleh aplikasi
Augmented Reality yang terpasang pada sebuah ponsel android. Aplikasi yang kami gunakan
bernama Aurasma atau HP Reveal. Visualisasi video yang diberikan dari hasil pindaian suatu
gambar pemicu yang berupa kartu bergambar hewan diharapkan dapat merangsang daya imajinasi
siswa untuk membuat karangan fabel yang baik dan cepat. Hasil peningkatan pemahaman yang
dicapai dari rancangan inovasi bahan ajar yang telah kami buat adalah sebesar 90.33 persen dari
50.33 persen. Data ini kita dapatkan dengan cara melakukan angket sebelum dan sesudah
meluncurkan aplikasi inovasi. Dengan hasil angket ini, kita dapat mengetahui seberapa besar
perubahan pemahaman siswa terhadap inovasi yang telah dilakukan.
Kata kunci: Fabel, Augmented Reality, Aplikasi, Aurasma, HP Reveal

ABSTRACT
Helping the students to make a good and structured a fable story is a major challenge for a
teacher. The method used previously is picking randomly an animal picture card to determine the
characters in a fable story. We developed the method by adding Augmented Reality
visualisationusing an application that is installed on an android phone. The application we use is
called Aurasma or HP Reveal. A Video visualization provided by the scan of a trigger image from an
animal picture card is expected to stimulate students' imagination to make a good and fast fable
story. Implementing the innovative teaching materials design increased the student understanding
level. The result is from 50.33 percent to 90.33 percent. We get this data by doing a questionnaire
before and after launching the innovation application. With the results of this questionnaire, we can
find out how much changes of students' understanding with the innovation has made.
Keyword: Fable, Augmented Reality, Application, Aurasma, HP Reveal

PENDAHULUAN
Dalam membuat sebuah karangan
cerita menggunakan Bahasa Indonesia,
tantangan utama untuk memulainya
adalah pemilihan ide cerita dan
menyusunnya menjadi cerita utuh lewat
kerangka cerita yang dibuat dengan
sistematis [1].
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Gambar 1. Siswa Mengalami Kesulitan
Dalam Mengawali Membuat Karangan Cerita

Metode yang digunakan sebelumnya
untuk membantu siswa membuat
karangan
jenis
fabel
adalah
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menggunakan kartu bergambar hewan.
Kartu akan dikocok dan dipilih untuk
menentukan karakter hewan yang akan
dituliskan dalam karangan fabel siswa [3].
Kelemahan dari metode ini adalah
Kerangka cerita masih kurang terbangun
dengan baik, karena informasi yang
didapat hanyalah karakter hewan di
dalam cerita saja. Kelemahan ini kami
coba atasi dengan menggunakan aplikasi
di ponsel yang mendukung metode
augmented reality dan menambahkan
jenis kartu tambahan sebagai pendukung
informasi penyusunan cerita fabel . Tiap
siswa akan memilih enam jenis kartu yang
sudah diacak. Jenis kartu tersebut,
adalah karakter protagonis, antagonis,
karakter figuran, latar belakang suasana
alam, pesan moral dan musik penutup
yang melantunkan pesan moral. Siswa
nantinya diharapkan menjadi lebih kreatif,
imajinasinya meningkat dan suasana
kelas menjadi lebih hidup.

Gambar 2. Kartu Bergambar Hewan

Cara yang paling jitu untuk membuat
suatu karangan adalah dengan
membangkitkan imajinasi dari sepenggal
cerita yang divisualisasikan. Visualisasi
dibuat dalam sebuah video penjelasan.
Ponsel android sebagai jenis ponsel
yang paling murah dan bentuknya yang
kecil, ringan serta praktis mudah dibawa
kemana mana. Karena keuntungan
harganya dan bentuknya yang praktis ini,
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ponsel jenis ini banyak dimiliki oleh
berbagai kalangan. Khususnya para
siswa sekolah. Ponsel jenis android juga
mudah dikembangkan aplikasi di
dalamnya.

Gambar 3. Menjalankan Aplikasi Lewat
Ponsel Android

Kami sebagai pengajar, mempunyai
ide untuk mengembangkan inovasi media
bahan ajar lewat media aplikasi android
yang bernama HP Reveal. Aplikasi ini
merupakan aplikasi yang mendukung
Augmented Reality dengan menentukan
gambar pemicu dan video tambahan yang
akan ditumpangkan pada tampilan
kamera ponsel android. Diharapkan
dengan media ini, ketertarikan siswa
terhadap materi pelajaran, bisa
ditingkatkan dan proses belajar mengajar
bisa dilakukan dengan lebih menarik dan
lebih baik lagi.
Realitas tertambah, atau kadang
dikenal dengan singkatan bahasa
Inggrisnya AR (Augmented Reality),
adalah teknologi yang menggabungkan
benda maya dua dimensi dan ataupun
tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan
nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan
benda-benda maya tersebut dalam waktu
nyata.
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Gambar 4. Permainan "AR Tower
Defense" Dalam Telepon
Genggam Nokia N95 Merupakan Aplikasi
Augmented Reality

Tidak seperti realitas maya yang
sepenuhnya menggantikan kenyataan,
realitas
tertambah
sekadar
menambahkan
atau
melengkapi
kenyataan.
Benda-benda
maya
menampilkan informasi yang tidak dapat
diterima oleh pengguna dengan
inderanya sendiri. Hal ini membuat
realitas
tertambah sesuai sebagai alat untuk
membantu persepsi dan interaksi
penggunanya dengan dunia nyata.
Informasi yang ditampilkan oleh benda
maya
membantu
pengguna
melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam
dunia nyata [4].
Fabel adalah salah satu jenis
dongeng mengenai dunia binatang,
dimana
binatang-binatang
bahkan
makhluk-makhluk yang tidak bernyawa
bertindak seolah-olah sebagai manusia.
Tokoh-tokoh cerita di dalam fabel
semuanya binatang. Binatang tersebut
diceritakan mempunyai akal, tingkah laku,
dan dapat berbicara seperti manusia.
Watak dan budi manusia juga
digambarkan sedemikian rupa melalui
tokoh binatang tersebut. Tujuan fabel
adalah memberikan ajaran moral dengan
menunjukkan sifat-sifat jelek manusia
melalui simbol binatang-binatang. Melalui
tokoh binatang, pengarang ingin
mempengaruhi pembaca agar mencontoh
yang baik dan tidak mencontoh yang tidak
baik [2].

pengajar. Penyebaran Kuesioner pertama
diberikan ke 10 kelas, dengan rata-rata
siswa adalah 30 siswa. Jadi total siswa
yang diambil datanya adalah 300 siswa.
Setelah itu, aplikasi bahan ajar,
disebarkan dan diinstal ke ponsel siswa.
Siswa disuruh mencoba aplikasi tersebut
dalam kelas dan dicoba dijalankan di
rumah.
Setelah itu, disebarkan kuesioner
kedua untuk melihat seberapa besar
tingkat keefektifan aplikasi bahan ajar
yang sudah dikembangkan.

Gambar 5. Angket Pertama (Sebelum
Inovasi)

METODE
Penelitian
aplikasi
Media
Pembelajaran
ini
menggunakan
perangkat ponsel android. Aplikasi
diinstal pada ponsel siswa dan guru
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Gambar 6. Angket Kedua (Setelah Inovasi)

Gambar 11. Contoh Kartu Bergambar Tokoh
Figuran

Gambar 7. Aplikasi HP Reveal (Aurasma) di
Google Play Store

Gambar 8. Cara Menggunakan Aplikasi HP
Reveal

Gambar 12. Contoh Kartu Bergambar Latar
Belakang Suasana Alam

Gambar 13. Contoh Kartu Bergambar Pesan
Moral

Gambar 9. Contoh Kartu Bergambar Tokoh
Protagonis
Gambar 14. Contoh Kartu Bergambar Tema
Musik

Gambar 10. Contoh Kartu Bergambar Tokoh
Antagonis
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Gambar 20. Pemicu Gambar Pesan Moral
Dan Hasil AR-Nya

Gambar 15. Contoh Tampilan Jika Semua
Kartu Bergambar Digabungkan
Untuk Menjadi Sebuah Cerita Yang Utuh

Gambar 21. Pemicu Gambar Tema Musik
Dan Hasil AR-Nya

Gambar 16. Pemicu Gambar Tokoh
Protagonis dan Hasil AR-nya

Gambar 17. Pemicu Gambar Tokoh
Antagonis Dan Hasil AR-Nya
Gambar 22. Pemicu Gambar Dari Gabungan
Beberapa Kartu Dan Salah Satu Hasil ARNya
Gambar 18. Pemicu Gambar Tokoh Figuran
Dan Hasil AR-Nya

Gambar 19. Pemicu Gambar Latar Belakang
Suasana Alam Dan Hasil AR-Nya
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Siswa memilih secara acak enam
jenis kartu bergambar. Yaitu dari jenis
tokoh protagonis (gambar 9), jenis tokoh
antagonis (gambar 10), jenis tokoh
figuran (gambar 11), jenis latar belakang
suasana alam (gambar 12), jenis pesan
moral (gambar 13) dan jenis musik untuk
pesan moral (gambar 14).
Siswa
dapat
melakukan
pemindaian dengan ponselnya yang
sudah terinstal dengan program HP
Reveal yang sudah terprogram untuk
kepentingan mengarang fabel (gambar
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8). Hasil pemindaian dengan gambar
tunggal, dapat kita lihat pada gambar 16
sampai gambar 21.
Jika siswa masih mengalami
kesulitan dalam membuat karangan fabel
dengan metode pemindaian kartu
bergambar tunggal, dapat melakukan
pemindaian
dengan
melakukan
penggabungan kartu dengan susunan
seperti gambar 22. Setiap jenis kartu
bergambar tunggal, sudah diberi kode
tersendiri di tepi kartunya, sebagai
pemandu untuk disusun menjadi kartu
gabungan. Pemindaian kartu gabungan
akan menghasilkan penggalan contoh
yang disarankan untuk cerita fabel dari
gabungan kartu yang terjadi.

Tabel 2. Hasil Angket Cara Guru Mengajar

Pada kuesioner kedua, disini
hanya ditampilkan beberapa data dari
pertanyaan kuesioner.
Pertanyaan nomer 1.
Tabel 3. Apakah Inovasi dengan Mata
Pelajaran Ini Disusun dengan Baik

HASIL
Pada
kuesioner
pertama
didapatkan data sebagai berikut. Disini
hanya ditampilkan beberapa data dari
pertanyaan kuesioner. Pada pertanyaan
nomer 1 di kuisioner didapat data pada
tabel 1.
Tabel 1. Apakah Mengikuti Pelajaran Bahasa
Indonesia dengan Baik

Pada Pertanyaan nomer 2,
didapatkan data yang ditampilkan pada
tabel 1.2. seperti di bawah ini:
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.
Pertanyaan nomer 2.
Tabel 4. Apakah Inovasi Ini Dapat Membantu
Anda Memahami Mata Pelajaran Dengan
Baik

SIMPULAN
Dengan mengujicobakan metode
augmented reality yang peneliti buat
kemudian ditambahkan pada aplikasi HP
Reveal,
didapatkan
peningkatan
kemampuan berhitung siswa sebesar 40
persen. hasil dari kuesioner menunjukkan
bahwa
dengan
adanya
inovasi
pembuatan
Media
Pembelajaran,
meningkatkan pemahaman siswa dari
50.33 % menjadi 90.33 %. Siswa
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menyenangi inovasi yang diberikan.
Persentasinya sebesar 94.33%.
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PENENTUAN UKURAN UTAMA KAPAL DAN TIPE KAPAL YANG
SESUAI UNTUK DAERAH PULAU LAUT DAN RANAI DI KABUPATEN
NATUNA
Yasir Arafat 1, Minto Basuki2, Soejitno3
Jurusan Teknik Perkapalan, FTMK-ITATS1,2,3
Email: arafatyasir353@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah penentuan ukuran utama kapal dan tipe kapal yang sesuai untuk
daerah Pulau Laut dan Ranai Kabupaten Natuna. Pulau Laut dan Ranai merupakan pulau terpisah
yang dibatasi oleh lautan, oleh karena itu memerlukan sarana transportasi laut untuk membawa
penumpang dan barang. Data untuk analisis didapatkan dari hasil survey, yaitu rerata penumpang
40 orang, rerata barang bawaan 0,4 ton, rerata kendaraan 2 buah, dan rerata cargo 2,8 Ton. Hasil
survey tersebut dijadikan paremeter dalam penentuan ukuran utama kapal penyeberangan Pulau
Laut dan Ranai. Penentuan ukuran utama kapal digunakan metode perbandingan (Comparasion
Method), yang merupakan metode perancangan kapal yang mensyaratkan adanya satu kapal
pembanding dengan type yang sama dan telah memenuhi kriteria perancangan. Hasil perhitungan
menggunakan metode perbandingan (Comparasion Method) didapatkan ukuran utama kapal yaitu :
Lenght Between Perpendiculars (LPP) : 18 m, Breadth (B) : 4 m, Height (H) :1,9 m, Draught (T) : 1
m dan tipe kapal yaitu Passenger Cargo, karena jumlah penumpang lebih dari 12 orang.
Kata Kunci : Pulau Laut-Ranai, Comparasion Method, Transfortasi Laut, Perancangan Kapal.

ABSTRACT
This research was aimed to determine the main size of the ship and the type of vessel for Pulau Laut
and Ranai in Natuna Island. Pulau Laut and Ranai is separated by the sea. So, they need
transportation to carry passengers and baggage. From the analysis data obtained results that
average of Passengers is about 40 peoples, luggage 0.4 tons, vehicles 2 pieces, and Cargo 2.8 tons.
The results of the survey will be paremeters to determine the dimensions of the ship to cross the
islands of the Pulau Laut and Ranai. Determination of the dimensions of the ships used Comparation
Method. The Comparison Method is a method that requires the use of one type of comparison vessel
of the same type and has been in accordance with the specified criteria. From the results of
calculations using this method, the main size of the ship is obtained: Lenght Between Perpendiculars
(LPP): 18 m, Breadth (B): 4 m, Height (H): 1.9 m, Draft (T): 1 m and type of ship is Passenger Cargo,
because the number of passengers is more than 12 people.
Keywords: Pulau Laut-Ranai, Comparison Method, Sea Transportation, Ship Design.

PENDAHULUAN
Sebagai Provinsi Kepulauan Riau
tentu wilayah yang berada di provinsi ini
memiliki banyak pulau-pulau kecil yang
sangat tergantung terhadap sarana
transportasi laut untuk menjalankan
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

aktifitasnya guna memenuhi kebutuhan
masyarakat setempat khususnya untuk
masyarakat Pulau Laut yang saat ini sulit
untuk berkembang karena sarana
transportasi yang kurang memadai dan
terbatas. Pulau Laut dengan luas daerah
37,58 km2 dengan jumlah penduduk
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mencapai 2.311 jiwa (Tahun 2017) dan
pulau ini merupakan pulau yang terletak
di bagian utara pulau Ranai dan
Indonesia. Pulau Laut dan Ranai
merupakan Pulau yang termasuk dalam
daerah Kabupaten Natuna Jumlah
penduduk Kabupaten Natuna pada tahun
2017 sebanyak 79.058 jiwa, terdiri dari
40.474 jiwa berjenis kelamin laki- laki dan
38.584 jiwa perempuan dengan luas
daerah 2.009,04 km². Kecamatan
Bunguran Barat dan Bunguran Timur
merupakan dua Kecamatan dengan
jumlah penduduk terpadat di Kabupaten
Natuna, yaitu masing- masing sebanyak
8.023 jiwa dan 25.906 jiwa.
Sebagian besar pencarian
penduduk Pulau Laut yaitu sebagai
nelayan, petani kelapa, karet, sagu,
cengkeh, dan pegawai. Masyarakat Pulau
Laut khususnya pengusaha membeli
berbagai barang kebutuhan di Ranai
karena Ranai adalah pusat kotanya
Kabupaten Natuna sekaligus menjadi
penyuplay berbagai bahan pokok untuk
beberapa pulau yang berada di daerah
Kabupaten Natuna. Dari hasil survey
selama satu bulan pada daerah Pulau
Laut dan Ranai yang berjarak 161,17 km
(100,15 mil) terdapat 7 kapal yang
melayani penyeberangan Pulau Laut –
Ranai 4 kapal Perintis dan 3 kapal
nelayan dengan ukuran 6 GT yang di
tempuh dalam waktu 10 jam
menggunakan kapal Perintis dengan
kapasitas 500-1200 GT dan 8 jam
menggunakan kapal kayu (pompong).
Kapal kayu dengan route penyeberangan
Pulau Laut ke Ranai, sedangkan untuk
kapal
perintis
dengan
route
penyeberangan
kijang,
Tembelan,
Pontianak, Serasan, Subi, Ranai, Pulau
Laut, Sedanau, Selat Lampa, Pulau Tiga,
midai, Terempa, kuala maras. Untuk arus
penumpang, barang, serta kendaraan
dalam 1 bulan mencapai 10 Ton.
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Sedangkan untuk kondisi geografis untuk
daerah Natuna Kepulauan tergantung
terhadap musim jika pada saat musimmusim biasa yaitu tinggi gelombang ratarata 0,7 meter sedangkan angin dengan
rata-rata 3 knot. Sedangkan pada saat
musim utara tinggi gelombang mencapai
rata-rata 3,7 meter dengan kecepatan
angin rata-rata 27 knot [1]. Akan tetapi
masyarakat terpaksa menggunakan kapal
kayu untuk melakukan penyeberangan di
pulau-pulau sekitarnya, karena kapal
pelni itu hanya bisa melayani 6 kali
penyeberangan saja dalam satu bulan.
Karena terlalu minimnya pelayanan pelni
hanya beberapa kali saja per bulan
Sehingga masyarakat Pulau Laut
terpaksa menggunakan kapal ikan
(pompong) untuk penyeberangan Pulau
Laut ke Ranai. Hal ini sangat tidak layak
digunakan kapal seharusnya digunakan
untuk menangkap ikan dijadikan sarana
transportasi penyeberangan laut, karena
sangat membahayakan bagi keselamatan
penumpang dan barang bawaannya.
Oleh karena hal diatas maka dalam paper
ini penulis akan membahas tentang
penentuan ukuran utama kapal dan tipe
kapal yang sesuai untuk daerah Pulau
Laut dan Ranai Kabupaten Natuna.
METODE
Perancangan kapal merupakan
suatu proses yang sangat sulit dan perlu
banyak pertimbangan yang harus dilalui
dalam setiap pengambilan keputusan
agar mempermudah dalam proses
perancangan suatu kapal, maka dibuatlah
perancangan sebagai tahap awal dari
membuat sebuah kapal. Dalam
perancangan ini dapat di tentukan :
- Ukuran utama kapal dan koefisien
bentuk kapal
- Daya mesin utama yang dibutuhkan
- Berat kapal yang direncanakan
- Displacement kapal.
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- Stabilitas kapal yang di rancang.
Dalam proses perancangan
kapal, salah satu faktor yang cukup
signifikan untuk dipertimbangkan adalah
dalam penetapan metode rancangan
sebagai salah satu upaya untuk
menghasilkan output rancangan yang
optimal dan memenuhi berbagai kriteria
yang telah disyaratkan. Di dalam ilmu
perkapalan ada beberapa metode yang
bisa digunakan untuk merancang sebuah
kapal anatara lain sebagai berikut:
- Metode Perbandingan (Comparison
Method)
- Metode Statistik (Statistikal Method)
- Metode Interasi / Trial and Error
(Interation Method)
- Metode Kompleks (Complecxs
Solutions).
Dalam paper ini metode yang digunakan
dalam
perancangan
adalah
menggunakan Metode Perbandingan
(Comparasion Method). Merupakan
metode perancangan kapal yang
mensyaratkan adanya satu kapal
pembanding dengan type yang sama dan
telah memenuhi kriteria rancangan dan
mengusahankan hasil yang lebih baik dari
kapal yang telah ada.[2]
Dalam proses perancangan kapal
mengikuti alur diagram yang disebut
dengan Spiral design yang merupakan
urutan dari pada item Pokok desain yang
harus dilalaui sehingga menghasilkan
desain yang optimal dan memenuhi
Owner Requipment dari Pemilik kapal.
Setiap proses merencanakan sebuah
kapal harus ada tahapan pengerjaannya
yang terdapat pada Spiral design, apakah
pada setiap tahapan itu memenuhi
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standard yang telah ditentukan atau
sebaliknya tidak memenuhi standard
yang telah ditentukan.[3]
Pada tahap pengambilan data penulis
menggunakan metode pengumpulan data
secara langsung (primer) dan tidak
langsung (skunder). Data – data yang
didapat akan dijadiakan parameter dari
proses perancangan kapal ini. Data-data
yang dibutuhkan:
1. Data Jumlah penumpang dan barang
pertrip
2. Jarak pelayaran
3. Kondisi perairan Ranai dan Pulau Laut

Setelah semua data di dapat barulah
dicari data ukuran utama kapal
pembanding yang mendekati kapasitas
kapal yang ingin direncanakan. Setelah
ukuran utama kapal pembanding di dapat
maka akan dilakukan penentuan ukuran
utama kapal dengan perbandingan L/H,
L/B, B/T, T/H. Setelah itu akan dilakukan
koreksi ukuran utama kapal yang telah di
dapat apakah memenuhi kreteria yang
telah di tetapkan atau tidak.
HASIL
Route penyeberangan antara Pulau
Laut
dan
Ranai
menggunakan
transportasi laut yang berjarak 161,17 Km
(100,15 Mil) dari pelabuhan Tanjung Batu
Pulau Laut ke Pelabuhan Selat Lampa
Ranai dapat dilihat pada gambar 4.1.
Berdasrkan hasil survey lapangan yang
dilakukan pada jalur Penyeberangan
Pulau Laut – Ranai terdapat 4 kapal
perintis dan 3 kapal nelayan berukuran 6
GT yang melayani penyeberangan Pulau
Laut - Ranai.
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Gambar 1. Peta Jalur Penyeberangan Kota Ranai –Pulau Laut [4]

Kedalaman Minumum Pasang dan surut
di kedua pelabuhan
Berdasarkan hasil survey yang
dilakukan di kedua pelabuhan terjadi 1
kali pasang surut dalam satu hari di kedua
pelabuhan yaitu 1 kali air pasang dan 1
kali air surut. Untuk mengukur kedalaman
pasang surut di pelabuhan Tanjung Batu
dan Selat Lampa, dilakukan dengan
peralatan berupa tali benang dan
pemberat,
sehingga
didapatkan
kedalaman air laut pada pelabuhan Pulau
Laut pada saat pasang 2,80 meter dan
1,90 meter pada saat surut, sedangkan
pada pelabuhan Ranai 8 meter saat
pasang dan 4 meter pada saat surut.
Dari data survey yang didapat
jumlah penumpang yang menyebrangi
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Pulau Laut ke Ranai rata-rata perbulan
sebanyak 119 orang, kendaraan 2, cargo
0,2 ton. Sedangkan dari Ranai ke Pulau
Laut sebanyak 25 orang, kendaraan 2
buah, dan cargo sebanyak 2,8 ton.
Penentuan Kapasitas Muatan
Dalam Merancang suatu kapal yang
ideal, hal yang harus diketahui terlebih
dahulu adalah jumlah kapasitas muatan
yang akan diangkut, untuk itu kita harus
menentukan berat muatan, berat muatan
yang di asumsikan : Penumpang 65 kg
per orang, kendaraan 120 kg perbuah,
dan barang bawaan 10 kg perorang,
maka berat keseluruhan perbulannya
adalah 10 ton. Karena kapal ini akan di
buat 3 trip dalam satu bulan sehingga
berat muatannya menjadi 3,4 ton pertrip.
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Penentuan Jumlah dan Macam Barang Perbulan yang menyeberangi Pulau Laut dan Ranai.
Tabel 1. Jumlah Total Berat Muatan Pertahun Penyeberangan Pulau Luat - Ranai

No.

Jenis Kapal

Muatan Pulau Laut - Ranai
Orang Kendaraan Cargo

Barang
bawaan

1
Perintis
2
Pompong
Jumlah Pertahun (Ton)
Rata-rata Perbulan (Ton)

60,095
32,435
92,530
7,71

7,08
7,08
0,6

7,226
7,226
0,6

9,25
4,99
22,95
1,9

Rata-rata Pertrip (Ton)

2,6

0,24

0,2

0,7

Jumlah Pertrip

3,74

Tabel 2. Jumlah Total Berat Muatan Pertahun Penyeberangan Ranai - Pulau Luat

No.

Jenis
Kapal

Muatan Ranai - Pulau Laut
Orang

Kendaraan

Cargo

Barang
bawaan
4,06
4,67
18,96
1,58
0,5

1
Perintis
2
Pompong
Jumlah Pertahun (Ton)
Rata-rata Perbulan (Ton)

26,39
30,355
56,745
4,7

7,68
7,68
0,6

4
10,428
14,428
1,2

Rata-rata Pertrip (Ton)

1,625

0,24

2,8

Jumlah Pertrip

5,1

Kecepatan Kapal yang Rancang
Dalam perancangan kapal ini akan
dirancang dengan kecepatan 11 knot di
karenakan jarak yang di tempuh dari
Pulau Laut (Tanjung Batu) ke Ranai
(Selat Lampa) berjarak 161,17 Km
(100,15 Mil) sehingga akan ditempuh
dalam waktu selama 10 jam.
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Penentuan Ukuran Utama Kapal
Berikut ini adalah tabel data kapal
pembanding yang digunakan sebagai
paremeter dalam penentuan Ukuran
utama kapal yang di rencanakan.
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Tabel 3. Ship Particular Kapal
Pembanding[5]

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Type Kapal
Dimension
LPP
19.00 m
B
4.20 m
H
2.0 m
T
1.05 m
Vs
8 Knots
Cb
0.540
Cp
0.556
Cm
0.972
Displacment
46.377 T
V.displacement 45.246 m3
DWT
13.651 T
LWT
29.898 T
Kapasitas
13 Ton
M. Utama
80 Hp

Estimasi penentuan Ukuran Utama Kapal
1. Penentuan besar muatan kapal
a. Jumlah Penumpang 40 orang
Berat rata-rata perorang = 200 Kg
termasuk barang bawaan
Berat penumpang = 200 x 40 =
8000 kg ≈ 8 ton
2. Muatan yang diangkut = 2,8 Ton
3. Jumlah kendaraan roda dua = 4 Buah
Berat kendaraan = 4 x 120 = 480 Kg
= 0,48 ≈ 0,5 Ton
Jumlah muatan bersih = 11,3 Ton
Besar daya muat (DWT)
= PB (1 + R x Vp3 / 106)
= 11,3 (1 + 100 (11)3 / 106
= 11,3 (1 + 0,133
= 12,433 Ton
Harga DWT / Displacement
Harga DWT / Displacement didapat dari
data kapal pembanding, Harga DWT /
Displacement
η
= DWT/ Δ
= 13.651 / 46.377
= 0.395
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Perbandingan Ukuran Utama Kapal
L/B
= 19 / 4.20
= 4.523 meter
B/T
= 4.20 / 1.05
= 4 meter
H/T

= 2 / 1.05
= 1.904 meter

L/H

= 19 / 2
= 9.5

Penentuan Nilai t
t
= T/∛∇
= T / ∛45.246
= 1.05 / ∛45.246
= 1.05 / 3.56
= 0.294
Displacement yang direncanakan
Δ
= DWT / 0.395
= 12.433 / 0.395
= 31.475 Ton
Volume Displacement yang direncanakan
∇
= Δ / 1.025
= 31.475 / 1.025
= 30.708 m3
∛∇
= ∛30.708 = 3.13
Penentuan Sarat (T) yang direncanakan
t
= 0.294
∇
= 30.708 m3
t
= T / ∛∇
0.294 = T / ∛30.708
0.294 = T / 3.13
T
= 3.13 (0.294)
= 0,923 ≈ 1 Meter
Penentuan Lebar (B) yang direncanakan
B/T
= 4.0 (1)
= 4 Meter
Penentuan Tinggi Kapal (H) yang
direncanakan
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H/T

= 1.904 (1)
= 1.904 Meter
≈ 1.9 m
Penentuan Panjang (L) Kapal yang
direncanakan
L/H
= 9.5 (1.9)
=18.05 Meter
Dari
perhitungan
kapal
menggunakan metode pembanding
diatas, Sehingga didapatkan ukuran
utama kapal yang dirancang yaitu:
LPP
= 18 m T
=1m
B
=4m H
= 1.9 m
Setelah Ukuran utama kapal di
dapat dilakukan pengecekan ukuran
utama kapal yaitu:
L/B = 4,5 ( Range 3.20-6.30) TBK 1
B/H = 2.10 (Range - ) TBK 1
T/H = 0.52 (Range 0.30-0.60) TBK 1
L/H = 9.4 (Range 6-11)Teori Bangunan
Kapal 1.
Pada peneliti sebelumnya metode
perbandingan (comparison method) ini
telah digunakan oleh Chandra [6],
sehingga mendapatkan ukuran utama
kapal yang di rancang:
LPP
= 13 m T
= 0,6 m
B
=4m H
= 1,4 m
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penilitian yang
dilakukan penulis yaitu penentuan ukuran
utama kapal dan tipe kapal yang sesuai
untuk daerah Pulau Laut – Ranai
Kabupaten Natuna maka dapat
disimpulkan beberapa kesimpulan teknis
sebagai berikut :
1.

2.

Tipe kapal yang sesuai untuk daerah
Pulau Laut – Ranai adalah tipe kapal
Penumpang barang, karena dari hasil
surpey jumlah penumpang yang
menggunakan transportasi Laut dari
Pulau Laut – Ranai melebihi dari 12
orang.
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Dari perhitungan menggunakan metode
pembanding, didapatkan ukuran utama
kapal : LPP = 18 m, B = 4 m, H = 1.9 m,
T = 1 m dengan kapasitas angangkut
11.3 ton pertrip.
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ABSTRAK
Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat workshop pengembangan kemampuan
komunikasi interpersonal melalui latihan asertif di Desa Gadung agar para Ibu mampu secara
terbuka mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan mereka, berani mengatakan tidak, secara
terbuka dapat mengkomunikasikan perasaan positif dan negatif dengan lawan komunikan, serta
menjalin kontak hubungan yang baik dengan suami, anak, tetangga, teman. Metode pelaksanaan
kegiatan PPM ini ialah dengan memberikan ceramah, diskusi serta pelatihan. Hasil dari kegiatan
PPM ini ialah Ibu-ibu PKK Desa Gadung menginginkan adanya pembinaan dan evaluasi dari
pelatihan yang sudah dilaksanakan. Pembinaan diarahkan pada kemasan latihan asertif untuk
meningkatkan keterampilan komunikasi secara berkala setiap minggu sesuai dengan jadwal
kegiatan PKK. Evaluasi diarahkan pada perubahan sikap sewaktu berkomunikasi. Kesimpulan dari
kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi
interpersonal para Ibu PKK Desa Gadung Kecamatan Driyorejo.
Kata kunci: Komunikasi interpersonal, Latihan asertif

ABSTRACT
The purpose of community service workshops is the development of interpersonal
communication skills through assertive training in Gadung Village so that mothers are able to openly
communicate their desires and needs, dare to say no, can openly communicate positive and negative
feelings with the communicant's opponents, and establish contact relationships that both with
husband, child, neighbor, friend. The method for implementing PPM activities is by giving
conversation, discussions and training. The results of this PPM activity are Mothers want guidance
and evaluation of the training that has been carried out. Coaching is directed at packing assertive
exercises to improve communication skills on a regular basis every week according to the schedule
of PKK activities. Evaluation is directed at changing attitudes when communicating. The conclusion
of this community service activity can improve the interpersonal communication skills of the PKK
women in the Gadung Village, Driyorejo District.
Keyword: Interpersonal communication, Assertive training.

PENDAHULUAN
Komunikasi
interpersonal
merupakan sebuah proses yang
digunakan untuk bertukar informasi,
perasaan, dan makna melalui pesan
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

verbal maupun non verbal. Komunikasi
interpersonal tidak sekedar tentang apa
yang sebenarnya dikatakan melainkan
bagaimana hal tersebut diungkapkan
dengan bahasa dan kalimat yang baik,
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nada suara, ekspresi wajah, gerak tubuh
[1]. Komunikasi merupakan proses
transmisi baik secara verbal ataupun non
verbal, dan digambarkan dalam segitiga
sederhana yakni konteks, pengirim dan
penerima
[2].
Keterampilan
berkomunikasi sangatlah penting dalam
semua aspek dalam kehidupan. Individu
yang mahir dalam menggunakan
keterampilan komunikasi akan mampu
mengekspresikan dan memahami apa
yang disampaikan oleh orang lain dengan
benar [3].
Seseorang yang tidak mampu
berkomunikasi dengan baik akan
mengundang permasalahan dalam
hidupnya. Permasalahan tersebut tidak
akan selesai apabila individu terus
menghindari. Individu harus belajar
menghadapi permasalahan tersebut
dengan menyambutnya dalam kehidupan
serta belajar mengalir bersama konflik.
Hasil observasi dan wawancara secara
acak pada Ibu-ibu PKK desa Gadung
ditemukan bahwa sering kali para Ibu
menghadapi konflik baik dengan suami,
anak, maupun tetangga. Konflik tersebut
berasal dari cara berkomunikasi yang
salah.
Contoh konflik yang dihadapi para
Ibu PKK sebagai akibat dari cara
berkomunikasi yang salah ialah (a)
tertekan ketika meminta kenaikan uang
belanja pada suami; (b) diam, karena
tidak berani menagih hutang yang
dipinjam tetangga; (c) suka menggunjing
teman yang lebih style; (d) emosi berlebih
pada anak.
Latihan asertif merupakan terapi
perilaku yang dirancang untuk membantu
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individu memberdayakan diri mereka
sendiri. Tujuan utamanya ialah mengajari
individu mengelola keterampilan yang
dibutuhkan untuk membela hak,
kebutuhan, menghormati pendapat orang
lain, dan mempertahankan komunikasi
[4]. Individu yang asertif akan mampu
berkomunikasi secara langsung sesuai
dengan kebutuhan, keinginan, pendapat
tanpa menghukum atau menjatuhkan
orang lain [5].
Latihan asertif ini dirancang untuk
memberikan kesempatan pada para Ibu
PKK Desa Gadung agar mampu
mengembangkan
komunikasi
interpersonal baik dengan suami,
tetangga, teman dan anak. Adapun
tahapan yang harus dilalui oleh para Ibu
PKK Desa Gadung pada saat kegiatan
pengabdian ini ialah (a) identifikasi
perilaku yang muncul; (b) identifikasi
perasaan yang muncul; (c) katakan apa
yang ingin Anda katakan, dalam hal ini
bagaimana
Anda
mampu
mempertimbangkan perasaan dengan
cara Anda mengungkapkannya.
Adanya kegiatan PPM ini
diharapkan Ibu-ibu PKK Desa Gadung
mampu
secara
terbuka
mengkomunikasikan keinginan dan
kebutuhan mereka, berani mengatakan
tidak,
secara
terbuka
dapat
mengkomunikasikan perasaan positif dan
negatif dengan lawan komunikan, serta
menjalin kontak hubungan yang baik
dengan suami, anak, tetangga, teman.
METODE
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Kegiatan PPM dengan tema
Wokshop Pengembangan Kemampuan
Komunikasi Interpersonal Melalui Latihan
Asertif Di Desa Gadung Kecamatan
Driyorejo Kabupaten Gresik dilaksanakan
pada tanggal 1 sampai 31 September
2018. Sasaran kegiatan pengabdian ini
ialah Ibu-ibu PKK Desa Gadung
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
Secara sistematis metode pelaksanaan
kegiatan PPM ini digambarkan sebagai
berikut.

Gambar 1. Sistematika Kegiatan
PPM
Uraian lengkap sistematika kegiatan
PPM dijelaskan sebagai berikut. Pada
langkah awal tim PPM melaksanakan
observasi kebutuhan/permasalahan yang
dihadapi oleh Ibu-ibu PKK di Desa
Gadung. Hasil observasi ditemukan
permasalah bahwa (a) tidak bisa
mengungkapkan pendapat atau menolak
permintaan suami ketika diajak berdiskusi
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mengenai anak; (b) sering menggunjing;
(c) suka terpaksa melaksanakan kegiatan
PKK
walau
sebenarnya
tidak
berkeinginan. Dari hasil observasi,
selanjutnya tim berdiskusi dengan Kepala
Desa setempat untuk melaksanakan
perijinan.
Langkah kedua ialah tahap
perencanaan. Tim pelaksana PPM mulai
merumuskan tema dan tujuan dari
kegiatan PPM. Selanjutnya Tim
pelaksana PPM menganalisis dan
merancang materi sesuai dengan
kebutuhan/permasalahan Ibu-ibu PKK,
yakni pengembangan kemampuan
komunikasi interpersonal melalui latihan
asertif. Langkah ketiga ialah Tim
pelaksana PPM bekerja sama dengan Ibu
Kepala Desa melaksanakan sosialisasi
kegiatan PPM kepada para wakil POKJA.
Langkah keempat ialah melaksanakan
pelatihan dimana proses sebelum
pelatihan ialah memberikan ceramah dan
diskusi. Setelah kegiatan ceramah dan
diskusi selesai barulah proses pemberian
latihan asertif dilaksanakan. Dalam
proses ini para Ibu akan dibagi kelompok
kecil. Masing masing kelompok terdiri dari
3 Ibu.
Langkah kelima ialah evaluasi.
Evaluasi dirancang untuk mengetahui
pencapaian dari setiap tahapan kegiatan
yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini
dilaksanakan untuk menilai apakah
kegiatan PPM yang sudah dilaksanakan
sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Hasil dari proses evaluasi inilah yang
akan menemukan faktor pendukung serta
penghambat pelaksanaan pelatihan
asertif. Langkah selanjutnya ialah

140

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

rencana
keberlanjutan.
Rencana
keberlanjutan berisikan tindakan lanjutan
setelah kegiatan PPM dilaksanakan.
HASIL
Kegiatan pelaksanaan program
pengabdian pada masyarakat telah
dilaksanakan oleh tim dosen program
studi Bimbingan dan Konseling
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
terhitung mulai tanggal 1 sampai 31
September
2018.
Pengembangan
kemampuan komunikasi interpersonal
melalui latihan asertif pada Ibu-ibu Desa
Gadung merupakan salah satu cara agar
para Ibu bisa asertif dalam kemasan
komunikasi yang baik tanpa menyakiti
perasaan lawan komunikasinya. Indikator
yang nampak ialah (1) mampu melakukan
kontak
mata
dengan
lawan
komunikannya; (2) ekspresi wajah tetap
dalam keaslian tanpa dibuat-buat; (3)
postur tubuh ketika berbicara tidak
membungkung; (4) tidak menghindar
ketika bertemu dengan lawan komunikan;
(5) lugas.
Uraian hasil kegiatan setiap tahapan
PPM ialah sebagai berikut. Hasil pada
tahap perencanaan kegiatan PPM ini
ialah Tim PPM Prodi BK UNIPA Surabaya
mampu merancang materi sesuai dengan
hasil need assasment, selanjutnya hasil
dari pelaksanaan sosialisasi ialah Tim
PPM Prodi BK UNIPA Surabaya dapat
bekerja sama dengan penggerak
kegiatan PKK Desa Gadung untuk
mengimplementasikan
kegiatan
workshop. Hasil dari pelaksanaan
pelatihan atau workshop ialah respon
positif para Ibu PKK saat penyampaian
materi dan pemberian pelatihan. Para ibu
aktif bertanya dan mengungkapkan
tentang kejadian yang dianggap sepele,
namun hal tersebut merupakan asal
muasal permasalahan komunikasi. Hasil
dari tahapan evaluasi kegiatan PPM ini
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

ialah Ibu-ibu PKK menginginkan adanya
pembinaan dan evaluasi dari pelatihan
yang sudah dilaksanakan. Pembinaan
diarahkan pada kemasan latihan asertif
untuk
meningkatkan
keterampilan
komunikasi secara berkala setiap minggu
sesuai dengan jadwal kegiatan PKK.
Evaluasi diarahkan pada perubahan sikap
sewaktu berkomunikasi.
Secara umum kegiatan pengabdian
pada
masyarakat
yang
telah
dilaksanakan oleh tim pengabdian
masyarakat ini cukup berjalan lancar,
hanya saja karena keterbatasan dana
maka waktu dan pelatihan pun terbatas.
SIMPULAN
Berdasarkan paparan yang telah
dikemukakan pada bagian sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa kegiatan
pengabdian pada masyarakat ini dapat
meningkatkan kemampuan komunikasi
interpersonal para Ibu PKK Desa Gadung
Kecamatan
Driyorejo,
selanjutnya
berdasarkan hasil dari feedback pasca
pemberian
latihan asertif dapat
disarankan bahwa hendaknya biaya
untuk kegiatan pengabdian ini perlu
ditingkatkan, waktu pelaksanaan yang
panjang dan mengingat sarana beserta
prasarana yang ada sangat terbatas.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami haturkan
kepada Rektor Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya, Ketua Lembaga
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ABSTRAK
Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan
ekonomi Nasional, Melalui kajian akademik terhadap faktor penentu sustainbility serta Keberpihakan
Pemerintah melalui program penumbuhan dunia mampu menempatkan kondisi perekonomian
masyarakat yang stabil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor internal bisnis dan
merumuskan strategi persaingan yang mempengaruhi faktor penentu sustainability development
IKM tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian Nilai IFAS sebesar 2,06015 maka
keberadaannya sangat potensial untuk dikembangkan melalui peningkatan kualitas produk dan
pengembangan inovasi produk sedangkan Nilai EFAS sebesar 1,63475 artinya masih mempunyai
peluang besar untuk dikembangkan melalui kemitraan dengan industri besar dan bantuan fasilitas
dari pemerintah untuk peningkatan produktivitas. Sedangkan hasil uji dengan PLS menunjukan
bahwa hubungan antara PPB dengan IPB adalah signifikan dengan T-statistik 248,396547.
Selanjutnya hubungan antara PPB dengan SD adalah signifikan dengan T-Statistik sebesar
174,499604. Sedangkan hubungan antara IPB dengan SD adalah tidak signifikan dengan nilai TStatistik sebesar 1,741793 dengan nilai original sample estimate -0,010344.
Kata Kunci: IKM, Sustainability, SWOT, SEM-PLS, Produktivitas.
ABSTRACT
Small and Medium Industries (IKM) have a strategic role in national economic development,
through academic studies of determinants of sustainability and Government alignments through a
world growth program capable of placing a stable economic condition in society. The purpose of this
study was to analyze the internal business factors and formulate a competitive strategy that
influenced the determinants of the sustainability development of SMI bags and luggage in Sidoarjo
Regency. The results of IFAS values are 2.06015, so their existence is very potential to be developed
through improving product quality and product innovation development while EFAS value of 1.63475
means that it still has a great opportunity to be developed through partnerships with large industries
and facilities from the government to increase productivity. While the results of the test with PLS
show that the relationship between PPB and IPB is significant with a T-statistic 248,396547.
Furthermore, the relationship between PPB and SD is significant with T-Statistics of 174.499604
While the relationship between IPB and SD is not significant with a statistic T-value of 1.741793 with
an original sample estimate value of -0.010344.
Keywords: IKM, Sustainability, SWOT, SEM-PLS, Productivity.
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PENDAHULUAN
Pembangunan Nasional memiliki
beberapa tujuan diantaranya adalah
peningkatkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat dengan tingkat pemerataan
yang sebaik mungkin. Sektor Industri
Kecil menengah (IKM) mampu bertahan
dan menghasilkan produk dengan
muatan lokal dengan kualitas yang cukup
baik secara intensif memanfaatkan
sumber daya alam dan bahan baku
dengan nilai ekomoni tinggi. Melalui
kajian yang dilakukan oleh akademik
terhadap faktor penentu sustainbility serta
keberpihakan
pemerintah
melalui
program kerjanya pada penumbuhan
dunia usaha khususnya IKM mampu
menempatkan kondisi perekonomian
masyarakat yang stabil. Peningkatan
daya saing dapat dilakukan melalui dua
aspek yaitu aspek internal dan external
untuk keunggulan bersaing dalam
pengembangan
berkelanjutan
[1].
Keunggulan bersaing dapat dihasilkan
dengan baik bila perusahaan sukses
membangun,
memelihara
dan
mengembangkan berbagai keunggulan
khas perusahaan sebagai hasil dari
beroperasinya berbagai aset stratejik
yang dimiliki dan dikembangkan
perusahaan [2]. Daya saing dapat
diciptakan maupun ditingkatkan dengan
penerapan strategi bersaing yang tepat,
salah satunya dengan pengelolaan
sumber daya secara efektif dan efisien
[3].
Industri Kecil menengah (IKM)
Tas dan Koper merupakan salah satu
industri kreatif unggulan yang ada di
Sidoarjo. Dengan dukungan Pemerintah
Daerah yaitu menggalakkan program
ekonomi kreatif, maka jenis usaha ini
semakin meningkat jumlahnya, yang
mendorong terjadinya persaingan dalam
hal harga, mutu dan layanan [4]. Untuk
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

meningkatkan daya saing industri kecil
menengah
(IKM)
perlu
mempertimbangkan faktor pendukung
dan faktor penentu daya saing. Strategi
pemberdayaan
masyarakat
untuk
berwirausaha
terutama
dalam
menghadapi berbagai isu strategis dan
tantangan yang lebih kompleks
diantaranya adalah implementasi Asean
Economic Community tahun 2016 yang
tentu saja akan berpengaruh terhadap
persaingan global sekaligus peluang bagi
pelaku usaha dalam meningkatkan
kinerja bisnisnya. Dengan adanya
program kerjasama dengan pemerintah
maka para IKM harus mampu untuk
berkompetisi dengan cara meningkatkan
daya saingnya dan menentukan strategi
yang tepat agar mampu bertahan dan
memenangkan persaingan dalam dunia
usaha [5].
Keunggulan
bersaing
(competitive advantage) merupakan
proses dinamis, karena harus dilakukan
berkesinambungan, Untuk mencapai
posisi advantage, perusahaan harus
menentukan factor-faktor penentu yang
paling menunjang yaitu seperti proses
pembelajaran dan keadaan pasar.
Pendekatan menggunakan SWOT untuk
melakukan analisis lingkungan internal
bisnis untuk merumuskan strategi
meningkatkan keunggulan dan daya
saing [7]. Indentifikasi terhadap faktorfaktor internal proses bisnis IKM untuk
mengetahui faktor kompetisi bisnis yang
akan menjadi penentu pengembangan
berkelanjutan. SWOT digunakan untuk
mengidentifikasi tindakan yang diperlukan
terkait kelayakan ekonomi, dampak
lingkungan, dan pembangunan sosial [8].
Hasil pemetaan dengan metode SWOT di
integrasikan kedalam bentuk Structural
Equation Modeling (SEM) berbasis Partial
Least Square (PLS). Hal ini dilakukan
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untuk menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi persaingan bisnis IKM.
METODE
Analisis Internal proses bisnis
yang dapat digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis SWOT yakni kekuatan
(strength) dan kelemahan (weakness),
dan lingkungan eksternal yakni peluang
(opportunity) dan ancaman (threat) untuk
dapat merancang strategi bisnis ke depan
[10]. Analisis SWOT merupakan sebuah
alat pencocokan yang dapat membantu
para manajer mengembangkan empat
jenis strategi: strategi SO (kekuatanpeluang), strategi WO (kelemahanpeluang), strategi ST (kekuatanancaman), dan strategi WT (kelemahanancaman) [9]. Faktor-faktor analisis yang
memungkinkan pengkategorikan faktor
internal (strengths, weaknesses) atau
eksternal
(opportunities,
threats)
sehingga keputusan yang diberikan
memungkinkan perbandingan peluang
dan ancaman dengan kekuatan dan
kelemahan [11].
Structural Equation Modeling
(SEM) adalah metode statistik yang
menggabungkan antara analisis faktor
(factor
analysis)
dengan
model
persamaan simultan (simultaneous
equation modeling). Di dalam SEM
dibutuhkan sampel yang sangat besar
yaitu 100-200 sampel [12]. Structural
Equation Modeling (SEM) merupakan
gabungan dari dua metode statistik yang
terpisah yaitu analisis faktor (factor
analysis) yang dikembangkan di ilmu
psikologi dan psikometri serta model
persamaan simultan (simultaneous
equation modeling) yang dikembangkan
di ekonometrika [13]. Pengujian SEM
memungkinkan peneliti untuk menguji
validitas dan reliabilitas instrument
penelitian, mengkonfirmasi ketepatan
model, sekaligus menguji pengaruh suatu
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

variabel terhadap variabel lainnya [14].
Model Persamaan Struktural (SEM)
metoda alternatif Partial Least Square
(PLS) merupakan salah satu alat analisis
yang
sering
digunakan
dalam
mengembangkan model kausalitas
hubungan linear prediktif antara jaringan
kerjasama sebagai variabel laten
prediktor (Xi) dengan inovasi dan kinerja
sebagai variabel laten terikat (Yi) yang
mempunyai sifat non-parametrik dalam
situasi kompleksitas yang tinggi dengan
dukungan teori yang lemah [15].
Penelitian ini dilakukan di
beberapa Industri Kecil menengah (IKM)
Tas dan Koper yang ada di Kabupaten
Sidoarj dengan melibatkan triple helix
yaitu akademik, pemerintah dan industri
kecil memengah (IKM) tas dan koper.
Data yang digunakan adalah data primer
dan sekunder. Data primer diperoleh
melalui teknik wawancara dan pengisian
kuesioner oleh responden. Selain itu juga
dilakukan pengamatan langsung di
lapangan untuk memperoleh informasi
tambahan yang dibutuhkan. Data
sekunder diperoleh melalui studi literatur
(buku, jurnal dan artikel terkait topik
penelitian), serta data laporan internal
IKM tas dan koper.
Pengambilan sampel penelitian
dilakukan dengan metode slovin untuk
mereduksi
dan
mempermudah
memperoleh data responden. Dengan
jumlah sampel penelitian 80 responden.
Responden yang dipilih merupakan
perwakilan dari akademik, pemerintah
dan industri kecil menengah (IKM) yang
dianggap memahami kondisi internal
proses bisnis dan faktor persaingan bisnis
tas dan koper.
Pengolahan dan analisis data
menggunakan
analisis
StrengthWeakness-Opportunity-Threat (SWOT)
untuk menentukan faktor internal proses
bisnis. Setelah diperoleh pemetaan
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faktor-faktor persaingan bisnis maka
dilakukan pengujian model dengan
pendekatan Structural Equation Modeling
(SEM) berbasis PLS untuk menentukan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
persaingan bisnis IKM sebagai faktor
penentu sustainabilty development.
Model konseptual penelitian disajikan
pada gambar 1 :
Faktor
Internal

H
Faktor
Penentu

H
3

Sustaibabi
lity

H

Gambar 1. Model Konseptual

Berdasarkan uraian diatas maka
tujuan penelitian ini adalah untuk
menanalisis faktor internal bisnis dan
merumuskan strategi persaingan yang
mempengaruhi
faktor
penentu

sustainability development industri kecil
memengah (IKM) tas dan koper di
Kabupaten Sidoarjo
HASIL
Pengumpulan
data
dilakukan
dengan
menggunakan
kuesioner
terhadap para responden yang terdiri dari
triple helix yaitu pelaku usaha tas dan
koper, pemerintahan daerah, para
akademisi yang ada di kabupaten
Sidoarjo. Identifikasi awal terhadap faktor
internal proses bisnis menggunakan
analisis SWOT untuk mengetahui
kekuatan dan kelemahan serta peluang
dan ancaman Industri kecil menengah
Tas dan Koper. Hasil matrik IFAS
(Internal Factor Analysis Summary) pada
Tabel 1:

Tabel 1. IFAS (Internal Factor Analysis Summary)
Faktor-Faktor Strategi Internal
Bobot Rating
Kekuatan
Perusahaan anda sudah dikenal pelanggan
Lokasi usaha yang strategis
Memiliki alat produksi lengkap
SDM dengan skill yang cukup
Memiliki SIUP/TDP/NPWP
Variasi Produk banyak
Kualitas produk baik
Inovasi produk yang cukup baik
Subtotal:
Kelemahan
Tidak memiliki Perencanaan produksi yang konsisten

Bobot x
Rating

0,0876
0,1096
0,0896
0,0683
0,0932
0,0819
0,1141
0,0923
0,7366

3,8
3,8
3,7
3,6
3,9
3,5
3,7
3,8

0,33288
0,41648
0,33152
0,24588
0,36348
0,28665
0,42217
0,35074
2,74980

0,0401

2,1

0,08421

Asesories/Bahan pembantu tergantung impor

0,0207

1,2

0,02484

Tidak memiliki SOP
Produk tidak terdokumentasi dengan baik

0,0812
0,0364

2,1
3,2

0,17052
0,11648

Tidak ada pencatatan produk dengan baik

0,0245

2,6

0,06370

0,0605
0,2634

3,8

0,22990
0,68965

Bahan baku di pasok dari luar daerah
Subtotal:
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Faktor-Faktor Strategi Internal

Bobot

TOTAL

Rating

1

Dengan nilai IFAS 2,06015 maka
keberadaan industri kecil menengah tas
dan koper di kabupaten sidoarjo sangat
potensial
untuk
dikembangkan.
Selanjutnya hasil identifikasi terhadap
faktor-faktor peluang dan ancaman

Bobot x
Rating
2,06015

(EFAS) industri kecil menengah tas dan
koper seperti pada tabel 2:

Tabel 2. EFAS (External Factor Analysis Summary)

Faktor-Faktor Strategi Eksternal
Peluang
Lokasi usaha terletak pada sentra industri yang cukup
dikenal
Jaringan usaha cukup luas
Peluang kemitraan dengan industri besar
Banyak dikenai program baik dari Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten
Banyak mendapatkan Fasilitasi pemerintah untuk
meningkatkan produktivitas usaha
Program revitalisasi sentra sangat mendukung
perkembangan usaha
Subtotal:
Ancaman
Banyak tumbuh industri sejenis di lokasi sentra
Produk bersaing dengan industri Besar
Tingkat loyalitas pekerja rendah
Regulasi yang tidak berpihak kepada pengusaha
Harga kompetitif karena sebagian bahan baku masih
tergantung impor
Subtotal:
TOTAL
Dengan nilai EFAS 1,63475 industri
kecil menengah tas dan koper masih
mempunyai peluang besar untuk
dikembangkan. Walaupun ada beberapa
ancaman yang dihadapi dimasa yang
akan datang, faktor peluang yang dimiliki
akan semakin kuat untuk meningkatkan
sustainability development.
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Bobot

Rating

Bobot x
Rating

0,0964

3,8

0,36632

0,0283
0,1562
0,1418

3,4
3,9
3,8

0,09622
0,60918
0,53884

0,1627

3,7

0,60199

0,0861

2,8

0,24108

0,6715
0,0571
0,0892
0,0291
0,0739
0,0792
0,3285
1

2,45363
2,4
3,1
2,1
2,3
2,2

0,13704
0,27652
0,06111
0,16997
0,17424
0,81888
1,63475

Setelah diperoleh faktor-faktor
kekuatan dan kelemahan serta peluang
dan ancaman, langkah selanjutnya
dilakukan pemetaan terhadap faktorfaktor persaingan bisnis seperti
ditunjukan pada Tabel 3:
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Tabel 3. Faktor Penentu Persaingan Bisnis

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Faktor Penentu Persaingan Bisnis (X)
Aspek Pemerintah
Keikut sertaan dalam pameran (X1)
Pelatihan peningkatan skill (X2)
Pelatihan manajemen usaha (X3)
Memiliki HKI (SNI/ISO/Merk) (X4)
Bantuan permodalan (X5)
Aspek Sosial, Ekonomi, Lingkungan
Peranan keberadaan komunitas (X6)
Promosi melalui media (X7)
Orientasi/motivasi kewirausahaan (X8)
Kepercayaan pelanggan (X9)
Tenaga Kerja (X10)
Aspek Kemitraan
Temu bisnis/misi dagang (X11)
E-Comerce (X12)
Kemitraan dengan industri besar (X13)
Kemitraan dengan industri sejenis (X14)

Selanjutnya
hasil
identifikasi
terhadap faktor-faktor internal proses

bisnis tas dan koper, seperti ditunjukan
pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Faktor Internal Proses Bisnis

.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Faktor Internal Proses Bisnis (Y)
Aspek Sumber Daya Manusia
Tingkat pendidikan (Y1)
Pengalaman kerja (Y2)
Kemampuan inovasi produk (Y3)
Tenaga kerja terampil (Y4)
Aspek Keuangan
Modal sendiri (Y5)
Modal pinjaman/bantuan pemerintah (Y6)
Tingkat keuntungan (Y7)
Manajemen keuangan perusahaan (Y8)
Aspek Proses Produksi
Ketersediaan bahan baku (Y9)
Kapasitas produksi (Y10)
Tersedianya mesin dan peralatan (Y11)
Aspek Pemasaran
Distribusi produk (Y12)
Segmentasi pasar (Y13)
Persaingan harga (Y14)
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development, ditunjukan seperti pada
Tabel 5:

Sedangkan
hasil
identifikasi
terhadap faktor-faktor sustainability

Tabel 5. Faktor Sustainability Development

No.
1
2
3
4

Faktor Sustainability Development (Z)
Peningkatan provit (Z1)
Pengembangan produk (Z2)
Peningkatan daya saing usaha (Z3)
Brand image perusahaan (Z4)

Setelah diperoleh masing-masing faktor
dari variabel, langkah selanjutnya yaitu
melakukan
pengujian
dengan
menggunakan
SmartPLS
untuk
mengetahui pengaruh antar variabel.
Pengujian dilakukan dengan 2 tahap yaitu
pengujian outer model dan pengujian
model struktural (inner model). Model
struktural terhadap variabel-variabel
dalam penelitian ini ditunjukan pada
gambar 2:

Gambar 3. Hasil pengujian PLS Algorithm

Pengujian Outer Model
Dalam penelitian ini pengujian
outer model dilakukan terhadap 4 kategori
yaitu square root of average variance
extracted (AVE), Composite Reliable
cronbach’s alpha, communality dan
redudancy yang ditunjukan pada tabel 6:
Gambar 2. Model Struktural Tas Dan Koper
Tabel 6. Hasil Pengujian Outer Model dengan PLS Algorithm

Variabel

AVE

IPB
PPB
SD

0,678087
0,842874
0,842913

Composite
Reliability
0,860874
0,914738
0,914761

Cronbachs Alpha Communality
0,763470
0,813639
0,813639

Hasil pengujian outer model
dengan
menggunakan
SmartPLS
Algorithm diperoleh nilai AVE untuk
masing-masing variabel yaitu Internal
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

0,678086
0,842874
0,842913

Redundancy
0,627111
-0,017124

Proses Bisnis (IPB) sebesar 0,678087,
Penentu Persaingan Bisnis (PPB)
0,842874 dan Sustainability Development
(SD) 0,82913 dengan demikian sudah >
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0,5. Nilai Composite Reliability untuk
variabel IPB 0,860874, variabel PPB
0,914738 dan variabel SD 0,914761 lebih
besar dari 0,7. Sedangkan untuk nilai
Cronbachs Alpha variabel IPB 0,763470,
variabel PPB 0,813639 dan variabel SD
0,813639 dimana sudah tercapai > 0,6.
Begitu juga dengan nilai Communality
untuk variabel IPB 0,678086, PPB
0,842874 dan SD 0,842913 yang sudah >
0,5. Sehingga dapat dikatakan bahwa
hasil pengujian outer model ini dapat
diterima (valid).

Gambar 4. Hasil Pengujian Bootstrapping

Setelah
dilakukan
pengujian
bootstrapping dengan menggunakan
software SmartPLS maka dapat diperoleh
nilai R-Square masing-masing variabel
seperti pada Tabel 7:
Tabel 7. Nilai R-Square

Variabel
IPB
PPB
SD

R-Square
0,955307
0,999965

Tabel diatas memberikan nilai RSquare 0,955307 untuk konstruk Internal
Proses Bisnis (IPB) yang berarti bahwa
Penentu persaingan Bisnis (PPB) mampu
menjelaskan varians IPB sebesar 95,5%.
Nilai R-Square juga terdapat pada
Sustainability Development (SD) yang
dipengaruhi oleh IPB dan PPB yaitu
sebesar 0,99965.

Pengujian Model Struktural (Inner
Model)
Setelah model yang diestimasi
memenuhi kriteria Outer Model,
berikutnya dilakukan pengujian model
structural (Inner model). Pengujian
dilakukan untuk mengetahui nilai RSquare dan Path Coefficients dengan
perhitungan model Bootstrapping dalam
software SmartPLS seperti pada gambar
4:

Pengujian hipotesis penelitian lebih
lanjut yaitu dengan path coefficients
membandingkan Thitung dengan Ttabel
dengan nilai signifikan 5% dapat
ditunjukan pada Tabel 8:

Tabel 8. Nilai Path Coefficients

IPB -> SD
PPB -> IPB
PPB -> SD

Original
Sample (O)

Sample
Mean (M)

-0,010344
0,977398
1,010090

-0,010307
0,978506
1,010062

Standard
Deviation
(STDEV)
0,005939
0,003935
0,005788
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Standard
Error
(STERR)
0,005939
0,003935
0,005788

T Statistics
(|O/STERR|)
1,741793
248,396547
174,499604
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Tabel di atas menunjukkan bahwa
hubungan antara PPB dengan IPB adalah
signifikan dengan T-statistik sebesar
248,396547 (> 1,66) dengan nilai original
sample estimate adalah positif yaitu
sebesar 0,977398 yang menunjukkan
bahwa arah hubungan antara PPB
dengan IPB adalah positif. Selanjutnya
hubungan antara PPB dengan SD adalah
signifikan dengan T-Statistik sebesar
174,499604 (> 1,66) dimana nilai original
sample estimate adalah positif yaitu
sebesar 1,010090 yang menunjukan
bahwa arah hubungan antara PPB
dengan SD adalah positif. Sedangkan
untuk hubungan antara IPB dengan SD
dengan nilai T-Statistik sebesar 1,741793
dengan nilai original sample estimate
adalah negatif sebesar -0,010344,
SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan
maka dapat diperoleh beberapa simpulan
sebagai berikut:
1. Hasil
analisis
menggunakan
pendekatan SWOT diperoleh :
a. Nilai IFAS sebesar 2,06015 maka
keberadaan IKM tas dan koper di
kabupaten sidoarjo sangat
potensial untuk dikembangkan
melalui peningkatan kualitas
produk dan pengembangan
inovasi produk.
b. Nilai EFAS sebesar 1,63475 IKM
tas dan koper masih mempunyai
peluang
besar
untuk
dikembangkan melalui kemitraan
dengan industri besar dan
bantuan fasilitas dari pemerintah
untuk peningkatan produktivitas.
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2. Hasil pengujian dengan pendekatan
Part Least Square (PLS) diperoleh:
a. Hubungan antara PPB dengan
IPB adalah signifikan dengan Tstatistik sebesar 248,396547 (>
1,66) dengan nilai original sample
estimate adalah positif yaitu
sebesar
0,977398
yang
menunjukkan
bahwa
arah
hubungan antara PPB dengan IPB
adalah positif, Sehingga dengan
demikian
variabel
penentu
persaingan
Bisnis
(PPB)
berpengaruh positif terhadap
variabel Internal Proses Bisnis
(IPB).
b. Selanjutnya hubungan antara
PPB dengan SD adalah signifikan
dengan
T-Statistik
sebesar
174,499604 (> 1,66) dimana nilai
original sample estimate adalah
positif yaitu sebesar 1,010090
yang menunjukan bahwa arah
hubungan antara PPB dengan SD
adalah positif, maka variabel PPB
berpengaruh positif terhadap
Sustainability Development (SD).
c. Sedangkan untuk hubungan
antara IPB dengan SD dengan
nilai T-Statistik sebesar 1,741793
dengan nilai original sample
estimate adalah negatif sebesar 0,010344, dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat pengaruh
signifikan IPB terhadap SD
melalui indikator pendukung
peningkatan provit (Z1) dan
pengembangan produk (Z2).
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ABSTRAK
Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan
ekonomi Nasional, Melalui kajian akademik terhadap faktor penentu sustainbility serta Keberpihakan
Pemerintah melalui program penumbuhan dunia mampu menempatkan kondisi perekonomian
masyarakat yang stabil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor internal bisnis dan
merumuskan strategi persaingan yang mempengaruhi faktor penentu sustainability development
IKM tas dan koper di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian Nilai IFAS sebesar 2,06015 maka
keberadaannya sangat potensial untuk dikembangkan melalui peningkatan kualitas produk dan
pengembangan inovasi produk sedangkan Nilai EFAS sebesar 1,63475 artinya masih mempunyai
peluang besar untuk dikembangkan melalui kemitraan dengan industri besar dan bantuan fasilitas
dari pemerintah untuk peningkatan produktivitas. Sedangkan hasil uji dengan PLS menunjukan
bahwa hubungan antara PPB dengan IPB adalah signifikan dengan T-statistik 248,396547.
Selanjutnya hubungan antara PPB dengan SD adalah signifikan dengan T-Statistik sebesar
174,499604. Sedangkan hubungan antara IPB dengan SD adalah tidak signifikan dengan nilai TStatistik sebesar 1,741793 dengan nilai original sample estimate -0,010344.
Kata Kunci: IKM, Sustainability, SWOT, SEM-PLS, Produktivitas.
ABSTRACT
Small and Medium Industries (IKM) have a strategic role in national economic
development, through academic studies of determinants of sustainability and Government
alignments through a world growth program capable of placing a stable economic condition in
society. The purpose of this study was to analyze the internal business factors and formulate a
competitive strategy that influenced the determinants of the sustainability development of SMI bags
and luggage in Sidoarjo Regency. The results of IFAS values are 2.06015, so their existence is very
potential to be developed through improving product quality and product innovation development
while EFAS value of 1.63475 means that it still has a great opportunity to be developed through
partnerships with large industries and facilities from the government to increase productivity. While
the results of the test with PLS show that the relationship between PPB and IPB is significant with a
T-statistic 248,396547. Furthermore, the relationship between PPB and SD is significant with TStatistics of 174.499604. While the relationship between IPB and SD is not significant with a statistic
T-value of 1.741793 with an original sample estimate value of -0.010344.
Keywords: IKM, Sustainability, SWOT, SEM-PLS, Productivity.

PENDAHULUAN
Pembangunan Nasional memiliki
beberapa tujuan diantaranya adalah
peningkatkan pertumbuhan ekonomi
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masyarakat dengan tingkat pemerataan
yang sebaik mungkin. Sektor Industri
Kecil menengah (IKM) mampu bertahan
dan menghasilkan produk dengan
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muatan lokal dengan kualitas yang cukup
baik secara intensif memanfaatkan
sumber daya alam dan bahan baku
dengan nilai ekomoni tinggi. Melalui
kajian yang dilakukan oleh akademik
terhadap faktor penentu sustainbility serta
keberpihakan
pemerintah
melalui
program kerjanya pada penumbuhan
dunia usaha khususnya IKM mampu
menempatkan kondisi perekonomian
masyarakat yang stabil. Peningkatan
daya saing dapat dilakukan melalui dua
aspek yaitu aspek internal dan external
untuk keunggulan bersaing dalam
pengembangan
berkelanjutan
[1].
Keunggulan bersaing dapat dihasilkan
dengan baik bila perusahaan sukses
membangun,
memelihara
dan
mengembangkan berbagai keunggulan
khas perusahaan sebagai hasil dari
beroperasinya berbagai aset stratejik
yang dimiliki dan dikembangkan
perusahaan [2]. Daya saing dapat
diciptakan maupun ditingkatkan dengan
penerapan strategi bersaing yang tepat,
salah satunya dengan pengelolaan
sumber daya secara efektif dan efisien
[3].
Industri Kecil menengah (IKM)
Tas dan Koper merupakan salah satu
industri kreatif unggulan yang ada di
Sidoarjo. Dengan dukungan Pemerintah
Daerah yaitu menggalakkan program
ekonomi kreatif, maka jenis usaha ini
semakin meningkat jumlahnya, yang
mendorong terjadinya persaingan dalam
hal harga, mutu dan layanan [4]. Untuk
meningkatkan daya saing industri kecil
menengah
(IKM)
perlu
mempertimbangkan faktor pendukung
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

dan faktor penentu daya saing. Strategi
pemberdayaan
masyarakat
untuk
berwirausaha
terutama
dalam
menghadapi berbagai isu strategis dan
tantangan yang lebih kompleks
diantaranya adalah implementasi Asean
Economic Community tahun 2016 yang
tentu saja akan berpengaruh terhadap
persaingan global sekaligus peluang bagi
pelaku usaha dalam meningkatkan
kinerja bisnisnya. Dengan adanya
program kerjasama dengan pemerintah
maka para IKM harus mampu untuk
berkompetisi dengan cara meningkatkan
daya saingnya dan menentukan strategi
yang tepat agar mampu bertahan dan
memenangkan persaingan dalam dunia
usaha [5].
Keunggulan
bersaing
(competitive advantage) merupakan
proses dinamis, karena harus dilakukan
berkesinambungan, Untuk mencapai
posisi advantage, perusahaan harus
menentukan factor-faktor penentu yang
paling menunjang yaitu seperti proses
pembelajaran dan keadaan pasar.
Pendekatan menggunakan SWOT untuk
melakukan analisis lingkungan internal
bisnis untuk merumuskan strategi
meningkatkan keunggulan dan daya
saing [7]. Indentifikasi terhadap faktorfaktor internal proses bisnis IKM untuk
mengetahui faktor kompetisi bisnis yang
akan menjadi penentu pengembangan
berkelanjutan. SWOT digunakan untuk
mengidentifikasi tindakan yang diperlukan
terkait kelayakan ekonomi, dampak
lingkungan, dan pembangunan sosial [8].
Hasil pemetaan dengan metode SWOT di
integrasikan kedalam bentuk Structural
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Equation Modeling (SEM) berbasis Partial
Least Square (PLS). Hal ini dilakukan
untuk menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi persaingan bisnis IKM.
METODE
Analisis Internal proses bisnis
yang dapat digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis SWOT yakni kekuatan
(strength) dan kelemahan (weakness),
dan lingkungan eksternal yakni peluang
(opportunity) dan ancaman (threat) untuk
dapat merancang strategi bisnis ke depan
[10]. Analisis SWOT merupakan sebuah
alat pencocokan yang dapat membantu
para manajer mengembangkan empat
jenis strategi: strategi SO (kekuatanpeluang), strategi WO (kelemahanpeluang), strategi ST (kekuatanancaman), dan strategi WT (kelemahanancaman) [9]. Faktor-faktor analisis yang
memungkinkan pengkategorikan faktor
internal (strengths, weaknesses) atau
eksternal
(opportunities,
threats)
sehingga keputusan yang diberikan
memungkinkan perbandingan peluang
dan ancaman dengan kekuatan dan
kelemahan [11].
Structural Equation Modeling
(SEM) adalah metode statistik yang
menggabungkan antara analisis faktor
(factor
analysis)
dengan
model
persamaan simultan (simultaneous
equation modeling). Di dalam SEM
dibutuhkan sampel yang sangat besar
yaitu 100-200 sampel [12]. Structural
Equation Modeling (SEM) merupakan
gabungan dari dua metode statistik yang
terpisah yaitu analisis faktor (factor
analysis) yang dikembangkan di ilmu
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

psikologi dan psikometri serta model
persamaan simultan (simultaneous
equation modeling) yang dikembangkan
di ekonometrika [13]. Pengujian SEM
memungkinkan peneliti untuk menguji
validitas dan reliabilitas instrument
penelitian, mengkonfirmasi ketepatan
model, sekaligus menguji pengaruh suatu
variabel terhadap variabel lainnya [14].
Model Persamaan Struktural (SEM)
metoda alternatif Partial Least Square
(PLS) merupakan salah satu alat analisis
yang
sering
digunakan
dalam
mengembangkan model kausalitas
hubungan linear prediktif antara jaringan
kerjasama sebagai variabel laten
prediktor (Xi) dengan inovasi dan kinerja
sebagai variabel laten terikat (Yi) yang
mempunyai sifat non-parametrik dalam
situasi kompleksitas yang tinggi dengan
dukungan teori yang lemah [15].
Penelitian ini dilakukan di
beberapa Industri Kecil menengah (IKM)
Tas dan Koper yang ada di Kabupaten
Sidoarj dengan melibatkan triple helix
yaitu akademik, pemerintah dan industri
kecil memengah (IKM) tas dan koper.
Data yang digunakan adalah data primer
dan sekunder. Data primer diperoleh
melalui teknik wawancara dan pengisian
kuesioner oleh responden. Selain itu juga
dilakukan pengamatan langsung di
lapangan untuk memperoleh informasi
tambahan yang dibutuhkan. Data
sekunder diperoleh melalui studi literatur
(buku, jurnal dan artikel terkait topik
penelitian), serta data laporan internal
IKM tas dan koper.
Pengambilan sampel penelitian
dilakukan dengan metode slovin untuk
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mereduksi
dan
mempermudah
memperoleh data responden. Dengan
jumlah sampel penelitian 80 responden.
Responden yang dipilih merupakan
perwakilan dari akademik, pemerintah
dan industri kecil menengah (IKM) yang
dianggap memahami kondisi internal
proses bisnis dan faktor persaingan bisnis
tas dan koper.
Pengolahan dan analisis data
menggunakan
analisis
StrengthWeakness-Opportunity-Threat (SWOT)
untuk menentukan faktor internal proses
bisnis. Setelah diperoleh pemetaan
faktor-faktor persaingan bisnis maka
dilakukan pengujian model dengan
pendekatan Structural Equation Modeling
(SEM) berbasis PLS untuk menentukan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
persaingan bisnis IKM sebagai faktor
penentu sustainabilty development.
Model konseptual penelitian disajikan
pada gambar 1 :
Faktor
Internal

H
Sustaiba
bility

H
Faktor
Penentu

Gambar 1. Model Konseptual
Berdasarkan uraian diatas maka tujuan
penelitian ini adalah untuk menanalisis
faktor internal bisnis dan merumuskan
strategi persaingan yang mempengaruhi
faktor penentu sustainability development
industri kecil memengah (IKM) tas dan
koper di Kabupaten Sidoarjo
HASIL
Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan kuesioner terhadap para
responden yang terdiri dari triple
helix yaitu pelaku usaha tas dan koper,
pemerintahan daerah, para akademisi
yang ada di kabupaten Sidoarjo.
Identifikasi awal terhadap faktor internal
proses bisnis menggunakan analisis
SWOT untuk mengetahui kekuatan dan
kelemahan serta peluang dan ancaman
Industri kecil menengah Tas dan Koper.
Hasil matrik IFAS (Internal Factor
Analysis Summary) pada tabel 1:

H

Tabel 1. IFAS (Internal Factor Analysis Summary)
Faktor-Faktor Strategi Internal
Kekuatan
Perusahaan anda sudah dikenal pelanggan
Lokasi usaha yang strategis
Memiliki alat produksi lengkap
SDM dengan skill yang cukup
Memiliki SIUP/TDP/NPWP
Variasi Produk banyak
Kualitas produk baik
Inovasi produk yang cukup baik
Subtotal:
Kelemahan
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Bobot

Rating

Bobot x
Rating

0,0876
0,1096
0,0896
0,0683
0,0932
0,0819
0,1141
0,0923
0,7366

3,8
3,8
3,7
3,6
3,9
3,5
3,7
3,8

0,33288
0,41648
0,33152
0,24588
0,36348
0,28665
0,42217
0,35074
2,74980
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Tidak memiliki Perencanaan produksi yang konsisten

0,0401

2,1

0,08421

Asesories/Bahan pembantu tergantung impor

0,0207

1,2

0,02484

Tidak memiliki SOP
Produk tidak terdokumentasi dengan baik

0,0812
0,0364

2,1
3,2

0,17052
0,11648

Tidak ada pencatatan produk dengan baik

0,0245

2,6

0,06370

0,0605
0,2634
1

3,8

0,22990
0,68965
2,06015

Bahan baku di pasok dari luar daerah
Subtotal:
TOTAL

Dengan nilai IFAS 2,06015 maka
faktor-faktor peluang dan ancaman
keberadaan industri kecil menengah tas
(EFAS) industri kecil menengah tas dan
dan koper di kabupaten sidoarjo sangat
koper seperti pada tabel 2:
potensial
untuk
dikembangkan.
Selanjutnya hasil identifikasi terhadap
Tabel 2. EFAS (External Factor Analysis Summary)
Faktor-Faktor Strategi Eksternal
Bobot Rating Bobot x
Rating
Peluang
Lokasi usaha terletak pada sentra industri yang cukup 0,0964
3,8
0,36632
dikenal
Jaringan usaha cukup luas
0,0283
3,4
0,09622
Peluang kemitraan dengan industri besar
0,1562
3,9
0,60918
Banyak dikenai program baik dari Pemerintah Pusat, 0,1418
3,8
0,53884
Provinsi dan Kabupaten
Banyak mendapatkan Fasilitasi pemerintah untuk 0,1627
3,7
0,60199
meningkatkan produktivitas usaha
Program revitalisasi sentra sangat mendukung 0,0861
2,8
0,24108
perkembangan usaha
Subtotal:
0,6715
2,45363
Ancaman
Banyak tumbuh industri sejenis di lokasi sentra
0,0571
2,4
0,13704
Produk bersaing dengan industri Besar
0,0892
3,1
0,27652
Tingkat loyalitas pekerja rendah
0,0291
2,1
0,06111
Regulasi yang tidak berpihak kepada pengusaha
0,0739
2,3
0,16997
Harga kompetitif karena sebagian bahan baku masih 0,0792
2,2
0,17424
tergantung impor
Subtotal:
0,3285
0,81888
TOTAL
1
1,63475
Dengan nilai EFAS 1,63475 industri kecil
menengah tas dan koper masih
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mempunyai peluang besar untuk
dikembangkan. Walaupun ada beberapa
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ancaman yang dihadapi dimasa yang
akan datang, faktor peluang yang dimiliki
akan semakin kuat untuk meningkatkan
sustainability development.

Setelah diperoleh faktor-faktor kekuatan
dan kelemahan serta peluang dan
ancaman, langkah selanjutnya dilakukan
pemetaan
terhadap
faktor-faktor
persaingan bisnis seperti ditunjukan pada
Tabel 3:

Tabel 3. Faktor Penentu Persaingan Bisnis
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Faktor Penentu Persaingan Bisnis (X)
Aspek Pemerintah
Keikut sertaan dalam pameran (X1)
Pelatihan peningkatan skill (X2)
Pelatihan manajemen usaha (X3)
Memiliki HKI (SNI/ISO/Merk) (X4)
Bantuan permodalan (X5)
Aspek Sosial, Ekonomi, Lingkungan
Peranan keberadaan komunitas (X6)
Promosi melalui media (X7)
Orientasi/motivasi kewirausahaan (X8)
Kepercayaan pelanggan (X9)
Tenaga Kerja (X10)
Aspek Kemitraan
Temu bisnis/misi dagang (X11)
E-Comerce (X12)
Kemitraan dengan industri besar (X13)
Kemitraan dengan industri sejenis (X14)

Selanjutnya hasil identifikasi terhadap
faktor-faktor internal proses bisnis tas dan

koper, seperti ditunjukan pada Tabel 4
berikut:

Tabel 4. Faktor Internal Proses Bisnis
.
1
2
3
4
5
6
7
8

Faktor Internal Proses Bisnis (Y)
Aspek Sumber Daya Manusia
Tingkat pendidikan (Y1)
Pengalaman kerja (Y2)
Kemampuan inovasi produk (Y3)
Tenaga kerja terampil (Y4)
Aspek Keuangan
Modal sendiri (Y5)
Modal pinjaman/bantuan pemerintah (Y6)
Tingkat keuntungan (Y7)
Manajemen keuangan perusahaan (Y8)
Aspek Proses Produksi
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9
10
11
12
13
14

Ketersediaan bahan baku (Y9)
Kapasitas produksi (Y10)
Tersedianya mesin dan peralatan (Y11)
Aspek Pemasaran
Distribusi produk (Y12)
Segmentasi pasar (Y13)
Persaingan harga (Y14)

Sedangkan hasil identifikasi terhadap
faktor-faktor sustainability development,
ditunjukan seperti pada Tabel 5:
Tabel 5. Faktor Sustainability Development
No.
1
2
3
4

Faktor Sustainability Development (Z)
Peningkatan provit (Z1)
Pengembangan produk (Z2)
Peningkatan daya saing usaha (Z3)
Brand image perusahaan (Z4)

Setelah diperoleh masing-masing faktor
dari variabel, langkah selanjutnya yaitu
melakukan
pengujian
dengan
menggunakan
SmartPLS
untuk
mengetahui pengaruh antar variabel.
Pengujian dilakukan dengan 2 tahap yaitu
pengujian outer model dan pengujian
model struktural (inner model). Model
struktural terhadap variabel-variabel
dalam penelitian ini ditunjukan pada
gambar 2:

Gambar 3. Hasil pengujian PLS
Algorithm
2.1. Pengujian Outer Model
Dalam penelitian ini pengujian outer
model dilakukan terhadap 4 kategori yaitu
square root of average variance extracted
(AVE), Composite Reliable
cronbach’s alpha, communality dan
redudancy yang ditunjukan pada tabel 6:

Gambar 2. Model Struktural Tas Dan
Koper
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Tabel 6. Hasil Pengujian Outer Model dengan PLS Algorithm
Variabel

AVE

IPB
PPB
SD

0,678087
0,842874
0,842913

Composite
Reliability
0,860874
0,914738
0,914761

Cronbachs Alpha Communality
0,763470
0,813639
0,813639

Hasil pengujian outer model dengan
menggunakan SmartPLS Algorithm
diperoleh nilai AVE untuk masing-masing
variabel yaitu Internal Proses Bisnis (IPB)
sebesar 0,678087, Penentu Persaingan
Bisnis (PPB) 0,842874 dan Sustainability
Development (SD) 0,82913 dengan
demikian sudah > 0,5. Nilai Composite
Reliability untuk variabel IPB 0,860874,
variabel PPB 0,914738 dan variabel SD
0,914761 lebih besar dari 0,7. Sedangkan
untuk nilai Cronbachs Alpha variabel IPB
0,763470, variabel PPB 0,813639 dan
variabel SD 0,813639 dimana sudah
tercapai > 0,6. Begitu juga dengan nilai
Communality untuk variabel IPB
0,678086, PPB 0,842874 dan SD
0,842913 yang sudah > 0,5. Sehingga
dapat dikatakan bahwa hasil pengujian
outer model ini dapat diterima (valid).
2.2. Pengujian Model Struktural (Inner
Model)
Setelah model yang diestimasi memenuhi
kriteria Outer Model, berikutnya dilakukan
pengujian model structural (Inner model).
Pengujian dilakukan untuk mengetahui
nilai R-Square dan Path Coefficients
dengan perhitungan model Bootstrapping
dalam software SmartPLS seperti pada
gambar 4:
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

0,678086
0,842874
0,842913

Redundancy
0,627111
-0,017124

Gambar 4. Hasil Pengujian
Bootstrapping
Setelah
dilakukan
pengujian
bootstrapping dengan menggunakan
software SmartPLS maka dapat diperoleh
nilai R-Square masing-masing variabel
seperti pada Tabel 7:
Tabel 7. Nilai R-Square
Variabel
IPB
PPB
SD

R-Square
0,955307
0,999965

Tabel diatas memberikan nilai R-Square
0,955307 untuk konstruk Internal Proses
Bisnis (IPB) yang berarti bahwa Penentu
persaingan Bisnis (PPB) mampu
menjelaskan varians IPB sebesar 95,5%.
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Nilai R-Square juga terdapat pada
Sustainability Development (SD) yang
dipengaruhi oleh IPB dan PPB yaitu
sebesar 0,99965.

dengan nilai signifikan
ditunjukan pada Tabel 8:

5%

dapat

Pengujian hipotesis penelitian lebih lanjut
yaitu
dengan
path
coefficients
membandingkan Thitung dengan Ttabel

IPB -> SD
PPB -> IPB
PPB -> SD

Original
Sample (O)

Sample
Mean (M)

-0,010344
0,977398
1,010090

-0,010307
0,978506
1,010062

Standard
Deviation
(STDEV)
0,005939
0,003935
0,005788

Standard
Error
(STERR)
0,005939
0,003935
0,005788

T Statistics
(|O/STERR|)
1,741793
248,396547
174,499604

Tabel 8. Nilai Path Coefficients
Tabel di atas menunjukkan bahwa
hubungan antara PPB dengan IPB adalah
signifikan dengan T-statistik sebesar
248,396547 (> 1,66) dengan nilai original
sample estimate adalah positif yaitu
sebesar 0,977398 yang menunjukkan
bahwa arah hubungan antara PPB
dengan IPB adalah positif. Selanjutnya
hubungan antara PPB dengan SD adalah
signifikan dengan T-Statistik sebesar
174,499604 (> 1,66) dimana nilai original
sample estimate adalah positif yaitu
sebesar 1,010090 yang menunjukan
bahwa arah hubungan antara PPB
dengan SD adalah positif. Sedangkan
untuk hubungan antara IPB dengan SD
dengan nilai T-Statistik sebesar 1,741793
dengan nilai original sample estimate
adalah negatif sebesar -0,010344,
SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan maka
dapat diperoleh beberapa simpulan
sebagai berikut:
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3. Hasil
analisis
menggunakan
pendekatan SWOT diperoleh :
c. Nilai IFAS sebesar 2,06015 maka
keberadaan IKM tas dan koper di
kabupaten sidoarjo sangat
potensial untuk dikembangkan
melalui peningkatan kualitas
produk dan pengembangan
inovasi produk.
d. Nilai EFAS sebesar 1,63475 IKM
tas dan koper masih mempunyai
peluang
besar
untuk
dikembangkan melalui kemitraan
dengan industri besar dan
bantuan fasilitas dari pemerintah
untuk peningkatan produktivitas.
4. Hasil pengujian dengan pendekatan
Part Least Square (PLS) diperoleh:
d. Hubungan antara PPB dengan
IPB adalah signifikan dengan Tstatistik sebesar 248,396547 (>
1,66) dengan nilai original sample
estimate adalah positif yaitu
sebesar
0,977398
yang
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menunjukkan
bahwa
arah
hubungan antara PPB dengan IPB
adalah positif, Sehingga dengan
demikian
variabel
penentu
persaingan
Bisnis
(PPB)
berpengaruh positif terhadap
variabel Internal Proses Bisnis
(IPB).
e. Selanjutnya hubungan antara
PPB dengan SD adalah signifikan
dengan
T-Statistik
sebesar
174,499604 (> 1,66) dimana nilai
original sample estimate adalah
positif yaitu sebesar 1,010090
yang menunjukan bahwa arah
hubungan antara PPB dengan SD
adalah positif, maka variabel PPB
berpengaruh positif terhadap
Sustainability Development (SD).
f.

Sedangkan untuk hubungan
antara IPB dengan SD dengan
nilai T-Statistik sebesar 1,741793
dengan nilai original sample
estimate adalah negatif sebesar 0,010344, dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat pengaruh
signifikan IPB terhadap SD
melalui indikator pendukung
peningkatan provit (Z1) dan
pengembangan produk (Z2).
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

ANALISIS PROSES BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK PADA
MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR DITINJAU DARI ADVERSITY
QUOTIENT (AQ)
Ratna Rustina1, Ronar Rizki Meisa2
Pendidikan matematika FKIP Universitas Siliwangi
Email: ratnarustina@unsil.ac.id

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap proses berpikir kreatif peserta didik
dalam menyelesaikan soal bangun ruang sisi datar ditinjau dari Adversity Quotient (AQ).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan berupa pemberian angket Adversity Response Profile (ARP), tes kemampuan
berpikir kreatif, dan wawancara tidak terstruktur. Sumber data dari penelitian ini yaitu peserta
didik kelas VIII SMP Negeri 1 Sukarame. Teknik analisis yang digunakan meliputi
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan
hasil penelitian ditemukan bahwa proses berpikir kreatif peserta didik kategori climber, pada
tahap persiapan peserta didik mengalami proses fluency, originality, dan elaboration. Pada
tahap inkubasi dan iluminasi peserta didik mengalami proses fluency, flexibility, originality,
dan elaboration. Pada tahap verifikasi peserta didik mengalami proses fluency, flexibility,
dan elaboration. Proses berpikir kreatif peserta didik kategori camper, pada tahap persiapan
peserta didik mengalami proses fluency, originality, dan elaboration. Pada tahap inkubasi
peserta didik mengalami proses fluency dan flexibility. Pada tahap iluminasi peserta didik
mengalami proses fluency dan elaboration. Pada tahap verifikasi peserta didik mengalami
proses fluency, flexibility, dan elaboration. Proses berpikir kreatif peserta didik kategori
quitter, pada tahap persiapan peserta didik mengalami proses fluency. Pada tahap inkubasi
peserta didik mengalami proses flexibility. Pada tahap iluminasi dan verifikasi peserta didik
mengalami proses fluency dan elaboration.
Kata Kunci : proses berpikir kreatif, kemampuan berpikir kreatif, adversity quotient.
ABSTRACT
The purpose of this study is to describe the creative thinking process of students in
solving flat-side space problems in terms of Adversity Quotient (AQ). This study used
descriptive qualitative method. Data collection techniques used in the form of giving
questionnaires Adversity Response Profile (ARP), creative thinking ability tests, and
unstructured interviews. Sources of data from this study are class VIII students of Sukarame
1 Public Middle School. The analytical techniques used include data collection, data
reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of the study it
was found that the creative thinking process of climber category students, at the preparation
stage students experienced the process of fluency, originality, and elaboration. At the
incubation and illumination stage students experience the process of fluency, flexibility,
originality, and elaboration. In the verification phase students experience the process of
fluency, flexibility, and elaboration. The creative thinking process of camper category
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students, at the preparation stage students experience the process of fluency, originality,
and elaboration. At the incubation stage students experience the process of fluency and
flexibility. At the illumination stage students experience the process of fluency and
elaboration. In the verification phase students experience the process of fluency, flexibility,
and elaboration. The process of creative thinking of students in the quitter category, at the
preparation stage students experience the fluency process. At the incubation stage students
experience the flexibility process. At the illumination and verification stage students
experience the process of fluency and elaboration.
Keywords: creative thinking processes, creative thinking ability, adversity quotient.
PENDAHULUAN
Pengembangan
kreativitas
sangat penting bagi pengembangan
potensi seseorang dalam kemajuan ilmu
pengetahuan dan seni budaya. Menurut
[1] kreativitas adalah hal penting yang
dimiliki seseorang dalam kehidupan
sehari hari, dengan kreativitas
seseorang akan dapat berpikir fleksibel
ketika
berhadapan
dengan
permasalahan dalam kehidupannya [9].
Pengembangan kreativitas jarang
dilakukan oleh para pendidik dalam
proses pembelajaran. Seperti yang
dikemukakan oleh [3] proses berpikir
tingkat tinggi termasuk berpikir kreatif
jarang dilatih, terlihat pada penekanan
yang lebih pada hafalan dan mencari
hanya satu pemecahan yang benar
tehadap soal yang diberikan guru [4]. .
Pengembangan kreativitas jarang
dilakukan oleh para pendidik dalam
proses pembelajaran. Seperti yang
dikemukakan oleh [4] proses berpikir
tingkat tinggi termasuk berpikir kreatif
jarang dilatih, terlihat pada penekanan
yang lebih pada hafalan dan mencari
hanya satu pemecahan yang benar
tehadap soal yang diberikan guru [4]
juga menilai bahwa kreativitas kurang
mendapat perhatian dalam bidang
pendidikan. Kebanyakan peserta didik
menyelesaikan permasalahan hanya
dengan
menggunakan
satu
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penyelesaian saja atau mengerjakan
soal hanya dengan cara yang
dicontohkan oleh guru saja. Hal ini
membuktikan
bahwa
kurangnya
perhatian pendidik pada kreativitas
peserta didiknya.
Selain berpikir kreatif, terdapat
proses berpikir yang dibutuhkan dalam
menyelesaikan permasalahan. Proses
berpikir merupakan suatu proses yang
terjadi dalam pemikiran peserta didik
ketika mereka dihadapkan pada suatu
permasalahan. [3] menyebutkan bahwa
mengetahui proses berpikir setiap
peserta didik sangat penting bagi guru,
karena dengan melihat proses
berpikirnya guru akan mengetahui letak
kesalahan yang dilakukan oleh peserta
didik
dalam
memecahkan
permasalahan [2]. Proses berpikir
kreatif merupakan gambaran nyata
dalam menjelaskan bagaimana proses
kreativitas terjadi. Salah satu teori
tentang proses berpikir kreatif yang
sampai saat ini sering digunakan
adalah teori Wallas, yang menyebutkan
bahwa proses berpikir kreatif terdiri dari
4 tahapan, diantaranya tahap
persiapan, tahap inkubasi, tahap
iluminasi dan tahap verifikasi [4].
Pada tahap persiapan peserta didik
mulai mengumpulkan informasi yang
dibutuhkan dan berhungan dengan
permasalahan yang akan dipecahkan
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bisa dengan membaca buku atau
bertanya, dan mencari pendekatan
untuk menyelesaikannya. Pada tahap
inkubasi peserta didik menghentikan
pencarian informasi, secara sadar
peserta didik tidak memikirkan
permasalahan itu, tetapi alam pra-sadar
nya terus mencari penyelesaian dari
permasalahan tersebut. Pada tahap
iluminasi peserta didik mulai mendapat
serangkaian pengertian, dan dengan
imajinasi yang dimiliki peserta didik,
akan
memudahkan
mereka
memperjelas pengertian tersebut untuk
memecahkan permasalahan. Pada
tahap verifikasi peserta didik telah
menemukan ide atau kreasi baru dan
akan diuji secara kritis.
Penjelasan mengenai proses
berpikir
kreatif dengan indikator
berpikir kreatif dapat diketahui dari
indikator berpikir kreatif berdasarkan
tahapan wallas pada tabel berikut.

Indikator
Berpikir
Kreatif

Flexibility

Persiapan

Originality

B. Tabel 1 Indikator Berpikir Kreatif
Berdasarkan Tahapan Wallas
Indikator
Berpikir
Kreatif

Indikator Berpikir
Kreatif
Berdasarkan
Tahapan Wallas

Fluency

didik
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menggunakan
alternatif
bahasa yang
berbeda
dari
peserta
didik
lainnya yaitu
dengan
menggunakan
bahasa sendiri.
Peserta
didik
menyampapikan
pernyataan
pad
a
soal
dengan
mengg
unakan
bahasa sendiri.
Peserta
didik
memperinci

Elaboration

Peserta
didik
menyampaikan
pernyataan
pa
da
so
al dengan
menuliskan apa
yang diketahui
dan
ditanya dengan
lancar.
peserta

Indikator Berpikir
Kreatif
Berdasarkan
Tahapan Wallas

secara
detail
diketahui

apa
yang

dalam
soal
sehingga menjadi
lebih
menarik.
Peserta

Fluency

didik
memikirkan lebih
dari
satu
ide
yang
dituangkan
dalam
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Indikator
Berpikir
Kreatif

Inkubasi

Flexibility

Indikator Berpikir
Kreatif
Berdasarkan
Tahapan Wallas

bentuk coretan
rumus
ataupun gambar
dengan
lancar.
Peserta didik
mencari
strategi yang
sesuai
dengan
men
gaitkan
bangun
datar
yang
pernah
di
ajarkan

Setiap orang mempunyai
karakteristik yang berbeda dalam
menyelesaikan suatu permasalahan,
maka kemampuan peserta didik
dalam menyelesaikan masalah akan
berbeda antara yang satu dengan
yang lainnya. Peserta didik dapat
memecahkan masalah yang dihadapi
dengan baik apabila ia mempunyai
kemampuan menyelesaikan masalah
yang baik pula. Kemampuan yang
ada pada peserta didik dalam
menghadapi suatu masalah atau
tantangan
kemudian
mencari
penyelesaian dari masalah tersebut
dikenal dengan Adversity Quotient
(AQ). AQ adalah kecerdasan untuk
mengatasi kesulitan. Stoltz (2000)
mengelompokkan orang dalam 3
kategori AQ, yaitu: climber (AQ
tinggi), camper (AQ sedang), dan
quitter (AQ rendah). Climber
merupakan kelompok orang yang
selalu berjuang menghadapi kesulitan
dan mereka berani menghadapi
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

tantangan sehingga tujuannya dapat
tercapai,
camper
merupakan
kelompok orang yang mau menerima
tantangan dan tetapi jika mereka
mengalami suatu kesulitan mereka
mengakhiri perjuangannya dan
memilih untuk berhenti menghadapi
kesulitan,
sedangkan
quitter
merupakan kelompok orang yang
kurang memiliki kemauan untuk
menghadapi tantangan.
Berdasarkan
hasil
wawancara dengan salah satu guru
matematika SMP Negeri 1 Sukarame
menyatakan bahwa peserta didik
mengalami kesulitan pada materi
bangun ruang sisi datar terutama
pada saat peserta didik diberikan soal
yang sudah diaplikasikan pada
kehidupan nyata atau berbentuk soal
cerita. Sebagian peserta didik masih
mengalami
kesulitan
apabila
diberikan soal yang lebih sulit dari
contoh yang telah diberikan. Salah
satu penyebab diantaranya peserta
didik malas untuk memahami
permasalahan, sebagian peserta
didik juga ada yang kurang mampu
menemukan cara untuk dapat
menyelesaikan permasalahan yang
diberikan.
Terdapat penelitian terdahulu
yang telah melihat keterkaitan antara
AQ dengan kreativitas, yaitu
penelitian yang dilakukan oleh
Setyabudi (2011) [6] di Sekolah
Menengah Umum Tujuh Belas
Agustus 1945, hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa ada korelasi
yang signifikan antara adversiti
dengan
kreativitas
dengan
mengendalikan inteligensi.
Menurut [2] menyatakan
bahwa melalui matematika seseorang
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mengasah kemampuan berpikir
secara logis, analitis, sistematis, kritis
dan kreatif. Berbagai kemampuan
berpikir tersebut penting dimiliki
seseorang sebagai bekal untuk
menjalani kehidupan”. Oleh karena itu
penguasaan terhadap matematika
sejak dini sangat diperlukan oleh
seorang peserta didik [10].
Berdasarkan latar belakang
tersebut, maka peneliti melakukan
penelitian terhadap proses berpikir
kreatif dari peserta didik yang
termasuk kategori AQ climber,
camper, dan quitter pada materi
bangun ruang sisi datar dengan judul
“Analisis Proses Berpikir Kreatif
Peserta Didik Pada Materi Bangun
Ruang Sisi Datar Ditinjau dari
Adversity Quotient (AQ)”.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif kualitatif. Alasan
pemilihan metode kualitatif ini karena
peneliti ingin meneliti sesuatu dari segi
prosesnya, yaitu proses berpikir kreatif
peserta didik pada materi bangun ruang
sisi datar ditinjau dari AQ. Pemilihan
metode deskriptif kualitatif tersebut
berdasarkan tujuan peneliti yang ingin
mendeskripsikan serta mengungkapkan
secara
mendalam
mengenai
kemampuan komunikasi matematis
pada sub pokok bahasan prisma dan
limas ditinjau dari gaya belajar peserta
didik. Sumber data dalam penelitian ini
yaitu peserta didik kelas VIII SMP Negeri
1 Sukarame tahun ajaran 2017/2018.
Peneliti mengambil satu peserta didik
dari masing- masing AQ berdasarkan
pertimbangan yaitu peserta didik
tersebut lebih mampu memberikan
informasi yang lebih dalam terhadap
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kemampuan berpikir kreatif daripada
peserta didik yang lain. Teknik
pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu penyebaran
angket adversity response profile (ARP),
tes kemampuan berpikir kreatif, dan
wawancara. Instrumen utama dalam
penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.
Dalam penelitian ini, selain instrumen
utama terdapat juga instrumen
pendukung yaitu angket ARP dan
lembar tes kemampuan berpikir kreatif.
HASIL
Penelitian ini mengungkap proses
berpikir kreatif peserta didik dalam
menyelesaikan soal bangun ruang sisi
datar ditinjau dari Adversity Quotient
(AQ) peserta didik, peneliti memilih 1
peserta didik dari masing-masing AQ
yaitu quitter, camper, dan climber untuk
diberikan tes kemampuan berpikir kreatif
pada materi bangun ruang sisi datar,
kemudian
dilakukan
wawancara
terhadap subjek penelitian untuk lebih
mengetahui proses berpikir kreatifnya.
Pemilihan subjek berdasarkan hasil
pengelompokkan AQ peserta didik yang
telah dilakukan melalui angket ARP,
maka dipilih S13 untuk kategori climber,
S9 untuk kategori camper, dan S21
untuk kategori quitter. Peneliti memilih
S13 dan S9 karena mereka menjawab
tes lebih lengkap daripada peserta didik
lainnya, sehingga dengan jawaban yang
lebih lengkap akan memudahkan
peneliti untuk mencari tahu lebih jauh
proses berpikir kreatifnya.
a. Proses Berpikir Kreatif Peserta
Didik Kategori Climber (S13)
Pada tahap persiapan, peserta
didik S13 yang termasuk kategori
climber mampu memahami masalah
dengan baik dalam waktu yang relatif
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singkat dan mengemukakan apa yang
diketahui dan ditanyakan pada soal
dengan benar dan lancar pada soal
fluency. Pada soal originality, S13 juga
mampu
mengemukakan
kembali
permasalahan pada soal dengan
menggunakan bahasanya sendiri, ia
juga mampu merinci data yang ia
dapatkan untuk memudahkan dalam
melakukan
penyelesaian
dalam
menyelesaikan soal elaboration. S13
mampu mengubah apa yang diketahui
pada soal dari suatu satuan ke satuan
lainnya dengan benar. proses berpikir
kreatif climber pada tahap persiapan
mampu mengemukakan apa yang
diketahui pada soal dengan berbagai
cara diantaranya mengubah data pada
soal seperti satuan atau pemisalan.
Tahap inkubasi dapat dilalui oleh
S13 pada saat menyelesaikan soal
fluency, flexibility, originality, dan
elaboration. S13 membuat coretancoretan pada lembar jawaban, baik itu
berupa coretan gambar ataupun coretan
rumus yang dapat membantu ia
menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi. S13 juga mampu mengaitkan
konsep bangun ruang yang telah
diajarkan
pada
saat
proses
pembelajaran.
Pada tahap iluminasi S13 mampu
memberikaan ide-ide yang unik dan
sebelumnya belum pernah ia dapatkan
pada saat pembelajaran, juga mampu
menunjukkan pemahaman yang lebih
dari peserta didik lainnya dalam
menghadapi persoalan yang baru dalam
menyelesaikan soal originality. S13 juga
mampu menunjukkan suatu jawaban
dengan cara penyelesaian yang
berbeda-beda pada soal flexibility,
berbeda dengan camper yang
menggunakan penyelesaian yang
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berbeda-beda tetapi jawabannya juga
berbeda.
Pada tahap verifikasi S13 dalam
menyelesikan soal flexibility, S13
menyelesaikan permasalahan dengan
menggunakan
beberapa
metode
penyelesaian karena S13 tidak mudah
putus asa dalam menyelesaiakan suatu
permasalahan, hal ini dapat dilihat saat
S13 menyelesaikan permasalahan pada
soal.
Elaboration, ketika ia melakukan
kesalahan pemahaman, ia tidak
menyerah dan tetap mencari solusi lain
untuk mendapatkan penyelesaian yang
benar. S13 juga mampu menyelesaikan
persoalan yang tidak dapat diselesaikan
oleh peserta didik lainnya. Sejalan
dengan hasil penelitian Supardi (2013)
[8] bahwa semakin tinggi tingkat
adversity quotient peserta didik, maka
semakin tinggi pula prestasi belajar
matematikanya.
b. Proses Berpikir Kreatif Peserta
Didik Kategori Camper (S9)
Pada tahap persiapan S9 mampu
memahami permasalah dengan baik dan
dalam waktu yang relatif singkat. Seperti
halnya
climber,
S9
mampu
mengemukakan kembali permasalahan
pada soal dengan bahasanya sendiri
pada soal originality. S9 juga mampu
merinci apa yang diketahui pada soal
untuk memudahkan ia menyelesaikan
permasalahan pada saat menyelesaikan
soal elaboration.
Pada tahap inkubasi, S9 tidak
pernah membuat coretan berupa gambar,
ia hanya menulis coretan-coretan rumus
yang telah ia ketahui sebelumnya. Hal ini
menyebabkan S9 mampu melalui tahap
inkubasi pada soal flexibility karena ia
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mampu mencari strategi yang sesuai
dengan mengaitkan bangun datar yang
pernah diajarkan sebelumnya.

keinginan untuk menanggapi kesulitan
yang ada.

Pada tahap iluminasi, S9 mulai
tidak menyelesaikan pengerjaannya,
seperti pada penyelesaian soal fluency, ia
sudah menemukan ide akan mencari
banyak tudung saji yang bisa dibuat dari
sisa triplek, tetapi karena ia merasa
kesulitan menyelesaikannya ide yang
sudah ia dapatkan tidak diselesaikan.
Karena menurut Suhandoyo & Wijayanti
(2016) camper akan berusaha dalam
menyelesaikan permasalahan tetapi tidak
menggunakan seluruh kemampuan yang
dimilikinya dan mudah puas dengan apa
yang sudah dicapainya [7]. Sesuai
dengan pernyataan tersebut, S9 tidak
mampu melalui tahap iluminasi pada soal
flexibility karena ia mendapatkan jawaban
yang berbeda ketika menyelesaikan
permasalahan dengan penyelesaian
yang berbeda-beda. Melihat hal tersebut
camper tidak mencari tahu penyebab
perbedaan jawaban yang dihasilkannya
itu
karena
ia
merasa
sudah
menyelesaikan tugas meskipun itu bukan
merupakan hasil yang diharapkan.

c. Proses Berpikir Kreatif Peserta
Didik Kategori Quitter (S21)

Pada tahap verifikasi dalam
menyelesaikan soal flexibility, S9 mampu
menyelesaikan beberapa persoalan
dengan menggunakan penyelesaian
yang berbeda, namun hasil yang
didapatkannya tidak sama karena ada
kesalahan konsep yang ia kerjakan, tetapi
S9 tidak berusaha untuk mencari
penyebab
kesalahan
dan
membiarkannya saja. Pada soal
elaboration juga S9 mampu menguraikan
dan memeriksa ulang penyelesaian
masalah secara runtut agar lebih menarik
meskipun dengan bantuan peneliti pada
saat wawancara. Hal ini membuktikan
bahwa camper setidaknya masih ada
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Pada tahap persiapan, peserta
didik S21 yang termasuk kategori quitter
dalam menyelesaikan soal fluency
mampu memahami soal dengan
menuliskan apa yang diketahui dan
ditanyakan pada soal dengan benar dan
lancar. Hal ini sejalan dengan apa yang
diungkapkan oleh [5] bahwa peserta didik
kategori quitter dalam memecahkan
masalah dimulai dengan penerimaan
informasi yang ditandai dengan
memahami apa yang diketahui dan yang
ditanyakan. S21 mampu memahami
beberapa permasalahan yang dituangkan
dalam soal, tetapi dalam waktu yang
relatif lebih lama dari climber dan camper.
S21 juga harus membaca soal berulangulang
untuk dapat
benar-benar
memahami permasalahan. S21 tidak
mampu melalui tahap persiapan pada
soal originality dikarenakan ia selalu
mengemukakan permasalahan dengan
menggunakan bahasa soal dan bahasa
yang umum digunakan oleh peserta didik
lainnya. Dalam menyelesaikan soal
elaboration S21 mampu mengemukakan
apa yang diketahui dan ditanyakan
secara lebih runtut sehingga dapat
memudahkan dalam penyelesaian.
Pada tahap inkubasi, S21 mampu
mencari strategi yang sesuai dengan
mengaitkan bangun datar yang pernah
diajarkan
sebelumnya
dalam
menyelesaikan soal flexibility walaupun
dengan bantuan peneliti pada saat
wawancara. S21 tidak menuliskan
coretan-coretan rumus atau gambar pada
lembar jawabannya, ia hanya merenung
170

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

dan tidak mencoba mencari jalan keluar
ketika mendapatkan kesulitan. Menurut
[5]. peserta didik kategori quitter tidak
senang terlibat dalam penyelesaian
masalah matematika, hal tersebut yang
mungkin menyebabkan S21 tidak begitu
berusaha
mencari
ide
untuk
menyelesaikan
persoalan
yang
diberikan.
Tahap iluminasi dapat dilalui oleh
S21 dalam menyelesaikan soal
elaboration ketika ia mampu menuliskan
rumus-rumus secara runtut untuk
menyelesaikan persoalan yang mampu ia
pahami pada tahap sebelumnya, tetapi
jika pada tahap sebelumnya ia tidak
memahami permasalahan, ia tidak
mencoba mencari jalan keluar pada tahap
ini.
Pada tahap verifikasi, S21 mampu
menyelesaikan
masalah
dengan
bermacam macam solusi dan jawaban
dengan lancar dalam menyelesaikan soal
fluency. S21 mampu menyelesaikan
permasalahan
jika
pada
tahap
sebelumnya ia dapat melaluinya seperti
pada permasalahan soal fluency dan
elaboration, hal ini mengakibatkan S21
mampu melalui tahap verifikasi dalam
menyelesaikan soal elaboration ketika ia
menguraikan dan memeriksa ulang
penyelesaian masalah secara runtut agar
lebih menarik. Sedangkan untuk
permasalahan soal flexibility dan
originality S21 sudah tidak melanjutkan
penyelesaian pada tahap sebelumnya
jadi ia tidak menyelesaikan permasalahan
dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa
yang dikemukakan oleh Supardi (2013)
bahwa siswa yang memiliki adversity
quotient rendah cenderung menganggap
kesulitan yang muncul akan terus
menerus terjadi dan penyebabnya juga
dianggap sebagai sesuatu yang terus
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akan muncul kembali di masa yang
mendatang [8]. Dalam menyelesaikan
soal flexibility S21 tidak mampu melalui
tahap ini dikarenakan ia menyelesaikan
masalahan hanya dengan satu metode
penyelesaian saja. Ketika S21 merasa
sudah mendapatkan jawaban dari suatu
permasalahan, ia berhenti begitu saja
tanpa mencari solusi lain untuk
menyelesaikan permasalahan tresebut.
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan
oleh [7]. bahwa quitter merupakan
sekelompok orang yang lebih memilih
menghindar dan menolak kesempatan
yang ada, mudah putus asa dan
cenderung pasif untuk mencapai puncak
keberhasilan.
SIMPULAN
Proses berpikir kreatif peserta didik
kategori climber (S13), pada soal fluency
peserta didik mampu melalui tahap
persiapan, inkubasi, iluminasi, dan
verifikasi. Pada soal flexibility peserta
didik mampu melalui tahap persiapan,
inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Pada
soal elaboration peserta didik mampu
melalui tahap persiapan, inkubasi,
iluminasi, dan verifikasi. Pada soal
originality peserta didik mampu melalui
tahap persiapan, inkubasi, dan iluminasi.
Proses berpikir kreatif peserta
didik kategori camper (S9), pada soal
fluency peserta didik mampu melalui
tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan
verifikasi. Pada soal flexibility peserta
didik mampu melalui tahap persiapan,
dan inkubasi saja. Pada soal elaboration
peserta didik mampu melalui tahap
persiapan, inkubasi, iluminasi, dan
verifikasi. Pada soal originality peserta
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didik hanya mampu melalui tahap
persiapan saja.
Proses berpikir kreatif peserta
didik kategori quitter (S21), pada soal
fluency peserta didik mampu melalui
tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan
verifikasi. Pada soal flexibility peserta
didik mampu melalui tahap persiapan
dan inkubasi saja. Pada soal elaboration
peserta didik mampu melalui tahap
persiapan, inkubasi, iluminasi, dan
verifikasi. Pada soal originality peserta
didik tidak mampu melalui semua
tahapan dari proses berpikir kreatif.
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ABSTRAK
Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam kehidupan. Pendidikan kejuruan merupakan
satuan pendidikan yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
Namun, siswa SMK juga masih belajar mata pelajaran sebagai salah satu mata pelajaran wajib.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK 17 Agustus 1945 Surabaya guru cenderung
menggunakan model pembelajaran langsung. penelitian ini menerapkan model pembelajaran Make
A Match dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa SMK khususnya di SMK 17 Agustus
1945 Surabaya. Tujuan penelitian ini dapat meningkatan hasil belajar matematika siswa melalui
model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Rancangan penelitian ini merupakan Penelitian
Tindakan Kelas dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil pra siklus pada Tabel 1 rata-rata
tersebut tidak mencapai tingkat keaktifan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70%. Dari data yang
diperoleh rata-rata hasil belajar di siklus I belum mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan.
Pada siklus ke II inilah keriteria keberhasilan aktivitas belajar baru tercapai dengan nilai keberhasilan
79,68. Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat meningkatkan aktifitas belajar matematika di kelas
X UPW SMK 17 Agustus 1945 Surabaya.
Kata kunci: Make A Match, Hasil Belajar, Siswa SMK

ABSTRACT
Education is an important thing in life. Vocational education is an educational unit suitable for
students in certain fields. However, vocational students are also still studying subject matter as one
of the eyes. Based on research at the 17 August 1945 Vocational School in Surabaya the teacher
used a direct learning model. This research used the Make a Match model to increase the
achievement students of SMK, especially SMK 17 August 1945 Surabaya. The purpose of this study
is to increase the achievement of mathematic used make a match model . Based on the pre-cycle
results in Table 1 the average does not reach a predetermined level of activity is 70%. From the data,
the average in the first cycle has not reached the right achievement indicator the result of second
cycle has achievement is 79.68. Based on the description of the data and discussion, it can be
concluded that the application of the Make a Match type of cooperative learning model can improve
mathematics learning activities in the UPW SMK class X 17th of August 1945 in Surabaya.
Keyword: Make A Match, Achievment, Students of Vocational High School

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah pembelajaran
pengetahuan,
keterampilan,
dan
kebiasaan sekelompok orang yang
diturunkan dari satu geneasi ke generasi
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan,
atau penelitian. Pendidikan sering terjadi
di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga
memungkinkan
secara
otodidak.
Pendidikan merupakan suatu hal penting
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dalam kehidupan
karena dapat
menentukan kemajuan suatu bangsa, dan
menjadi kebutuhan mutlak yang harus
dipenuhi sepanjang hayat. Terdapat
beberapa jenjang pendidikan di Indonesia
yang harus di tempuh oleh setiap warga
Negara Indonesia, yaitu pendidikan anak
usia dini, Pendidikan Dasar (kelas 1-6)
seperti Sekolah Dasar, Pendidikan Dasar
(kelas 7-9), Pendidikan Menengah (Kelas
10-12) seperti Sekolah Menengah Atas
dan Sekolah Kejuruan.
Sebagai bagian dari Sistem
Pendidikan
Nasional,
pendidikan
kejuruan merupakan satuan pendidikan
yang mempersiapkan siswa terutama
untuk bekerja dalam bidang tertentu.
Pendidikan kejuruan diarahkan untuk
mempelajari bidang khusus agar para
lulusan memiliki keahlian tertentu dan
mengembangkan karirnya untuk bekerja
secara produktif.
Tercatat sebanyak 12.659 Sekolah
Kejuruan yang ada di Indonesia
berdasarkan Badan Pusat Statistik. Akan
tetapi tidak sedikit siswa yang belajar di
sekolah kejuruan memiliki motivasi
rendah
pada
saat
menerima
pembelajaran khususnya pada mata
pelajaran matematika. Siswa di Sekolah
Kejuruan (SMK) cenderung memiliki
motivasi rendah di bandingkan dengan
siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).
Salah
satu
sekolah
yang
menyelenggarakan sekolah kejuruan
adalah SMK 17 Agustus 1945 Surabaya.
Adapun keahlian yang ada di SMK 17
Agustus 1945 diantaranya Rekayasa
Perangkat Lunak, Usaha Perjalanan
Wisata dan Akomodasi Perhotelan.
Meskipun demikian masih terdapat
beberapa pelajaran wajib yang harus di
pelajari oleh para siswa salah satunya
yaitu matematika.
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Mata pelajaran matematika
merupakan mata pelajaran wajib yang
harus di pelajari. Meskipun demikian
masih banyak siswa yang memiliki
motivasi kurang dalam belajar mata
pelajaran matematika, bahkan siswa
merasa kesulitan dalam mempelajari
mata pelajaran matematika khususnya
pada sekolah kejuruan (SMK), karena
para siswa lebih fokus dalam mempelajari
program keahlian yang di tempuh. Oleh
sebab itu, guru dituntut untuk kreatif
dalam mencari model pembelajaran agar
dapat meningkatkan motivasi siswa
dalam mempelajari mata pelajaran
matematika.
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti di SMK 17 Agustus
1945 Surabaya guru cenderung
menggunakan model pembelajaran
langsung
dimana
siswa
hanya
mengandalkan guru sebagai narasumber
tanpa memberikan kesempatan siswa
untuk berperan langsung dalam
pembelajaran
Salah satu model pembelajaran
yaitu model pembelajaran kooperatif
adalah suatu model pembelajaran yang
mengharuskan siswa untuk berkerja
sama dalam menyelesaikan suatu tugas
atau permasalahan, siswa harus bekerja
bersama-sama dalam suatu kelompok
yang telah ditentukan [1]
Pembelajaran kooperatif Make a
Match dikembangkan oleh Lorna Curran
pada tahun 1994. Arti make a match
dalam Bahasa Indonesia adalah mencari
pasangan. “Make a match adalah teknik
dimana siswa mencari pasangan sambil
mempelajari suatu konsep atau topik
tertentu
dalam
suasana
yang
menyenangkan. Teknik ini dapat
diterapkan untuk semua mata pelajaran
dan tingkatan kelas” (Miftahul Huda,
2014: 135)
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Berdasarkan
penelitian
yang
dilakukan [1] dengan judul “Penerapan
Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A
Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa pada Pelajaran Kompetensi
Kejuruan TKJ Kelas X SMK
Muhammadiyah 2 Yogyakarta” didapat
hasil bahwa pelaksanaan pembelajaran
pada mata pelajaran kompetensi
Kejuruan TKJ dapat meningkatkan
keaktifan dan hasil belajar siswa. Hal ini
dapat dilihat dari rata-rata keaktifan siswa
dari siklus I sebesar 53,85% mengalami
peningkatan menjadi 72,02% pada siklus
II. Peningkatan hasil belajar siswa dapat
dilihat dari persentase siswa siswa yang
tuntas KKM sebesar 68% kemudian
meningkat menjadi 87,5% pada siklus II.
Nilai rata-rata kelas juga meningkat dari
siklus I sebesar 76 menjadi 80 pada siklus
II.
[8]Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Berpasangan (Make A
Match) Pada Mata Pelajaran IPA Materi
Klasifikasi Mahkluk Hidup untuk
Meningkatkan Hasil Belajar di SMPN 1
Gondang merupakan salah satu jurnal
juga menyebutkan bahwa dapat
meningkatkan hasil pembelajaran di
Subjek Ilmu Klasifikasi Mahluk Hidup di
Kelas VII SMP Negeri 1 Gondang
Mojokerto. Selain itu terdapat beberapa
penelitian juga yang menyebutkan bahwa
model pembelajaran kooperatif tipe Make
A match efektif dalam meningkatkan hasil
pembelajaran
matematika.
Seperti
penelitian yang dilakukan oleh peneliti
sebelumnya [10] dengan judul “Upaya
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Make A Match Pada Materi Barisan dan
Deret Kelas X MAN Sigli 1 Pidie” dan
penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah
dkk [9] yang berjudul “Implementasi
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
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Make A Match untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP
Negeri 7 Salatiga”
Berdasarkan hasil dari penelitian
yang telah dilakukan oleh beberapa
peneliti yang telah disebutkan, maka
model pembelajaran Make A Match
merupakan model pembelajaran yang
efektif untuk dapat meningkatkan hasil
belajar siswa. Oleh sebab itu, penelitian
ini memiliki hipotesa awal bahwa model
pembelajaran Make A Match tidak dapat
meningkatkan hasil belajar siswa
sedangkan
hipotesa
alternative
menyatakan bahwa model pembelajaran
Make A Match dapat meningkatkan hasil
belajar siswa
Berkaitan dengan hipotesa di atas
sehingga penelitian ini menerapkan
model pembelajaran Make A Match
dalam meningkatkan hasil belajar
matematika siswa SMK khususnya di
SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Tujuan
penelitian ini dapat meningkatan hasil
belajar matematika siswa melalui model
pembelajaran kooperatif tipe make a
match selain itu penelitian ini juga dapat
membantu sekolah sebagai masukan
untuk penerapan model pembelajaran
guna meningkatkan hasil belajar siswa.
METODE
Rancangan penelitian ini merupakan
Penelitian Tindakan Kelas dengan
pendekatan
kuantitatif.
Prosedur
penelitian
menggunakan
langkahlangkah : Perencanaan, Pelaksanaan,
Observasi, evaluasi, dan Refleksi.
Pelaksanaan PTK ini dilaksanaan di
SMK 17 Agustus 1945 Surabaya Jl.
Nginden Senolo No. 44, Nginden
Jangkungan, Sukolilo, Kota Surabaya
Jawa Timur. Pelaksanaan PTK ini
dilaksanaan selama bulan September
dan Oktober 2017. Subjek dalam PTK ini
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adalah siswa siswi kelas X jurusan Usaha
Perjalanan Wisata (UPW) SMK 17
Agustus 1945 tahun ajaran 2017/2018
dengan jumlah siswa 26 siswa
Lembar obsevasi aktivitas dalam
penelitian
tindakan
kelas
ini
menggunakan skala rating dengan
kriteria:
1. Kurang jika 0-25% dari seluruh siswa
melaksanakan aktivitas
2. Cukup jika 25% - 50% dari seluruh
siswa melaksanakan aktivitas
3. Baik jika 50%-75% dari seluruh siswa
melaksanakan aktivitas
4. Sangat Baik jika 75% - 100% dari
seluruh siswa melaksanakan aktivitas
Sasaran penelitian ini adalah
siswa dan model pembelajaran. Sasaran
siswa dilihat dari segi aktivitas belajar
siswa. Sasaran model pembelajaran
dilihat dari segi keberhasilan proses
pembelajaran matematika dengan model
pembelajaran kooperatif tipe make a
match.
Teknik Analisis Data yang
digunakan adalah sebagai beritkut:
1. Menghitung Aktifitas Belajar Per
Item
Menghitung Aktifitas Per Item dapat
dihitung mengguakan rumus sebagai
berikut:
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐫 − 𝐢𝐭𝐞𝐦
= ∑ 𝑋𝑖 𝑁 ×100%
Keterangan :
∑ 𝑋𝑖 : jumlah poin yang diperoleh
peserta didik pada item ke-i
𝑁
: banyaknya peserta didik
2. Menghitung Aktifitas Keseluruhan
Menghitung aktifitas belajar keseluruhan
dengan mencari nilai rata-rata per-item
yang diteliti dapat dihitung menggunakan
rumus :
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𝑥̅ = ∑ 𝑋𝑁
Keterangan :
𝑥̅
: rata-rata nilai aktifitas belajar
∑ 𝑋 : jumlah seluruh niali per-item
𝑁
: banyaknya item
HASIL
Sebelum pembuktian hipotesa
penelitian, peneliti mengumpulkan data.
Data dikumpulkan dalam tiga tahap yaitu
prasikul, sikuls I dan siklus II. Adapaun
hasil prasiklus menunjukkan bahwa
pengamatan aktivitas belajar matematika
sebelum
pelaksanaan
tindakan
berdasarkan indikator-indikator yang
telah dibuat hasilnya sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Rata-Rata Aktivitas
Belajar Matematika Pra-Siklus
Siswa Kelas X UPW SMK 17 Agustus
1945 Surabaya Tahun Ajaran
2017/2018
Kode Indikator
Hasil
Interaksi
siswa
A
pada
34,616%
pembelajaran
Keberanian siswa
dalam
B
15,384%
mengemukakan
pertanyaan
Keberanian siswa
dalam
C
19,230%
mengemukakan
pendapat
Kerjasama siswa
D
42,308%
dalam kelompok
Partisipasi dalam
E
23,077%
prestasi
Rata-rata Keseluruhan
26,9%
Berdasarkan Tabel 1 rata-rata
tersebut tidak mencapai tingkat keaktifan
yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70%.
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Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi
dalam
pembelajaran
matematika
khususnya
pada
materi
sistem
persamaan linear dua variabel. Salah
satu model penelitian yang ditawarkan
peneliti adalah model pembelajaran
kooperatif tipe Make a Match.
Selanjutnya
hasil
pengamatan
aktivitas belajar matematika pada siklus I
menunjukkan
bahwa
pengamatan
aktivitas belajar matematika pada
pelaksanaan tindakan sesuai dengan
indikator-indikator yang telah dibuat dan
hasilnya sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Rata-Rata Aktivitas
Belajar Matematika Pada Siklus I
Siswa Kelas X UPW SMK 17 Agustus
1945 Surabaya Tahun Ajaran
2017/2018
Kode

A

B
C

D

E

F

Indikator
Partisipasi siswa
dalam mencari
pasangan kartu
soal dan kartu
jawaban yang
cocok dan benar
Interaksi siswa
dalam kelompok
Kerjasama siswa
dalam kelompok
Kecepatan siswa
dalam mencari
pasangan kartu
soal dan kartu
jawaban yang
sesuai sebelum
habis
waktu
yang ditentukan
Keberanian
siswa
dalam
mengemukakan
pertanyaan
Keberanian
siswa
dalam
mengemukakan
pendapat

Hasil

57,692%

50%
73,077%

Partisipasi dalam
42,308%
prestasi
Rata-rata
55,5%
Belum
mencapai
Kriteria Keberhasilan
kriteria
keberhasilan
G

Dari data di atas diperoleh rata-rata
hasil belajar di siklus I ini belum mencapai
indikator keberhasilan yang ditentukan.
Hal ini terbukti dengan perolehan ratarata keaktifan belajar sebesar 55,5% yang
kurang dari 70%. Oleh karena itu,
penerapan
model
pembelajaran
kooperatif tipe make a match untuk
aktivitas belajar siswa kelas X UPW SMK
17 Agustus 2017 Surabaya harus
dilaksanakan pembelajaran pada siklus II.
Pada siklus II, hasil pengamatan
aktivitas belajar matematika menunjukkan
bahwa pengamatan aktivitas belajar
matematika pada pelaksanaan tindakan
berdasarkan indikator-indikator yang
telah dibuat hasilnya sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Rata-Rata Aktivitas
Belajar Matematika Siklus II
Siswa Kelas X UPW SMK 17 Agustus
1945 Surabaya Tahun Ajaran
2017/2018:
Kode

76,923%
A

53,847%

34,615%
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B
C
D

Indikator
Partisipasi
siswa
dalam
mencari
pasangan kartu
soal dan kartu
jawaban yang
cocok
dan
benar
Interaksi siswa
dalam
kelompok
Kerjasama
siswa
dalam
kelompok
Kecepatan
siswa
dalam

Hasil

100%

80,769%
73,077%
88,461%
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mencari
pasangan kartu
soal dan kartu
jawaban yang
sesuai sebelum
habis
waktu
yang ditentukan
Keberanian
siswa
dalam
E
mengemukakan
pertanyaan
Keberanian
siswa
dalam
F
mengemukakan
pendapat
Partisipasi
G
dalam prestasi
Rata-rata
Kriteria Keberhasilan

73,077%

64,384%
76,923%
79,67%

Mencapai
kriteria
keberhasilan

Dari data di atas diperoleh rata-rata
hasil belajar di siklus II ini sudah
mencapai indikator keberhasilan yang
ditentukan. Hal ini terbukti dengan
perolehan rata-rata keaktifan belajar
matematika sebesar 79,67% yang lebih
besar dari 70%. Berdasarkan hasil yang
diperoleh pada siklus II kegiatan
pembelajaran
dengan
model
pembelajaran kooperatif tipe make a
match ini sudah berjalan dengan
semestinya sehingga menunjukkan hasil
yang baik. Selama berlangsungnya
kegiatan disiklus II kekurangankekurangan yang ada di siklus I sudah
bisa teratasi.
Berikut perbandingan data aktifitas
belajar matematika kelas X UPW SMK 17
Agustus 1945 Surabaya dari pra-siklus,
siklus I dan siklus II akan disajikan pada
tabel berikut:
Tabel 4. Perbandingan Hasil Rata-Rata
Aktivitas Belajar Matematika Antara
Pra-Siklus, Siklus I, dan Siklus II Kelas
X UPW SMK 17 Agustus 1945
Surabaya Tahun Ajaran 2017/2018
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Kriteria
Keberhasilan
Aktifitas
mencapai 70%
Perban PraSiklus I Siklus II
dingan Siklus
Rata26,9% 55,5% 79,68%
rata
Aktivita
s
Belajar
Matema
tika
Kriteria Belum Belum Sudah
Keberh Menca Menca Menca
asilan
pai
pai
pai
Kriteria Kriteria Kriteria
Keberh Keberh Keberh
asilan
asilan
asilan
Berdasarkan tabel diatas terlihat
bahwa hasil pada tahap pra-siklus dan
siklus I belum mencapai kriteria
keberhasilan aktivitas belajar, oleh karena
itu pelaksanaan tindakan dilanjutkan ke
siklus II. Pada siklus ke II inilah keriteria
keberhasilan aktivitas belajar baru
tercapai dengan nilai keberhasilan 79,68.
Menurut perhitungan yang telah
dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil
yang menunjukkan bahwa model
pembelajaran kooperatif tipe Make A
Match dapat meningkatkan aktifitas
belajar matematika di kelas X UPW SMK
17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu
penelitian-penelitian lain yang telah
dilakukan oleh beberapa peneliti [1][8][10]
juga memperoleh hasil yang sama bahwa
model pembelajaran kooperatif tipe Make
A Match mampu meningkatkan hasil
belajar siswa.
Berdasarkan uraian di atas,
sesuai hipotesa yang dikemukakan pada
bagian sebelumnya bahwa hasil uji
statistic menunjukkan tolak H0 sehingga
diperoleh hasil model pembelajan Make A
Match dapat meningkatkan hasil belajar
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matematika siswa kelas X upw smk 17
Agustus 1945 Surabaya.
SIMPULAN
Berdasarkan deskripsi data dan
pembahasan dapat disimpulkan bahwa
penerapan
model
pembelajaran
kooperatif tipe Make a Match (mencari
pasangan) dapat meningkatkan aktifitas
belajar matematika di kelas X UPW SMK
17 Agustus 1945 Surabaya. Hal ini
diperoleh dari hasil observasi mulai prasiklus, siklus I, dan siklus II terdapat
peningkatan aktivitas belajar matematika
setiap siklusnya, serta telah mencapai
kriteria yang ditetapkan yaitu sebersar >
70%.
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ABSTRAK
Warga binaan rutan klas IIB Kabupaten Sumenep rata-rata merupakan masyarakat yang
termarjinalkan. Selalu dicap sebagai orang jahat sehingga sulit diterima di masyarakat padahal
mereka sudah menebus kesalahan mereka dengan hukuman yang sangat berat sesuai dengan
undang-undang yang berlaku hal ini berdampak ketika sudah keluar dari penjara tetap ditolak
terutama dalam mencari kerja. Tujuan adanya usulan pengabdian pelatihan masase relaksasi pada
warga binaan rutan klas II B Kabupaten Sumenep tahun 2018 ini dalam rangka mencapai reintegrasi
sosial setelah narapidana selesai menjalani masa hukuman maka sangat penting untuk dilakukan
pembekalan terhadap mereka dengan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan soft skill guna
meningkatkan kemandirian. Salah satu wujud kemandirian adalah kemampuan untuk menciptakan
lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan bahkan bagi orang lain. Metode pelaksanaan kegiatan
terdiri dri dua tahapan, tahap pertama penyampaian materi dan mendemonstrasikan tahap kedua
melaksanakan praktik masase Relaksasi, Hasil pelaksanaan program tahap pertama peserta sangat
antusias hal ini ditandai dengan adanya umpan balik dari peserta berupa pertanyaan-pernyataa yang
dilontarkan, tahapan kedua peserta melakukan pratikkan masase dengan semangat dimulai dari
daerah kaki sampai kepala, dengan posisi tengkurap, terlentang dan terakhir duduk. Para peserta
telah maksimal menyerap teknik-teknik masase yang sudah diberikan dan mempraktikkan dengan
baik dan hanya saja butuh pembiasaan bagi para peserta agar apa yang sudah dipelajari dapat
dikembangkan dan tidak mudah terlupakan.
Kata kunci: warga binaan, masase relaksasi, keterampilan
ABSTRACT
The people assisted by the class IIB detention center in Sumenep Regency are on average
marginalized communities. Always labeled as a bad person that is difficult to be accepted in society
even though they have made up for their mistakes with very heavy penalties in accordance with the
applicable law, this has an impact when they have been released from prison they are still refused,
especially in finding work. The purpose of the proposal is the dedication of MASAGE RELAXATION
TRAINING IN the 2018 Class II B ROAD DEVELOPMENT PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL, in
order to achieve social reintegration after prisoners have finished serving their sentences, it is very
important to provide them with things related to improving soft skills to improve independence. One
form of independence is the ability to create jobs for themselves and even for others. The method of
implementing the activity consisted of two stages, the first stage of material delivery and
demonstrating the second stage of implementing Relaxation massage practices. The results of the
first stage program implementation were very enthusiastic. It was marked by feedback from
participants in the form of questions, the second stage the participants practiced massage with
enthusiasm starting from the area of the foot to the head, with the prone position, supine and finally
seated. The participants have maximally absorbed the massage techniques that have been given
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and practiced well and only need to be familiar with the participants so that what has been learned
can be developed and not easily forgotten.
Keywords: Assisted Citizens, Massages of Relaxation, Skills

PENDAHULUAN
Warga binaan rutan klas IIB
Kabupaten
Sumenep
merupakan
masyarakat yang termarjinalkan. Mereka
akan selalu dianggap sebagai orang
jahat, sampah masyarakat, sehingga
sangat sulit bagi mereka untuk kembali
diterima di masyarakat atau bahkan akan
selalu dikucilkan. Untuk beberapa waktu
yang telah ditentukan oleh undangundang, mereka telah menebus
kesalahannya
terdahulu
dengan
menjalani hukuman sesuai dengan
perbuatannya yang telah melanggar
hukum, akhrinya merekapun dimasukkan
ke suatu lembaga pemasyarakatan (LP)
dengan tujuan untuk memberikan efek
jera.
Akibat dari semua itu kemudian
terjadilah pergeseran status sosial yang
menyebabkan penolakan dan pengucilan
masyarakat
terhadap
narapidana,
walaupun mereka telah bebas dari suatu
lembaga pemasyarakatan (LP) dengan
kepribadian yang baik dan memiliki
keterampilan di bidang pekerjaan
tertentu, akan tetapi kebanyakan dari
mereka akan mengalami kesulitan untuk
diterima pada saat melamar pekerjaan
yang diinginkan, sehingga kesempatan
untuk memperoleh pekerjaan yang layak
menjadi semakin sulit. Salah satu
persyaratan penting dalam penerimaan
pegawai atau karyawan di perusahaan
maupun instansi pemerintah adalah
SKCK (Surat Keterangan Catatan
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Kepolisian) yang mnerangkan bahwa
seorang pelamar tidak pernah melakukan
suatu tindak pidana. Perihal yang satu
inilah yang kemudian menjadi momok
bagi mereka sehingga kembali terjerumus
dalam praktek kejahatan.
Oleh karenanya, pemerintah
melalui
semua
Lembaga
Pemasyarakatan (LP) berupaya secara
optimal untuk melakukan kegiatankegiatan pembekalan terhadap mereka
dengan hal-hal yang berkaitan dengan
peningkatan soft skill dengan tujuan
mengisi waktu luang mereka di dalam
tahanan serta meningkatkan kemandirian
untuk menciptakan lapangan pekerjaan
bagi dirinya sendiri. Kegiatan ini sangat
penting bagi para narapidana dalam
menyongsong kehidupannya setelah
selesai menjalani masa hukuman.
Berdasarkan
hasil
studi
pendahuluan diketahui bahwa Lembaga
Pemasyarakatan (LP) klas II Kabupaten
Sumenep merupakan salah satu lembaga
pemasyarakatan (LP) yang memiliki
program pembinaan kemandirian, yakni
suatu program pembinaan yang dilakukan
oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP)
dimana seorang narapidana diberikan
pelatihan keterampilan berdasarkan
bakat dan minatnya kemudian diarahkan
untuk dapat memproduksi suatu barang
atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis
dan nilai jual, dan bagi narapidana yang
mampu berproduksi akan diberikan
upah/insentif
sebagaimana
diatur
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menurut undang-undang. Kegiatan
pembekalan atau pelatihan ini tentunya
akan berdampak positif bagi narapidana,
oleh karena itu perlu dilakukan
peningkatan kualitas dan kuantitas, serta
variasi pelatihannya, sehingga ketika
mereka bebas dan kembali ke
masyarakat,
mereka
memiliki
kemampuan dan bisa bekerja atau
berwirausaha sehingga tidak mengulangi
kesalahannya. Salah satu alternatif
pelatihan bagi narapidana adalah
pelatihan Masase Relaksasi/pijat.
Masase merupakan suatu
istilah
yang
digunakan
untuk
menerangkan
manipulasi-manipulasi
tertentu dari jaringan lunak pada badan
[1]. Sedangan menurut [2] masase adalah
suatu seni gerak tangan yang bertujuan
untuk mendapatkan kesenangan dan
memelihara kesehatan jasmani. Orang
awam biasanya menyebutnya dengan
pijat.
Pelatihan
Masase
Relaksasi/pijat bagi warga binaan Rutan
klas IIB Kabupaten Sumenep penting
untuk dilakukan karena dengan keahlian
pijat yang dimiliki, para warga binaan
dapat melakukan praktek pada saat
masih
berada
di
Lembaga
Pemasyarakatan (LP), maupun pada saat
sudah keluar. Dari aktifitasnya ini, selain
mendapat
pengetahuan
dan
meningkatkan
keterampilan
dalam
memijat, mereka juga mendapatkan
upah. Sehingga untuk mencukupi
kebutuhan hidup dirinya sendiri seperti
membeli rokok, sabun, jajan, maupun
kebutuhan lainnya di dalam Lembaga
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Pemasyarakatan (LP) tidak harus
bergantung kepada orang lain.
Berdasarkan deskripsi di atas,
penulis bermaksud melakukan kegiatan
pengabdian dengan soft skill bagi warga
binaan di Lembaga Pemasyarakatan klas
IIB Kabupaten Sumenep karena belum
pernah dilaksanakan pelatihan Masase
Relaksasi/pijat. Dengan kata lain
pelatihan Masase Relaksasi/pijat dapat
dijadikan sebagai salah satu alternatif
pilihan bagi warga binaan untuk
mengembangkan
kemandiriannya.
Keunggulan pelaksanaan pelatihan
Masase Relaksasi/pijat ini antara lain
murah dan mudah dilakukan karena
hanya membutuhkankan biaya maupun
sarana dan fasilitas yang minim.
Meskipun demikian, pelatihan Masase
Relaksasi/pijat ini dapat berdampak
optimal bagi warga bianaan sebagai bekal
setelah
keluar
dari
Lembaga
Pemasyarakatan.
METODE PELAKSANAAN
Pelaksanan kegiatan pelatihan
masase relaksasi pada warga binaan
rutan klas IIB Kabupaten Sumenep di
lakukan dalam dua tahap. Hal ini
dimaksudkan agar proses alih ilmu
pengetahuan dan keterampilan kepada
warga binaan rutan IIB Kab. Sumenep
gampang diserap dan mudah dipahami.
Tahap Pertama
- Hal pertama yang dilakukan oleh
pengusul
adalah
memberikan
Penjelasan secara teori tentang
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masase relaksasi yang meliputi: tujuan
dan bahan, kontra indikasi, serta
teknik manipulasi. Dilanjutan dengan
demonstrasi, peserta disuruh melihat
terlebih dahulu sebelum melakukan
praktik.
- Peserta : Warga binaan rutan klas IIB
Kab. Sumenep
- Jenis kegiatan : Pemaparan secara teori
oleh tim pengusul
dengan
masase
relasasi
berhubung
pengusul merupakan
Dosen masase yang
memilii lisensi level B
dalam bidang masase
sehingga pemaparan
tentang
masase
relaksasi disampaian

sendiri setelah itu
dilanjutan
diskusi
dengan peserta.
- Bahan : Bahan yang dipersiapkan
berupa baby oil dan handuk
kecil.
Tahap Kedua
Praktek langsung teknik manipulasi
masase pada bagian masing-masing
otot. dengan bimbingan dan
pendampingan oleh tim pengusul. Setiap
peserta langsung mempraktekkan
masase yang dipandu langsung oleh tim
penabdi dan bila ada kekurangan atau
kekeliruan maka akan langsung diberikan
penguatan terhadap peserta. Jika
digambarkan dengan diagram akan tampak
seperti gambar dibawah ini:

Penyampaian
Materi
Tahap Pertama
Demonstrasi

Tahapan
Tahap kedua

Pratik Masase
Relasasi

Gambar 1. Metode proses Pelaksanaan
HASIL
Pengabdian pada masyarakat ini
dilakukan di Rutan klas II B Kabupaten
Sumenep selama 2 (dua) hari efektif.
Progran ini dapat berjalan dengan lancar
dan mendapat tanggapan dari Kepala
Rutan dan Para peserta dengan sangat
baik. Khalayak sasaran program
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pengabdian ini adalah warga binaan rutan
klas IIB kabupaten Sumenep. Peserta
terdiri dari para warga binaan yang
berkenan dan memilkii kemauan dengan
jumlah yang ada sebanya 18 warga
binaan.
tahap utama yang dilakukan Tim
Pengabdi menyampaikan materi atau
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teori tentang masase relaksasi yang
meliputi: tujuan dan bahan, kontra
indikasi, serta teknik manipulasi hal
penting untuk dimengerti serta dikuasai
oleh peserta sebagai pengetahuan awal
masase relaksasi bagi peserta. Para
peserta terlihat antusias ditandai dengan
adanya umpan balik dari peserta berupa
pertanyaan pertanyaan dalam memahami
materi.
Hal yang banyak ditanyakan terkait
dengan tujuan masase relaksasi yang
disampaikan oleh tim sesuai dengan yang
dikatakan [3] bahwa tujuan dari masase
melancarkan
peredaran
darah,
menghancurkan pengumpulan sisa-sisa
pembakaran dan membantu pementukan
sel-sel baru.
Kemudian dilanjutkan dengan
demonstrasi yaitu menunjukkan langsung
kepada peserta bagaimana melakukan
masase relaksasi sehingga peserta
melihat secara langsung hasil proses
kerjanya. Metode ini dilakukan oleh tim
pengabdi agar peserta dapat mengamati
secara menyeluruh teknik-teknik yang
diberikan alhasil seluruh peserta dengan
seksama memperhatikan apa yang
didemonstrasikan pemateri atau tim
pengusul. Seperti yang tampak pada
gambar dibawah ini.
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Gambar 2. Demonstrasi teknikteknik pemijatan
Teknik pemijatan merupaan suatu
manipulasi terhadap jaringan tubuh
dengan tangan seperti yang dikatakan [4]
bahwa pemijatan yang dilakukan dengan
baik dan benar dapat membantu
mengurangi pelekatan serat-serat otot
dan memindahkan timbunan cairan yang
diakibatkan oleh aktivitas fisik yang
berlebihan pada otot.
Tahap
kedua
peserta
mempraktekkan secara optimal semua
teknik-teknik gerakan masase relaksasi
yang telah diberikan tim pengabdi. Teknik
masase relaksasi meliputi eflaurage/
gosokan,
petrisage/
pijatan
shacking/goncangan,
tapotemen/pukulan, Friction/ gerusan,
vibration/ getaran, stroking/mengurut,
skin rolling/ melipat dan menggeser kulit
[5].
Teknik menyentuh dengan
meneken bagian bagian tubuh untuk
mempengaruhi syaraf dan otot - otot agar
mengendur sehingga dapat bekerja
secara maksimal sesuai dengan
fungsinya, dengan
Masase olahraga
sirkulasi darah pada otot dan organ
menjadi lancar dan aliran limpa menjadi
teratur [6] .
Pratik masase yang dipraktikkan
dimulai dari kaki sampai kepala, dari
posisi tengkurap, terlentang sampai
terakhir duduk. setiap region atau daerah,
misalnya lengan, tungkai, kepala, dada,
dan seterusnya ternyata terdiri atas
sejumlah stuktur atau susunan yang
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umum didapat pada semua region harus
dengan teliti [7] .
Diawasi satu persatu kemudian
diberikan penguatan bagi peserta yang
melakukan gerakan masase relaksasi
kurang benar. Dibawah ini adalah proses
pelaksanaan pelatihan masase relaksasi
di rutan klas IIB Kabupaten Sumenep.

Gambar 3. Peregangan
Setiap proses pratik dilakukan
pengawasan langsung oleh Tim Pengabdi
agar peserta maksimal menyerap teknikteknik masase yang sudah diberikan dan
mempraktikkan dengan baik dan benar.

Gambar 4. Pengawasan oleh Tim
Pengabdi
Faktor Penghambat
Faktor penghambat
dari
pelathan ini tidak semua warga binaan
rutan klas IIB mengikuti kegiatan ini
dikarenakan pelatihan ini dikhususkan
bagi mereka yang berminat, serta
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

terbatasnya fasilitas serta tempat
seadanya serta yang paling nampak
dalam kegiatan ini adalah tidak dapat
terjangkaunya semua warga binaan,
meskipun sudah diupayakan bahwa
semua warga binaan mendapat ajakan
dan dorongan dari pihak pegelola rutan.

Faktor Pendukung
Faktor
pendukung
dalam
kegiatan ini adalah motivasi yang sangat
tinggi dari sasaran yang bersedia
mengikuti pelatihan, karena kegiatan
tersebut memang sangat dibutuhkan oleh
warga binaan rutan klas IIB Kabupaten
Sumenep, sebagai bekal bagi peserta
ketika sudah keluar dari rutan sebagai
keterampilan yang bisa menjadikan suatu
profesi atau pekerjaan bagi para peserta.
Materi disampaikan langsung oleh pakar
di bidangnya karena Tim Pelaksana
pengabdian ini merupakan Dosen yang
memiliki lisensi B di bidang masase
sehingga kemampuan yang dimiliki tidak
diragukan lagi.
SIMPULAN
Progran ini dapat berjalan dengan
lancar dan mendapat tanggapan dari
peserta dengan sangat baik ditandai
dengan adanya kesungguhan dari
peserta untuk mengikuti secara aktif
pelaksanaan kegiatan pelatihan dari awal
sampai akhir. Pelatihan masase Relasasi
sangat berguna terutama bagi warga
binaan karena menambah kemampuan
atau skill. dari hasil pelatihan yang sudah
diberikan selama 2 kali alur gerakan
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tekhnik masase sudah benar hanya saja
butuh pembiasaan bagi para peserta agar
apa yang sudah dipelajari tidak cepat
hilang atau terlupakan.

[6] Joesoef. Massage Olahraga. UNESA

Surabaya. 2007.
[7] Piarce. C.E. Anatomi dan Fisiologi

untuk para Medis. Jakarta: Gramedia
Pres, 1999.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

KLASIFIKASI MULTI CLASS IMBALANCED DATA
“SMOTE SUPPORT VECTOR MACHINE”
UNTUK DIAGNOSIS PENYAKIT KANKER
Hani Khaulasari1
Jurusan Pendidikan Matematika, IKIP Widya Darma Surabaya1
Email: hanikhaulasari@gmail.com

ABSTRAK
Analisis klasifikasi adalah proses menemukan model terbaik dari classifier untuk memprediksi
kelas dari suatu objek atau data yang label kelasnya tidak diketahui. Pada kehidupan nyata,
khususnya di bidang medis sering kali ditemui klasifikasi multi class dengan kondisi himpunan data
imbalanced. Kondisi imbalanced data menjadi masalah dalam klasifikasi multi class karena mesin
classifier learning akan condong memprediksi ke kelas data yang banyak (mayoritas) dibanding
dengan kelas minoritas. Akibatnya, dihasilkan akurasi prediksi yang baik terhadap kelas data training
yang banyak (kelas mayoritas) sedangkan untuk kelas data training yang sedikit (kelas minoritas)
akan dihasilkan akurasi prediksi yang buruk. Oleh Karena itu, pada penelitian ini akan diterapkan
metode SMOTE Support Vector Machine untuk klasifikasi multi class imbalanced dengan
menggunakan data kanker. Data yang digunakan adalah data kanker tiroid, kanker payudara dan
kanker serviks. Percobaan tersebut menggunakan q-fold cross validation (q=5) dan (q=10). SVM
One Againt One (OAO) digunakan untuk klasifikasi multi class. Optimasi parameter fungsi kernel
RBF  dan C. Hasil menunjukan bahwa metode yang terbaik untuk digunakan dalam memprediksi
status pasien penderita kanker tiroid, kanker payudara dan kanker serviks adalah metode SMOTE
Support Vector Machine dengan (q=5).
Kata kunci: Imbalanced Data, SMOTE, SVM

ABSTRACT
Classification analysis is the process of finding the best model of a classifier for predicting the
class of an object or data class label is unknown. In the real life, especially in the medical field often
encountered multi-class classification with imbalanced data sets conditions. Imbalanced condition of
the data at issue in multi-class classification as machine learning classifier will be inclined to predict
that a lot of data classes (the majority) compared with a minority class. As a result, generated a good
prediction accuracy of the data class training that many (the majority class), while for class training
data bit (the minority) will produce a poor prediction accuracy. Hence, this research will apply the
method Smote SVM. SVM for multi-class classification imbalanced using cancer data. The data used
is data thyroid cancer, breast cancer and cervical cancer. The experiment using a q-fold cross
validation (q = 5) and (q = 10). SVM One againt One (OAO) is used for multi-class classification.
Parameter optimization RBF kernel function (σ) and C. Results showed that the best method to use
in predicting the status of patients with thyroid cancer, breast cancer and cervical cancer is the
SMOTE Support Vector Machine method with (q=5).
Keyword: Imbalanced Data,SMOTE,SVM.
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PENDAHULUAN
Analisis Klasifikasi adalah proses
menemukan model terbaik dari classifier
untuk memprediksi kelas dari suatu objek
atau data yang label kelasnya tidak
diketahui. Pada kehidupan nyata,
khususnya di bidang medis sering kali
ditemui klasifikasi multi class dengan
kondisi himpunan data imbalanced.
Kondisi imbalanced data menjadi
masalah dalam klasifikasi multi class
karena mesin classifier learning akan
condong memprediksi ke kelas data yang
banyak (mayoritas) dibanding dengan
kelas minoritas. Akibatnya, dihasilkan
akurasi prediksi yang baik terhadap kelas
data training yang banyak (kelas
mayoritas) sedangkan untuk kelas data
training yang sedikit (kelas minoritas)
akan dihasilkan akurasi prediksi yang
buruk. Beberapa strategi telah diusulkan
untuk menangani masalah ini, salah
satunya adalah teknik Synthetic Minority
Oversampling Technique (SMOTE) yang
diusulkan oleh [1] sebagai skema
preprocessing untuk dataset yang tidak
seimbang.
Setelah langkah preprocessing
dilakukan, metode klasifikasi dapat
diterapkan pada data yang sudah diolah
sebelumnya. Pada peelitian ini, Support
Vector Machines (SVM) digunakan
sebagai teknik klasifikasi yang mendasari.
SVM adalah state-of-the-art di bidang
teori pembelajaran statistik yang
mengikuti prinsip Structural Risk
Minimization (SRM). Metode ini bekerja
dengan menemukan classifier yang dapat
memisahkan observasi kedalam kelas
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

yang berbeda. Menurut teori Structural
Risk Minimization (SRM), SVM telah
memperlihatkan
performa
sebagai
metode yang bisa mengatasi masalah
overfitting dengan cara meminimalkan
batas atas pada generalization error,
yang menjadi alat yang kuat untuk
supervised learning. SVM dapat
menangani sampel besar atau kecil,
nonlinier, high dimensional, over learning
dan masalah lokal minimum [2].
Penelitian sebelumnya tentang
klasifikasi menggunakan SVM yaitu
dilakukan oleh [3] menggunakan
klasifikasi SVM untuk diagnosis breast
cancer,hasilnya menunjukan bahwa SVM
menghasilkan akurasi yang tinggi.
Penelitian oleh [4] membandingkan
klasifikasi data dengan regresi logistik
ordinal dan SVM, hasilnya menunjukan
bahwa SVM memiliki ketepatan klasifikasi
yang lebih baik dibandingkan regresi
logistik ordinal. Penelitian oleh [5]
melakukan klasifikasi dengan Combine
Sampling (SMOTE+Tomek Link) SVM,
hasil menunjukan bahwa metode
Combine memberikan hasil performansi
yang tinggi pada beberapa dataset tetapi
tidak pada dataset kanker serviks, untuk
dataset kanker serviks metode yang
menghasilkan performansi terbaik adalah
SMOTE SVM.
Pada penelitian ini, SVM diterapkan
pada data yang tidak seimbang setelah
metode SMOTE digunakan sebagai
preprocessing.
Strategi
prediksi
multiclass dengan menggunakan OneAgainst-One (OAO). Metode yang
diusulkan diterapkan pada tiga dataset
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yang tidak seimbang (imbalanced data):
(i) kanker serviks, (ii) kanker payudara,
(iii) tiroid.

(b)

14%
1=normal

METODE
Data yang digunakan dalam
penelitian ada 3 dataset diagnosis
penyakit kanker yaitu kanker payudara ,
kanker serviks dan kanker tiroid. Dataset
diagnosis kanker payudara dan kanker
serviks diperoleh dari sebuah rumah sakit
di Surabaya dan dataset diagnosis kanker
tiroid diperoleh dari UCI Machine
Learning Repository. Data Kanker
payudara terdiri dari 6 variabel dan 178
observasi, datakanker serviks terdiri dari
7 variabel dan 794 observasi dan data
kanker tiroid terdiri dari 5 variabel dan 215
observasi.
Distribusi kelas label pada dataset
dapat ditampilkan pada Gambar 1.
6% 1%
class 1
class 2

12%

38%

class 3
class 4
class 5

43%

(a)
6%
stage 1
38%
56%

stage 2
stage 3
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16%

2=hypo
3=hyper

70%

(c)
Gambar 1 Dataset distribusi Kelas (a)
Kanker Serviks; (b) kanker payudara; (c)
kanker tiroid

Pada penelitian ini membandingkan
performa metode SVM data asli dan SVM
data preprocessing dengan SMOTE.
Klasifikasi menggunakan q-fold Cross
Validation (q=5) dan (q=10). Performa
klasifikasi
berdasarkan
Akurasi,
Sensitivity,
Specificity,
Precision.
Komputasi menggunakan Matlab R2009.
HASIL
Metode SMOTE merupakan metode
oversampling yang digunakan untuk
meningkatkan jumlah kelas minoritas
dengan mereplikasi data secara acak
sesuai dengan persentase yang
diinginkan sehingga jumlahnya mendekati
jumlah data mayor [1] dan [5]. Penerapan
metode oversampling pada data
imbalanced
menyebabkan
tingkat
imbalanced data semakin kecil dan
klasifikasi dapat dilakukan dengan tepat.
Hasil dari penanganan metode SMOTE
terhadap
masing-masing
data
imbalanced yang digunakan dalam dalam
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penelitian ini ditampilkan dalam Gambar
2.
class1
class2

17%

20%

class3
20%

20%

class4
class5

23%

(a)

stage1

29%

32%

stage 2
stage 3

39%

(b)
1(normal)

35%

31%

2(hypo)
3(hyper)

34%

(c)
Gambar 2 Dataset distribusi Kelas
SMOTE (a) Kanker Serviks; (b) kanker
payudara; (c) kanker tiroid
Pada klasifikasi SVM, parameter kernel
RBF ( ) dan (C ) ,dicobakan dengan
(  1,10, 20) dan parameter (C ) yang
dicobakan yaitu (C  1,50,100). Hasil
akurasi, Sensitivity, Specificity, Precision
klasifikasi SMOTE SVM dan SVM dari
training dan testing dapat dilihat pada
Tabel 1-2.
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Tabel 1. Akurasi Klasifikasi dan Waktu
Komputasi (Q=5 dan Q=10)
Data
(i)
(i)
(ii)
(ii)
(q=5) (q=10) (q=5) (q=10)
Hyperparameters (C ;  )
Akurasi Training (%)
Akurasi Testing (%)
Waktu Komputasi (detik)
A
(100;1) (100;1) (100;1) (100;1)
82
90,02 93,88 93,95
40,30 39,16 59,41 59,41
(3,6 )
(3,79)
(3,5 ) (3,6 s)
B
(100;1) (100;1) (100;1) (100;1)
90,25 95,37 95,276 95,07
62,35 62,44 90,43 90,27
(0,29) (0,28) (0,24) (0,26)
C
(100;1) (100;1) (100;1) (100;1)
92,88
100
99,95 100
65,25 65,70 90,56 90,56
(1,2)
(1,13) (0,27) (0,29s)
Keterangan :
a)
b)
c)

Kanker Serviks
Kanker Payudara
Kanker Tiroid

i) SVM
ii) SMOTE SVM

Tabel 2. Sensitivity, Specificity, Precision
Klasifikasi (Q=5 dan Q=10)
Data
(i)
(i)
(ii)
(ii)
(q=5) (q=10) (q=5) (q=10)
Hyperparameters (C ;  )
Sensitivity Testing (%)
Specificity Testing (%)
Precision Testing (%)
A
(100;1) (100;1) (100;1) (100;1)
41,15 39,02 59,44 59,56
40,30 39,16 59,41 59,41
41,39 39,27 59,62 59,61
B
(100;1) (100;1) (100;1) (100;1)
62,25 62,37 90,27 90,25
62,35 62,44 90,13 90,12
62,37 62,45 90,16 90,12
C
(100;1) (100;1) (100;1) (100;1)
64,39 65,73 90,39 90,25
64,25 65,70 90,28 90,28
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65,23

66,21

Keterangan :
a) Kanker Serviks
b) Kanker Payudara
c) Kanker Tiroid

90,33

90,32

i) SVM
ii) SMOTE SVM

Tabel 3 Akurasi Klasifikasi
dengan Regresi Logistik (RL)
dan Analisis Disriminan (AD)
Sebelum dan Sesudah SMOTE pada Testing Data
Method RL
Method AD
(i)
(ii)
(i)
(ii)
Data
(q=5)
(q=5)
(q=5) (q=5)
(q=10) (q=10)
(q=10) (q=10)
44,97% 46,5%
35,5% 45,1%
A
45,96% 47,5%
35,9% 45,4%
83,26% 89,2%
87,5% 87,6%
B
83,36% 89,2%
87,8% 88,4%
85,5% 87,7%
85,2% 86,1%
C
85,7% 88,7%
85,9% 86,2%
Keterangan :
a) Kanker Serviks
b) Kanker Payudara
c) Kanker Tiroid

i. Sebelum SMOTE
ii. Sesudah SMOTE

Pada Tabel 1 dan Tabel 2 dapat
disimpulkan bahwa metode SMOTE SVM
dengan (q=5), parameter C=100 dan
( )  1 menghasilkan performa klasifikasi
yang terbaik pada tiga dataset.
Pada Tabel 3 dapat disimpulkan
bahwa
metode
SMOTE
dapat
meningkatkan akurasi (performansi) pada
semua dataset dengan metode klasik
yang telah dicobakan, yaitu metode
regresi logistik dan analisis diskriminan.
Akan tetapi metode klasik tersebuh masih
memiliki performansi yang lebih rendah
dibandingkan dengan menggunakan
metode SVM.
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SIMPULAN
Metode yang terbaik untuk kasus
klasifikasi
imbalanced
dalam
memprediksi status pasien penderita
kanker tiroid, kanker payudara dan kanker
serviks adalah metode SMOTE Support
Vector Machine.
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PENGARUH CIRCUIT TRAINING CORE STABILITY DYNAMIC TERHADAP
KESEIMBANGAN DAN KEKUATAN OTOT PERUT
DI SSB PSBK JUNIOR
Indra Gunawan Pratama
Pendidikan Olahraga, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar
Indragunawanpratama21@gmail.com

ABSTRAK
Latihan kondisi fisik khususnya pada keseimbangan dan kekuatan otot perut sangat
dibutuhkan pada setiap cabang olahraga untuk memperoleh kemampuan atau kinerja yang
optimal. Keseimbangan dan kekuatan otot perut perlu dilatih dengan terukur dengan latihan
circuit training core stability dynamic. Latihan core stability telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari latihan untuk semua atlet berprestasi dengan tujuan meningkatkan
penampilan gerak dan kestabilan tubuh untuk factor resiko terjadinya cidera. Tujuan dari
penelitian ini melihat seberapa besar pengaruh circuit training core stability dynamic
terhadap keseimbangan dan kekuatan otot perut. Sasaran penelitian ini adalah SSB PSBK
Junior. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan
eksperimen semu. Instrumen pengambilan data dilakukan dengan tes keseimbangan (stork
stand) dan Kekuatan otot perut (Sit-Up) pada saat pretest dan posttest. Adanya pengaruh
yang signifikan pada circuit training core stability dynamic terhadap keseimbangan dan
kekuatan otot perut di SSB PSBK Junior Kota Blitar dengan peningkatan sebesar 49,12%
untuk keseimbangan dan 30,16% untuk peningkatan kekuatan otot perut.
Kata Kunci – Circuit Training, Core Stabiliy Dynamic, Keseimbangan, Kekuatan Otot Perut
ABSTRACT
Physical condition training, especially in balance and abdominal muscle strength is
needed in every sport to get the ability or optimal performance. The balance and strength of
the abdominal muscles need to be trained measured by training circuit training in core
stability dynamic. Core stability training has become an inseparable part of training for all
accomplished athletes with the aim of improving the appearance of motion and body stability
for risk factors for injury. The purpose of this study is to see how much influence the core
stability dynamic circuit training has on the balance and strength of the abdominal muscles.
The target of this research is SSB PSBK Junior. The type of research used in this study is
quantitative with quasi-experimental. The data collection instruments were carried out by
stork stand and abdominal muscle strength at the pretest and posttest. There is a significant
influence on the core stability dynamic circuit training on the balance and strength of
abdominal muscles in the Blitar SSB Junior High School PSBK with an increase of 49.12%
for balance and 30.16% for increased abdominal muscle strength.
Keyword: Circuit Training, Core Stability Dynamic, Balance, Abdominal Muscle Strength
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PENDAHULUAN
Perkembangan
olahraga
di
Indonesia masih banyak yang harus di
tingkatkan dalam prestasi olahraga,
Prestasi olahraga di Indonesia mengalami
percepatan
yang
lebih
lamban
dibandingkan dengan Negara-negara lain
seperti Cina, Jepang, Korea, dan bahkan
Thailand. Dalam era modern, khususnya
pada olahraga merupakan suatu
kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) yang sangat pesat
dalam berbagai kehidupan manusia
termasuk olahraga. Manusia yang bugar
dan sehat tentu memiliki kinerja yang
lebih baik dibandingkan dengan manusia
yang kurang bugar atau sehat, olahraga
merupakan pilihan yang tepat untuk
memenuhi kehidupan yang lebih berarti.
Olahraga merupakan salah satu aktifitas
fisik yang komplek dan selalu mengalami
suatu perkembangan melalui berbagai
macam bentuk latihan. Dalam dekade
terakhir ada beberapa negara telah
mempromosikan peningkatan kebugaran
fisik di antaranya pada generasi muda
dengan memakai cara yang berbeda [5].
Setiap manusia membutuhkan olahraga
dan mempunyai suatu tujuan penting
untuk kebugaran dan prestasi yang akan
dicapai.
Jika
melakukan
suatu
pencapaian
olahraga, maka harus
meningkatkan taraf kehidupan yang lebih
baik antara waktu istirahat, waktu kerja,
serta nutrisi untuk menjaga kestabilan
tubuh agar tetap optimal dan juga
memiliki kegiatan aktifitas yang rutin yang
terprogram dengan baik, sehingga dapat
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menghasilkan kualitas tujuan menjadi
tercapai.
Latihan sirkuit (circuit training) yang
merupakan latihan countinue di mana
latihan yang digabungkan dengan latihan
kekuatan dan latihan aerobic, yang juga
menggabungkan manfaat dari latihan
kekuatan fisik [4]. Circuit training memiliki
beberapa kelompok olahraga atau pos
yang sudah ada di area dan diselesaikan
dengan cepat. Menurut Antonio [2]
menyatakan bahwa latihan sirkuit (circuit
training) intensitas tinggi lebih efektif
dalam meningkatkan pada kebugaran
kardiorespirasi, kekuatan otot, dan
komposisi tubuh.
Beberapa model latihan yang
dapat diterapkan pada latihan sirkuit
(circuit training) salah satunya dengan
menggunakan model latihan core stability
dinamic. core stability semakin dianjurkan
dalam program pengkondisian olahraga.
Menurut Johnson [12] Core stability
merupakan
kemampuan
untuk
mengontrol posisi dan pergerakan dari
bagian sentral tubuh dan latihan core
stability menargetkan otot-otot dalam
perut yang terhubung ke tulang belakang,
panggul dan bahu, yang membantu
dalam pemeliharaan postur yang baik dan
memberikan dasar gerakan untuk semua
lengan dan kaki. Menurut Gambell [6]
mengemukakan wilayah lumbopelvic
pasti akan menjadi penghubung penting
dalam rantai kinetik (menggabungkan
sendi dari tubuh bagian bawah dan
dorongan ke tubuh bagian atas) terlibat
dalam semua gerakan olahraga.
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Berdasarkan penjelasan tentang
core stability di atas, maka peneliti
memutuskan untuk memilih komponen
fisik yang sesuai dengan latihan sirkuit
core stability tentang keseimbangan dan
kekuatan otot perut. [9] Keseimbangan
merupakan kondisi ketidakstabilan yang
lebih tinggi untuk meningkatkan kontrol
postural dan meningkatkan aktivitas otot
inti untuk menstabilkan tubuh. Menurut
Struhar [8] Sistem kontrol postural
menggunakan proses yang kompleks
yang melibatkan komponen sensorik dan
motorik untuk menjaga keseimbangan
postural yang membutuhkan informasi
sensorimotor dengan sistem saraf pusat
dan pelaksanaan respon muskuloskeletal
yang tepat. Selain keseimbangan ada
beberapa komponen fisik lainnya yang
dapat menunjang kegiatan olahraga
salah satunya adalah kekuatan. [3]
menyatakan kekuatan sebagai kerja
maksimal (maximal force) atau torque
(rotational force) yang dihasilkan otot atau
sekelompok otot. Oleh karena itu
kekuatan pada tubuh manuasia dapat
berargumentasi bahwa kekuatan otot
optimal akan menambah performa bagi
atlet.
METODE
Jenis dan Desain Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah
metode eksperimen karena mencari
peningkatan dari variabel yang mengenai,
Pengaruh circuit training core stability
dynamic. Metode eksperimen adalah
metode penelitian yang digunakan untuk
mencari pengaruh perlakuan tertentu
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

terhadap yang lain dalam kondisi yang
terkendalikan [13]. Pendekatan dalam
penelitian
ini
adalah
penelitian
eksperimen semu (quasi exsperiment)
dengan
rancangan
penelitian
menggunakan Random-only design [11].
Rancangan penelitian tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut:
Tabel 3.1 Desain Penelitian [10].
Random
Sampling
Kelompok
Core
Stablity
Dynamic
Kelompok
Kontrol

Pretest

Treatment

Post test

T

X

T

T

-

T

Instrumen Penelitian
Jenis tes yang digunakan untuk
mengukur keseimbangan stork stand dan
otot perut sit ups. Dalam buku metode
penelitian dijelaskan bahwa instrumen
adalah suatu alat yang digunakan
mengukur fenomena alam maupun sosial
yang diamati [13]. Adapun standar
operasional prosedur (SOP) tes
keseimbangan (stork stand) dan kekuatan
otot perut (Sit-Ups) sebagai berikut:

Gambar: Stork Stand Test
Sumber:
http://www.brianmac.co.uk/storktst.htm
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Gambar: Sit Ups Test
Sumber:
http://www.brianmac.co.uk/situptst.html

Teknik Analisis Data
Uji Normalitas Data
Menentukan
normal
tidaknya
distribusi data adalah membandingkan
taraf signifikansi perhitungan data dengan
taraf 5%. Jika taraf signifikansi dalam uji
statistik lebih besar dari 0.05 maka
dinyatakan berdistribusi normal.
Uji Homogenitas
penelitian ini digunakan lavene’s
test. Apabila nilai statistik lavene lebih
besar dari 0.05 maka data memiliki varian
yang homogen.
Uji Hipotesi
Untuk mengetahui perbedaan
pengaruh perlakuan pada variabel terikat
sebelum dan setelah perlakuan setiap
kelompok penelitian digunakan paired ttest, keputusan penolakan hipotesis pada
α = 0,05.
Untuk mengetahui perbedaan
pengaruh
perlakuan
terhadap
peningkatan keseimbangan dan kekuatan
otot perut sebelum dan setelah perlakuan
antar kelompok digunakan statistik
analisis varian satu (one way anova) jalur
keputusan penolakan hipotesis pada α =
0,05.
HASIL
Deskripsi data pada kelompok
Core Stability Dynamic memberikan
gambaran tes awal, tes akhir, rata-rata,
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

dan standar deviasi dari masing-masing
variabel terikat yaitu keseimbangan dan
kekuatan otot perut. Perolehan data dari
hasil kelompok kontrol dari varibel terikat
keseimbangan dan kekuatan otot perut
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 1. Perolehan Data Pre Test dan
Post Test Kelompok Core Stability
Dynamic
Kekuatan Otot
Keseimbangan
Perut
Prete Postte Pretes Postte
st
st
t
st
Total
114
170
189
246
Rerat
10.36 15.45 17.18 22.36
a
SD
1,29
1,13
1,17
1,57
Penin
gkata
49,12%
30,16%
n
Dapat diketahui bahwa ada
peningkatan sebesar 49,12% untuk
keseimbangan dan 30,16% untuk
peningkatan kekuatan otot perut. Berikut
hasil rerata kelompok Core Stability
Dynamic yang digambarkan dalam
bentuk diagram.
Core Stability Dynamic
30
Stork Stand
Pretest

20
10

Stork Stand
Posttest

0
1 3 5 7 9 1

Grafik 1. Pretest dan Posttest dari kedua
variabel terikat kelompok Core Stability
Dynamic.

197

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Dekripsi data pada kelompok
Kontrol memberikan gambara tentang tes
awal, tes akhir, rata-rata, dan standar
deviasi dari masing-masing variabel
terikat yaitu keseimbangan dan kekuatan
otot perut. Perolehan data dari hasil
kelompok kontrol dari varibel terikat
keseimbangan dan kekuatan otot perut
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel. Perolehan Data Pre Test dan
Post Test Kelompok Kontrol.
Keseimbangan

Kekuatan Otot
Perut
Prete Postte
st
st
188
206

Total

106

Postte
st
133

Rerata

9.64

12.09

17.09

18.73

SD
Peningk
atan

1,12

1,76

1,04

1,27

Pretest

25,47%

9,57%

Berdasarkan pada tabel diatas
dapat diketahui bahwa ada peningkatan
sebesar 25,47% untuk keseimbangan
dan 9,57% untuk peningkatan kekuatan
otot perut. Dengan demikian kelompok
kontrol juga memberikan dampak pada
keseimbangan dan kekuatan otot perut,
meskipun dengan peningkatan relative
kecil dibandingkan dengan kelompo core
stanility dynamic. Berikut hasil rerata
kelompok Core Stability Dynamic yang
digambarkan dalam bentuk diagram.

Kelompok Kontrol
50
Stork Stand
Pretest

0

Grafik 2. Pretest dan Posttest dari kedua
variabel terikat kelompok Core Stability
Dynamic.
Uji Normalitas
Hasil uji normalitas diperoleh dari
nilai variabel terikat (kekuatan otot perut)
yang dilakukan sebelum eksperimen
dengan menggunakan KolmogorovSmirnov Test, umtuk mengetahui adanya
normalitas atau tidak. Dengan taraf
signifikansi 0,05, rangkuman hasil uji
normalitas
populasi menggunakan
Kolmogorov-Smirnov Test disajikan
dalam Tabel berikut.
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data
Variabel Terikat
Variabel

Test

Core
Stability
Sig

Kontr
ol
Sig

Pretest

0.200

0.033

Norma
l

Post Test

0.200

0.200

Norma
l

Pretest

0.058

0.058

Norma
l

Post Test

0.048

0.200

Norma
l

Kekuatan
Otot Perut

Keseimba
ngan

Status

Uji Homogenitas
Uji homogenitas diperlukan untuk
mengetahui kesamaan subjek dari
populasi. Variabel yang harus diuji
homogenitas data dalam penelitian ini
adalah kekuatan otot perut. Hasil
perhitungan spss versi 25.0 untuk
perhitungan homogenitas data seperti
pada tabel berikut.

1 3 5 7 9 11
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Tabel 3 .Hasil Uji Homogenitas Data
Variabel Terikat
Varabel
Kekuatan
Otot Perut

Keseimban
gan

Test
Pre
test
Post
Test
Pre
test
Post
Test

Tabel 4 Hasil Anova Kelompok Core
Stabililty Dyanmic (Keseimbangan)
ANOVA

Status

Sig (P)

Ket

0.789

P>0.05

0.656

P>0.05

0.515

P>0.05

0.365

P>0.05

Homogen
Homogen
Homogen
Homogen

Berdasarkan pa tabel 5.4 dapat
dilihat bahwa nilai signifikansi dari
masing-masing data variabel terikat
(kekuatan otot perut dan keseimbangan)
menunjukkan taraf signifikan atau (p) >
.0,05. Kesimpulan bahwa, varians pada
tiap kelompok adalah sama atau
homogen.

df
3
7

Mean
F
Square
2.582 2.054

Sig.
.195

1.257

10

Berdasarkan pada tabel 5.6 dapat
dilihat bahwa hasil yang diperoleh
menggunakan aplikasi SPSS Versi 25.0
dengan hasil sig. (2-tailed) < 0,05 maka
terdapat nilai signifikansi dari masingmasing data variabel terikat (kekuatan
otot
perut
dan
keseimbangan)
menunjukkan peningkatan latihan.
Tabel 5 Hasil Anova Kelompok Kontrol
(Keseimbangan)
ANOVA

Uji Hipotesis
Tabel 5.5 Hasil Anova Core Stabililty
Dyanmic (Kekutan Otot Perut)
ANOVA
Kekuatan Otot Perut

Betwee
n
Groups
Within
Groups
Total

Keseimbangan
Sum of
Squares
Between
7.745
Groups
Within
8.800
Groups
Total
16.545

Sum of
Squares

df

8.386

5

Mean
Squar
e
1.677

5.250

5

1.050

13.636

10

F
1.59
7

Sig.
.310

Berdasarkan pada tabel 5.5 dapat
dilihat bahwa hasil yang diperoleh
menggunakan aplikasi SPSS Versi 25.0
dengan hasil sig. (2-tailed) < 0,05 maka
terdapat nilai signifikansi dari masingmasing data variabel terikat (kekuatan
otot
perut
dan
keseimbangan)
menunjukkan peningkatan latihan.
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Keseimbangan
Sum of
Squares
Between
11.879
Groups
Within
4.667
Groups
Total
16.545

df
6

Mean
Square
1.980

4

1.167

F

Sig.

1.697

.317

10

Berdasarkan pada tabel 5.7 dapat
dilihat bahwa hasil yang diperoleh
menggunakan aplikasi SPSS Versi 25.0
dengan hasil sig. (2-tailed) < 0,05 maka
terdapat nilai signifikansi dari masingasing data variabel terikat (kekuatan otot
perut dan keseimbangan) menunjukkan
peningkatan latihan.
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Tabel 6. Hasil Anova Kelompok
Kontrol (Kuatan Otot Perut)
ANOVA
Kekuatan Otot perut
Sum of
Squares
Between
5.409
Groups
Within
5.500
Groups
Total
16.545

df
3

Mean
Square
1.803

7

786

F

Sig.

2.295

.165

10

Berdasarkan pada tabel 5.8 dapat
dilihat bahwa hasil yang diperoleh
menggunakan aplikasi SPSS Versi 25.0
dengan hasil sig. (2-tailed) < 0,05 maka
terdapat nilai signifikansi dari masingmasing data variabel terikat (kekuatan
otot
perut
dan
keseimbangan)
menunjukkan peningkatan latihan.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengolahan
data dan pembahasan, maka dapat
disimpulkan bahawa: Adanya pengaruh
yang signifikan pada circuit training core
stability dynamic terhadap keseimbangan
dan kekuatan otot perut di SSB PSBK
Junior Kota Blitar dengan peningkatan
sebesar 49,12% untuk keseimbangan
dan 30,16% untuk peningkatan kekuatan
otot perut. latihan core stability sangat
efektif dilakukan pada semua cabor
olahraga
yang
pada
umumnya
meningkatkan
keseimbangan
dan
kekuatan otot perut. Hasil pretest
(kemampuan awal pemain) menunjukkan
bahwa data berdistribusi normal dan
homogen.
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buat tim peneliti dan tim lapangan yang
telah membantu jalannya proses
Penelitian mulai dari pengambilan data
sampai menganalisis data. Smoga
penelitian ini bermanfaat untuk atlet
semua cabang olahraga di era revolusi
Industri 4.0.
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

PENERAPAN MEDIA CETAK GAMBAR PROSES MATERI GERAK
LURUS TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA
Indro Wicaksono1, Imam Marzuki2
Universitas Panca Marga1,2
Email: indro.upm@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan media cetak gambar proses (MC-GP)
pada materi gerak lurus terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Subjek penelitian ini adalah
mahasiswa semester 1 Teknik Industri angkatan 2018 Universitas Panca Marga yang menempuh
mata kuliah fisika dasar materi gerak lurus. Instrumen penelitian yang digunakan berupa validasi
lembar MC-GP, tes kemampuan berpikir kritis (TKBK), dan respon mahasiswa. Rancangan
penelitian yang digunakan menggunakan rancangan One Group Pretest-Postest Design. Analisis
data hasil penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil validasi lembar
MC-GP dan TKBK oleh 2 orang para ahli berkategori valid. Hasil TKBK mahasiswa mengalami
peningkatan dengan rata-rata skor peningkatannya 0,58 (gainsedang) dan respon mahasiswa
terhadap penggunaan MC-GP berkategori sangat kuat. Berdasarkan hasil analisis data tersebut
dapat disimpulkan bahwa penerapan MC-GP dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis
mahasiswa.
Kata kunci: Media Cetak, Gambar Proses, Berpikir Kritis.

ABSTRACT
This research aims to determine the application of process image print media on straight-motion
material towards students' critical thinking abilities. The subject of this research is first semester
students of Industrial Engineering class of 2018 Panca Marga University who take basic physics
courses in straight-motion material. The research instrument used was in the form of process image
print media sheet validation, critical thinking ability test, and student response. The research design
used was the design of the One Group Pretest-Postest Design. Analysis of research data using
qualitative and quantitative descriptive analysis. The results of the validation of MC-GP and TKBK
sheets by 2 experts are categorized as valid. Student TKBK results increased with an average score
increase of 0.58 (moderate gain)and student responses to the use of process image print media are
categorized as very strong. Based on the results of the data analysis it can be concluded that the
application of MC-GP can improve students' critical thinking skills.
Keyword: Print Media, Process Images, Critical Thinking.

PENDAHULUAN
Proses belajar mengajar memiliki
lima komponen sangat penting yang
meliputi tujuan pembelajaran, materi yang
akan dibelajarkan, metode pembelajaran
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

yang digunakan, media pembelajaran,
dan evaluasi pembelajaran [1]. Kelima
komponen tersebut saling mempengaruhi
dalam proses pembelajaran. Pemilihan
metode pembelajaran tentunya sangat
mempengaruhi penggunaan media
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pembelajaran yang akan digunakan tanpa
mengabaikan pengaruh komponen yang
lainnya.
Istilah media berasal dari bahasa
Latin yang merupakan bentuk jamak dari
"medium". Secaraharafiah istilah media
berarti perantara atau pengantar. Jika
dikaitkan dengan pembelajaran maka
media digunakan sebagai alat bantu
pengantar materi dalam proses belajar
mengajar. Media dapat dikelompokkan
berdasarkan jenisnya, daya liputnya, dan
bahan pembuatannya [2]. Ditinjau dari
jenisnya media dibagi menjadi dua bagian
yaitu media auditif (media yang
menggunakan kemampuan suara), media
visual (media yang menampilkan
gambar), dan media audio visual (media
yang menerapkan unsure suara dan
gambar. Jika ditinjau dari daya liputnya
media dibagi menjadi tiga yang meliputi
media dengan daya liputi luas dan
serentak, media dengan daya liput
terbatas oleh ruang dan tempat, media
untuk pengajaran individual. Sedangkan,
jika ditinjau dari bahan pembuatannya
media dibagi menjadi dua meliputi media
sederhana dan media kompleks.
Jadi, jika media dikaitkan dengan
pembelajaran, maka menjadi media
pembelajaran yang merupakan alat bantu
yang digunakan dalam menyampaikan
materi pembelajaran dengan harapan
pebelajar merespon dengan baiksesuai
dengan tujuan pembelajaran tentang
materi
yang
disampaikan
oleh
pembelajar. Media pembelajaran yang
dikutip dari Asosiasi Pendidikan Nasional
(NasionalEducation Association/ NEA)
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menjelaskan bahwa media merupakan
sebagai bentuk-bentuk komunikasi
tercetak maupun audiovisual dan
peralatanya [3]. Kutipan tersebut
memberikan makna bahwa media
pembelajaran yang digunakan bisa dalam
bentuk media cetak, audiovisual ataupun
berupa alat peraga yang mampu
digunakan untuk berinteraksi secara
langsung antara materi yang dibelajarkan
dengan pebelajar. Dengan adanya
interaksi secara langsung ini, harapannya
respon pebelajar semakin baik sehingga
pembelajaran lebih efektif.
Padapenelitian
ini,
peneliti
menggunakan media pembelajaran yang
berupa media cetak. Media cetak
merupakan media berupa lembaran
kertas yang isinya dapat berupa gambar,
diagram atau kata-kata singkat. Gambar,
diagram, atau kata-kata singkat yang
disajikan pada media cetak dapat
disajikan secara tersendiri atau
dipadukan satu sama lain. Dengan
menggunakan media cetak ini maka
pembaca akan berpikir lebih spesifik baik
tentang tulisan maupun gambar yang
disajikan.
Media cetak yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode Gambar
Proses (GP). Definisi GP adalah
rangkaian gambar objek (benda,
kejadian, atau fenomena yang bersifat riil
maupun abstrak, yang dapat dilihat
maupun hanya dapat dibayangkan) yang
gambar-gambar
dalam
rangkaian
tersebut antara gambar satu dengan
lainnya selalu terlihat ada relative
perbedaan dalam hal (keadaan,
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kedudukan,
bentuk,
maupun
kombinasinya) yang secara keseluruhan
menggambarkan suatu tahapan yang
runtut dan kesatuan yang utuh [4].
Ditinjau dari teknik penyajian GP,
Sutarto dkk menjelaskan bahwa GP bisa
dijadikan 1 frame untuk 1 kejadian yang
terurut atau beberapa frame yang initinya
setiap gambar menunjukkan adanya
perbedaan. Makna proses pada gambar
yang disajikan merupakan urutan suatu
peristiwa yang dapat disajikan secara
utuh. Pada GP yang disajikan juga dapat
dilengkapi dengan tulisan berkaitan
dengan informasi awal sebagai stimulus.
Berdasarkan penjelasan di atas,
materi yang digunakan peneliti sebagai
objek penelitian yaitu materi gerak lurus.
Materi gerak lurus ini merupakan materi
yang mempelajari gerak benda yang
bergerak lurus. Topik pada materi ini
meliputi Gerak Lurus Beraturan (GLB),
Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB),
Gerak Vertikal ke Atas (GVA), Gerak
Vertikal ke Bawah (GVB), dan Gerak
Jatuh Bebas (GJB).
Pemilihan
materi
tersebut,
disebabkan gerak lurus dapat diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari. Banyak
fenomena di alam yang melakukan gerak
lurus baik secara alami maupun
manipulatif. Gerak lurus yang terjadi
secara alami, seperti buah yang jatuh dari
pohonnya, air hujan yang jatuh ke bumi,
dan air sungai yang mengalir. Sedangkan
gerak manipulatif, seperti gerak menyusul
dan berpapasan, gerak kereta api, gerak
orang berjalan kaki dan berlari, serta
gerak mesin mobil maupun motor.
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Berdasarkan penjelasan di atas,
peneliti dalam penelitian ini menerapkan
media cetak menggunakan metode
gambar proses. Pemilihan metode ini
karena materi yang dipelajari sangat tepat
dengan definisi tentang GP yang
dijelaskan oleh Sutarto, dkk. Selanjutnya,
peneliti mengintegrasikan gambar proses
tersebut dengan kemampuan berpikir
kritis.
Hasil penelitian yang pernah
dilakukan oleh Wicaksono pada
mahasiswa Teknik Industri tentang profil
kemampuan eksperimen mahasiswa
berbasis inkuiri terbimbing pada
percobaan hukum Ohm diperoleh hasil
bahwa
kemampuan
mahasiswa
berkategori kurang baik [5]. Keadaan
tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa
masih belum terbiasa untuk melakukan
eksperimen. Hal ini disebabkan karena
mahasiswa belum pernah dilatihkan
bagaimana mengukur variabel dalam
eksperimen. Pengetahuan tersebut
sangat terkait dengan kebiasaan berpikir
mahasiswa. Dasar yang harus dimiliki
mahasiswa yaitu mahasiswa harus
memiliki kemampuan dasar terlebih
dahulu yaitu berpikir pada level tingkat
tinggi.
Salah satu kemampuan berpikir
tingkat tinggi adalah berpikir kritis. Ennis
mendefinisikan bahwa berpikir kritis
adalah cara berpikir reflektif dan masuk
akal atau berdasarkan nalar yang
difokuskan untuk menentukan apa yang
harus diyakini dan dilakukan [6]. Untuk
melatihkan kemampuan berpikir kritis,
Ennis telah memberikan enam indikator
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berpikir kritis yang meliputi Focus,
Reason, Interference, Situation, Clarity,
dan yang terakhir Overview yang
disingkat menjadi FRISCO. Keenam
indikator ini harus diimplementasikan
dalam proses pembelajaran.
Pada penelitian ini peneliti
menerapkan media catak gambar proses
materi gerak lurus yang diintegrasikan
dengan indikator berpikir kritis. Sehingga,
tujuannya untuk mengetahui kemampuan
berpikir kritis mahasiswa Teknik Industri
semester 1 angkatan 2018 setelah
menggunakan media cetak gambar
proses yang dibuat. Pemilihan subjek
penelitian ini agar mahasiswa dapat
ditingkatkan cara berpikirnya sejak
semester awal. Sehingga, mahasiswa
dapat mengembangkan kemampuan
berpikirnya pada semester selanjutnya.
METODE
Subjek penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah mahasiswa
semester 1 angkatan 2018 yang
menempuh mata kuliah fisika dasar
berjumlah 10 mahasiswa. Objek
penelitian ini berupa kemampuan berpikir
mahasiswa pada materi gerak lurus yang
dibuat menggunakan metode gambar
proses. Desain penelitian yang digunakan
peneliti pada penelitian ini menggunakan
desain One group pretest-posttest
desains. Perlakuan menggunakan media
cetak gambar proses ini dilakukan
sebanyak 3 kali pertemuan.
Instrumen penelitian yang digunakan
pada penelitian ini meliputi instrumen
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

media pembelajaran, tes kemampuan
berpikir kritis (TKBK), dan respon
mahasiswa. Kriteria skor rata-rata
validitas media pembelajaran dan TKBK
mengadopsi dari Ratumanan dan
Laurens sebagai berikut ini [7].
Tabel 1. Kriteria Skor Rata-Rata Validitas

No.
1
2
3
4

Interval Nilai
𝑥̅ > 3,6
2,8≤ 𝑥̅ ≤3,6
1,9≤ 𝑥̅ ≤2,7
1,0≤ 𝑥̅ ≤1,8

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak
Baik
Sedangkan
tingkat
reliabilitas
dihitung dengan rumus menurut Borich
sebagai berikut ini [8].
A B 

R  1 
  100 0 0
A

B


Keterangan:
R : Reliabilitas instrument
A : frekuensi tertinggi
B : frekuensi terendah
Selain itu, untuk hasil angket respon
mahasiswa terhadap penggunaan media
cetak
gambar
proses
terhadap
kemampuan berpikir kritis mahasiswa
mengadopsi rumus yang dikembangkan
oleh Riduwan sebagai berikut ini [9].
%𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑆𝑘𝑜𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
×100%
𝑆𝑘𝑜𝑟𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

Dilengkapi dengan skala Likert dengan
aturan sebagai berikut ini.
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sebagai responden menggunakan rumus
N-gain yang dikembangkan oleh Hake
(1999) sebagai berikut [9].

Tabel 2. Hasil Presentase Rata-Rata Skor
Respon Mahasiswa

No.
1
2
3
4
5

Interval Nilai
Kriteria
0% - 20%
Sangat Lemah
21%-40%
Lemah
41%-60%
Cukup
61%-100%
Kuat
81%-100%
Sangat Kuat
Untuk mengetahui adanya dampak
atau pengaruh media cetak gambar
proses yang diberikan pada mahasiswa

g=

𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 −𝑆𝑝𝑟𝑒
100%−𝑆𝑝𝑟𝑒

Tabel 3. Kriteria Rata-Rata Skor gain (g)

No. Interval Nilai
1
(g) > 0,7
2 0,3 < (g) < 0,7
3
(g) < 0,3

Pretest

Kriteria
g-tinggi
g-sedang
g-rendah

Posttest

80%
70%

Persentase

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Responden

Gambar 1. Hasil Pretest (Sebelum Perlakuan) dan Posttest (setelah Perlakuan) MC-GP

HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini berupa hasil
validasi media pembelajaran oleh dua
para ahli media dan materi, hasil validasi
TKBK, hasil pelaksanaan TKBK, dan
respon
mahasiswa.Sebelum
menerapkanproses
pembelajaran
menggunakan media cetak gambar
proses materi gerak lurus yang
dilaksanakan selama tiga kali pertemuan,
peneliti melakukan validasi oleh dua
pakarmedia dan materi yang hasilnya
sebagai berikut.
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Tabel 4. Hasil Validasi MC-GP

No
.

Aspek
Penilaian

1
2

Penyajian
Bahasa dan
Keterbacaa
n
Kesesuaian
dengan GP

3

Rata –
Rata
Validita
s
3,0
3,0

Kategor
i

3,5

Baik

Baik
Baik
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Secara keseluruhan penilaian
validator terhadap MC-GP nilai rataratanya 3,2 dan reliabilitasnya sebesar
98,5%. Hasil validasi ini menunjukkan
bahwa MC-GP yang digunakan
berkategori valid bdan tepat digunakan
untuk penelitian.
Selain itu, hasil validasi TKBK oleh
dua pakar media dan materi dapat
ditunjukkan pada tabel berikut ini.
Tabel 5. Hasil Validasi TKBK

No.

Aspek
Penilaian

Rata – Kategori
Rata
Validitas
1
Materi
3,0
Baik
2 Konstruksi
3,7
Sangat
Baik
3
Bahasa
3,8
Sangat
Baik
Secara keseluruhan nilai rata-rata dari
kedua validator dihasilkan nilai sebesar
3,5 dan reliabilitasnya sebesar 98,6%.
Hasil ini menunjukkan bahwa TKBK
dinyatakan valid dan tepat digunakan
untuk mengukur kemampuan berpikir
kritis mahasiswa.
Setelah melakukan proses validasi
instrumen yang diperlukan, peneliti
melakukan
pretest.
Kemudian
melaksanakan perlakuan menggunakan
media cetak gambar proses selama tiga
kali pertemuan. Dari pelaksaan
menggunakan media cetak gambar
proses diperoleh temuan-temuan.
Pada
pertemuan
pertama,
mahasiswa merasa lebih termotivasi
karena diminta untuk mencermati gambar
yang disajikan, tetapi dalam melakukan
pengisian berdasarkan inidakator berpikir
kritis mahasiswa merasa kesulitan. Hal ini
dikarenakan 8 mahasiswa dari 10
mahasiswa yang belum mengenal makna
variabel. Sehingga, pada pertemuan ini
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

perlu adanya bimbingan. Selain itu,
mahasiswa juga kesulitan dapat membuat
rumusan masalah dan hipotesis.
Pada pertemuan kedua, temuan
peneliti yaitu masih ada 6 mahasiswa
yang kesulitan dalam membuat grafik
dengan benar. Hal ini dikarenakan
mahasiswa belum pernah diminta untuk
membuat hubungan grafik antarvariabel
pada pembelajaran sebelumnya. Selain
itu, masih ada 3 mahasiswa yang
memerlukan bimbingan dalam membuat
rumusan masalah dan hipotesis.
Pada pertemuan ketiga, sudah
terjadi adanya tutor sebaya, mahasiswa
mengurangi intensitas bertanya kepada
pembelajar. Pada pertemuan ini,
pembelajaran berpusat pada mahasiswa
terbentuk sendiri. Pembelajar benarbenar sebagai fasilitator pembelajaran
dan sumber diskusi dalam pembahasan
MC-GP.
Setelah dilaksanakan tiga kali
pertemuan, dilakukan prostest setelah
pembelajaran. Hasil pretest dan posttest
pembelajaran disajikan pada gambar 1.
Hasil TKBK yang dihasilkan pada gambar
1 diperoleh peningkatan skor yang nyata,
peningkatan skor yang paling tinggi
diperoleh responden 1 dan responden 6.
Sedangkan 8 responden lainnya
memperoleh peningkatan skor yang
hampir sama.
Jika ditinjau berdasarkan nilai Ngain, 10 responden memperoleh N-gain
rata-ratanya sebesar 0,58. Skor ini
menurut Hake berkategori gain sedang.
Peningkatan N-gain tertinggi untuk
responden 1 sebesar 0,64 dan responden
6 sebesar 0,62. Dari 10 responden N-gain
terendah diperoleh responden 3 dan
responden 8 dengan nilai N-gain yang
sama yaitu sebesar 0,54.
Hasil uraian di atas, menunjukkan
bahwa penerapan media cetak gambar
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proses materi gerak lurus memberikan
dampak yang nyata pada pembelajaran
mahasiswa. Walaupun, hasil peningkatan
N-gain yang dihasilkan berkategori
sedang. Hasil ini dikarenakan latar
belakang lulusan sebelumnya dari
mahasiswa baru mayoritas lulusan
kejuruan sebanyak 7 mahasiswa.
Hasil peningkatan skor TKBK dari
pretest dan posttest yang diberikan
ternyata relevan dengan hasil tanggapan
respon mahasiswa. Secara keseluruhan
hasil rata-ratanya sebesar 94% yang
menurut Riduwan berkategori sangat
kuat. Hasil nilai rata-rata respon
mahasiswa tersebut menunjukan bahwa
mahsiswa merespon sangat positif.
Walaupun 7 mahasiswa dari 10
mahasiswa berlatarbelakang kejuruan.
Respon sangat positif ini meliputi respon
tanggapan tentang emosional mahasiswa
berupa tanggapan senang selama
mengikuti
pembelajaran
diperoleh
persentase rata-ratanya sebesar 93%,
tanggapan merasa baru terhadap
penggunaan MC-GP dengan rata-rata
persentasenya sebesar 96%, tanggapan
berminat mengikuti kegiatan berikutnya
rata-rata persentasenya sebesar 90%,
tanggapan pemakaian MC-GP dalam
pembelajaran
diperoleh
rata-rata
persentase sebesar 88%, tanggapan
estetika MC-GP diperoleh rata-rata
persentase sebesar 82%, dan tanggapan
penggunaan MC-GP pada materi Gerak
Lurus rata-rata persentasenya sebesar
100%.
SIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil temuan
penelitian di atas, dapat disimpulkan
bahwa penerapan media cetak gambar
proses materi gerak lurus dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

mahasiswa. Dengan demikian,
cetak gambar proses ini
dikembangkan dalam bentuk
maupun modul ataupun buku ajar
penelitian berikutnya.

media
layak
LKM
dalam
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ECLECTIC METHOD: STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN
PENGUASAAN TATA BAHASA KELAS 12
Kiswati1, Tri Dianita2
MAN 5 Jombang1,2
kiswatiatturoibi@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan eclectic method terhadap
penguasaan tata bahasa (grammar) siswa. Berdasarkan rendahnya skor grammar dan
motivasi siswa dalam mempelajari grammar sebagai salah satu materi yang seharusnya
dikuasai oleh siswa secara terintegrasi dengan materi-materi yang lainnya. Penelitian ini
adalah dua siklus Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas XII IIS di MAN 5
Jombang. Penelitian ini menggunakan tes, lembar observasi dan lembar catatan sebagai
instrumennya. Temuan penelitian membuktikan bahwa eclectic method efektif untuk
dilaksanakan dalam pengajaran Bahasa Inggris, terutama dalam kelas grammar. Data
menunjukkan bahwa nilai grammar siswa meningkat secara signifikan dari nilai rata-rata
55,87 pada studi awal menjadi 76,65 di siklus 1 dan 88,19 di siklus 2. Partisipasi siswa
selama pelaksanaan penelitian juga meningkat dari siklus ke siklus.
Kata Kunci: Eclectic method, Penguasaan tata bahasa
ABSTRACT
This research is aimed to know the use of Eclectic Method towards students
grammar mastery. Due to the low grammar score and less motivation of the students to learn
grammar as one of the material that should be mastered by the students integratedly with
the other material. The research was a two-cycle classroom action research conducted to
twelfth graders of social department at MAN 5 Jombang. This study used grammar tests,
observation sheet and field notes as the instruments. The research finding proved that
eclectic method was effective to be conducted in teaching English, mainly in grammar class.
The data showed that the grammar score was improved significantly from the average score
of 55.87 in preliminary study to become 76.65 in cycle 1 and 88.19 in cycle 2. The
participation of the students during the cycle was also improved from cycle to cycle.
Key words: Eclectic method, Grammar mastery
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PENDAHULUAN
Dalam kurikulum bahasa Inggris
(Depdiknas, 2006), salah satu tujuan
pembelajaran bahasa Inggris SMA/MA
adalah meningkatkan pemahaman siswa
tentang bahasa dan budaya, juga agar
siswa mampu menguasai ketrampilan
mendengar, berbicara, membaca dan
menulis. Selain menguasai keempat
ketrampilan tersebut, siswa juga harus
mampu menggunakan tata bahasa yang
sesuai untuk membuat kalimat-kalimat
yang benar dalam keempat aktivitas
tersebut. Sayangnya, kebanyakan siswa
memiliki kemampuan tata bahasa dan
motivasi belajar tata bahasa yang rendah
karena mereka merasa bahwa materi tata
bahasa sulit. Masalah ini pada akhirnya
menimbulkan masalah yang lain, yakni
situasi proses belajar mengajar yang
menakutkan dan tidak menyenangkan.
Meskipun banyak siswa yang
tidak suka, tata bahasa adalah bagian
dari bahasa yang sangat penting
(Renandya, 2018). Dia menjelaskan
bahwa ada dua jenis pembelajaran tata
bahasa,
eksplisit
dam
implisit.
Pembelajaran
eksplisit
adalah
pembelajaran dimana tata bahasa
diberikan untuk tujuan agar lolos
menghadapi tes atau ujian nasional.
Siswa akan memahami dan mengingat
materi dengan baik, namun hanya akan
tersimpan di memori jangka pendek
mereka. Setelah ujian, mereka tidak akan
ingat lagi materi yang sudah mereka
pahami. Siswa juga biasanya tidak bisa
menggunakan ilmu bahasa yang sudah
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mereka dapatkan untuk berkomunikasi
dengan baik.
Dalam pembelajaran implicit,
siswa mendapatkan pengalaman belajar
dari seringnya mendengar bahasa target,
misalkan melalui lagu atau film dan juga
banyaknya bahan bacaan yang dibaca
siswa. Dengan cara begitu, siswa akan
bisa menggunakan bahasa yang
diperolehnya
untuk
berkomunikasi
dengan baik menggunakan bahasa target
dan juga ilu yang mereka dapatkan akan
tersimpan dalam ingatan jangka
panjangnya.
Kenyataan
di
lapangan
menunjukkan bahwa proses belajar
mengajar tata bahasa Inggris di Indonesia
masih sering menggunakan metode
eksplisit yang tujuannya hanya untuk
sukses menghadapi ujian. Akibatnya,
atmosfir
di
kelas
cenderung
membosankan dan motivasi siswa dalam
belajar tata bahasa menjadi tinggi hanya
untuk sementara ketika meghadapi ujian
saja, namun akan menurun lagi sesudah
ujian. Metode yang digunakan oleh guru
seringkali juga tidak menyenangkan dan
banyak menekan siswa karena tujuan
pembelajaran yang hanya berorientasi
kepada tes.
Hal seperti ilustrasi di atas juga
terjadi di kelas yang diajar oleh peneliti
ketika
dia
mengadakan
studi
pendahuluan dengan mengobservasi
proses belajar mengajar di kelas dan
melihat nilai ulangan harian tata bahasa
(adjective clause) siswanya. Penelitia
menemukan adanya beberapa masalah
pada kelas tata bahasa.
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Dari data yang didapatkan dari
studi pendahuluan, ditemukan bahwa
hanya ada dua siswa yang nilainya
mencapai KKM (78). Dari hasil observasi,
ditemukan bahwa metode belajar tata
bahasa masih menggunakan cara
tradisional dimana proses belajar
mengajarnya masih didominasi oleh guru,
akibatnya
siswa
pasif
selama
pembelajaran dan mereka mempunyai
motivasi yang rendah dalam belajar tata
bahasa. Hal ini dibuktikan oleh sedikit
sekali siswa yang bertanya tentang materi
yang dijelaskan oleh guru, terlihat tertarik
pada materi yang diberikan dan aktif
terlibat dalam aktivitas pembelajaran.
Mereka tampak malu dalam menjawab
pertanyaan guru. Beberapa siswa bahkan
tampak mengantuk dan bosan. Kadang
kadang guru melakukan aktivitas belajar
dengan melakukan kerja kelompok,
namun siswa terkadang bosan dengan
metode tersebut.
Dengan
melihat
penemuan
tersebut, peneliti kemudian mencoba
mencari jalan keluar untuk menyelesaikan
masalah yang ada di kelasnya. Peneliti
kemudian mencari beberapa strategi
yang bisa diterapkan di kelas tata bahasa
dan akhirnya memilih salah satu metode
pembelajaran yang di anggap terbaik
dalam memecahkan masalah tersebut.
Metode yang dipilih oleh peneliti adalah
eclectic method.
Selama ini, tidak ada satupun
metode yang sesuai dalam pengajaran
bahasa Inggris sebagai bahasa asing.
Beberapa ahli bahasa menyatakan
bahwa guru seefektif teori dalam jalan
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

keluar masalah yang ada dalam
pengajaran bahasa asing (Sebuktekin,
1981). Eclectic method adalah sebuah
metode
mengajar
yang
mengkombinasikan beberapa metode
(Demirel, 2008). Terkadang, seorang
guru tidak hanya mengkombinasikan
metode tapi juga mengkombinasikan
pendekatan-pendekatan.
Hal
ini
bergantung
pada
tujuan
pembelajarannya.
Para pengguna pertama metode
ini adalah ahli bahasa Inggris, Henry
Sweet dan Harold Palmer. Mereka
menggunakan metode ini pada tahun
1920 an – 1930 an. Metode ini kemudian
oleh Larsen-Freeman (2000) dan Mellow
(2000) disebut sebagai “principle
declecticism”. Mereka menyatakan
bahwa metode ini menarik, konsisten dan
umum. Metode ini mengambil bagianbagian yang terbaik dari beberapa
metode yang sudah ada. Misalkan, guru
mengkombinasikan metode kognitif untuk
memperoleh
ilmunya,
metode
pembiasaan mendengan bahasa dan
metode komunikatif untuk memperoleh
ketrampilan mendengar dan berbicara
(Demirel, 2008).
Metode ini mempunyai beberapa
kelebihan
karena
mengkombinasi
beberapa pendekatan dan metode.
Tarone & Yule (1989) menyatakan bahwa
metode ini cukup demikratis karena guru
bisa memilih metode yang sesuai dengan
materi yang diajarkan. Kumar (2013) juga
menyatakan
bahwa
metode
ini
mempunyai struktur yang unik pada
proses dan menyebabkan suasana
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belajar menjadi menyenangkan dan
inovatif.
Ada beberapa prinsip dari eclectic
method antara lain (1) bahasa harus di
ajarkan dengan menggunakan bahasa
target Jika di perlukan, guru bisa
menggunakan bahasa local, (2) hal ini
harus didasarkan pada kecenderungan
bahwa ada hubungan antara motivasi dan
pembelajaran pada siswa ketika
pembelajaran bahasa tidak diinginkan
oleh siswa dan waktunya tidak cukup, (3)
latihan untuk siswa menggunakan katakata terlebih dahulu baru memasukkan
kata-kata tersebut dalam kalimat. Kosa
kata yang di gunakan harus sesuai
dengan konteks , (4) tidak terlalu banyak
waktu
yagn
digunakan
untuk
pengulangan secara mekanis, namun
sebaiknya digunakan untuk melati
komunikasi, (5) pengajaran bahasa
seharusnya
disesuaikan
dengan
pengetahuan
siswa,
(6)
empat
ketrampilan seharusnya diberikan secara
terintergrasi (Gomleksiz, 2000), (7)
pengajaran bahasa seharusnya menjadi
hal yang vital, (8) siswa seharusnya diberi
kesempatan untuk bertanya, (9) materi
yang disampaikan sebaiknya dari yang
mudah ke yang sulit, dari yang konkrit ke
abstrak, (10) guru harus menyadari
bahwa siswa mempunyai karakter
masing-masing (Barn, 1994).
Sejalan dengan teori eclectic
method yang disebutkan sebelumnya ada
beberapa penelitian mengenai eclectic
method yang dilakukan sebelumnya dan
menunjukkan bahwa eclectic method
adalah metode yang efektif dan inovatif.
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Hal ini di lakukan untuk meyakinkan
pembaca bahwa metode yang dipilih
adalah metode yang bagus untuk
menyelesaikan
masalah
dalam
pembelajaran bahasa Inggris.
Tahun 1931, Cheydleur dari
Universitas Wisconsin mengadakan
sebuah penelitian pendahuluan tentang
reading method versus eclectic method.
di akhir penelitiannya, dia memperkirakan
bahwa di masa mendatang dia akan
melihat sebuah perebutan kekuasaan
antara pendukung eclectic method dan
reading method.
Melita (2012) melakukan sebuah
penelitian deskriptif kualitatif tentang
penambahan
kosakata
melalui
penerjemahan dengan menggunakan
pendekatan eclectic bagi siswanya.
Dengan
menggunakan
cara
mendapatkan balikan dari siswa dan
kesuksesan siswa dalam menghadapi
ujian, dikombinasikan dengan diskusi
kelas, kegiatan tersebut telah terbukti
sukses
dalam
meningkatkan
pengetahuan siswa. Dia juga menyatakan
bahwa pendekatan yang digambarkan
dalam penelitiannya bisa digunakan
secara universal.
Tahun 2015, Chaves & Guapacha
membuat
proposal
tentang
pengembangan profesi secara eclectic
bagi pengajaran guru bahasa. Mereka
melakukan metode campuran dalam
penelitiaannya yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas praktik-praktik
guru-guru bahasa Inggris di Cali
Colombia dan ditemukan bahwa
pendekatan eclectic method sesuai
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dengan kebutuhan dan ketertarikan
peserta dan kualitas guru terbukti
meningkat pada praktik dan teori.
Suleman dan Hussain (2016)
melaksanakan sebuah eksperimen semu
untuk mengetahui pengaruh pendekatan
eclectic terhadap perolehan akademis
siswa dan retensi bahasa Inggris di
sekolah dasar. Mereka menemukan
bahwa pendekatan eclectic lebih
produktif, efektif dan sukses dalam
mengajarkan
bahasa
Inggris
dibandingkan dengan pendekatan belanja
tradisional di sekolah dasar.
Akhirnya,
Iscan
(2017)
mengadakan penelitian praktik eclectic
method dan penggunaan metode ini oleh
guru-guru dalam pembelajaran bahasa
Turki. Dinyatakan bahwa metode ini
memberikan kontribusi positif dalam
pengajaran bahasa Turki sebagai bahasa
asing.
Berkenaan dengan kelebihan
dari eclectic method dan bukti-bukti dari
beberapa
penelitian
yang
telah
dikemukakan di atas, peneliti memilih
metode ini untuk digunakan dalam
penelitiannya dengan tujuan untuk
meningkatkan penguasaan tata bahasa di
kelas XII IIS 2 di MAN 5 Jombang.
METODE
Penelitian
ini
didesain
menggunakan desain PTK (Penelitian
Tindakan Kelas) karena ada beberapa
masalah yang terjadi di kelas bahasa
Inggris di mana peneliti mengajar.
Latief(2009:3) menyatakan bahwa PTK
bertujuan untuk mengembangkan metode
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yang inovatif yang bisa membantu
meningkatkan pembelajaran siswa. PTK
ini menggunakan eclectic method untuk
meningkatkan kompetensi siswa dalam
tata bahasa khususnya pada materi
adjective clause.
Subyek pada penelitian adalah
31 siswa kelas XII IIS 2 di MAN 5
Jombang yang masih memiliki nilai yang
rendah pada materi tata bahasa
(adjective clause). Instrument penelitian
yang digunakan adalah tes, lembar
observasi dan lembar catatan. Tes di
gunakan untuk mendapatkan data
tentang perolehan nilai siswa dalam
materi tata bahasa. Lembar observasi
dan lembar catatan digunakan untuk
membantu peneliti dalam melaksanakan
tahap refleksi di setiap siklus.
Ada dua criteria keberhasilan
yang ditetapkan dalam penelitian ini.
Yang pertama adalah nilai rata-rata siswa
harus mencapai nilai KKM. KKM dari
materi adjective clause adalah 78.
Kreteria keberhasilan yang kedua adalah
diharapkan motivasi siswa meningkat
setelah guru menggunakan eclectic
method dalam kelas tata bahasa.
Penelitian ini menggunakan
model Penelitian Tindakan Kelas yang
dikembangkan oleh Kemmis & Mc
Taggart yang terdiri dari empat langkah,
perencanaan, pelaksanaan, observasi
dan refleksi.
Tahapan siklus dalam PTK bisa
digambarkan seperti ilustrasi di bawah ini:
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Studi Pendahuluan
Untuk mengetahui masalah apa
yang terjadi di kelas.
Perencanaan
Membuat RPP untuk setiap
pertemuan, tes, lembar observasi.
Pelaksanaan
Mengaplikasikan pembelajaran
sesuai dengan rencana di RPP.
Observasi
Mengumpulkan data selama
pelaksanaan melalui lembar
observasi dan lembar catatan.
Refleksi
Menganalisis data dari semua
instrument untuk memutuskan lanjut
ke siklus beikutnya atau stop.
Perencanaan
Dalam tahap ini, peneliti
memutuskan
untuk
menggunakan
eclectic method dalam mengajarkan
materi adjective clause yang merupakan
bagian dari KD 3.2 di silabus. Hal ini
dilakukan karena penelitia menemukan
bahwa kebanyakan siswa mendapatkan
kesulitan dalam memahami materi tata
bahasa karena guru menggunakan
metode
tradisional
yang
hanya
melakukan komunikasi satu arah dengan
siswa. Eclectic method adalah sebuah
metode
yang
mengkombinasikan
beberapa
metode
dengan
cara
mengambil bagian yang terbaik dari
metode-metode tersebut sehingga akan
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membentuk metode yang baru yang lebih
menarik.
Pelaksanaan
Pada tahap ini,
peneliti
menggunakan tiga pertemuan yang terdiri
dari dua pertemuan untuk pembelajaran
dan satu pertemuan untuk tes pada siklus
1. Pada siklus 2, pembelajaran hanya
dilaksanakan 1 kali pertemuan dan 1 kali
pertemuan untuk tes karena criteria
keberhasilan pada penelitian ini sudah
hampir tercapai di siklus 1 sehingga tidak
membutuhkan banyak pertemuan lagi
untuk mencapai criteria keberhasilan.
Observasi
Pada tahap ini peneliti melakukan
observasi
bersamaan
dengan
pelaksanaan yang dilaksanakan oleh
mitra guru yang juga mengajar di sekolah
yang sama. Selama tahap ini,
pelaksanaan
dari
yang
sudah
direncanakan, di monitor dengan secara
hati-hati.
Ada 2 jenis data yang diperoleh
dalam penelitian ini, data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data tes
siswa yang dilaksanakan pada setiap
akhir siklus. Data sekunder adalah hasil
dari observasi dan catatan yang diambil
selama pelaksanaan pembelajaran pada
setiap siklus.
Refleksi
Refleksi adalah langkah terakhir
dari setiap siklus untuk mengukur
kesuksesan atau kegagalan dari
tindakan. Pada tahap ini, dilaksanakan
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analisis data. Data di bandingkan dengan
criteria keberhasilan untuk melihat
apakah datanya memenuhi criteria
keberhasilan atau tidak. Dengan kata lain,
refleksi bertujuan untuk mengetahui
tindakan yang dilaukan sukses atau tidak,
untuk mengetahui kelemahan dan
kekuatan dari tindakan
TEMUAN
Penelitian ini dilaksanakan dalam
2 siklus selama semester 1 tahun
pelajaran
2018-2019.
Sebelum
melaksanakan siklus 1, peneliti melakuan
studi pendahuluan dengan mlihat hasil
nilai siswa pada ulangan harian materi
adjective clause dan melakukan
observasi di kelas untuk melihat motivasi
belajar siswa pada saat pembelajaran
materi adjective clause. Dari hasil tes, di
dapatkan bahwa nilai rata-rata siswa
hanya 55,78 di mana sangat jauh dari nilai
KKM. Motivasi belajar siswa juga rendah
karena siswa berpikir bahwa materi
adjective clause itu sulit dan cara
mengajar guru juga tidak menarik.
Siklus 1 dilaksanakan pada bulan
Spetember 2018. Ada 3 pertemuan yang
di gunakan pada siklus ini, termasuk tes.
Tesnya dilaksanakan pada tanggal 24
September 2018. Dari data yang ada
ditemukan bahwa nilai rata-rata siswa
pada siklus 1 adalah 76,65. Ini berarti ada
peningkatan nilai rata-rata siswa dari studi
pendahuluan ke siklus satu. Nilain rataratanya meningkat 20,78 poin lebih tinggi
dari pada nilai rata-rata di studi
pendahuluan. namun demikian, tidak
seluruh siswa mencapai nilai KKM. Masih
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ada 12 siswa yang nilainya belum
mencapai nilai KKM. Dari hasil di siklus 1,
peneliti kemudian memutuskan untuk
melanjutkan penelitian ke siklus 2 karena
hasil dari siklus 1 belum memenuhi
criteria keberhasilan pada penelitian ini.
Siklus 2 dilaksanakan setelah
ujian tengah semester, di minggu ketiga
bulan oktober 2018. Tes dilakukan pada
tanggal 22 Oktober 2018. Siklus 1 hanya
terdiri dari 2 pertemuan, satu pertemuan
untuk pelaksanaan pembelajaran dan
satu pertemuan untuk tes. Peneliti
berasumsi bahwa satu pertemuan untuk
pembelajaran sudah cukup untuk bisa
mencapai criteria keberhasilan pada
penelitian ini karena peningkatan nilai
rata-rata pada siklus 1 sudah hampir
mencapai kriteria keberhasilan penelitian
ini.
Dari data yang didapatkan dari
siklus 2, ditemukan bahwa nilai rata-rata
siswa adalah 88,19. Ini berarti nilai ratarata siswa meningkat secara signifikan,
yakni 32,32 poin dari nilai rata-rata di
studi pendahuluan. Ditemukan juga
bahwa nilai seluruh siswa telah
memenuhi nilai KKM. Karena nilai ratarata siswa telah memenuhi kriteria
keberhasilan dari penelitian ini, maka
peneliti memutuskan untuk menghentikan
penelitian dan menulis laporan penelitian.
Dari data lembar observasi pada
siklus 1, ditemukan bahwa ada 25 siswa
dari 31 siswa (81%) memperhatikan
penjelasan guru
tentang tujuan
pembelajaran,
19
siswa
(61%)
mengobservasi materi dengan seksama,
10 siswa (32%) menyebutkan kata kerja
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yang digunakan dalam formula, 10 siswa
(32%) membuat contoh dari adjective
clause, 3 siswa (10%) bertanya tentang
materi secara lisan, 4 siswa (13%)
menjawab pertanyaan secara lisan, 25
siswa (81%) memperhatikan penjelasan
guru tentang materi yang disampaikan, 25
siswa (81%) saling membantu dalam
mengejrakan soal latihan, 23 siswa (74%)
berkerja dalam kelompok dan 23 siswa
(74%) menulis materi di buku catatan
mereka.
Sementara itu, data yang
didapatkan dari lembar observasi pada
siklus 2, ditemukan bahwa ada 29 siswa
dari 31 siswa (94%) memperhatikan
penjelasan guru
tentang tujuan
pembelajaran,
26
siswa
(84%)
mengobservasi materi dengan seksama,
20 siswa (65%) menyebutkan kata kerja
yang digunakan dalam formula, 25 siswa
(81%) membuat contoh dari adjective
clause, 10 siswa (32%) bertanya tentang
materi secara lisan, 15 siswa (48%)
menjawab pertanyaan secara lisan, 31
siswa (100%) memperhatikan penjelasan
guru tentang materi yang disampaikan, 29
siswa (94%) saling membantu dalam
mengejrakan soal latihan, 29 siswa (94%)
berkerja dalam kelompok dan 31 siswa
(100%) menulis materi di buku catatan
mereka.
Dari data lembar catatan bisa
dilaporkan bahwa ada peningkatan yang
signifikan dalam keterlibatan siswa
selama PTK dilaksanakan. Kebanyakan
siswa terlihat memahami materi dengan
mudah
ketika
guru
mengajar
menggunakan metode yang bervariasi.
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Namun pada siklus 1 masih ditemukan
bahwa beberapa siswa masih belum bisa
membedakan bentuk kata. Mereka belum
bisa meletakkan subyek dan obyek
dengan tepat. Itulah mengapa peneliti
menambahkan penjelasan tentang part of
speech pada siklus 2.
PEMBAHASAN
Dari penemuan penelitian ini,
peneliti menemukan bahwa eclectic
method efektif digunakan pada kelas
grammar karena metode tersebut adalah
metode
yang
inovatif
yang
mengkombinasikan beberapa metode
dengan mengambil bagian-bagian yang
terbaik dari metode-metode tersebut
berdasarkan pada materi yang sesuai.
Hasil penelitian ini sesuai dengan
pendapat Tarone & Yule (1989) yang
menyatakan bahwa eclectic method
adalah metode yang cukup demokratis
karena metode yang dipakai bisa
disesuaikan dengan kebutuhan materi
dan karakteristik anak didik.
Selanjutnya
Larsen-Freeman
(2000)
dan
Mellow
(2000)
mengemukakan bahwa metode ini
menarik, konsisten dan umum. Hal ini
juga dikuatkan dengan pendapat dari
Kumar (2013) yang menyatakan bahwa
metode ini mempunyai struktur yang unik
pada proses dan menyebabkan suasana
belajar menjadi menyenangkan dan
inovatif. Pendapat para ahli tersebut
dibuktikan dengan temuan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) ini yang
menggambarkan suasana kelas yang
sangat kondusif dengan diaplikasikannya
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eclectic method dalam PTK ini. Terlihat
selama pembelajaran bahwa siswa
terlibat
aktif
dalam
fase-fase
pembelajaran mulai aktif bertanya,
menjawab, mengerjakan tugas dan
bekerja dalam kelompok mereka. Ini
menunjukkan bahwa metode ini terbukti
sesuai antara kajian teori dan kajian
empirisnya.
Pada
PTK
ini,
peneliti
menggunakan Grammar Translation
method, yang merupakan metode lama
dalam pengajaran grammar namun masih
berguna dalam hal penjelasan formula
grammar yang disampaikan dalam
bahasa ibu. Metode kedua yang di
gunakan oleh peneliti adalah diskusi
kelompok yang diambil dari model
cooperative learning. Metode ini efektif
digunakan membantu siswa memahami
materi dari teman mereka dengan cara
membuat kalimat-kalimat dari kosa kata
yang diberikan oleh guru yang dikerjakan
dengan kelompok mereka. Bekerja
dengan teman kelas baik berpasangan
maupun kelompok berguna pada
pembelajaran kooperatif dan tugas
kelompok (Arends,2004).
Penelitian ini menggunakan
strategi
mind
mapping
untuk
meningkatkan pemahaman siswa pada
formula grammar yang mereka diskusikan
dengan kelompok mereka. Setelah
membuat kalimat-kalimat, mereka diminta
untuk melengkapi peta konsep tentang
materi adjective clause yang dibuat oleh
guru. Ini dilakukan untuk membuat siswa
aktif terlibat dalam pembelajaran.
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Untuk membuat siswa aktif,
peneliti membuat sistem penghargaan
ketika siswa bekerja dalam grup. Guru
menyebut grup dengan poin tertinggi
sebagai “super team”. Dengan demikian
siswa saling memotivasi untuk belajar,
menguatkan satu sama lain, saling
berusaha
dan
pada
akhirnya
menghasilkan keberhasilan akademik
(Slavin,1995).
Eclectic
method
dianggap
penting untuk dikembangkan dalam
pengajaran materi yang lain mata
pelajaran yang lain. Guru seharusnya
menjadi seorang contoh yang bagus
dalam melaksanakan metode ini dan
melakukan scaffolding.
Scaffolding
adalah proses di mana siswa dibantu
untuk
menyelesaikan
masalah
pembelajaran di atas kapasitas mereka
melalui bantuan seorang guru.
SIMPULAN
Berdasarkan
penemuan
penelitian dan pembahasan yang telah
dijabarkan di atas, bisa disimpulkan
bahwa implementasi dari eclectic method
dapat meningkatkan kemampuan siswa
khususnya dalam tata bahasa. Telah
terbukti bahwa kemampuan siswa
meningkat secara signifikan selama
pelaksanaan eclectic method.
Berkenaan dengan itu, eclectic
method juga memberikan dampak positif
terhadap partisipasi belajar mengajar.
Partisipasi siswa meningkat dari siklus ke
siklus.
Peneliti menyarankan kepada
guru-guru yang lain untuk menggunakan
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eclectic method sebagai metode alternatif
dalam mengajar siswa mereka. Sebelum
melakukan ini, guru seharusnya
menyiapkan materi dan media yang
sesuai sehingga proses belajar mengajar
mereka akan berjalan dengan lancar.
Disarankan juga kepada kepala
sekolah atau pihak institusi untuk
menyediakan
fasilitas
untuk
meningkatkan kualitas pengajaran guruguru dengan membuat kebijakan atau
bekerja sam dengan beberapa ahli untuk
mengadakan pelatihan tentang metode
pengajaran bagi guru.
Akhirnya,
direkomendasikan
kepada peneliti yang akan datang yang
ingin melakukan penelitian serupa
tentang eclectic method
untuk
menggunakan hasil dari penelitian ini
sebagai rujukan yang relevan bagi
penelitian mereka.
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STUDI ANALISA WAKTU EVAKUASI PADA KAPAL PENUMPANG
JALUR PELAYARAN KETAPANG – GILIMANUK
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar waktu evakuasi penumpang kapal
KMP. Trisna Dwitya untuk jalur pelayaran Ketapang - Gilimanuk pada saat terjadinya keadaan
darurat. Kejadian darurat pada saat kapal berlayar merupakan hal yang tidak bisa dihindari, menurut
data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dari tahun 2012 hingga 2017 terdapat
107 kasus kecelakaan kapal yang menimbulkan banyak korban jiwa, salah satu penyebab
banyaknya korban jiwa adalah karena proses evakuasinya, dimana waktu evakuasi memegang
peranan penting. Penentuan waktu evakuasi pada penelitian ini menggunakan metode simplified
analysis yaitu metode perhitungan sesuai aturan International Maritime Organization (IMO)
MSC/Circ.1033 yang dilakukan dengan pendekatan analysis berupa membuat model diagram
hidrolik untuk mendapatkan hasil waktu evakuasi dimana waktu evakuasi menurut aturan IMO untuk
jenis kapal ro-ro adalah n < 60 menit. Hasil analisa menunjukkan bahwa waktu evakuasi pada kapal
KMP. Trisna Dwitya sebesar 31 menit 35 detik.
Kata Kunci :WaktuEvakuasi, Simplified Analysis, IMO

ABSTRACT
This research was aimed to find out how much the evacuation time for KMP. Trisna Dwitya for
the Ketapang - Gilimanuk shipping line when an emergency occurs. Emergency events when ships
sailing are unavoidable, according to data from the National Transportation Safety Committee
(KNKT) from 2012 to 2017 there were 107 cases of ship accidents which caused many casualties,
one of the causes of the large number of fatalities was due to the evacuation process where
evacuation time is important. Determination of evacuation time uses a simplified analysis method,
the calculation method according to the rules of the International Maritime Organization (IMO) MSC
/ Circ.1033 with an analytical approach in the form of a model diagram to get the evacuation time,
according to IMO rules for ro-ro vessels is n <60 minutes. The results of the analysis indicate that
the evacuation time on the KMP. Trisna Dwitya is 31 minutes 35 seconds.
Keywords : Evacuation Time, Simplified Analysis, IMO

PENDAHULUAN
Kecelakaan kapal merupakan salah
satu resiko yang akan dihadapi saat kapal
berlayar, hal ini tentunya akan menimbulkan
kerugian materil bahkan mengakibatkan
jatuhnya korban jiwa. Salah satu jenis
kecelakaan kapal yang sering terjadi adalah
kebakaran, dari tahun 2012 hingga 2017

terdapat 107 kasus kecelakaan kapal, 40
diantaranya merupakan kasus kebakaran
dan jumlah ini yang terbesar diantara kasus
kecelakaan transportasi pelayaran lainnya
yang menimbulkan korban hingga 931 jiwa
[1]. Salah satu faktor penting untuk
menghindari terjadinya banyak korban jiwa
pada saat kecelakaan kapal adalah dengan
wajib menyediakan Life Safety Appliance
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(LSA) dan juga fire control plan sesuai
dengan aturan SOLAS, LSA code, IMO
MSC/Circ.1238, dan BKI [2]. Selain itu salah
satu hal yang tidak kalah penting adalah
dengan menganalisis waktu dan jalur
evakuasi yang akan dilalui penumpang
apabila terjadi kecelakaan [3].
Ada beberapa cara untuk menentukan
waktu dan juga jalur evakuasi, diantaranya
dengan menggunakan algoritma jalur jamak
dengan jejaring piranti embedded [4],
metode advance dengan aplikasi pathfinder
[5], dan software autocad yang
dikombinasikan dengan pathfinder dan
phyrosim [6]. Dengan menggunakan piranti
embedded dapat membentuk titik dan jalur
evakuasi dengan menggunakan metode
algoritma jalur jamak tetapi pada piranti ini,
belum bisa memberikan simulasi jalur
evakuasi. Berbeda dengan pathfinder yang
bisa memberikan gambaran jalur evakuasi
yang dibutuhkan penumpang saat terjadinya
kecelakaan kapal. Dimana pathfinder sesuai
dengan tujuan dari penilitian ini yaitu
menentukan waktu dan jalur evakuasi pada
kapal penumpang untuk meminimalisir
adanya korban saat terjadinya kecelakaan
berdasarkan pedoman IMO MSC/CIRC.
1033 juni 2002.
ANALISIS PEMECAHAN MASALAH
Istilah evakuasi dalam dunia maritim
sering dipakai saat terjadinya kecelakaan
kapal. Dimana dibutuhkan proses evakuasi
penumpang kapal ke tempat yang lebih
aman untuk meminimalisir jatuhnya korban
dari peristiwa tersebut. Variable yang sangat
berpengaruh dalam proses evakuasi adalah
waktu evakuasi itu sendiri. Semakin banyak
waktu yang digunakan untuk proses
evakuasi maka akan mengakibatkan
semakin besarnya peluang jatuhnya korban
dalam sebuah tragedi kecelakaan kapal.
Waktu evakuasi pada tragedi kecelakaan
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

kapal yaitu waktu yang diperlukan
penumpang bergerak dari ruang penumpang
sampai ke lokasi evakuasi (muster station).
Dalam menentukan waktu evakuasi pada
kapal penumpang, digunakan analisa
evakuasi yaitu analisa evakuasi yang
disederhanakan (Simplified Evacuation
Analysis) [7].
Simplified
Evacuation
Analysis
digunakan sebagai metodologi untuk analisa
evakuasi yang disederhanakan, yaitu dengan
mengidentifikasi
dan
menghilangkan
hambatan saat proses evakuasi. Hambatan
tersebut berupa kemungkinan gerakan
penumpang dan ABK di rute evakuasi yang
dilalui selain itu metode analisa ini digunakan
juga untuk menunjukkan pengaturan
evakuasi pada jalan keluar, tempat
berkumpul, dan evakuasi kapal penyelamat,
untuk meminimalisir jatuhnya korban karena
adanya kegagalan saat proses evakuasi.
Beberapa definisi yang dipakai sesuai
dengan aturan IMO MSC Circ.1033 dalam
metode perhitungan simplified analysis
diantaranya adalah:
1. Awareness Time (A) yaitu waktu yang
diperlukan bagi orang untuk bereaksi
terhadap situasi. Waktu ini dimulai setelah
pemberitahuan awal (misalnya alarm)
darurat dan berakhir ketika penumpang
telah menerima situasi dan mulai
bergerak menuju titik kumpul darurat.
2. Travel Time (T) didefinisikan sebagai
waktu yang dibutuhkan bagi semua orang
di kapal untuk berpindah dari mana
mereka setelah pemberitahuan ke titik
kumpul darurat dan kemudian ke stasiun
embarkasi.
3. Embartkation Time (E) and Launching
Time (L) yaitu jumlah yang menentukan
waktu yang diperlukan untuk ditinggalkan
oleh jumlah orang di kapal.
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Proses evakuasi dalam metode ini,
bersifat mendasar dan, oleh karena itu,
asumsi analisis evakuasi harus dibuat
sebagai berikut:
1. Saat proses evakuasi ini penumpang dan
kru kapal memulai waktu evakuasi dalam
waktu yang bersamaan dan tidak
menghalangi satu sama lain.
2. Penumpang dan kru kapal melalui rute
pelarian utama sesuai dengan peraturan
SOLAS II-2/13.
3. Kecepatan berjalan awal tergantung pada
kepadatan orang, dengan asumsi bahwa
aliran hanya pada arah rute jalan keluar,
dan bahwa tidak ada saling mendahului.
4. Beban penumpang dan distribusi awal
diasumsikan sesuai dengan chapter 13
dari kode FSS.
5. Ketersediaan pengaturan pelarian
sepenuhnya dipertimbangkan, kecuali
dinyatakan lain.

6. Orang bisa bergerak tanpa hambatan.
7. Counterflow
counterflow.

dihitung

oleh

faktor

8. Efek gerakan kapal, usia penumpang,
dan penurunan mobilitas, pengaturan
fleksibilitas, ketidaktersediaan koridor,
visibilitas yang terbatas karena asap,
diperhitungkan dalam factor koreksi dan
factor keamanan.
Beberapa komponen yang harus
dipertimbangkan dalam menghitung waktu
evakuasi yaitu sebagai berikut:
1. Awareness Time (A) atau waktu
kesadaran adalah 10 menit untuk
scenario malam hari dan 5 menit untuk
scenario siang hari.
2. Metode dalam
perjalanan (T).
3. Waktu berkumpul
peluncuran (L)

menghitung
(E)

dan

waktu
waktu

Gambar 1. Standar kinerja sesuai dengan peraturan SOLAS III / 21.1.4.

- Dihitung berdasarkan pedoman IMO
MSC/Circ.1033 lampiran 1
Dimana :
- 10 menit pada kasus 1 dan 3 serta 5 menit
untuk kasus 2 dan 4

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

- Maksimum 30 menit sesuai dengan
aturan SOLAS III/21.1.4
- Waktu overlap = 1/3 (E+L)
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- Nilai maksimum yang diijinkan yaitu untuk
kapal penumpang ro-ro, n = 60 dan untuk
kapal
penumpang
selain
kapal
penumpang ro-ro, n = 60 jika kapal
memiliki tidak lebih dari tiga zona vertikal
utama dan n = 80 jika kapal memiliki lebih
dari tiga zona vertikal utama.
Standar kinerja yang ditunjukkan pada
gambar diatas harus memenuhi perhitungan
waktu evakuasi sebagai berikut :
A + T + 2/3 (E + L) ≤ n

(1)

E+ L ≤ 30'*

(2)

Perhitungan E + L harus dihitung
berdasarkan hasil percobaan skala penuh
pada kapal yang sama dan sistem evakuasi
atau data yang disediakan oleh produsen,
namun, dalam hal ini, metode perhitungan

harus didokumentasikan termasuk nilai faktor
keamanan tertentu yang digunakan. Jika
kedua metode tidak dapat digunakan, E + L
diasumsikan 30 menit.
Kepadatan awal penumpang dalam rute
evakuasi adalah jumlah orang (p) dibagi
dengan luas area (m²) rute evakuasi yang
tersedia terkait dengan lokasi awal dimana
penumpang tersebut berada atau dituliskan
dengan (p/m²). Untuk kecepatan (m/s) di
sepanjang jalur evakuasi tergantung pada
spesifik flow orang atau penumpang yaitu
jumlah orang yang melarikan diri melewati
suatu titik dalam rute pelarian per satuan
waktu per unit satuan lebar (Wc) dari rute
tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat
pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1. Nilai aliran spesifik dan kecepatan awal dari kepadatan

Tipe Fasilitas

Kepadatan Awal D
(p/m²)

Koridor

0
0.5
1.9
3.2
≥ 3.5

Spesifik
Flow Awal
Fs (p/ms)
0
0.65
1.3
0.65
0.32

Kecepatan Orang
Awal S (m/s)
1.2
1.2
1.2
0.67
0.10

Sumber : IMO 1033

Tabel 2. Nilai Aliran Spesifik Maksimum

Tipe Fasilitas
Tangga (Turun)
Tangga (Naik)
Koridor
Pintu Keluar Masuk

Spesifik Flow Maksimum Fs (p/ms)
1.1
0.88
1.3
1.3

Sumber : IMO 1033
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Tipe Fasilitas
Tangga (Turun)

Tangga (Naik)

Koridor

Tabel 3. Nilai Aliran dan Kecepatan Spesifik

Spesifik Flow Fs (p/ms)
0
0.54
1.1
0
0.43
0.88
0
0.65
1.3

Kecepatan orang s (m/s)
1.0
1.0
0.55
0.8
0.8
0.44
1.2
1.2
0.67

Sumber : IMO 1033

Berdasarkan tabel diatas maka bisa
ditentukan beberapa perhitungan mengenai
perhitungan aliran orang yaitu perkiraan
jumlah orang yang melewati titik tertentu
dalam rute pelarian per satuan waktu yang
dirumuskan dengan :
Fc = Fs Wc
(3)
Selain aliran orang, aliran waktu
menjadi salah satu bahan pertimbangan
dalam sebuah evakuasi yaitu total waktu
yang diperlukan untuk N orang untuk
bergerak melewati titik di sistem jalan keluar.
Dimana untuk menentukan aliran waktu ini
menggunakan persamaan :
tF = N / Fc
(4)
PEMBAHASAN
Waktu evakuasi dengan metode
simplified analysis ditentukan berdasarkan
data kapal berupa general arrangement.
Kapal KMP. Trisna Dwitya dengan pelayanan
rute pelayaran Ketapang - Gilimanuk
memiliki data sebagai berikut:
- Panjang kapal keseluruhan (LOA) : 54.90
m
- Panjang antara garis tegak (LPP) : 29 m
- Lebar deck (Bdeck) : 14.40 m
- Tinggi (H) : 3.50 m
- Sarat (T) : 2.57 m
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

- Kecepatan dinas kapal (Vs) : 7.3 Knot
- ABK : 13 Orang
- Penumpang : 100 Orang yang terbagi
kebeberapa lokasi di kapal
Skenario rute evakuasi kemudian bisa
ditentukan dari data kapal yang ada, dimana
skenario evakuasi digunakan untuk
menentukan asumsi yang disederhanakan
sesuai dengan aturan dari IMO yaitu skenario
pada siang hari sesuai dengan case 2.
Beberapa asumsi atau skenario tersebut
diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Titik kumpul atau muster point pada kapal
KM. Legundi berada pada Boat Deck,
dimana pada dek tersebut terdapat 100
orang penumpang
2. Penumpang yang tersebar pada daerah
portside dan starboard dianggap rata
sehingga pada area tersebut jumlah
penumpang dibagi menjadi dua.
3. Pada dek penumpang (boat deck) terdiri
dari 100 orang penumpang yang dibagi
kedalam area 1 dan area 2 dengan jumlah
masing-masing area adalah 50 orang
penumpang.
4. Untuk daerah area 3 dan 4 terdiri dari 9
orang, poop dek dan main dek masingmasing 2 orang. Dimana semua orang
yang berjumlah 13 tersebut merupakan
abk.
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Skenario diatas kemudian akan
diaplikasikan kedalam perhitungan metode
simplified analysis dimana pada metode ini
terlebih dahulu akan ditentukan rencana jalur
evakuasi berdasarkan general arrangement

KM. Trisna Dwitya. Sesuai dengan general
arrangement KM. Trisna Dwitya, maka
dibuatkan rencana jalur evakuasinya sebagai
berikut.

Gambar 4. Rencana Jalur evakuasi

Setelah menentukan rencana jalur
evakuasi, maka dibuat skema hidrolik
berdasarkan general arrangement dari KM.

Trisna Dwitya diatas. Skema hidrolik tersebut
bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5. Model Hidrolik Jalur Evakuasi

Berdasarkan skema hidrolik yang sudah
ditentukan
sebelumnya
maka
dapat
diidentifikasi waktu evakuasi pada kapal KM.
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Trisna Dwitya dengan menggunakan metode
simplified analysis evacuation selengkapnya
bisa dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 4. Luas Area Dek Navigasi

Item

Clear Width (Wc) [m]

Length (L) [m]

Area

To

DN-Area A
DN-Door 1
DN-Stair A1
DN-Area B
DN-Door 2
DN-Stair A2

4.41
0.7
0.82
4.41
0.7
0.82

6.0
N.A
1.67
6.0
N.A
1.67

26.46
N.A
1.36
26.46
N.A
1.36

Door 1
Stair A1
Stair B1
Door 2
Stair A2
Stair B2

Item

BDArea
1
BDArea
2
BDDoor
3
BDDoor
4
BDArea
3-Corr
1
BDArea
4Corr1
BDCorr 1

Tabel 5. Luas Area Boat Deck

Area

Item

Clear
Width
(Wc)
[m]
0.7

Length
(L) [m]

To

11.70

8.19

Door
3

0.7

11.70

8.19

Door
4

0.7

N.A

N.A

EP

0.7

N.A

N.A

EP

1.0

7.99

7.99

Corr
2

1.0

1.0

7.99

7.99

7.99

7.99

BDCorr 2
BDCorr 3
Item

PDStair
C1
Item

Corr
3

Corr
2,3
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MDStair
D1

Clear
Width
(Wc)
[m]
0.9

Length
(L) [m]

Area

To

5.75

5.175

EP

0.9

5.75

5.175

EP

Tabel 6. Luas Area Poop Deck

Clear
Width
(Wc)
[m]

Length
(L) [m]

Area

To

0.82

1.67

1.36

EP

Tabel 7. Luas Area Main Deck

Clear
Width
(Wc)
[m]

Length
(L) [m]

Area

To

0.82

1.67

1.36

Stair
C1
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Tabel 4,5,6, dan 7 menunjukkan
perhitungan untuk menentukan luas area
pada setiap dek. Selanjutnya pada tabel 8
menunjukkan hasil dari skenario pada koridor
Item

dan tabel 9 hasil skenario dari pintu dan
tangga dimana pada perhitungannya
menggunakan rumus interpolasi :

Tabel 8. Skenario Pada Koridor

Persons Initial Density D
(p/m²)

DN-Area A

2

0.0755

Initial
Specific Flow
Fs (p/(m/s))
0.098

Calculated
Flow Fc
(p/s)
0.433

Initial Speed
of Person S
(m/s)
1.2

DN-Area B

2

0.0755

0.098

0.433

1.2

BD-Area 1

50

6.105

0.32

-2.545

0.1

BD-Area 2

50

6.105

0.32

-2.545

0.1

BD-Area 3-Corr
1
BD-Area 4-Corr
1
BD-Corr 1

1

0.125

0.65

0.162

0.2

1

0.125

0.65

0.162

0.2

2

0.125

0.65

0.162

0.2

BD-Corr 2

4

0.772

0.78

0.702

1,09

BD-Corr 3

5

0.966

0.87

0.783

1,02

Tabel 9. Skenario Pada Pintu dan Tangga

Persons (N)

Maximum
Spesific
Flow Fs
(p/(ms))

Spesific
Flow Fs
(p/(ms))

Calculat
ed Flow
Fc (p/s)

Speed
of
Persons
S (m/s)

1.3

1.3

0.91

N.A

DN-Door 1

From
Current
Route
2

Total Including
Those From
Other Routes
2

DN-Stair A1

2

2

1.1

1.1

0.90

0.55

DN-Door 2

2

2

1.3

1.3

0.91

N.A

DN-Stair A2

2

2

1.1

1.1

0.90

0.55

BD-Door 3

25

50

1.3

1.3

0.91

N.A

BD-Door 4

25

50

1.3

1.3

0.91

N.A

PD-Stair C1

2

2

0.88

0.88

0.72

0.44

MD-Stair D1

2

2

0.88

0.88

0.72

0.44

Item
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Berdasarkan data perhitungan pada
tabel rute yang dibuat diatas maka dapat
dihitung flow time (tf), waktu pada tangga

(tstair) dan waktu pergerakan di dek (tdek)
pada tabel 10.

Tabel 10. Hasil Perhitungan tf, tdek, dan tstair

Deck or
Stairs Time,
tdeck,
tstair (T =
L/S)
5
N.A
3.03
5
N.A
3.03
117
117
N.A
N.A
39.95

Door 1
Stair A1
Stair B1
Door 2
Stair A2
Stair B2
Door 3
Door 4
EP
EP
Corr 2

Item

(N)

L (m)

DN-Area A
DN-Door 1
DN-Stair A1
DN-Area B
DN-Door 2
DN-Stair A2
BD-Area 1
BD-Area 2
BD-Door 3
BD-Door 4
BD-Area 3Corr 1
BD-Area 4Corr 1
BD-Corr 1
BD-Corr 2
BD-Corr 3
PD-Stair C1
MD-Stair D1

2
2
2
2
2
2
50
50
50
50
1

6.0
N.A
1.67
6.0
N.A
1.67
11.70
11.70
N.A
N.A
7.99

0.433
0.91
0.90
0.433
0.91
0.90
-2.545
-2.545
0.91
0.91
0.162

1.2
N.A
0.55
1.2
N.A
0.55
0.1
0.1
N.A
N.A
0.2

Flow
Time tF
(s) (tF =
N/Fc
4.61
2.19
2.22
4.61
2.19
2.22
-19.64
-19.64
54.94
54.94
6.17

1

7.99

0.162

0.2

6.17

39.95

Corr 3

2
4
5
2
2

7.99
5.75
5.75
1.67
1.67

0.162
0.702
0.783
0.72
0.72

0.2
1,09
1,02
0.44
0.44

12.34
5.69
6.38
2.77
2.77

39.95
5.27
5.63
3.79
3.79

Corr 2,3
EP
EP
EP
Stair C1

Calculated
Speed S
Flow Fc
(m/s)
(p/s)

Perhitungan
waktu
assembly
(tassembly)
dihitung
dengan
mengasumsikan bahwa penumpang pada
daerah rute evakuasi terbagi menjadi dua
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pada sisi potside dan starboard dan menuju
langsung ke msuter point, hal tersebut
ditunjukkan pada tabel 11 dibawah ini.
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Tabel 11. Perhitungan tassembly

Speed S
(m/s)

Flow Time
tF s
(tf=N/Fc)

tassembly

ke

Item

N

L

Calculated Flow Fc
(p/s)

BD-SB

57

13.4

1.26

3.1

45.23

4.32

MS

BD-PS

56

11.7

1.44

3.5

38.88

3.34

MS

Perhitungan nilai waktu evakuasi
Tberdasarkan panduan dari IMO yaitu
ditentukan dari waktu maksimum tI dikalikan
Escape
Route on
DN
BD
PD
MD

dengan 2.3 (sebagai faktor koreksi),
sehingga nilai T bisa dilihat pada tabel 12
berikut.

Tabel 12. Perhitungan nilai T

tdeck

tf

tstair

tassembly

tI

T

4.61
54.94
2.77
2.77

5
117
3.79
3.79

3.03
0
3.79
3.79

6.38
0
6.38
6.38

18.978
171.94
16.73
16.73

43.64
395.46
88.5
88.5

Berdasarkan hasil perhitungan
dengan simplified analysis menunjukkan
nilai T terbesar adalah 395.46 detik,
dengan menggunakan case 2 yaitu
skenario pada siang hari dipakai nilai
awarness 5 menit dengan nilai E + L
diasumsikan 30 menit, sehingga
didapatkan hasil :
A+T+2/3(E+L) = 5+6’35”+20 = 31’35”
Nilai n yang didapatkan adalah 31 menit
35 detik. Hasil ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi
(2017) yaitu 34 menit 19 detik dan
Muhammad (2013) sebesar 14 menit 50
detik. Waktu yang didapatkan sesuai
dengan standar yang dikeluarkan oleh
IMO yaitu lebih kecil dari 60 menit.
SIMPULAN
Perhitungan berdasarkan studi
kasus dengan menggunakan simplified
evacuation analysis dapat disimpulkan
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

bahwa waktu evakuasi penumpang pada
kapal KMP. Trisna Dwitya dengan
skenario siang hari didapatkan waktu T
adalah 31 menit 35 detik dan sudah
memenuhi standar IMO MSC/Circ.1033
dimana waktu maksimum yang diijinkan
adalah 60 menit.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

KAJIAN PENULISAN PERNYATAAN TESIS DALAM ESAI MAHASISWA
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
Rikat Eka Prastyawan
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

rikatekaprastyawan@gmail.com
ABSTRAK

Penulisan esai merupakan salah satu tujuan pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa
pendidikan Bahasa Inggris di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Diakhir semester ke-3,
mahasiswa diharapkan untuk dapat menuliskan Esai dengan baik sesuai dengan komponennya.
Pernyataan tesis (thesis Statement) merupakan sebuah pernyataan yang penting untuk disusun
dengan baik dan mampu menghantarkan ide-ide berikutnya di paragraf selanjutnya. Beberapa
mahasiswa kurang mampu menyusun thesis statement tersebut sehingga apa yang mereka tulis
tidak dapat berkembang dengan baik. Sehingga dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana
mahasiswa mengorganisai ide untuk meyusun thesis statement dalam penulisan Esai. Kajian ini
menggunakan deskripsi kualitatif sebagai metode penelitian dengan menggunakan purposive
sampling dalam pengumpulan data penelitian. Analisis data menggunakan kajian teori menulis Esai
dalam [6] agar data dapat di diskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari penelitian
menunujukkan bahwa penulisan thesis statement yang dilakukan oleh mahasiswa menggunakan
konsep free writing yang mana membutuhkan kepenulisan terbmbing yang dilakukan oleh seorang
pengajar untuk dapat di susun dengan baik sesuai kaidah penulisan Esai. Dapat disimpulkan bahwa
peranan seorang pengajar dalam mengarahkan ide-ide yang dimiliki oleh mahasiswa untuk
penulisan Esai berdampak besar terhadap pengorganisasian ide dalam Esai terutama untuk
mengembangakan ide dari sebuah paragraf ke bentuk Esai. Pengajar harus bisa sebagai facilitator
dalam proses kegiatan menulis.
Kata kunci: tulisan, mahasiswa, thesis statement,Esai

ABSTRACT
Writing essays is one of the learning objectives given to students of English language education at
the PGRI Adi Buana University in Surabaya. At the end of the third semester students are expected
to be able to write essays well according to their components. The Thesis Statement is a statement
that is important to be well organized and able to deliver the next ideas in the next paragraph. Some
students were less able to compile the thesis statement so that what they wrote could not develop
properly. So in this study examines how students organize ideas to compile thesis statements in
essay writing. This study uses qualitative descriptions as a research method using purposive
sampling in collecting research data. Data analysis uses a theoretical study of writing essays in [6]
so that data can be described according to the research focus. The results of the study indicate that
the writing of the thesis statement carried out by students use the concept of free writing which
requires guided writing done by a teacher to be able to be arranged the thesis statement properly
according to the rules of writing essays. It can be concluded that the role of a teacher in directing
ideas held by students for essay writing has a major impact on organizing ideas in essays especially
for developing ideas from a paragraph to essay forms. Teachers must be able as facilitators in the
process of writing activities.
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PENDAHULUAN
Penulisan Esai adalah salah satu
tujuan pembelajaran yang diharapkan
dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah
melewati semester ke-3 di Program Studi
Pendidikan Bahasa Inggris Universitas
PGRI Adi Buana Surabaya. Dalam
penulisan Esai. Untuk mewujudkan hal
tersebut, seorang pengajar memiliki
peranan penting dalam menyampaikan
materi serta menggali kemampuan
mahasiswa sebelumnya sejauh mana
mereka memahami tentang Esai.
Pengajar memiliki peranan yang
signifikan dalam kelas diantaranya
mampu untuk menjadi motivator, pemberi
pencerahan dan umpan balik terhadap
permasalahn yang ada dalam kegiatan
belajar mengajar[1].
Salah satu kendala dalam kegiatan
menulis adalah terkait dengan ide-ide
yang digunakan dalam menulis. Menurut
[6] menyebutkan bahwa komponen Esai
yang harus ditulis meluputi paragraf
pengenalan, Paragraf inti, dan Paragraf
Kesimpulan. Jauh sebelum Esai tersebut
di berikan, mahasiswa mengenal
komponen-komponen yang ada dalam
sebuah paragraf yang terdiri dari kalimat
utama, kalimat pendukung, dan kalimat
kesimpulan.
Menurut [3] menjelaskan bahwa
hanya ada satu kalimat utama dalam
sebuah paragraf. Hal tersebut dapat
mengarahkan ide serta tulisan menuju
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koherensi serta keutuhan tulisan yang
baik. Apabila mahasiswa mengalami
kendala dalam struktur kalimat, maka hal
itu bisa diatasi dengan ilmu struktur
kebahasaan dalam bahasa inggris.
Kendala yang dianggap cukup signifikan
dalam kegiatan menulis adalah kendala
tentang ide-ide yang digunakan dalam
menulis. Ketika mahasiswa tidak memiliki
ide dalam menulis, maka pengajar harus
memiliki solusi salah satunya adalah
media yang dapat menjadi sumber pikiran
mahasiswa yang kemudian dapat di
alihkan dalam bentuk tulisan Esai.
Mengkaji
hal
tersebut,
peneliti
memberikan media pembelajaran yang
berupa flashcard dan juga storytelling
untuk memperkuat ide-ide yang dimiliki
oleh mahasiswa.
Flashcards merupakan media
pembelajaran dalam bentuk visual yang
bentuknya dapat menarik perhatian
pembaca. Flashcards diberikan dengan
tujuan agar pembaca tertarik walaupun
dari bentuk tampilan terlebih dahulu yang
selanjutnya
diharapkan
pembaca
berkenan untuk membaca isi dari model
bacaan tersebut. Pemberikan flashcard
dalam memberikan ide-ide yang ada
mampu menciptakan sebuah topik
pemikiran bagi mahasiswa untuk
mengembangkan ide-ide tulisan untuk
dikembangkan dalam bentuk Esai.
Menjelaskan bahwa pemilihan
topik dalam menulis merupakan hal yang
tidak bisa diabaikan [6]. Pemilihan topik
berperan penting terhadap wacana ide
selanjutnya.
Sehingga
Flashcards
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merupakan media untuk memberikan ideide inspiratif yang dapat sebagai wacana
dasar
dan
diharapkan
mampu
dikembangkan, dimodifikasi, dengan alur
cerita sesuai dengan flashcards yang
diberikan.
Storytelling merupakan bentuk
lisan yang digunakan untuk menceritakan
sesuatu. Hal tersebut merupakan bentuk
penguatan dari ide. Apabila seseorang
tidak memiliki ide, maka orang tersebut
juga tidak bisa bercerita dengan baik.
Selain itu, pencerita harus terampil dalam
menceritakan dengan koherensi yang
baik serta keutuhan cerita yang runtut
sehingga apa yang diceritakan dapat
mudah dimengerti oleh pendengar.
Mengemukakan bahwa komunikasi
secara oral mampu menciptakan sebuah
genre dalam teks[5]. Flashcards
merupakan kajian teks narrative yang
terdiri dari tahap perkenalan (orientation),
penunjukkan masalah (complication),
penyelesaian
(resolution),
dan
pengambilan sikap (coda). Dari
serangkaian tahapan yang ada dalam
naratif apabila di sampaikan dalam
bentuk storytelling maka akan dapat
mudah dipahami oleh pendengar. Dari
logika sederhana tersebut peneliti
menggunakan konsep storytelling untuk
memperkuat ide yang ada dalam pikiran
mereka dari sebuah flashcards yang
diberikan.
Integrated Writing adalah suatu
cara yang dilakukan oleh pengajar dalam
mengajarkan kemampuan menulis yang
mencakup 3 tahapan. Menurut [7] dalam
jurnal disebutkan bahwa perapan
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integrated writing dapat dilaksanakan
melalui tiga tahapan.
Tahapan pertama adalah tahapan
pemberian tugas. Tugas yang diberikan
merupakan pencarian artikel yang terkait
dari sebuah topik permasalahan.
Sebelum seorang pengajar memberikan
tugas tersebut, maka pengajar membagi
mahasiswa menjadi beberpa kelompok
dengan tujuan untuk dapat berdiskusi
terhadap
materi
yang
telah
didapatkannya.
Dalam
pembagian
kelompok ini seorang guru juga
diharapkan dapat menyaring mahasiswa
yang sekiranya memiliki kemampuan
lebih dalam mengkritisi materi artikel yang
telah di dapatkan.
Tahap ke-2 adalah tahapan
interaksi (interactive phase) yang mana
tahapan ini merupakan waktu yang
diberikan oleh pengajar untuk meminta
mahasiswa dalam menceritakan materi
bacaan berupa artikel yang telah mereka
dapatkan. Tiap kelompok bercerita secara
berkelanjutan
dan
apabila
ada
pertanyaan dari kelompok lain, maka
kelompok yang presentasi akan
menjawab secara bergantian agar semua
anggota kelompok tersebut aktif.
Pada tahap ke-3 (writing phase)
merupakan tahapan menulis yang mana
dalam tahap ini mahasiswa semua
diminta untuk menulis. Hal ini tidak
dilakukan secara berkelompok karena
tujuan pembelajaran tidak mengarah
kepada
kemampuan
secara
berkelompok, akan tetapi mengharapkan
tiap mahasiswa mampu menulis sebuah
esai sesui dengan kaidah penulisan yang
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tepat. Dalam tahap menulis ini seorang
pengajar masih memiliki peranan penting
dalam membimbing mahasiswa terutama
menjadi fasilitator yang baik agar ide
tersebut dapat tersampaikan dari lisan ke
bentuk tulisan. Penerapan bentuk
kepenulisan secara integritas dilakukan
pertama kali oleh Dr. Cecilia B-Ikeguchi
dari Tokyo Kasei Gakui pada tahun 1997
yang dilakukan pada mahasiswa jepang
dikelas advanced writing. Penerapan
integrated writing ini oleh penulis
dimodifikasi dengan menggunakan
flashcards sebagai bentuk keterampilan
membaca
dengan
menyesuaikan
kemampuan mahasiswa yang berbedabeda.
Sedangkan
tahap
kedua
(interactive phase) disampaikan dalam
bentuk storytelling terhadap flashcards
yang diberikan. Hal ini terkait dengan
kemampuan berbicara (speaking skill)
yang dapat dilatih dan dibiasakan dalam
menggunakan Bahasa Inggris untuk
bercerita. Pada tahap selanjutnya (writing
phase) tahapan menulis, mahasiswa
diminta untuk menuliskan isi cerita yang
terdapat dalam flashcards dalam bentuk
esai tanpa ada proses meniru dari sumber
yang diberikan.
Dari latar belakang diatas, maka
peneliti mengkolaborasikan kemampuan
membaca, berbicara, dan menulisa atau
yang dikenal dengan istilah integrated
writing dalam mengajar mahasiswa
Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas
PGRI adi Buana Surabaya. Ditinjau dari
segi permasalahan yang ada dari cara
mendapatkan
ide,
bagaimana
memperkuat ide mahasiswa, dan
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bagaimana
ide
tersebut
dapat
berkembang ke dalam bentuk Esai, maka
dalam penelitian ini mengkaji tentang
pengorganisasian ide penulisan thesis
statement
dalam
esai:
sebuah
pengembangan ide dari sebuah paragraf.
Batasan dari penelitian ini adalah sejauh
mahasiswa dapat menuliskan thesis
statement yang terdapat dalam paragraf
pengenalan Esai. Apabila hal tersebut
dapat dituliskan dengan baik, maka pada
isi paragraf selanjutnya akan mudah
untuk disusun sesuai dengan topik yang
diambil dari flashcard yang diberikan.
METODE
Diskripsi kualitatif digunakan untuk
menjelaskan data-data sesuai dengan
fokus
penelitian
tentang
pengorganisasian ide penulisan thesis
statement. Mengemukakan bahwa
diskripsi kualitatif mampu memberikan
gambaran suatu fenomena secara alami
dengan ditinjau bentuk pengamatan untuk
mendapatakan hasil kualitas yang baik[4].
Data dalam penelitian ini adalah
pengamatan terhadap tulisan mahasiswa
Esai meliputi kata, frase, kalimat ataupun
ujaran yang terdapat pada paragraf
perkenalan terutama pada thesis
statement yang dituliskan pada kalimat
terakhir paragraf tersebut.
Sumber Data dari penelitian ini
adalah Esai mahasiswa Pendidikan
Bahasa Inggris di Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya, semester tiga.
Pengumpulan data yang dilakukan
menggunakan purposive sampling yang
mana data tidak diambil secara
keseluruhan dari jumlah mahasiswa yang
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ada, melainkan hanya beberapa
mahasiswa yang mampu mewakili tujuan
penelitian ini. Apabila tujuan penelitian ini
telah tercapai dengan menggambarkan
bentuk pengorganisasian ide mahasiswa
dalam menulis esai, maka pengumpulan
data tersebut dihentikan sesuai dengan
kebutuhan dalam penelitian ini. Tahapan
analisis data dilakukan sesuai dengan
konsep integrated writing technique yang
berlandaskan dengan konsep menulis
Esai yang dikemukakan oleh [6] yaitu
konsep pemerolehan ide yang bisa
dilakukan
dengan
cara
brain
storming,mendata
informasi-informasi
yang dibutuhkan, make a list, peta konsep
(mind mapping), ataupun dengan menulis
bebas (free writing). Menjelaskan bahwa
konsep penulisan terintegrasi mampu
memberikan keterampilan siswa yang
lebih baik karena memberikan materimateri yang saling terkait dan dapat di
komunikasikan dengan baik sebagai
bentuk (interactive phase) dalam
implementasiannya [2].
HASIL
Hasil dari penelitian ini menunjukkan
beberapa kajian tulisan terhadap paragraf
awal Esai yang ditulis oleh mahasiswa
sebagai berikut;
Human was born to be a grateful
person. Every person has their own
strengths and weaknesses. Every
person also has a talent that depends
on the person themselves whether
they want to develop it or not. Many
people in this world who think that they
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

are not perfect enough as a human, so
they imitate their favorite person such
as entertainer to be like what they
want. In fact, just be ourself is the best
way to be happy and we can be helpful
for everyone around us. We can take
a moral value from a fairy tale called
“The Story of Turtle’s Broken Shells”.
Data tersebut menceritakan bahwa
manusia dilahirkan untuk menjadi orang
yang penuh dengan ras terimakasih
terhadap yang lain. Setiap orang memiliki
kemampuan dan kekurangan dan juga
bakat yang dimiliki masing-masing
individu. Hal tersebut tergantung apakah
ingin mengembangkan bakat tersebut
apa tidak. Manusia sadar akan
ketidaksempurnaannya sehingga mereka
memiliki sosok favorit yang berguna untuk
melengkapi kekurangannya tersebut.
Dari kalimat yang dituliskan
mahasiswa tersebut, mahasiswa tidak
memiliki konsep yang matang diawal
dengan langsung memberikan kalimatkalimat yang dapat memberikan kalimatkalimat utama tanpa ada kalimat yang
mendukungnya. Pada kalimat kedua
mahasiswa juga memberikan kalimat
utama lain tanpa ada keterkaitan dari
kalimat pertama. Yang dapat menjadi
kontro ide pada kalimat pertama adalah
“sosok yang terlahir untuk berterimakasih”
pada
kalima
kedua
mahasiswa
menuliskan “setiap orang memiliki bakat
yang berbeda”. Dari dua kalimat pertama
diatas dapat dihubungkan bahwa
mahasiswa belum memiliki konsep yang
matang diawal menulis.
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Mereka menggunakan konsep free
writing dalam mentranferkan ide pikiran
mereka. Dalam tahapan story telling
mahasiswa
tersebut
mampu
menceritakan topik dalam flashcards
dengan baik. Hal tersebut diawali dengan
konsep
pengenalan
dengan
menyebutkan nama-nama tokoh yang
ada dalam flash cards sampai mengarah
kepada permasalahan yang diberikan.
Namun pada awal tulisan mereka konsep
tersebut belum mampu mentransferkan
ide secara lisan ke dalam bentuk tulisan
yang baik. Pada kalimat ketiga dari tulisan
mahasiswa pada paragraf pertama
menyebutkan bahwa Banyak manusia di
dunia ini yang tidak sempurna sehingga
memiliki tokoh favorit dalam hidup mereka
untuk
melengkapi
kekurangannya
tersebut. Pada paragraf ke-4, mahasiswa
menuliskan bahwa menjadi diri sendiri
adalah cara yang baik dalam menjalani
hidup agar bisa senang dan dapat
menolong orang lain.
Keterkaitan antar kalimat ke-3 dan
ke-4 tidak ada yang saling mendukung.
Kalimat ke-3 mengarah kepada hadirnya
kekurangan dalam diri manusia
melahirkan sosok favorit dalam hidupnya.
Kalimat ini menjadi kalimat inti yang dapat
dikembangkan
melalui
penjelasan
mengapa sosok yang difavoritkan dapat
menutup kekurangan dalam diri manusia.
Sedangakan kalimat ke-4 terdapat kontrol
ide yang baik yaitu menjadi diri sendiri.
Kalimat ini juga tidak ada pendukung
kalimat selanjutnya yang menjelaskan
mengapa harus mejadi diri sendiri. Apa
keterkaitan dengan menjadi diri sendiri
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

dengan membantu orang lain. Dari
keempat kalimat yang dituliskan
mahasiswa merupakan kalimat inti
semuanya yang dapat dikembangkan
dengan kalimat pendukung.
Namun keempat kalimat tersebut
yang digunakan untuk menghantarkan
thesis statement yang tertulis dalam
Esainya “ We can take a moral value from
a fairy tale called “The Story of Turtle’s
Broken
Shells”.
Dalam
mengorganisasikan ide yang terdapat
dalam paragraf utama, mahasiswa
menuliskan inti-inti kalimat yang
didapatkan dari cerita “turtle’s broken
shells”. Namun dalam kaidah penulisan
esai yang benar bahwa dalam penulisan
paragraf pengenalan terdapat beberapa
informasi yang harus dituliskan untuk
memberikan gambaran karakter dalam
tokoh yang akan diceritakan dalam
paragraf inti. Mahasiswa telah mampu
menyusun konsep menulis yang
dikembangkan dengan cara induktif yaitu
meletakkan kalimat umum yang
mencakup isi dari pernyataan-pernyataan
dalam sebuah paragraf. Namun hal itu
digunakan untuk pengembangan sebuah
paragraf.
Mahasiswa
masih
menggunakan konsep pengembangan
sebuah paragraf dan menulis bebas (free
writing) dalam mengatur thesis statement
untuk membentuk sebuah Esai. Secara
lisan mahsiswa tersebut menyampaikan
informasi yang tidak diawali dengan
penyampain pesan. Namun mahasiswa
tersebut menyampaikan tahap demi
tahap terhadap pengenalan tokoh, apa
yang terjadi saat pengenalan masalah,
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sampai kepada penghantaran pernyataan
tesis (thesis statement) tentang mengapa
sang kakek memberikan cerita pecahnya
cangkang kura-kura kepada Aris dan Ara.
Dengan demikian dapat diambil
hubungan penyampaian informasi antara
lisan dan tulisan tidak terdapat
sinkronisasi. Hal ini terjadi karena konsep
menulis bebas tanpa menghiraukan
terhadap runtutan persistiwa cenderung
terjadi dalam bentuk tulis sedangkan
dalam bentuk lisan mahasiswa sadar
akan pentingnya runtutan peristiwa
tersebut agar pendengar mampu
memahami cerita dengan baik. Pada data
selanjutnya dapat disajikan sebagai
berikut;
There were a children who lived in
their grandfather’s house, Ari and Ara.
One day in the living room they were ran
around the table to catch one to another.
Their grandfather remainded them to stop
but they were stubborn and still ran
around the table. Unfortunately,
something bad really happened. The vase
on the table had fell down. The
grandfather was very angry because he
had already remainded them to stop but
they were stubborn. Then grandfather told
a story of a stubborn turtle such as Ari and
Ara.
Pada kalimat pertama yang
dituliskan pada paragraf perkenalan,
tertulisan ada anak-anak yang tinggal di
rumah kakek mereka yang bernama Aris
dan Ara. Kalimat tersebut memberikan
informasi terhadap karakter yang ada
dalam cerita dalam flashcards. Pada
kalimat kedua dituliskan bahwa di ruang
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tamu, mereka berkejar-kejaran, saling
tangkap satu sama lain sampai kakek
mereka memperingatkannya. Dari dua
kalimat yang dituliskan diawal paragraf,
mahasiswa menuliskan karakter yang ada
di dalam flashcards yaitu Aris, dan Ara
beserta kakek mereka.
Pada kalimat kedua, tertulis
sebuah awal masalah yang mereka
lakukan yaitu saling berkejaran diruang
tamu. Keterkaitan antara kalimat kedua
dan pertama saling mendukung yang
bersifat saling menambahkan. Pada
kalimat ketiga tertulis dalam esai bahwa
kakek mereka mengingatkan sikap Aris
dan Ara untuk berhenti berkejaran di
ruang tamu namun mereka tidak
menghiraukannya. Pada kalimat keempat
dijelaskan adanya tampilan masalah yaitu
terpecahnya vas bunga yang ada di ruang
tamu dan kemudian kakek marah akan
hal itu. Ide tersebut di tuliskan secara
runtut
oleh
mahasiswa
dengan
pengembangan ide terhadap marahnya
sang kakek kepada Aris dan Ara yang
telah memecahkan vas bunga. Dijelaskan
pula pada kalimat selanjutnya bahwa
sang kakek marah karena sikap Aris dan
Ara keras kepala dan tidak mau
mendengarkan nasehat Kakek. Ide
tersebut sampai bisa menghantarkan
thesis statement yang dituliskan bahwa
kakek menceritakan keras kepalanya Aris
dan Ara yang sama dengan cerita kurakura yang keras kepala sampai cangkang
kura-kura tersebut menjadi pecah.
Runtutan kalimat yang dituliskan di esai
tersebut terangkai dengan baik dan
mampu mengorganisasikan ide-ide yang
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dituliskan baik secara lisan maupun
tulisan.
Mahasiswa
ini
dapat
menggabungkan ide yang diungkapkan
secara lisan dan tulis sehingga dalam
penulisan thesis statement dapat terkait
dan mewakilkan ide selanjutnya pada
paragraf yang lain terutama pada
paragraf inti esai. Secara lisan,
mahasiswa
tersebut
mampu
menyampaikan informasi yang lebih
lengkap dari pada apa yang tersampaikan
dalam bentuk tulis. Saat bercerita
mahasiswa tersebut mampu memberikan
informasi tentang ekspresi yang ada
dalam karakter cerita tersebut.
Disebutkan bahwa dangan wajah
yang gembira, kedua kakak beradi Aris
dan Ara saling berkejaran tanpa
sedikitpun
menghiraukan
nasehat
kakeknya walaupun sang kakek telah
memperingatkan berkali-kali Hal ini
memberikan suatu gambaran yang lebih
lengkap tentang informasi yang
disampaikan oleh mahasiswa. Dalam
bentuk lisan, informasi cenderung akan
mudah untuk disampaikan secara detail,
namun apabila dinyatakan dalam bentuk
tulis makan cenderung informasi tersebut
akan berkurang. Persamaan yang
didapatkan oleh peneliti terhadap kajian
tersebut adalah mahasiswa mampu
menghantarkan informasi yang didapat
melalui flashcards sampai menuju ke
pernyataan tesis (thesis statement)
walaupun secara lisan mahasiswa
mampu mendeskripsikan lebih lengkap
dan teratur dalam mengatur ide untuk
disampaikan dalam tahap pembukaan.
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Bentuk penulisan esai yang lain dapat
ditampilkan sebagai berikut;
One day, there were two children named
Aris and Ara. They visited their Grandpa’s
house in the village. One moment in the
living room where they were playing and
running to catch each other. They ran
around the table which was dangerous for
them. Suddenly, their Grandpa came
around and told them to stop playing and
running to catch each other. But the
children were stubborn. Sadly, something
bad happened. Because of their attitude,
the vase which was put on the table was
falling down. After that, the Grandpa was
angry. Because of that, the grandpa told
Aris and Ara a story about the stubborn
animal. The story was about The turtle
which want to do something same like
other animal did quickly
Kalimat pertama pada data diatas
menjelaskan bahwa suatu hari ada dua
anak yang bernama Aris dan Ara. Kalimat
pertama diatas dapat ditulis dengan baik
dan sesuai dengan apa yang diceritkan
dalam tahapan interaction phase. Hal
tersebut merupakan tahap pengenalan
tokoh cerita. Saat bercerita secara lisan,
mahasiswa tersebut sama dalam
mengemukakan pendapat. Hal ini
membutktikan adanya penggunaan
informasi yang sama diawal kalimat
pembuka baik dalam lisan maupun tulis.
Pada kalimat kedua terdapat informasi
bahwa mereka berkunjung ke rumah
kakeknya yang didesa. Informasi yang
diberikan mampu menambahkan dari
kalimat pertama yang tertulis dalam Esai.
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Penambahan karakter dapat terkait
dengan baik yang sama halnya dengan
informasi yang mahasiswa sampaikan
secara lisan. Mahasiswa tersebut
menceritakan secara lisan pada ujaran
pertama dan kedua sama dengan apa
yang tertulis dalam paragraf pengenalan
dalam esai. Pada kalimat ketiga terdapat
informasi yang mengenalkan masalah
yaitu Aris dan Ara saling bekejar-kejaran
di ruang tamu sampai pada kalimat
berikutnya menjelaskan kakek yang
memperingatkan mereka untuk berhenti
bekejar-kerjaran karena membahayakan
mereka. Informasi yang tertulis di esai
dari kalimat pertama sampai kalimat
kelima tersampaikan dengan baik dan
runtut mulai dari pengenalan tokoh
sampai munculnya suatu permasalahan.
Dalam tahapa interactive phase
Mahasiswa ini pun dapat menceritakan
runtutan peristiwa yang terjadi dalam
cerita
teresebut.
Pada
kalimat
selanjutnya, dijelaskan bahwa Aris dan
Ara tidak mempedulikan nasehat
kakeknya sampai terjadi hal yang tidak
menyenangkan yaitu pecahnya vas
bunga di ruang tamu. Kakek marah dan
memberikan kisah cerita kura-kura yang
keras kepala dan memberikan analogi
yang terkait di kalimat terakhir terakhir
sebagai thesis statement yang terdapat
dalam Esai tersebut. Dalam hal ini
mahasiswa mampu menuliskan serta
bercerita secara runtut terhadap kejadiankejadian yang ada dalam cerita. Bahkan
konsep antara yang terjadi dalam cerita
flachcards dengan cerita fable yang
disampaikan oleh kakeknya
dapat
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dikaitkan sehingga apa yang dituliskan
dalam paragraf selanjutnya tampak jelas.
Hal tersebut bisa sebagai tanda bahwa
pengorganisasian
ide
untuk
menghantarkan
thesis
statement
dilakukan dengn runtut dan utuh.
Informasi yang disampaikan oleh
mahasiswa tersebut secara lisan mampu
menyusun ide-ide dalam bentuk ujaran
secara utuh dan runtut dalam
menghantarkan thesis statement yang
tersampaikan dengan baik dalam dan
mudah dipahami. Hal ini membuktikan
bahwa terdapat sinkronisasi dalam
penyusunan ide melalui informasi yang
disampaikan secara lisan dan tulisan.
SIMPULAN
Dari hasil penelitian yang didapat,
dapat diketahui bahwa konsep penulisan
yang terintegrasi (integrated writing)
dapat menguatkan ide-ide yang kemudian
bisa tersampaikan melalui lisan ataupun
tulisan Esai sebagai bentuk akhir dari
tujuan pembelajaran walaupun secara
lisan dan tulisan terkadang tidak bisa
sejalan terhadap penyampaian informasi
namun apabila dapat mensinkronkan
dalam penyampaian informasi terhadap
penyusunan ide yang telah di dapatkan,
maka bentuk pengembangan dan
penyusunan ide dapat menjadi acuan
satu sama lain yang bisa bersinergi untuk
dapat mengaharkan pernyataan tesis
(thesis statement) yang terdapat dalam
kalimat terakhir dalam peragraf pembuka.
Selain hal tersebut, mahasiswa
dalam
mengorganisasikan
thesis
statement memerlukan media yang
berupa flashcards ataupun tahapan
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bercerita (storytelling) untuk membangun
ide-ide dalam paragraf pengenalan dan
selanjutnya akan dikembangkan dalam
bentuk Esai. Peranan pengajar dalam
proses ini sangat penting yaitu sebagai
fasilitator dan juga sebagai pengarah
konsep sejauh mana mahsiswa
memahami isi dari materi bacaan tersebut
yang kemudian dapat dihubungkan antar
peristiwa dalam cerita untuk membuat
keruntutan ide dan keutuhan ide yang
baik dalam Esai.
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ABSTRAK
Program kemitraan masyarakat kantin sehat sekolah dengan mitra SMP 2 Porong Sidoarjo
mempunyai tujuan pemberdayaan kantin sehat. Jumlah siswa sekolah 884 siswa yang semua
memanfaatkan kantin. Permasalahan yang di hadapi di kantin SMP 2 Porong ini masih jauh dari
apa yang diharapkan karena banyak jenis makanan yang dijual mengandung pewarna,
penyedap, dan pengawet dan pengental dan beberapa jenis makanan yang diletakkan begitu
saja di atas meja tanpa penutup yang aman dan higienis walaupun sudah di sediakan etalase untuk
menyimpan makanan. Tempat makanan panas dengan gelas plastic dan pembungkus makanan
sebagian besar masih menggunakan plastik yang tidak ramah lingkungan. Solusi yang diterapkan
dalam memecahkan masalah di SMPN 2 Porong dengan memberikan pelatihan dalam rangka
meningkatkan pemahaman warga sekolah mengenai pemilihan pangan yang aman dan sehat.
Pengembangan kantin sekolah sesuai dengan standar Depkes RI, sehingga tujuan program kantin
sehat oleh pemerintah dapat dicapai yaitu mengurangi keracunan jajanan, mengurangi
penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak memenuhi syarat, mengurangi
pembungkus makanan dan minuman dari bahan plastik. Kemudian dilakukan pendampingan
ke mitra agar hasil PKM dapat terimplementasikan dengan baik. Hasil pengabdian masyarakat
menunjukkan bahwa ada perubahan jenis makanan yang di sediakan di kantin memenuhi unsur
keamanan pangan dan hygienis dalam penyajian, tidak menggunakan wadah plastik untuk makanan
panas .
Kata kunci: Kantin Sehat, Pemberdayaan, Jajanan Sehat

ABSTRACT
The objective of community health canteen partnership program with Porong 2 Sidoarjo Junior
High School partners was empowering healthy canteens. The canteen used by 884 students. The
canteen problem were many types of food sold contain dyes, flavorings, preservatives, thickener,
and some types of food are put on the table without a safe and hygienic cover even though a
storefront for storing food has been provided. Hot food and food wrappers mostly still use plastic.
The solution to solving the problem to provide training in order to increase the understanding of
school people regarding the selection of safe and healthy food. The solution to achieving the
objectives of the school canteen standard in accordance with the Indonesian Ministry of Health that
reduces snack poisoning, the use of food additives, packaging of food and beverages from plastic
materials. The result of this community services showed there was a change in the type of food and
provided food safety and hygiene, hot food did not use plastic containers in the canteen.
Keyword: Health Canteen, Empowerment, Healthy Snack

PENDAHULUAN
Analisis situasi program kemitraan
masyarakat kantin sehat Sekolah
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Menengah Pertama di SMP Negeri 2
Porong yang terletak di Jl. Candi
Wangkal, Desa Lajuk – Porong,
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Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur.
Jumlah siswa saat ini adalah 884
dengan tenaga pendidik sekitar 57
orang. Luas kantin yang ada adalah 350
meter persegi dengan 6 kios yang
masing-masing
menjual makanan
minuman berbeda.

Gambar.1
Fasilitas Ruang Kantin
Fasilitas yang mendukung kantin
sehat sekolah adalah di setiap kios
disediakan
tempat
penyimpanan
makanan dari etalase, namun masih
banyak juga jenis makanan yang
diletakkan begitu saja di atas meja tanpa
penutup
yang aman dan higienis.
Pembungkus makanan untuk jenis kue
basah atau kering sebagain besar masih
menggunakan plastik yang tidak ramah
lingkunga.
Pihak sekolah dalam hal ini
sebagai institusi pedidikan memiliki peran
penting dalam melaksanakan program
pengembangan kantin sehat yang
dapat membantu warga sekolah dalam
memilih makanan yang sehat, aman [1].
Hal ini disebabkan karena sebagian besar
anak usia sekolah menghabiskan 4 -8
jam sehari berada di lingkungansekolah.
Jumlah anak usia 7-12 tahun pada 2012
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adalah 26.636.660 jiwa dan lebih dari
90% aktif belajar di sekolah. Untuk
kelompok usia <15 ad alah 70.656.132
jiwa dan sekitar 85% aktif di sekolah
[2].
Berdasarkan
data tersebut,
pendidikan kesehatan melalui sekolah
dapat menjadi sangat efektif dalam
membentuk perilaku hidup sehat pada
siswa. Salah satu komponen dalam
melaksanakan usaha kesehatan sekolah
adalah melalui manajemen kantin.
Kantin merupakan
pelayanan
khusus yang menyediakan makanan
dan minuman untuk para siswa dan staf
sekolah lainnya. Dengan adanya kantin
sekolah, diharapkan siswa tidak akan
jajan keluar sekolah selama jam
sekolah. Mengingat peranan kantin
yang penting, maka manajemen kantin
hendaknya mendapat perhatian dari
pengelola sekolah dan pemerintah
setempat untuk menempatkan lokasi
kantin
yang
memenuhi
syarat
kebersihan. Lokasi kantin ditempatkan
tidak dekat dengan tempat pembuangan
sampah sementara dan toilet[3].
Pelaksanaan layanan kantin
sehat di sekolah harus diadakan
pemeriksaan berkala kualitas makanan
kantin. Evaluasi kualitas makanan perlu
dilakukan karena kantin sekolah
merupakan salah satu sarana dalam
usaha pemberian pendidikan gizi bagi
siswa. Pendidikan gizi ini penting, untuk
membantu siswa membuat kebiasaan
makan yang sehat dan mencegah
terjadinya gangguan kesehatan selama
jam sekolah[4].
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PERMASALAHAN
Permasalahan utama mitra adalah
kurang maksimalnya mutu layanan kantin
sehat Sekolah, dengan prioritas
permasalahan yang harus segera
diselesaikan adalah pemahaman warga
sekolah tentang keamanan pangan dan
gizi masih kurang dan pengembangan
kantin sehat sekolah belum memenuhi
standar Depkes RI.
Oleh karena itu, justifikasi pengusul
bersama mitra yang disepakati adalah
pemahaman warga sekolah tentang
keamanan pangan masih kurang akan
diselesaikan
dengan
memberikan
pendidikan kesehatan melalui ceramah
dan demonstrasi dan pemasangan poster
tentang keamanan pangan dan gizi dan
permasalahan terkait Pengembangan
kantin sehat sekolah belum memenuhi
standar Depkes RI akan diselesaikan
dengan mengadakan pelatihan tentang
managemen Kantin sehat sekolah dan di
berikan buku panduan pengembangan
kantin sehat sekolah [5].
METODE PELAKSANAAN
a. Tahap Persiapan
Tahap persiapan dilakukan untuk
melakukan sosialisasi tentang rencana
pelaksanaan PKM kepada warga sekolah
(penjual makanan,guru dan penjabat
sekolah). Rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahap ini adalah:
1. Kesepakatan
waktu
untuk
pelaksanaan pendidikan kesehatan
tentang keamanan pangan dan gizi yang
akan di sampaiakan pada penjual
makanan, siswa dan guru.
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2. Pendataan
peserta
pelatihan
pengembangan
kantin
sehat
sekolah,SOP dan buku pedoman yang di
gunakan oleh sekolah.
3. Perancangan pengembangan kantin
sehat sekolah sesuai standar
b. Tahap Pelaksanaan
Kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahap ini adalah: Pendidikan
kesehatan dengan metode Ceramah dan
demonstrasi tentang keamanan pangan
dan gizi, narasumber dari prodi Analis
kesehatan Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo,dan melibatkan mahasiswa
analis kesehatan dan Ekonomi syari’ah
sebanyak 5 orang.
c. Tahap Evaluasi
Pada tahap ini akan dilaksanakan
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
PKM pada mitra.
Tabel .1 Jenis Evaluasi
Jenis
No
Indikator
evaluasi
1
Observasi
1. Tidak
Jenis
mengandung 5
makanan
P (Penyedap
yang di jual
rasa,
dan tempat
pewarna,peman
makan
/
is, pengawet
pembungku
dan pengertal)
s
2. Penyajian
makanan pada
tempat tertutup
dan hygienis
3. Tempat
makanan panas
tidak dari bahan
plastik
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4. Pembungkus
makanan tidak
dari bahan yang
berbahaya.
5. Kenyamanan
lingkungan
kantin
2

Wawancara 1. Pelaksanaan
pada guru /
kegiatan di
pihak
kantin sudah
sekolah
sesuai dengan
terhadap
SOP yang ada
pelaksaan
2. Mempersiapkan
kantin
diri mengikuti
sehat.
lombah kantin
sehat tingkat
kabupaten.

Pada saat ini, mitra berperan aktif
sebagai:
1. Peserta aktif dan mitra diskusi dalam
penyediaan makanan yang aman
dan bergizi di kantin sekolah.
2. Sebagai peserta aktif dalam
pelatihan
managemen dan
pengembangan kantin sehat sekolah
dan
selanjutnya
akan
mengimplementasikan
hasil
pelatihan pada pelayanan kantin
sekolah secara berkelanjutan.

Selama ini kantin sekolah kurang
memperhatikan keamanan pangan baik
dari jenis makanan yang di jual maupun
tempat makan yang di gunakan banyak
mrnggunakan gelas plastic untuk
makanan panas, penjual hanya menuruti
keinginan siswa untuk macam makanan
yang di jual tanpa memperhatikan bahaya
dan nilai gizi [6]. Melalui program PKM
yang di lakukan adalah memberi
pemahanan yang akan merubah perilaku
dari penjual maupun pembeli yaitu
dengan cara:
1. Memberikan pendidikan kesehatan
melalui ceramah dan demonstrasi
pada
peserta
pelatihan,
Pelaksanaannya sebagai berikut :

Gambar.2
Pelatihan tentang keamanan pangan dan gizi.

Hasil saat observasi dari penyajian
makanan yang di jual sebelum dan
sesudah pelatihan:

HASIL KEGIATAN
Program
pengabdian
pada
masyarakat yang telah dilakukan
memberikan hasil sebagai berikut:
a. Pengetahuan tentang keamanan
pangan dan gizi.
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Gambar .3
penyajian makanan Terbuka sebelum PKM

Gambar.6
tempat minum panas dengan gelas kaca dan
tempat makan dengan mangkok

a. Penambahan fasilitas untuk
menambah kenyamanan
pengunjung kantin

Gambar.4
Penyajian makanan tertutup sesudah PKM

Untuk memberikan kepuasan pengunjung
kantin perlu juga pengembangan sarana
prasarana seperti kipas angin dan tape
recorder saat menikmati makanan yang
ada di kantin.

Penggunaan bahan berbahaya sebagai
tempat makan saat sebelum PKM dan
sesudah

Gambar.5
penggunaan gelas plastic sebagai tempat
makanan dan minuman panas
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Gambar.7
Fasilitas Tape untuk kenyamanan
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5

(
Pewarna,
penyedap,
pengawet,
pemanis,
pengental)
Kenyamanan
lingkungan kantin

75

25

SIMPULAN DAN SARAN

Gambar.8
Suasana kantin Sehari-hari

EVALUASI
Presentase
N
Atribut
(%)
O
ya tidak
1 Peralatan yang di
gunakan untuk
penyajian makan
panas
degan
mangkok
100
0
2

3

4

Jenis makanan
basah
ada
pembungkusnya
tidak dari Koran
atau bahan yang
tidak
ramah 100
lingkungan
Penyajian
macam makanan
di dalam wadah
tertutup dengan
di lengkapi alat
pengambil
100
makanan
Variasi makanan 75
mengandung 5 P

0

0
25
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Simpulan
Hasil
pengabdian
masyarakat
menunjukkan bahwa ada perubahan jenis
makanan yang di sediakan di kantin
memenuhi unsur keamanan pangan dan
hygienis tidak menggunakan wadah
plastic untuk makan dengan penyajian
panas. Selain itu, hasil pengabdian pada
masyarakat mampu meningkatkan
managemen pengelolaan kantin sehat
sesuai standar, program pengabdian
pada masyarakat ini mempunyai
pengaruh positif ke lingkungan mitra yang
ditunjukkan dengan adanya perubahan
perilaku penjual dan pengelolah kantin
sehat
sekolah
untuk
merubah
managemen kantin yang awalnya tidak
standar menjadi standar. Tingkat
kepuasan juga ditunjukkan melalui hasil
kuisioner yang disebarkan, dimana lebih
dari 80% responden sangat puas
terhadap layanan yang di sediakan di
kantin sekolah saat ini.
Saran
Untuk berikutnya monitoring dan evaluasi
tetap di lakukan sesuai dengan planning
dalam rangka mempertahankan kualitas
layanan kantin sehat sekolah dan
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menyiapkan untuk berkompetisi di luar
dengan mengikuti lomba kantin sehat
tingkat kabupaten sehingga benar-benar
teruji oleh pihak eksternal.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih
kepada Kemenristek Dikti yang telah
memberi dana untuk pelaksanaan
kegiatan pengabdian pada masyarakat ini
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tahun 2018.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset
PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TEKNIK KONVENSIONAL
DAN TEKNIK SQ3R DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA
PEMAHAMAN KRITIS
Tri Indrayanti
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Universitas Pgri Adi Buana Surabaya
indrayant.tri@gmail.com

ABSTRAK
Keterampilan membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa. Penelitian ini
mengangkat masalah tentang membaca, yakni membaca pemahaman kritis. Alasan membaca
pemahaman kritis dipilih dalam penelitian karena minimnya kemampuan membaca kritis mahasiswa.
Metode yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan
keefektivan penggunaan teknik SQ3R dalam membaca pemahaman kritis mahasiswa. Penggunaan
teknik SQ3R dapat membantu mahasiswa dalam melakukan kegiatan membaca pemahaman kritis
karena mahasiswa lebih mudah memahami isi bacaan dan menangkap secara detail isi bacaan.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan membaca pemahaman kritis dengan teknik
konvensional bisa dipersentasekan bahwa mahasiswa yang memeroleh skor di atas KKM dan
berkategori baik sekitar 30%, skor sama dengan KKM atau berkategori cukup baik 50%, dan yang
skor di bawah KKM dan berkategori kurang sekitar 20%. Sedangkan proses membaca pemahaman
kritis mahasiswa dengan teknik SQ3R bisa dipersentasekan bahwa mahasiswa yang memeroleh
skor di atas KKM dan berkategori sangat baik sekitar 80%, skor di atas KKM atau berkategori baik
20%, dan yang skor di bawah KKM dan berkatogori cukup baik dan kurang 0%.
Kata Kunci: Efektivitas, Teknik SQ3R, Membaca Pemahaman Kritis
ABSTRACK
This research is aimed at explaining the effectiveness of using SQ3R technique on the
students’ critical reading comprehension that becomes one of language skills. The discussion of
critical reading comprehension is chosen because the students’ critical reading skill is low. This
research is descriptive quantitative. This design is used to describe the effectiveness of SQ3R
technique on the students’ critical reading comprehension. The use of SQ3R can help the students
to do critical reading comprehension because the students are easier to understand the content of
text and to apprehend the content of the text in detail.The result of the research showed that critical
reading comprehension skill using traditional way can be presented that the students’ scores are
higher than KKM and the category is about 30%, the score that is the same as KKM is about 50%,
and the score under KKM is less than 20%. While the process of the students’ critical reading
comprehension using SQ3R technique can be represented that the students get higher scores than
KKM and can be categorized as the best around 80%, the students get higher than KKM and can be
categorized as good around 20%, and the score under KKM and categorized as enough is around
0%.
Keywords: effectivitas, SQ3R technique, critical reading comprehension, reading skill
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PENDAHULUAN
Keterampilan berbahasa sangat
bermanfaat bagi siapa saja yang
melakukan interaksi komunikasi di
masyarakat. Berbagai profesi dalam
kehidupan
bermasyarakat
yang
keberhasilannya, antara lain bergantung
pada tingkat keterampilan berbahasa
yang dimiliki oleh seseorang, misalnya
profesi sebagai manajer, pengacara,
guru,wartawan, dan sebagainya. Dapat
dibayangkan apabila seseorang tidak
memiliki kemampuan berbahasa. Ia tidak
dapat menuangkan ide, gagasan ataupun
pemikiran,
tidak
juga
dapat
mengekspresikan perasaan, dan tidak
dapat melaporkan fakta-fakta atau hal
yang dilihat. Di sisi lain, ia juga tidak dapat
memahami maksud, pikiran, perasaan,
gagasan, dan fakta yang disampaikan
oleh orang lain kepadanya.
Keterampilan berbahasa terdiri
atas empat aspek [1] yaitu keterampilan
menyimak atau mendengarkan (listening
skills), keterampilan berbicara (speaking
skills), keterampilan membaca (reading
skills), dan keterampilan menulis (writing
skills). Setiap keterampilan sangat
berkaitan antara satu dengan yang
lainnya. Usaha memperoleh keterampilan
bahasa yang baik dan benar, seseorang
mengenal bahasa dari mendengarkan.
Selanjutnya berbicara dan berlatih
membaca. Setelah melalui berbagai
usaha tersebut, ia akan berusaha
menulis.
Artikel ini mengangkat penelitian
tentang keefektivan penggunaan teknik
SQ3R dalam membaca pemahaman kritis
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

mahasiswa. Dari keempat keterampilan
berbahasa yg diuraikan di atas,
keterampilan membaca dipilih karena
dunia pendidikan identik dengan aktivitas
membaca. Budaya membaca (literasi)
juga saat ini sedang digalakkan oleh
pemerintah melalui gerakan literasi
sekolah (GLS). Alasan penelitian ini
mengangkat
tentang
keefektivan
penggunaan teknik SQ3R dalam
membaca pemahaman kritis karena
melihat minimnya kemauan mahasiswa
dalam membaca, terutama membaca
artikel hasil penelitian. Sebagian besar
mahasiswa cenderung suka membaca
bacaan populer hanya sekedar untuk
hiburan. Padahal realitanya secara
akademis mahasiswa dituntut untuk lebih
banyak membaca referensi penunjang
perkuliahan.
Berdasarkan uraian di atas,
rumusan masalah dalam artikel penelitian
ini yaitu apakah penggunaan teknik SQ3R
efektif digunakan dalam membaca
pemahaman kritis pada mahasiswa PBSI
angkatan 2017 Unipa Surabaya. Adapun
tujuan penelitian untuk mendeskripsikan
keefektivan penggunaan teknik SQ3R
dalam membaca pemahaman kritis pada
mahasiswa PBSI angkatan 2017 Unipa
Surabaya.
Tujuan digunakannya teknik SQ3R ini
dalam keterampilan membaca adalah untuk
mempermudah pembaca memahami isi yang
terdapat di dalam bacaan yang sedang
dibaca. Selain tujuan utama tersebut,
penerapan teknik SQ3R juga digunakan
untuk membaca bab dari sebuah buku,
artikel, kliping, dan jurnal ilmiah.
Sama halnya dengan keterampilan
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membaca yang lain, teknik SQ3R diawali
dengan menentukan tujuan membaca.
Pembaca juga harus mengetahui fokus yang
dibutuhkan, kemudian mulai membaca.
Namun, proses membaca menggunakan
teknik SQ3R wajib mengikuti langkahlangkah yang ada. Sebelum membaca,
pembaca harus melakukan survei terhadap
bahan bacaan, setelah itu mulai menemukan
apa yang akan dibacanya dengan membuat
daftar pertanyaan dari informasi yang
didapat, langkah berikutnya pembaca mulai
melakukan aktivitas membaca sesuai
kebutuhan, dan yang terakhir pembaca
mampu mengungkapkan kembali apa yang
diperoleh dengan menggunakan bahasanya
sendiri.

membuat tanda seperti garis bawah pada
kata maupun frasa tertentu, hal ini untuk
menghindari pembaca salah pilih ide atau
gagasan yang dibutuhkan; (d) Langkah 4:
R - Recite atau Recall (Tarik) yaitu tahap
yang bisa dilakukan dengan membuat
catatan seperlunya. Jika mengalami
kesulitan, ulangi membaca bab itu sekali
lagi; (e) Langkah 5: R - Review (Ulas)
merupakan langkah yang sangat penting
dilaksanakan. Pada langkah ini setelah
pembaca membaca secara keseluruhan
dari apa yang telah dibaca, pembaca
perlu mengulangi untuk menelusuri
kembali judul, subjudul, serta bagian
penting yang perlu diingat kembali.

Langkah-langkah
penerapan
teknik SQ3R dalam keterampilan
membaca sebagai berikut [3] yaitu (a)
Langkah 1: S - Survey (Tinjau) adalah
langkah membaca untuk memperoleh
gambaran umum dalam bahan bacaan.
Macam-macam survei yang bisa
dilakukan sesuai dengan bahan bacaan
Survei buku, Survei bab, Survei artikel,
Survei kliping; (b) Langkah 2: Q Question (Tanya atau Soal) merupakan
langkah yang memerlukan pembaca
mengutamakan suatu ciri soal setelah
mendapati teks tersebut berkaitan
dengan keperluan tugasnya. Tahap ini
mengandung pengertian mengajukan
pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang
isi bacaan dengan mengubah judul dan
subjudul serta sub dari subjudul menjadi
suatu pertanyaan; (c) Langkah 3: R Read (Baca), pada tahap ini ada dua hal
yang perlu diperhatikan, yaitu (i) jangan
membuat catatan-catatan, (ii) jangan

Berkaitan
dengan
membaca
pemahaman kritis, Harjasujana (1988) dalam
Dalman [3] mengemukakan bahwa membaca
kritis merupakan suatu strategi membaca
yang bertujuan untuk memahami isi bacaan
berdasarkan penilaian yang rasional melalui
keterlibatan yang lebih mendalam dengan
pikiran penulis yang merupakan analisis yang
diandalkan.
Nurhadi [6] memberikan jurus-jurus
latihan untuk meningkatkan sikap kritis, yaitu
(a) Kemampuan mengingat dan mengenali,
Kemampuan yang termasuk kemampuan
mengingat dan mengenali, yang meliputi
kemampuan mengenali ide poko paragraf,
mengenali tokoh cerita berserta sifatnya,
menyatakan kembali ide pokok paragraf,
menyatakan kembali gagasan utama yang
terdapat dalam bacaan, menyatakan kembali
perbandingan, unsur hubungan, sebab
akibat, karakter tokoh, dan sejenisnya; (b)
Kemampuan menginterpretasikan makna
tersirat, pada kemampuan ini, pembaca harus
mampu menafsirkan ide pokok dan ide
penunjang yang eksplisit tidak dinyatakan
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oleh pengarangnya, serta harus mampu
membedakan fakta yang disajikan secara
kritis; (c) Kemampuan mengaplikasi konsepkonsep dalam bacaan, Inti kemampuan ini
bahwa pembaca tidak diperbolehkan berhenti
hanya sampai pada aktivitas menggali makna
tersirat melalui pemahaman dan interpretasi
secara kritis saja, tetapi juga harus mampu
menerapkan konsep yang terdapat dalam
bacaan ke dalam situasi baru yang
problematis; (d) Kemampuan menganalisis isi
bacaan, kemampuan pembaca melihat
komponen-komponen atau unsur yang
membentuk sebuah kesatuan. Kesatuan
meliputi gagasan utama, simpulan,
pernyataan,
dan
sebagainya;
(e)
Kemampuan membuat sintesis, di antaranya
kemampuan
membuat
simpulan,
mengorganisasikan gagasan utama bacaan,
menentukan
tema
karangan,
menghubungkan
data-data
sehingga
diperoleh sebuah kesimpulan, membuat
ringkasan; (f) Kemampuan menilai isi bacaan,
Bisa dikatakan sebagai kemampuan
menyangkut sikap kritis menilai bacaan,
terutama aspek isi dan penggunaan bahasa
dalam bacaan, meliputi kemampuan menilai
kebenaran gagasan utama ide pokok
paragraf atau bacaan secara keseluruhan,
kemampuan menilai dan menentukan bahwa
pernyataan adalah fakta atau opini,
kemampuan menilai dan menentukan apakah
sebuah bacaan diangkat berdasarkan realitas
atau hanya fantasi penulis, dan menentukan
tujuan penulis dalam menulis tulisan.

pemahaman kritis pada mahasiswa dan
apakah ada perbedaan membaca
pemahaman kritis dengan menggunakan
teknik
SQ3R
dan
membaca
konvensional.
Penelitian ini bersifat deskriptif
yang berkategori analisis dokumen.
Peneliti melakukan pengamatan terhadap
cara membaca mahasiswa dengan
menggunakan teknik konvensional dan
teknik SQ3R.
Populasi dalam penelitian ini
yaitu mahasiswa angkatan 2017 Prodi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
(PBSI) Unipa Surabaya. Mahasiswa PBSI
Unipa Surabaya angkatan 2017 terdiri
dari dua kelas yaitu kelas A dan kelas B.
Masing-masing mahasiswa kelas A dan B
terdiri dari 30 mahasiswa. Teknik
pengambilan sampel dilakukan secara
simple random sampling karena populasi
dianggap homogen.
Prosedur pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara tes dan
observasi. Indikator efektivitas dalam
penelitian ini yaitu hasil belajar yang diperoleh
mahasiswa di atas ketuntasan minimal, yaitu
65 dan aktivitas mahasiswa dalam kategori
baik, dan keterlaksanaan pembelajaran
dalam kategori baik.
Komponen analisis data dalam
penelitian kualitatif diuraikan dengan
langkah-langkah di bawah ini [8].

METODE
Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu kuanlitatif.
Penelitian
ini
berusaha
untuk
menemukan keefektivan penggunaan
teknik
SQ3R
dalam
membaca
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Keterangan:

Periode Pengumpulan
P
N
Reduksi Data

Display Data

Simpulan Hasil

Nmaks : Skor maksimal
Kriteria interpretasi skor dapat dilihat
pada tabel 1 di bawah ini [1].

Tabel 2.1 Kriteria Interpretasi Skor

Bagan 2.1 Analisis Data
Untuk mengetahui perbedaan
membaca dengan teknik konvensional
dengan teknik SQ3R digunakan hitungan
rumus persentase keterlaksanaan
pembelajaran dan aktivitas mahasiswa [1]
sebagai berikut.

P=

N
x 100%
Nmaks

: Persentase yang dihitung
: Skor yang diperoleh

Persentase

Kategori

81 - 100

Sangat baik

61 - 80

Baik

41 - 60

Cukup Baik

21- 40

Kurang Baik

0 -20

Sangat Rendah

HASIL
Berikut akan diuraikan tentang
proses
pembelajaran
membaca
pemahaman kritis dengan menggunakan
teknik SQ3R.

Tabel 3.1. Proses Membaca Pemahaman Kritis dengan Teknik SQ3R
Uraian

Membaca Kritis Konvesional

Membaca Kritis Teknik SQ3R

Persiapan

• Dosen sudah menyiapkan
rancangan pembelajaran RPS,
ringkasan materi, materi dalam
PPT, lembar kerja dan alat
evaluasi.
• Menyiapkan bacaan Jurnal
Atavisme yang ditebitkan oleh
Balai Bahasa Jawa Timur,
dengan identitas penerbitan
pada Vol 19 nomor 2 Bulan
Desember 2016 halaman 130262, e-ISSN 2503-5215 dan pISSN 1410-900x.

o Dosen
sudah
menyiapkan
rancangan pembelajaran RPS,
ringkasan materi, materi dalam PPT,
lembar kerja dan alat evaluasi.
o Menyiapkan bacaan Jurnal Atavisme
yang ditebitkan oleh Balai Bahasa
Jawa Timur, dengan identitas
penerbitan pada Vol 19 nomor 2
Bulan Desember 2016 halaman 130262, e-ISSN 2503-5215 dan p-ISSN
1410-900x.
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Proses
• Sebelum pembelajaran dimulai,
Pembelajaran
dosen memaparkan aktivitas yang
akan dilakukan di kelas.
• Dosen memberikan stimulus
tentang materi yang akan
dipelajari dengan cara bertanya
jawab tentang membaca artikel
penelitian
dalam
Bahasa
Indonesia.
• Dosen memberikan menunjukkan
contoh artikel dalam jurnal
nasional.
• Dosen
memberikan
materi
tentang artikel ilmiah.
• Setelah mahasiswa memiliki
pemahaman, dosen meminta
mahasiswa untuk membaca
artikel ilmiah yang berjudul
“Metafora dalam Puisi Antikorupsi
Karya Penyair Indonesia” yang
ditulis oleh Chafit Ulya, Nugraheni
Eko W, dan Yant Mujiyanto dari
FKIP Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
• Dosen memberikan lembar kerja
berupa soal (tes) yang terkait
dengan teks, yang berisi petunjuk
berupa teknik membaca kritis
• Dalam
mengerjakan
soal,
mahasiswa dapat menggunakan
referensi dalam mengerjakan tes,
bisa melalui buku literatur,
internet, dan acuan pendukung
lainnya.
• Mahasiswa mengumpulkan hasil
kerja membaca kritis
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• Sebelum pembelajaran dimulai,
dosen memaparkan aktivitas yang
akan dilakukan di kelas.
• Dosen memberikan stimulus tentang
materi yang akan dipelajari dengan
cara bertanya jawab tentang
membaca artikel penelitian dalam
Bahasa Indonesia.
• Dosen memberikan menunjukkan
contoh artikel dalam jurnal nasional.
• Dosen memberikan materi tentang
artikel ilmiah.
• Dosen
memberikan
langkahlangkah membaca kritis dengan
teknik SQ3R.
• Setelah
mahasiswa
memiliki
pemahaman, dosen
meminta
mahasiswa untuk membaca artikel
ilmiah yang berjudul “Metafora
dalam Puisi Antikorupsi Karya
Penyair Indonesia” yang ditulis oleh
Chafit Ulya, Nugraheni Eko W, dan
Yant Mujiyanto dari FKIP Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
• Dosen memberikan lembar kerja
berupa soal (tes) yang terkait
dengan teks, yang berisi petunjuk
berupa teknik membaca kritis
dengan teknik SQ3R
• Pada
proses
membaca
menggunakan teknik SQ3R wajib
mengikuti langkah-langkah yang
ada. Sebelum membaca, pembaca
harus melakukan survei terhadap
bahan bacaan, setelah itu mulai
menemukan apa yang akan
dibacanya dengan membuat daftar
pertanyaan dari informasi yang
didapat,
langkah
berikutnya
pembaca mulai melakukan aktivitas
membaca sesuai kebutuhan, dan
yang terakhir pembaca mampu
mengungkapkan kembali apa yang
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Penutup

diperoleh dengan menggunakan
bahasanya sendiri.
• Dalam
mengerjakan
soal,
mahasiswa dapat menggunakan
referensi dalam mengerjakan tes,
bisa melalui buku literatur, internet,
dan acuan pendukung lainnya.
• Mahasiswa mengumpulkan hasil
kerja membaca kritis
Dosen meminta mahasiswa membuat
simpulan dan dosen merefleksi
mengenai materi yang sudah dipelajari.

Dosen meminta mahasiswa
membuat simpulan dan dosen
merefleksi mengenai materi yang
sudah dipelajari.

Berikut akan diuraikan perbandingan skor yang diperolah mahasiswa dalam
membaca pemahaman kritis dengan menggunakan teknik SQ3R dan teknik konvensional.
Dari perbadingan skor yang diperoleh akan diinterpretasikan sebuah hasil keefektivan
penggunaan teknik yang digunakan dalam proses membaca pemahaman kritis mahasiswa.
Tabel 4.2. Analisis Skor Membaca Kritis dengan Teknik Konvesional dan Teknik SQ3R

hasil penelitian

pembahasan hasil
penelitian
kesimpulan penulis

Skor

gambaran ringkas
artikel
pendahuluan

metodologi

hasil penelitian

pembahasan hasil
penelitian
kesimpulan penulis

DSH0
7
FAP0
9
OF12

12

13

13

15

14

12

79

SR01

14

13

13

18

18

13

89

11

12

12

15

15

12

65

DD03

15

15

15

16

16

13

90

10

12

12

13

13

10

60

RNC06

14

13

15

17

18

13

90

LA19

12

12

12

14

15

12

65

S11

15

15

15

18

17

13

93

MBB2
1
NR25

13

13

13

15

16

12

70

CDR13

13

13

15

17

17

14

89

12

13

13

16

15

12

69

FDA15

14

14

13

18

17

13

89

TA28

12

13

12

12

16

13

65

RTS20

12

13

15

17

17

14

88

FRS3
2

12

12

13

16

15

13

68

MTCP2
2

13

14

13

18

17

12

87

DATA

DATA
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Skor

metodologi

Membaca Kritis Teknik SQ3R

gambaran ringkas
artikel
pendahuluan

Membaca Kritis Teknik Konvesional
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RT36

11

11

12

13

16

14

63

LD24

14

15

14

18

18

14

93

AM37

12

12

13

15

15

14

67

IK29

14

13

14

17

16

14

88

dst

dst

Dari hasil pemerolehan skor
mahasiswa yang masing-masing berjumlah
30 mahasiswa, bisa terlihat bahwa rata-rata
skor yang diperoleh mahasiswa pada saat
membaca pemahaman kritis secara
konvesional memiliki skor yang tidak juah dari
KKM. Hanya ada beberapa mahasiswa yang
memiliki skor tinggi. Data DSH07
menunjukkan bahwa pemahaman tertinggi
terletak pada membaca pemahaman tentang
hasil penelitian dan terendah terletak pada
membaca pemahaman gambaran ringkas
artikel dan kesimpulan penulis. Data RT36
kemampuan membaca pemahaman tertinggi
terlatak pada pemahaman pembahasan dan
hasil
penelitian,
kedua
membaca
pemahaman kesimpulan penulis dan
terendah terdapat dalam pemahaman
gambaran ringkas artikel dan pendahuluan
penelitian.
Proses membaca pemahaman kritis
mahasiswa dengan teknik konvensional bisa
dipersentasekan bahwa mahasiswa yang
memeroleh skor di atas KKM dan berkategori
baik sekitar 30%, skor sama dengan KKM
atau berkategori cukup baik 50%, dan yang
skor di bawah KKM dan berkatogori kurang
sekitar 20%.
Skor yang diperoleh mahasiswa pada
saat membaca pemahaman kritis dengan
menggunakan teknik SQ3R sangat bervariatif
jika dilihat dari kemampuan pemahaman dari
segi aspek membaca kritis. Data SR01
kemampuan pemahaman yang diperoleh
persentase tertinggi terdapat dalam
gambaran umum isi artikel, kedua
pemahaman tentang hasil penelitian dan
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

pemahasan hasil penelitian, dan persentase
terendah terdapat pada pemahaman tentang
pendahuluan, metode, dan simpulan
penelitian. Data RNC06 menunjukkan bahwa
pemahaman tertinggi yang diperoleh terdapat
pemahaman tertinggi terdapat di dalam
metode penelitian, kedua terdapat di dalam
pemahaman pemahasan hasil penelitian.
Proses membaca pemahaman kritis
mahasiswa dengan teknik SQ3R bisa
dipesentasekan bahwa mahasiswa yang
memeroleh skor di atas KKM dan berkategori
sangat baik sekitar 80%, skor di atas KKM
atau berkategori baik 20%, dan yang skor di
bawah KKM dan berkatogori cukup baik dan
kurang 0%.

Skor yang diperoleh mahasiswa
dalam
membaca
kritis
secara
konvensional, tertinggi terdapat pada
aspek membaca pemahaman hasil
penelitian dan pembahasan hasil
penelitian. Sedangkan penilaian terendah
terdapat pada aspek gambaran ringkas
artikel. Jika dilihat dari total skor yang
diperoleh mahasiswa secara keseluruhan
sudah memenuhi KKM dengan nilai ratarata yang diperoleh 60 namun masih
belum dikategorikan sangat baik dalam
proses membaca kritis. Sedangkan skor
yang diperoleh mahasiswa dalam
membaca pemahaman kritis mahasiswa
dengan menggunakan teknik SQ3R
dapat meningkatkan nilai atau skor
membaca. Skor yang diperoleh di atas
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rata-rata minimal dan berkategori sangat
baik.
SIMPULAN
Berdasarkan
pembahasan
tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik
SQ3R efektif digunakan dalam membaca
pemahaman kritis mahasiswa PBSI
angkatan 2017. Hal ini bisa dilihat dari
rata-rata skor yang diperoleh mahasiswa
dalam
membaca
kritis
dengan
menggunakan teknik SQ3R lebih tinggi
dibanding dengan membaca kritis secara
konvensional. Dalam membaca kritis
secara konvensional, hanya ada
beberapa mahasiswa yang memeroleh
skor di atas KKM dan berkategori baik,
sedangkan skor mahasiswa dalam
membaca kritis dengan teknik SQ3R
sebagian besar jauh di atas KKM dan
berkategori sangat baik.
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Artikel Ilmiah Hasil Kajian Pustaka

PERAN PERMAINAN TRADISIONAL DALAM PEMBELAJARAN
MATEMATIKA
Windi Setiawan
Universitas Dr. Soetomo
windi.s@unitomo.ac.id

ABSTRAK
Matematika saat ini masih menjadi momok bagi sebagian siswa. Salah satu penyebabnya
adalah metode yang digunakan oleh guru cenderung monoton. Guru menjelaskan materi kepada
siswa dan siswa diminta mencatat apa yang ada di papan tulis. Salah satu cara agar tidak terkesan
monoton adalah dengan menggunakan permainan dalam pembelajaran. Memang tidak semua
materi bisa disajikan melalui permainan, namun permainan menjadi hal yang menarik untuk
mengurangi persepsi buruk siswa terhadap matematika. Meskipun permainan berbasis android,
game online, atau video game telah berkembang pesat di era sekarang, namun permainan
tradisional harus tetap dilestarikan sebagai wujud menghargai warisan budaya bangsa Indonesia
Artikel ini mengupas beberapa permainan tradisional yang dapat digunakan dalam pembelajaran
matematika. Beberapa permainan tersebut memiliki aturan yang sesuai dengan materi yang ada
dalam matematika.
Kata kunci: permainan tradisional, pembelajaran matematika

ABSTRACT
Mathematics is still a scourge for some students. One reason is that the methods used by
teachers tend to be monotonous. Students are explained and students are asked to record what is
on the board. There is one way so teaching and learning mathematichs will not be boring, that is by
using games, but the games interest the students and it helps to minimise students' bad perception
about maths. Android-based games, online games, and video games may have developed rapidly in
this present era, but traditional games must be preserved as a form of respecting Indonesia's national
cultural heritage. This article examines some traditional games that can be used in mathematics
learning. The games' rule has been adjusted so it becomes applicable to mathematics.
Keyword: traditional game, mathematics learning

PENDAHULUAN
Matematika merupakan pelajaran
yang
memiliki
pengaruh
dalam
pembentukan karakter siswa. Matematika
mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan
logis. Tujuan adanya pembelajaran
matematika di Sekolah Dasar bukan
hanya sekedar memahami konsepkonsep maupun fakta yang ada dalam
matematika. Melainkan melatih siswa
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

untuk memiliki sikap dan ketrampilan
yang sistematis, kritis, logis, serta cermat
dalam memperoleh pengetahuan [1].
Namun, matematika menjadi
pelajaran yang kerapkali ditakuti oleh
sebagian siswa. Ketika mendengar
matematika bagi mereka sudah
terbayang bagaimana bisa memahami
materinya dengan baik. Salah satu
penyebab hal itu adalah kurang kreatinya
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guru dalam mengajar matematika. Masih
banyak guru yang hanya menekankan
kepada siswa untuk memahami materi
yang dijelaskan di depan dan mencatat
apa yang ditulis di papan tulis tanpa
membuat suasana pembelajaran yang
menyenangkan. Salah satu hal yang bisa
dilakukan agar matematika menjadi
pelajaran yang menyenangkan bagi siswa
adalah dengan memasukkan permainan
dalam pembelajaran. Memang tidak
semua materi dalam matematika dapat
menggunakan suatu media permainan,
tapi ada kalanya hal tersebut perlu
dilakukan untuk mengurangi persepsi
siswa yang beranggapan bahwa
matematika itu adalah momok bagi
mereka [2].
Di era milenial banyak jenis
permainan yang bisa dijumpai. Ada
permainan berbasis Android, playstation,
dan game online. Namun, permainan itu
permainan yang cenderung pasif. Anak
hanya diberikan kesenangan serta kurang
adanya rangsangan untuk memperoleh
perkembangan mental yang baik dalam
berinteraksi dengan lingkungan. Padahal
permainan yang sesungguhnya harusnya
tidak hanya memberikan kesenangan dan
kepuasan di waktu luang melainkan
sebagai
sarana
edukasi
untuk
memperoleh perkembangan psikis dan
sarana sosialisasi terhadap lingkungan
sekitar. [3]. Salah satu hal yang bisa
dilakukan demi terciptanya pembentukan
karakter yang baik bagi anak adalah
dengan
memanfaatkan
permainan
tradisional
dalam
pembelajaran
matematika. Permainan tradisional
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memberikan manfaat dari segi jasmani
dan sosial. Hal-hal yang terdapat dalam
permaian tradisional terdiri atas unsurunsur sportivitas, kejujuran, kecermatan,
kelincahan, ketepatan menentukan
langkah, serta kemampuan bekerja sama
dalam kelompok [4]. Permainan
tradisional juga memiliki kategori
kemampuan diantaranya kepemimpinan,
kreativitas, kerjasama, strategi, dan
wawasan.[5]
Selain memberikan manfaat
tersebut, di dalam permainan tradisional
juga ada beberapa konsep-konsep
matematika. Permainan tersebut dapat
dimodifikasi aturannya sebagai sarana
yang menyenangkan bagi siswa dalam
mengikuti pembelajaran di kelas.
Indonesia adalah Negara yang memiliki
keragaman budaya. Seluruh dunia
mengakui akan keanekaragaman budaya
yang ada di Indonesia [6]. Permainan
tradisional tentunya warisan para leluhur
nenek moyang bangsa ini. Di era milenial
siswa lebih sering bermain dengan video
game atau game online [4]. Agar
permainan tradisional bisa tetap ada,
salah satu hal yang bisa dilakukan adalah
dengan cara menerapkannya melalui
pembelajaran matematika. Dengan
begitu, guru akan memperoleh dua
manfaat. Pertama, pembelajaran terasa
menyenangkan, kedua guru dan siswa
juga ikut serta menjaga warisan budaya
bangsa Indonesia. Artikel ini akan
mengupas
beberapa
permainan
tradisional yang didalamnya memiliki
aturan main yang telah disesuaikan
dengan pembelajaran matematika,
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sehingga guru bisa memanfaatkannya
sebagai referensi dalam melaksanakan
pembelajaran di kelas sehingga siswa
merasa senang dalam mempelajari
matematika di sekolah.
ANALISIS PEMECAHAN MASALAH
Permainan Tradisional
Permainan
tradisional
adalah
permainan yang ada sejak jaman dahulu
dan diwariskan secara turun temurun dari
generasi satu ke generasi yang lainnya.
Sebagian besar masyarakat tidak
mengetahui kapan permainan tradisional
di DI Yogyakarta tumbuh dan
berkembang. Apabila kita menggali
informasi siapa penciptanya, kita tidak
akan mendapatkan info tersebut.
Demikian pula dengan macam-macam
permainan itu, jumlah, dan maksud dari
permainan itu belum diketahui secara
pasti. Akan tetapi, melalui cerita-cerita,
dat-data serta sisa-sisa berbagai macam
jenis permainan, kita bisa mengetahui
tentang macam, jenis, cara, peraturan,
lagu yang dipergunakan untuk mengiringi
dan lain sebagainya. [7].
Permainan tradisional bermanfaat
untuk perkembangan anak, seperti
perkembangan intelektual, sosial serta
karakter anak. Permainan tradisional juga
mampu mengasah pengendalian diri yang
dimiliki oleh individu seperti kemampuan
untuk menunda kepuasan diri sendiri,
sabar, tidak gampang tersinggung,
percaya diri yang tinggi, sikap tidak
mudah putus asa dan lainnya. [8]
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Sayangnya, permainan tradisional
perlahan kini mulai ditinggalkan seiring
berkembangnya teknologi. Maka dari itu,
penulis mengkaji beberapa permainan
yang mana bisa dimanfaatkan dalam
pembelajaran
matematika
karena
substansi yang dimilikinya mampu
dijadikan
media
pembelajaran
matematika di kelas. Adapun permainan
itu antara lain:
1. Dakonmatika
Dakonmatika adalah salah satu
permainan yang dapat digunakan untuk
media pembelajaran KPK dan FPB [9].
Dakonmatika adalah permainan yang
aturannya dimodifikasi dari permainan
dakon. Adapun aturannya adalah sebagai
berikut.
a. Bentuklah beberapa kelompok yang
mana tiap-tiap kelompok terdiri dari
dua orang
b. Setiap orang memegang satu angka.
Misal, mencari KPK 2 dan 5. Orang
pertama akan mengisi lubang yang
menunjukkan angka kelipatan 2
(warna merah muda) dan orang
kedua akan mengisi lubang yang
menunjukkan angka kelipatan 5
(warna kuning)
c. Jika dilakukan dengan tepat, maka
dapat ditunjukkan seperti gambar di
bawah ini.

260

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Gambar 1. Dakonmatika untuk KPK

d. Lingkaran merah yang ada dalam
warna kuning merupakan KPK dari 2
dan 5.
Sedangkan untuk mecari FPB dapat
dilakukan dengan cara seperti ini.
a. Misalnya, dua orang siswa diminta
mencari FPB 6 dan 4, maka letaklah
6 biji dakon pada lubang satu, dan 4
biji dakon pada lubang dua
b. Orang pertama fokus pada faktor dari
6 dan orang kedua fokus pada faktor
empat.
c. Orang pertama meletakkan biji-biji
yang ada pada
lubang yang
menunjukkan faktor dari 6, dan orang
kedua meletakkan biji-biji yang ada
pada lubang yang merupakan faktor
dari 4.
d. Jika dilakukan dengan tepat, maka
akan menjadi seperti gambar di
bawah ini.

Gambar 2. Dakonmatika untuk FPB
e. Lubang yang berwarna hitam adalah
FPB dari 2 dan 6.
2. Engklek
Engklek merupakan permainan yang
dapat dikaukan di atas tanah, halaman
rumah atau pelataran ubin bahkan aspal.
pada. Dalam penelitian yang dilakukan
oleh Rosa Dina Putranti [10], permainan
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ini dimodifikasi bidang permainannya
menjadi beberapa bangun datar seperti
persegi, persegi panjang, dan trapesium.
Untuk menggambar bidangnya peneliti
menggunakan kapur tulis dan meteran
untuk mengukur panjang dan lebar pada
setiap sisi bidangnya. Sebagaimana
gambar di bawah ini.
Gambar 3. Engklek

Permainan tersebut memiliki aturan
sebagai berikut.
a. Menggambar engklek pada halaman
atau pelataran
b. Pemain melakukan hompimpa untuk
menunggu giliran main
c. Pemain harus memiliki kereweng
atau gajuk yang biasanya terbuat dari
pecahan genting.
d. Setelah itu, pemain harus melompat
dengan satu kaki di setiap bidang
engklek.
e. Sebelum melompat, siswa harus
mengambil pertanyaan yang ada di
sebelah bidang eklek, apabila bisa
menjawab, maka siswa dipersilahkan
untuk melompat.
f. Pemain melempar kereweng/gajuk
pada kotak yang ada.
g. Setiap
kotak
yang
ada
gajuk/kereweng tidak boleh dinjak
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atau dengan kata lain, pemain harus
melompati kotak tersebut.
h. Pemain
tidak
diperbolehkan
melempar gajuk melebihi kotak/
bidang yang ada. Jika ada yang
melebihi kotak tersebut, maka
pemain tersebut gugur.
i. Pemain yang sampai dengan puncak
gunung atau menyelesaikan satu
putaran, maka ia dapat hak untuk
mengambil kereweng/gajuk dengan
membelakangi gunung dan menutup
mata,tidak boleh menyentuh garis
juga. Apabila pemain tersebut
menyentuh garis/ terjatuh saat
mengambil kerewengnya maka dia
mati dan digantikan pemain
selanjutnya.
j. Apabila berhasil, pemain memiliki hak
untuk lanjut mencari sawah dengan
cara menjagling gajuk tanpa terjatuh
sebanyak
5
kali.
Pemain
melakukannya
dengan
cara
berjongkok. Apabila berhasil, pemain
dipersilahkan untuk melemparkan
gajuk ke bidang engklek dengan
posisi yang sama. Bidang yang
menjadi jatuhnya gajuk, adalah
sawah yang akan dimiliki oleh
pemain. Apabila gagal, pemain
mengulang kembali dari gunung.
k. Pemenangnya adalah pemain yang
memiliki sawah terbanyak
Berdasarkan
penelitian
yang
dilakukan oleh Agustina Dhevin Merinda
Damayanti dan Rosa Dina Putranti,
permainan
engklek
berhasil
meningkatkan hasil belajar dari 31%
menjadi 69%.
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Permainan ini juga sempat dilakukan
oleh
mahasiswa
Universitas
Muhammadiyah
Surabaya
untuk
mengurangi rasa takut siswa terhadap
matematika. Hasilnya, siswa-siswi sangat
antusias terhadap pembelajaran dengan
bantuan media permainan ini. [11]
3. Kubuk
Kubuk adalah permainan tradisional yang
dapat diartikan sebagai sebuah
permainan untuk memindahkan biji-bijian
dari tangan kanan ke tangan kiri,
kemudian para pemain menebak jumlah
biji-bijian yang ada pada tangan kanan
dan kiri [12]. Ada konsep matematika
dalam permainan ini sebagaimana hasil
penelitian Irma Risdiyanti dan Rully
Charitas Indra Prahmana. Permainan ini
dilakukan oleh 3-6 orang dengan sedia
udhu 30-50 biji. Adapun aturan main
tersebut yaitu.
a. Pemain melakukan hompimpa untuk
menentukan pemain utama dan
sisanya pemain lawan.
b. Pemain utama menggunakan semua
udhu yang ada di tangannya dan
menggenggamnya dengan kedua
tangan
serta
menggoyanggoyangkannya sambil menyanyikan
lagu syair kubuk
Kubuk bak-buk
Lara bendrong
Bedheken pira?

maju

semprong

c. Setelah sampe kata “pira”. Pemain
utama
menghentikan
gerakan
tangannya dan memindahkan udhu
pada tangan kiri.
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d. Pemain utama meminta pemain
lawan menebak jumlah udhu yang
ada ditangan kiri
e. Jika pemain lawan benar menebak
jumlahnya, maka pemain lawan
berhak memiliki udhu yang ada di
tangan kiri pemain utama. Jika salah,
pemain utamalah yang berhak
memiliki udhu tersebut
Permainan ini dapat dimanfaat pada
materi penjumlahan dan pengurangan.
Penjumlahan terletak pada jumlah udhu
yang didapat oleh setiap pemain, dan
pengurangan terdapat pada saat
menghitung sisa jumlah udhu yang dapat
digunakan setelah permainan berjalan
beberapa putaran [12].
HASIL
Berdasarkan uraian di atas, maka
solusi yang dapat ditawarkan yaitu:
1. Pada materi KPK dan FPB guru dapat
menggunakan media dakonmatika
untuk menjelaskan ke siswa. Hal ini
dirasa tepat sekali dikarenakan
materi KPK dan FPB dijelaskan pada
saat siswa masih usia 7-12 tahun.
Pada tahap ini, siswa masih berada
dalam tahapan konkrit [13]. Logika
anak masih didasarkan pada situasi
konkrit yang dapat diorganisir,
diklasifikasikan atau dimanipulasi.
Namun, hal yang harus diketahui oleh
guru bahwa dakonmatika juga
memiliki kekurangan. Salah satunya
yaitu, tidak bisa menentukan KPK
atau FPB yang bilangannya relatif
lebih besar dari lubang yang
disediakan. Media dakonmatika
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

adalah sarana untuk menanamkan
konsep kepada siswa mengenai KPK
dan FPB dengan adanya aturan
permainan tersebut. Sehingga, guru
juga harus tetap mengaitkan media
pembelajaram tersebut dengan soal
yang dapat diselesaikan dengan
menggunakan dakonmatika.
2. Pada permainan engklek, guru juga
dapat memodifikasi pertanyaan yang
yang ada di samping bidang
permainan. Permainan engklek ini
bisa digunakan untuk sebagian besar
materi dalam matematika. Permainan
ini memiliki keempat syarat yang
dikemukakan oleh Ki Hajar
Dewantara [7] yaitu pertama,
permainan ini membuat siswa untuk
bergermbira dalam mengikutinya,
kedua,
permainan
ini
juga
memberikan tantangan kepada siswa
untuk menyelesaikan permainan
melalui strategi yang dimiliki seperti
tidak boleh melempar gajuk melebihi
kotak atau bidang permainan
engklek. Ketiga Permainan engklek
juga memiliki unsur keindahan atau
seni tersendiri yaitu berupa bidang
permainan engklek yang terdiri atas
gabungan bangun-bangun datar
sebagai warisan leluhur bangsa
Indonesia dan keempat, permainan
engklek memiliki aturan yang
membuat siswa untuk disiplin, tertib,
dan menjunjung tinggi sportifitas
permainan.
3. Permainan kubuk adalah salah satu
permainan yang bisa diterapkan pada
saat siswa mengenali pertama
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kalinya tentang konsep penjumlahan
dan pengurangan. Biasanya pada
siswa kelas 1 SD. Permainan ini juga
memiliki
nilai-nilai
budaya
sebagaimana yang diungkapkan
Dharmamulya [7]. Adapun nilai-nilai
tersebut yaitu :
a. Nilai
kesenangan
atau
kegembiraan. Siswa pada saat
bermain kubuk tentu akan
senang ketika ia menang atau
saat
mendapatkan
giliran
sebagai pemain utama.
b. Nilai kebebasan, siswa dapat
bermain secara bebas tanpa
adanya tekanan sehingga ia
merasa senang dan gembira.
Dalam situasi ini guru dapat
memasukkan pengetahuan yang
baru.
c. Rasa berteman, siswa akan
memiliki
teman
bermain,
sehingga permainan tidak terasa
membosankan dan terjadi proses
saling tukar informasi antar
teman.
d. Nilai demokrasi, permainan ini
tidak memandang kaya atau
miskin, pandai atau bodoh,
dengan
diawali
aturan
hompimpa, maka semua memiliki
hak
yang
sama
untuk
memperoleh
kesempatan
sebagai pemain utama.
e. Nilai kepatuhan, semua pemain
harus mematuhi aturan yang ada
dalam permainan kubuk.
f. Melatih kecakapan siswa dalam
berhitung melalui menentukan
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

jumlah udhu yang diperoleh dan
sisa udhu yang masih dapat
digunakan setelah permainan
berjalan beberapa putaran
g. Rasa tanggung jawab. Siswa
memiliki tanggung jawab untuk
memenangkan permainan ini.
SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa ada beberapa
permainan tradisional yang dapat
dimanfatkan sebagai media pembelajaran
matematika agar pembelajaran tidak
terkesan monoton. Adapun permainan
tersebut yaitu pertama, dakonmatika.
Permainan ini dapat digunakan dalam
materi KPK dan FPB. Kedua, permainan
engklek juga dapat digunakan untuk
sebagian besar materi matematika.
karena
siswa
harus
menjawab
pertanyaan dengan tepat sebelum siswa
memulai permainan. Permainan ini
memenuhi syarat sebagaimana Ki Hajar
Dewantara
kemukakan
yaitu
menggembirakan,
memberikan
tantangan pada siswa, memiliki nilai seni,
serta menjunjung tinggi sportifitas. Ketiga,
permainan
engklek
merupakan
permainan yang dapat digunakan untuk
materi penjumlahan dan pengurangan.
Permainan ini memiliki nilai-nilai budaya
seperti nilai kesenangan, nilai kebebasan,
rasa berteman, nilai demokrasi, nilai
kepatuhan, melatih kecakapan siswa
dalam berhitung dan rasa tanggung
jawab.
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

PERANAN PELATIH DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN
PEMAIN SEKOLAH SEPAKBOLA DI PSSI ASKOT SURABAYA
Abd. Cholid1*, Harwanto2
Program Studi Pendidikan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya
Email: abdcholid@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Sekolah Sepakbola (SSB) merupakan bagian pendidikan dan pembinaan pelatihan dalam
upaya mencetak para pemain yang handal, oleh karena itu diperlukan dukungan pelatih-pelatih yang
pintar dan cerdas sehingga para pemain yang diasuhakan memiliki keterampilan dan kemahiran
dalam bermain sepak bola. Fenomena di lapangan masih menunjukkan kondisi keberadaan para
pelatih yang perlu mendapatkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya
membangun pola pikir para pelatih untuk mencetak pemain-pemain yang memiliki kondisi fisik yang
prima, kemampuan keterampilan yang bagus dan memiliki mental juara yang baik. Atas dasar
pemikiran tersebut maka perludilakukan penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan parapelatih
yang profesional.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskribtif untuk mendapatkan data
melalui teskemampuan yang berkaitan dengan (1) pembuatan program latihan, (2) implementasi
pelaksanaan program latihan, (3) evaluasi hasil pelaksanaan program latihan. Hasil analisis data
penelitian menunjukkan bahwa Pembuatan program latihan diperoleh nilai sebesar 80.5 %, 2.
Implementasi pelaksanaan program latihan diperoleh nilai sebesar 90.3 %, sedangkan evaluasi hasil
pelaksanaan program latihan 83 %, dengan demikian disimpulkan bahwa peranan pelatih dalam
meningkatkan keterampilan (skill) sangat signifikan.
Kata kunci: peranan pelatih, program latihan, keterampilan pemain

ABSTRACT
School football are part of the education and training of training in the print, reliable players
hence pelatih-pelatih support needed a smart and witty and nurtured the players will have the skills
and proficiency in. played football. The condition of being on the ground still showing the trainers that
needs to be support science and technology to build the pikr trainers to print pemain-pemain having,
excellent physical condition a good ability skill and having good mental. championOn the basis of
that idea was investigation needs to be in order to produce the trainer. Professional. This study using
deskribtif quantitative methods to get data through tests the ability of pertaining to. 1. Making,
exercise program 2.The implementation of the, exercise program 3.Result for evaluation exercise
program. The analysis of the data showed that the exercise program 80.5 %, obtained value of ,.
2.The value of the exercise program 90.3 %, obtained the result for evaluation exercise program %,
83 thus concluded that role in improving the skills coach ) significant.
Keyword: coach role, exercise program, skill of a performer
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dalam
meningkatkan keterampilan
pemain sepakbola di PSSI Askot
Surabaya.

PENDAHULUAN
Sepak bola merupakan salah satu
jenis olahraga yang sangat digemari oleh
masyarakat luas khususnya di Indonesia.
Perkembangan sepakbola saat ini
mengalami kemajuan yang sangat pesat
baik dari segi teknik bermain, taktik
bekerjasama, strategi permainan dan
kemampuan fisik yang maksimal serta
dukungan kondisi mental juara pemain,
oleh karena itu perlu membangun strategi
bagaimana mencetak pemain-pemain
yang handal tersebut melalui Pelatihpelatih yang Profesional [1]. Adapun
upaya untuk mencetak para Pelatih yang
Profesional tersebut diperlukan Pelatihan
“Training of Trainer (TOT) bagi para
Pelatih untuk membekali kemampuan
keterampilan dan pengetahuan dalam
melatih pemainnya yakni dengan
Sentuhan IPTEK (Sports Science) [2].
Hal tersebut dimaksudkan agar para
Pelatih memiliki wawasan yang luas dan
keterampilan yang maksimal, sehingga
pelatihan bisa dimulai dari para pemain
sepak bola sejak usia dini dengan wadah
formal yakni Sekolah Sepakbola (SSB).
Berangkat dari latarbelakang pemikiran
tersebut, maka penelitian tertarik untuk
mengkaji permasalahan yang berkaitan
dengan upaya peningkatan keterampilan
keterampilan
pemain
melalui
kemampuan para Pelatih yang memiliki
kompetensi dalam kepelatihan pemain
yang dilakukan kepada para Pemain di
Sekolah SepakBola [3].
Berangkat dari permasalahan
tersebut, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut seberapa besar
Peranan Pelatih dalam meningkatkan
keterampilan Pemain Sekolah sepakbola
di PSSI Askot Surabaya [4].
Dengan harapan dalam penelitian
ini ada sumbangsih terhadap para Pelatih

METODE
Penelitian
ini
menggunakan
rancangan penelitian kualitatif deskriptif,
sedangkan . Penelitian ini dilakukan tidak
dirancang untuk membuat perlakuan
yang diberikan terhadap subjek.
Rancangan penelitian ini dipilih dan
diharapkan mampu memberi praktik
secara langsung kepada para Pelatih.
sedangkan subjek dalam penelitian ini
adalah Pelatih Sekolah Sepakbola yang
ada di Askot PSSI Surabaya yang sudah
Berlesensi D Nasional sebanyak 6 orang,
selanjutnya objek penelitian ini adalah
pembelajaran/ pelatihan sepakbola yang
sesuai dengan pedoman/ Program latihan
PSSI/ AFC/ dan FIFA.
Sedangkan metode pengumpulan
data menggunakan metode observasasi
partisipatif, dokumentasi, (portofolio), dan
metode wawancara. Berikut alur
penelitian yang dilakukan.
TOT Pelatih
Melaksanakan
Prog.Latihan

Membuat
Prog.Latihan
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Evaluasi Hasil

Kompetensi
Pelatih

Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL
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Data yang didapat adalah hasil
survei, wawancara dan angket, dan data
ini didapat dari 6 Pelatih sepakbola yaitu
(1) Mitra Surabaya 2 orang Pelatih, (2) El
Faza Surabaya 2 orang Pelatih, (3)
Pelatih IM Surabaya 2 orang Pelatih.
Beberapa teknik pengumpulan data
yang digunakan yaitu teknik (1)
pengamatan partisipatif (2) Pencatatan
lapangan (3) Wawancara langsung
Pelatih.
Dalam penelitian ini, instrumen yang
digunakan yaitu lembar ceklis yang sudah
disusun berdasar kreteria sesuai tahapan
yang telah direncanakan yaitu pola-pola
yang dipakai tahap (1) menentukan pola
yang dipakai untuk mengumpulkan data
(2) melakukan pengamatan (3) membuat
format data untuk memudahkan satuan
data yang diharapkan.
Analisis data dilakuakan dengan
menggunakan tiga teknik yaitu (1) Teknik
Pilah, (2) Teknik balik, (3) Teknik hubung,
sedangkan untuk analisis data digunakan
instrumen yang berupa tabel, data untuk
setiapaspek
yang dikaji, sehingga
memudahkan
untuk
melakukan
interpretasi dan membuat simpulan.
Dari hasilanalisis data dan hasil
evaluasi, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1. Pembuatan program latihan diperoleh
nilai sebesar 80.5 %.
2. Implementasi pelaksanaan program
latihan diperoleh nilai sebesar 90.3
%.
3. Evaluasi hasil Pelaksanaan program
latihan sebesar 83.0%,

1. Pelatih memiliki kompetensi dalam
pembuatan Program latihan secara
proporsional.
2. Pelatih dapat melaksanakan Program
latihan dengan baik dan benar.
3. Pelatih mampu melakukan evaluasi
sesuai dengan ketentuan PSSI, AFF,
AFC danFIFA.
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ABSTRAK
Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari manajemen pembelajaran
pendidikan agama islam di UPT MPK Universitas Sriwijaya tahun 20172018, dengan metode yang
di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaiamana manajemen pembelajaran pendidikan agama islam di UPT MPK
universitas sriwijaya ini yang dimulai dari merencanakan (Planning), mengorganisasikan
(Organizing), menggerakkan (Actuanting) dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran pendidikan
agama islam di UPT MPK universitas sriwijaya tesebut, serta untuk mengetahui kendala dari
pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya kegiatan ini telah
menerapkan prinsip manajemen pembelajaran yang telah baik, walaupun masih mengalami kendala.
Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan misalnya bagaimana UPT MPK merecanakan kegiatan
apa saja yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan khususnya pembelajaran pendidikan
agama islam. Kemudian mengorganisasikan dan menggerakkan kegiatan tersebut supaya berjalan
sebagaimana mestinya serta mengevaluasi terhadap program tersebut. Adapun kendalanya
masalah keuangan bagi dosen LB (Luar Biasa) dalam penggajian, sarana dan prasarana yang masih
kurang dan terkadang info yang lambat nyampei ke dosen pendidikan agama islam.
Kata kunci: manajemen, pendidikan, agama islam

ABSTRACT
This study will explain how the implementation of the management of Islamic religious
education learning at UPT MPK Sriwijaya University in 2017, with the method used in this study is a
qualitative research method. The purpose of this study was to find out how the management of
Islamic religious education learning in UPT MPK Sriwijaya University which starts from planning,
organizing, actuating and evaluating Islamic religious education learning activities at the University
of Sriwijaya UPT MPK, and to find out the constraints of its implementation.The results of the study
indicate that in principle this activity has implemented the principles of learning management that
have been good, although still experiencing problems. This can be seen from the planning process,
for example, how the UPT MPK plans what activities will be carried out over the next year, especially
the learning of Islamic religious education. Then organize and mobilize these activities to run as they
should and evaluate the program. The constraints on financial problems for LB lecturers
(Extraordinary) in payroll, facilities and infrastructure are still lacking and sometimes the information
is slow to go to the lecturer in Islamic religious education.
Keyword: management, education, islamic religion
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PENDAHULUAN
Pendidikan Agama Islam adalah
upaya sadar dan terencana dalam
menyiapkan anak untuk mengenal,
memahami,
menghayati,
hingga
mengimani, ajaran agama Islam,
dibarengi dengan tuntunan untuk
menghormati penganut agama lain dalam
hubungannyaN dengan kerukunan antar
umat beragama hingga terwujud
kesatuan dan persatuan bangsa.
Perkembangan agama pada seseorang
sangat ditentukan oleh pendidikan dan
pengalaman hidup sejak kecil, baik dalam
keluarga, sekolah, maupun dalam
lingkungan masyarakat terutama pada
masa pertumbuhan perkembangannya.
Oleh sebab itu, seyogianyalah Pendidikan
Agama Islam ditanamkan dalam pribadi
anak sejak lahir bahkan sejak dalam
kandungan dan kemudian hendaklah
dilanjutkan pembinaan pendidikan ini di
sekolah, mulai dari taman kanak-kanak
sampai dengan perguruan tinggi.
Universitas Sriwijaya merupakan
salah satu perguruan Tinggi Umum yang
sejak tanggal 1 Februari 1995 semua
kegiatan administrasi dan akademik di
selenggarakan di kampus Indralaya Ogan
Ilir yang secara resmi di resmikan oleh
Presiden Soeharto. Menurut Panduan
Akademik
Universitas
Sriwijaya
menyatakan bahwa Lembaga pendidikan
ini memiliki visi yakni menjadikan
Universitas Sriwijaya sebagai perguruan
tinggi yang terkemuka dan berbasis riset
yang unggul dalam berbagai ilmu,
teknologi, dan seni pada tahun 2025.
Adapun salah satu misinya yaitu
untuk menghasilkan mahasiswa yang
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berkualitas, berakhlak mulia, berbudaya,
bersemangat ilmiah, menguasai serta
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

mampu
mempergunakan
ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
Salah satu unit pelaksana teknis
yang ada di universitas sriwijaya yaitu
Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (UPT –
MPK). Yang tujuannya untuk memupuk
rasa kebersamaan mahasiswa di
lingkungan Universitas Sriwijaya melalui
kuliah MPK bersama, mengubah citra
UPT-MPK sebagai penyedia tenaga kerja
(dosen) sekedar untuk memenuhi
tuntutan kurikulum menjadi wadah
pemersatu antara mahasiswa universitas
sriwijaya melalui kegiatan keagamaan,
sosial budaya dan lain-lainnya, lebih
memperdayakan dosen-dosen MPK yang
selama ini berada di bawah fakultas /
jurusan di lingkungan universitas sriwijaya
melalui wadah UPT-MPK, memupuk
silaturrahmi antar dosen MPK yang
sekaligus mengurangi juga rasa
kesenjangan antar sesama melalui UPT –
MPK dan ikut serta dalam mewujudkan
tujuan pendidikan nasional yang
tercantum pada Undang-undang Republik
Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang
sistem Pendidikan Nasional BAB II dasar
fungsi dan tujuan ayat (1) dan (2) sesuai
dengan Buku Pedoman UPT-MPK tahun
2014 yang menyatakan bahwa salah satu
matakuliah yang ada di bawah UPT-MPK
adalah matakuliah Pendidikan Agama
Islam.
Pendidikan [5] dalam wacana
keislaman lebih popular dengan istillah
tarbiyah, ta’lim, ta’dib, riyadhah, irsyad
dan tadris. Masing-masing memiliki
keistimewaan
tersendiri,
namun
kesemuanya akan memiliki makna yang
sama jika disebut salah satunya, karena
sudah mewakili yang lainnya.
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Menurut Omar Muhammad alToumi al-Syaibani mendefenisikan
pendidikan Islam merupakan suatu
proses mengubah tingkah laku individu
pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan
alam sekitarnya, dengan cara pengajaran
sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai
profesi di antara profesi-profesi asasi
dalam masyarakat. Pengertian ini lebih
menekankan pada perubahan tingkah
laku, dari yang buruk menjadi yang lebih
baik, dari yang minimal menuju maksimal,
dari yang potesial menjadi actual, dari
yang pasif menuju yang aktif. Hal tersebut
dapat di tempuh dengan cara pengajaran.
Tugas pengajaran islam senantiasa
bersambung dan tanpa batas, hal
tersebut karena pengajaran agama islam
merupakan proses tanpa akhir sejalan
dengan consensus universal yang di
tetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.
Pengajaran ang terus menerus inilah di
kenal dengan istillah ”Minal Mahdi
ilallahdi/dari buaian sampai ke liang lahat.
Atau kita kenal dengan pendidikan
sepanjang hayat.
Dalam prakteknya pengajaran
pendidikan agama islam yang ada di
UPT-MPK
Universitas
Sriwijaya
terkadang
masih
ada
kendala
menyebabkan
jadi
permasalahan.
Diantaranya jumlah angka kreditnya yang
sangat minim yakni 2 SKS, jadi seorang
mahasiswa yang menempuh jenjang S1
selama empat tahun, ia akan menerima
perkuliahan PAI hanya satu semester
atau 14 kali tatap muka, keterbatasan
waktu perkuliahan satu kali seminggu
tatap muka padahal materi yang sangat
luas karena materi pendidikan Agama
Islam mencakup materi tentang akhlak,
aqidah, sejarah, fiqh, al-qur;an hadist dan
bidang ilmu lainnya yang juga sudah
menjadi disiplin ilmu sendiri, dalam PAI di
cakup menjadi satu.
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Secara umum di dapatkan bahwa
dalam perencanaan dari system
pembelajaran yang ada di UPT MPK
tahun 2014 sudah cukup baik [2],
begitupun
pengorganisasian,
pelaksanaan ataupun pengawasannya
(POAC), walaupun masih mengalami
kendala, misalnya; masih adanya
pembagian kelas yang tidak seimbang
antara semester ganjil dan genap, hal ini
terjadi juga pada pada matakuliah
pendidikan agama islam. Data yang ada
pada semester ganjil ada 55 kelas
dengan dosen 8 orang sedangkan pada
semester genap tidak ada lagi matakuliah
pendidikan agama. Begitu juga pada
tahun 2011/2012, pada semester ganjil
ada 53 kelas yang diasuh oleh 14 dosen
agama termasuk non muslim dan pada
semester genap hanya ada 14 kelas yang
di asuh oleh 9 orang dosen agama.
Padatnya materi dan sedikitnya
waktu yang tersedia mengakibatkan
dosennya kewalahan dalam mengejar
target kurikulum yang harus selesai di
sampaikan kepada mahasiswa dalam
satu semester, sehingga pembelajaran
kurang noormatif dan aplikatif [1]. Materi
pun di sampaikan banyak dengan sistem
ceramah, sebab dengan ceramah bisa di
pandang sebagai cara yang efektif dalam
mengatasi waktu. Dalam proses
pembelajarannya
cenderung
menekankan pada pembelajaran kognitif
saja padahal perlu afektif dan
psikomotorik
(skill).
Sedangkan
pendidikan mencakup kognitif, afektif dan
psikomotorik.
Permasalahan lain juga muncul
idealis atas ajaran islam sering kali di
hadapkan dengan realitas yang terjadi di
lapangan bertolak belakang. Dalam
materi PAI sangat dianjurkan nilai-nilai
kejujuran, perdamaian dan solidaritas
sosial, namun apa yang kita saksikan di
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media massa berita tentang korupsi dan
lain sebagainya, perkuliahan sering di
anggap sebagai basa basi karena
kenyataannya yang berada di luar
kampus, terjadi praktek yang kontradiktif.
Seorang mahasiswa pun pernah polos
mengakui bahwa kalau ia hadir di ruang
kuliah PAI, ia merasa semakin sadar akan
makna hidup di dunia, dan akan
selanjutnya
bersemangat
untuk
menerapkan atau mengamalkan ajaran
islam, namun kembali bingung dan
terbawa oleh arus pergaulan dan
lingkungan tempat ia tinggal ketika ia
kembali ke tempat kosnya, sehingga ia
merasa sulit dan berat sekali
menerapakan nilai-nilai agama.
Perkembangan iptek yang sangat
cepat kadang kala menggeser nilai
tatanan adat, budaya bahkan agama.
Sebagai contoh ketika di ruang kuliah
seorang dosen bisa di interupsi oleh
seorang mahasiswa dengan bunyi tut tut
tut dari handpone nya yang ukurannya
lebih kecil dari saku karena menerima
telepon atau sms dari temannya. Iptek
juga berdampak pada moderisasi dan
globalisasi, yang sangat beragam
bentuknya mulai dari fun, food dan
fashion, sehingga dalam hubungannya
dengan PAI bahwa dalam pembelajaran
PAI tidak diragukan lagi di tantang untuk
melakukan pembenahan.
Belum
lagi
permasalahan
metodologi pengajaran PAI. Selama ini di
tempuh dengan mengandalkan metode
konvesional, seperti ceramah, Tanya
jawab atau tugas terstuktur. Hal ini
menyebabkan ruang kelas kurang
dinamis dan kurang menyenangkan.
Terlebih lagi anggapan sementara dari
mahasiswa bahwa
materi yang
disampaikan sudah di pelajari ketika di
bangku SMA, atau sering dengar
ceramah di masjid atau media elektronik.
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Kondisi seperti ini mengakibatkan si
mahasiswa
akan
meremehkan
perkuliahan PAI.
Melihat permasalahan yang muncul
dalam perkuliahan PAI tersebut maka ada
beberapa alternatif yang mungkin dapat di
tempuh dalam mengatasi problematika
perkuliahan PAI tersebut. Diantaranya;
alokasi waktu yang sedikit maka dapat
ditambah dengan tugas terstruktur, baik
individual ataupun kolektif, berupa tugas
meringkas, menganalisis artikel, jurnal,
mencermati ceramah agama Islam yang
di sampaikan lewat televise, radio
ataupun pengajian, merensensi buku dan
lain-lain. Atau bisa berkoordinasi dengan
dosen PAI yang lain, pimpinan fakultas
atau lembaga kemahasiswaan untuk
dapat di bentuk program pendampingan
Agama Islam atau di kenal dengan istillah
mentoring (AMKAI), yang tempatnya bisa
di masjid atau di dalam kelas sendiri. Dan
materi dalam kegiatan mentoring tersebut
harus terintegrasi dalam perkuliahan PAI.
Artinya dapat menyeimbangkan antara
pemahaman PAI secara normative
sekaligus aplikatif. Dari ringkasan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti
pada tahun 2012 di temukan bahwa
dalam kegiatan AMKAI ini sudah cukup
baik karena dalam pelaksanaannya
sudah menerapkan sistem manajemen
yang
baik
mulai
perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasannya walaupun masih ada
yang perlu di tingkatkan.
Melihat permasalahan yang sangat
kompleks tersebut peneliti ingin melihat
bagaimana penerapan manajemen
pembelajaran PAI di UPT MPK
Universitas Sriwijaya.
Berdasarkan pada latar belakang di
atas, peneliti membuat rumusan masalah
yang hendak diteliti sebagai berikut (1)
bagaimana penerapan pelaksanaan
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manajemen pembelajaran PAI di UPT
MPK Universitas Sriwijaya Indralaya
tahun 2017/2018?, (2) apa faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pelaksanaan
manajemen pembelajaran PAI di UPT
MPK Universitas Sriwijaya Indralaya
tahun 2017/2018.
METODE
Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.
Data primer dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dengan informan
kunci (key informan). Informan ditentukan
secara purposif dengan menentukan
siapa-siapa saja yang menjadi informan
sesuai dengan kriteria terpilih yang
relevan dengan masalah penelitian.
Informan penelitian:
1) Kepala UPT MPK Universitas
Sriwijaya di Indralaya.
2) Kepala Bidang Pendidikan Agama
(Kabid Agama) Universitas Sriwijaya
di Indralaya
3) Staf dan karyawan UPT MPK
Universitas Sriwijaya di Indralaya
4) Dosen Pendidikan Agama Islam
Universitas Sriwijaya di Indralaya
Mahasiswa yang ikut perkuliahan
Pendidikan Agama Islam Universitas
Sriwijaya di Indralaya
Teknik Triangulasi
Triangulasi dengan sumber adalah
memandingkan dan mengecek (cross
check) balik derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui waktu
dan alat yang berbeda dalam penelitian
kualitatif [4]. Tiangalusi sumber pada
Penelitian ini adalah peneliti melakukan
cross check hasil wawancara yang
dilakukan pada sumber informasi.
Teknik Analisis Data
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Teknik analisis data yang dilakukan
melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
1) Data yang didapat oleh peneliti
diorganisasikan dan diatur sesuai
dengan kebutuhan.
2) Data yang diperoleh dibaca dan
dipahami secara keseluruhan.
3) Melakukan kategorisasi data, yaitu
menganalisis secara rinci data dan
informasi yang ada.
4) Melakukan deskripsi atau gambaran
umum dari data yang didapat.
5) Merepresentasikan gambaran umum ke
dalam
narasi
kualitatif
untuk
mengungkapkan temuan analisis.
HASIL
UPT MPK merupakan singkatan
dari Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian. Sedangkan
Mata Kuliah Pengembangan kepribadian
merupakan kelompok bahan kajian dan
pelajaran
untuk
mengembangkan
manusia Indonesia yang beriman dan
bertaqwa terhadap TUhan Yang Maha
Esa dan Berbudi luhur, berkepribadian
mantap dan mandiri serta mempunyai
rasa tanggung jawab kemasyarakatan
dan kebangsaan berdasarkan Buku
Pedoman FKIP Universitas Sriwijaya
tahun 2008. Hal ini sesua dengan
keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia No.232/U/2000
tentang pedoman penyusunan kurikulum
pendidikan tinggi dan penilaian hasil
belajar mahasiswa, pada bab 1 ketentuan
umum, pasal 1 dan 7. Dan pada Bab IV
kurikulum inti dan kurikulum Instruksional
pada ayat 1 menyatakan bahwa:
kelompok MPK pada kurikulum inti yang
wajib diberikan dalam kurikulum setiap
program studi terdiri atas Pancasila,
pendidikan Agama dan pendidikan
kewarganegaraan, dan pada ayat 2
dalam kelompok MPK secara institusioanl
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dapat termasuk Bahasa Indonesia,
Bahasa inggris, ilmu Budaya Dasar (IBD),
Ilmu Alamiah Dasar (IAD), filsafat ilmu,
olahraga dan sebagainya.
Mata Kuliah MPK yaitu
membantu mahasiswa memantapkan
kepribadiannya agar secara konsisten
mampu mewujudkan nila-nilai dasar
keagamaan dan kebudayaan, rasa
kebangsaan dan cinta tanah air
sepanjang hayat dalam menguasai,
menerapkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan dan seni yang dimiliki
mahasiswa dengan rasa tanggung
jawab.
Visi, Misi, dan Tujuan MPK
Menjadi Unit Pelaksana Teknis
Mata
Kuliah
Pengembangan
Kepribadian “yang menghasilkan lulusan
beriman, berkepribadian dalam suasana
kebangsaan” [6].

a)

b)
c)
d)

e)

untuk sekedar memenuhi tuntutan
kurikulum menjadi wadah pemersatu
antara mahasiswa Unsri melalui kegiatan
keagamaan, sosial budaya dan lainnya.
c. Lebih memperdayakan dosen MPK yang
selama ini berada di fakultas/jurusan di
lingkungan universitas sriwijaya melalui
wadah UPT-MPK.
d. Memupuk silaturrahmi antara dosendosen MPK sekaligus mengurangi juga
rasa kesenjangan antara sesame melalui
UPT MPK
e. Ikut mewujudkan tujuan pendidikan
nasional yang tercantum pada Undangundang RI no.20 tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional. [2].

Misi
Adapun misinya:
Melaksanakan proses pembelajaran mata
kuliah pengembangan kepribadian yang
berkualitas;
Melakukan pemantauan kualitas proses
pembelajaran;
Memberikan layanan berkualitas kepada
stakeholder;
Peningkatan kompetensi pengajar Mata
Kuliah Pengembangan Kepribadian
melalui Workshop dan TOT;
Monitoring dan Evaluasi proses
pembelajaran; [6].

Tujuan
Adapun tujuan dari UPT MPK yaitu:
a. Memupuk rasa kebersamaan mahasiswa
I lingkungan Universitas Sriwijaya melalui
kuliah MPK bersama
b. Mengubah citra UPT-MPK sebagai
penyedia pengajar (dosen) tidak hanya
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

Tempat dan Waktu Perkuliahan
Tempat perkuliahan dilaskanakan
di ruang UPT-MPK samping gedung
perpustakaan Unsri. Namun untuk khusus
Mata kuliah di adakan di Masjid AlGhazali Unsri Indralaya.
Metodologi Pembelajaran
Pendekatan yang di gunakan
adalah
menempatkan
mahasiswa
sebagai subjek pendidikan, mitra dalam
proses pembelajaran. Hal tersebut
berbentuk kuliah tatap muka secara
bervariasi, pembelajaran cooperative
learning, ceramah, dialog kreatif(diskusi),
metode studi kasus, penugasan mandiri,
seminar kecil dan berbagai kegiatan
lainnya.
Evaluasi Hasil Belajar
Keberhasilan belajar mahasiswa di
kelompokkan dalam kategori : baik sekali
(A/86-100), Baik (B/71-85), cukup (C/5670), kurang (D/41-55) dan jelek (0-40).
mahasiswa yang dapat mengikuti ujian
akhir mereka yang pertemuannya tidak
boleh kurang dari 80% dari tatap muka
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yang sekurang-kurangnya 12 kali tatap
muka.
Adapun pendekatan yang di
gunakan dalam penilaian berupa:
a. Penilaian Acuan Norma (PAN)
b. Penilaian Acuan Patokan (PAP)
c. Gabungan PAN dan PAP
Dan untuk pembobotan nilai akhir
matakuliah di dapat dari 3 komponen ,
yaitu nilai tugas 25%, UTS 35% dan UAS
45%.
Segala kebutuhan operasional di
MPK
tergantung
kepada
pihak
Universitas yang berasal dari dana DPU
dan sumber-sumber lainnya.
Tugas Tenaga Administrasi pada UPTMPK.
Dalam pelaksanaan sehari-hari di
UPT MPK, ada pembagian yang jelas
terhadap kerja yang ada di MPK. Di
antaranya:
a. 1 orang kasubag TU bertugas:
a) Menyusun konsep program kerja
subbagian
b) Menyusun instrumen pengumpulan
dan pengelolahan data dosen dan
pegawai
c) Melaksanakan fasilitasi penerapan
pedoman pelaksanaan kebijakan
dari atasan langsung
d) Memonitor, menghimpun dan
mengevaluasi
ketatausahaan,
kerumah
tanggaan
dan
perlengkapan
e) Memerikasa kehadiran dosen dan
staf
f) Memeriksa surat-suat, baik surat
masuk dan keluar
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh atasan
h) Menginventaris barang ATK dan
barang yang tetap
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b. 1 orang tenaga komputer & data
Mahasiswa, bertugas:
a) Mengetik surat – surat kedinasan
b) Mengetik LAKIB, TOR, RKA-KL,
RKA-AT, laporan tahunan
c) Menginventaris dan mengetik laporan
ATK
d) Merawat
dan
mengupgrade
komputer, leptop dan projektor
e) Membuat daftar hadir kepala,
sekretaris, kepala bidang, staf dan
dosen
f) Mengetik nama dosen, membuat
pasword dan username ke dalam
afikasi
SIMAK
unsri
dan
membagikannya
g) Mengetik usul SK dosen Pengasuh
matakuliah UPT-MPK Unsri dan
membagikannya
h) Melaksanakan tugas yang diberikan
atasan lainnya.
c. 1 orang bendahara pengeluaran
pembantu, bertugas:
a) Memberikan layanan administrasi
kepegawaian di lingkungan MPK
b) Menyiapkan bahan dan dokumen
layanan tata usaha kepegawaian
c) Merekap daftar hadir dosen mengajar
d) Menyiapkan permintaan honor
pejabat di MPK
e) Menyiapkan permintaan honor dosen
f) Menyiapkan data keuangan dalam
mengambil dan membagikan honor
pejabat dan dosen MPK unsri
g) Menyiapkan SPJ keuangan
h) Membuat laporan keuangan kepala
MPK setiap bulan
i) Mengjukan permintaan dana UP
j) Membuat SPJ dana UP
k) Melaporkan pelaksanaan tugas
kepada
atasan
sebagai
pertanggungjawaban
l) Melaksananakan tugas kedinasan
lain yang diberikan atasan.
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d. 1 orang urusan akademik & tata
usaha, bertugas:
a) Memproses surat masuk sesuai
dengan prosedur untuk tertib
administrasi
b) Memproses surat keluar sesuai
dengan ketentuan prosedur agar tertib
administrasi
untuk
kelancaran
penyampaian
c) Menata arsip surat dan dokumen lain
sesuai dengan ketentuan prosedur
agar tertib administrasi
d) Melayani peminjaman arsip surat dan
dokumen lain sesuai ketentuan
e) Memberikan layanan administrasi
kepegawaian di lingkungan MPK
f) Menyiapkan bahan dan dokumen
layanan tata usaha kepegawaian
g) Melaporkan pelaksanaan
tugas
kepada
atasan
sebagai
pertanggungjawaban
h) Melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh atasan
i) Membuat
absen
dosen
dan
mahasiswa
j) Melayani permintaan data dosen yang
mengajar
k) Melayani layanan kepada mahasiswa
yang nilainya tidak keluar
l) Memilah DPNA per matakuliah
m) Mengatus DPNA ke fakultas
n) Mengarsipkan DPNA
o) Mengantar surat dinas
e. 2 orang pembantu pelaksana,
bertugas:
a) Menyediakan absen dosen
b) Menyiapkan LCD d tiap ruang kuliah
c) Menyusun dafta kebutuhan dan
menyediakan ATK
d) Menginfentais BMN sesuai dengan
ketentuan tertin administrasi
e) Membersihkan ruang kuliah
f) Memberiskan lapangan parkir
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g) Memberikan layanan kebutuhan ATK
untuk kelancaran tugas belajar
mengajar
h) Mengatur pintu ruangan adminstrasi
dan ruang kuliah
i) Merawat dan mengontrol isntalasi air
j) Membuat surat untuk pengajuan
perbaiakn instalansi air
k) Memelihara dan barang-barang
inventaris kantor dan melaporkan ke
atasan apabila perlu perbaikan
l) Mendata surat kluar masuk untuk
mendisposisi surat masuk
m) Membuat surat perbaikan kendaraan
dinas roda dua dan empat
n) Mengajukan
surat
perbaikan
kendaraan dinas roda dua dan empat
o) Mengantar surat – surat kedinasan
p) Menindak lanjuti surat keluar dan
membantu tugas-tugas lain.
PEMBAHASAN
Mencermati
fungsi–fungsi
pengelolaan yang diimplementasikan
dalam pembelajaran PAI di UPT-MPK
Universitas
Sriwijaya
berdasarkan
dokumentasi dan observasi yang
dilakukan
selama
penelitian
ini
berlangsung dapat dikemukan sebagai
berikut.
A. Perencanaan (Planning)
Perencanaan dari sistem manajemen
dalam pembelajaran PAI di UPT-MPK
Universiatas
Sriwijaya
merupakan
langkah pertama yang harus benar-benar
diperhatikan oleh pimpinan. Sebab,
sistem perencanaan yang meliputi
penentuan tujuan, sasaran, dan target
harus didasarkan pada situasi dan kondisi
sumber daya yang dimiliki. Perencannan
tersebut hendaklah tersusun rapi,
sistematis dan rasional, agar muncul
pemahaman yang cukup mendalam
terhadap perencanaan itu sendiri.
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Dari rumusan tujuan tersebut nampak
jelas bahwa kegiatan di UPT-MPK
Universitas Sriwijaya sangat menekankan
rasa
kebersamaan,
memupuk
silaturahmi, kerena hal ini bisa dirasakan
oleh dosen-dosen yang mengajar di UPTMPK Universitas Sriwijaya yang berbeda
fakultas dan jurusan namun ketika
mengajar di UPT-MPK mereka bisa
bertemu, sehingga bisa menambah
silaturrahmi antara dosen tersebut.

Pelaksannan
perencanaan
(Planning) dalam pembelajaran PAI di
UPT-MPK Universitas Sriwijaya sudah
cukup baik, hal ini dapat dilihat dari
langkah-langkah yang perencanaan yang
dilakukan dalam kegiatan tersebut
dituntut untuk merencanakan arah dan
tujuan mulai dari: a) visi dan misi, b)
tujuan, c) kurikulum, d) pengelolaan, e)
peningkatan kualitas dosen.

c. Kurikulum

a. Penentuan visi dan misi

Penetapan kurikulum merupakan
salah satu kebijakan yang diambil untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penentuan visi dan misi merupakan
bagian dari planning yang harus
dilakukan dalam penerapan fungsi
manajemen. Visi merupakan petunjuk
arah yang akan dilakukan dan sebagai
alat untuk mencapai suatu tujuan.
Perumusan visi dan misi UPT-MPK
Universitas Sriwijaya dilaksanakan
bersama, artinya dalam hal ini tidak hanya
terpaku pada ketua saja. Dengan
demikian kegiatan ini telah menetapkan
visi dan misi yang merupakan salah satu
fungsi manajemen.

d. Pengeloalaan

Dalam
hal
pengelolaan
di
pembelajaran PAI UPT-MPK Universitas
Sriwijaya dalam hal ini juga terdapat
pembagian tugas (kerja) dan tanggung
jawab bersama, dan pembagian kerja dan
tugas dari unit-unit kerja pada umumnya
sudah jelas.
e. Peningkatan Kualitas Dosen

Dalam hal peningkatan kualitas
dosen dalam kegiatan pembelajaran PAI
di UPT-MPK Universitas Sriwijaya bisa
dilihat ketika diadakan pelatihan, seminar,
dan workshop yang berwawasan
karakter, walaupun kegiatan tersebut
belum maksimal.
Untuk lebih jelasnya praktek
manajemen dari fungsi planning pada
pembelajaran di UPT-MPK Universitas
Srwijaya dapat dilihat pada bagan berikut:

b. Tujuan

Tujuan merupakan bagian dari
planning yang merupakan salah satu
fungsi manajemen, artinya penetapan
tujuan pada di UPT-MPK Universitas
Sriwijaya merupakan bagian yang tak
terpisahkan dalam fungsi manajemen.

Penentuan Visi
dan Misi
Tujuan
Peningkatn
Kualitas Tutor

Planning
Kurikulum
Pengelolaan

Gambar 1. Analisis Proses Pelaksanaan Planning Pembelajaran Asistensi Mata Kuliah Agama
Islam
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Bagan tersebut menggambarkan
proses pelaksanaan planningg pada
pembelajaran PAI di UPT-MPK
Universitas
Sriwijaya.
Proses
pelaksanaannya dilaksanakan dengan
menentukan visi dan misi yang menjadi
arah dan tujuan yang hendak dicapai.
Setelah itu visi dan misi tersebut
direalisasikan kedalam tujuan dan
di implementasikan kedalam kurikulum
pendidikan selanjutnya dan pencapaian
planning tersebut dilaksanakan melalui
pengelolaan yang baik dan terencana
sesuai dengan visi dan misi yang telah
ditetapkan.
B. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian pada kegiatan
pembelajran PAI di UPT-MPK Universitas
Sriwijaya ini dapat dijalankan dengan
memanfaatkan segala potensi yang ada
yaitu dengan menerapkan disiplin dan
tanggung jawab terhadap tugas masingmasing dan pendelegasian wewenang.
Adapun
langkah-langkah
yang
dilakukan dalam pengorganisasian
anatara lain mencakup :
1. Perincian
pekerjaan
yang
merupakan untuk menentukan
tugas-tugas apa yang harus
dilakukan untuk mencapai tujuan
yang efisien dan efektif.
2. Merincikan pembagian kerja apa
yang akan dilakukan, mengatur
pembagian tugas dan wewenang
yang disertai dengan tanggung
jawab.
3. Menggabungkan pekerjaan dengan
para anggota saling berkaitan.
4. Menempatkan mekanisme kerja
untuk mengkoordinasikan pekerjaan
dalam satu kesatuan yang harmonis.
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

5. Melakukan
monitoring
dan
penyesuaian
untuk
mempertahankan dan meningkatkan
efektivitas.
Kesemuanya itu dalam menetapkan
dan memutuskan serta menjalankan
peranan tersebut dilakukan dengan
sistem musyawarah dan tanggung jawab
sesuai dengan tugas dalam bidangnya
maing-masing. Hal itu dapat dilihat dari
bagan berikut ini:

Perencanan Pekerjaan
Pembagian Kerja

Penyatuan Pekerjaan

Kondisi Pekerjaan

Monitoring
Gambar 2. Analisis Hasil
Pengorganisasian Pembelajaran Di UPTMPK Universitas Sriwijaya

Mencermati sistem pengorganisasian
dalam bagan tersebut merupakan realitas
sistem pengorganisasian yang dilakukan
pada pembelajaran PAI di UPT-MPK
Universitas Sriwijaya dijalankan dengan
memanfaatkan segala potensi yang ada,
yaitu melakukan perincian pekerjaan
sehingga setelah itu dibentuknya
pembagian kerja atau tugas dan
wewenang masing-masing. Setelah itu
dilakukan penggabungan pekerjaan
secara efisien sehingga terkoordinasinya
pekerjaan dalam satu kesatuan yang
harmonis dan langkah terakhir melakukan
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monitoring dan mengambil langkahlangkah
penyesuaian
untuk
mempertahankan
sehingga
berkelanjutan. Dengan demikian akan
terjadi kesinergian, sehingga problemaproblema dapat terselesaikan dengan
mudah.
C. Penggerakan (Actuating)
Adapun langkah-langkah yang
ditempuh dalam menggerakan roda
kepemimpinan dapat dibagi menjadi dua
macam, yaitu :
1. Internal, hal ini berkaitan dengan
dosen dan tenaga administrasi.
2. Sedangkan eksternal berkaitan
dengan mahasiswa dan mahasiswi,
berupa penggerakan agar mereka
memiliki karakter / akhlakuk karimah
Maka secara singkat dalam
penggerakan (Actuating) kegiatan
pembelajaran PAI di UPT-MPK
Universitas Sriwijaya ini telah
dilakukan walaupun belum maksimal
karena terbatas pada dosen, tenaga
administrasi dan mahasiswa/I, belum
kepada
yang
lain
misalnya
masyarakat ataupun pemerintah.
Namun paling tidak kepada pihak
akademik dalam hal ini UNSRI sendiri.
D. Pengawasan (Controlling)
Pengawasan
terhadap
perencanaan, pengorganisasian, dan
penggerakan bertujuan untuk menilai
komponen-komponen
manajemen
tersebut tercapai sesuai dengan tujuan
dan target yang hendak dicapai dalam
suatu kurun waktu yang telah ditentukan.
Maka fungsi pengawasan dalam hal ini,
untuk mengefektifkan sistem roda
lembaga
dengan
melihat
dan
mengevaluasi hasil dari kegiatan
pembelajaran PAI di UPT-MPK Universita
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Srwijaya ini yang mana nantinya akan
dirumuskan langkah langkah inovatif
dalam meningkatkan mutu dan kualitas
dari pendidikan tersebut.
Kaitannya dengan pengawasan
yang ada dalam kegiatan ini terhadap
semua aktivitas dan kinerja yang
dilakukan oleh dosen, apakah telah
mencapai sesuai dengan tujuan renncana
yang telah ditetapkan sebelumnya atau
tidak dengan menetapakan standar
pelaksanaan pekerjaan bagi semua
aktivitas
dan
kinerja
tersebut.
Pengawasan ini dilakukan secara
kontinue terhadap program yang telah
ditetapakan hal ini bisa dilihat ketika rapat
mengevaluasi terhadap kinerja dosen
mungkin ada dosen yang berhalangan
hadir sehingga hanya memberikan tugas
kepada mahasiswa, atau mengingatkan
ketika ingin mengentri nilai jangan sampai
terlewat batas yang telah ditentukan
karena sistem penilaian langsung
diberikan kepada maing-masing dosen.
Dengan demikian pada umumnya
bahwa
pelaksanaan
fungsi-fungsi
manajemen
dalam
kegiatan
pembelajaran PAI di UPT-MPK
Universitas Sriwijaya ini telah mengacu
pada
prinsip-prinsip
pelaksanaan
manajemen dengan melakukan apa yang
dinamakan
dengan
planning
(perencanaan),
Organizing
(pengorganisasian),
actuating
(penggerakan),
dan
controlling
(pengawasan), sebagaimana disingkat
dengan istilah POAC.
E. Kendala
dalam
Pelaksanaan
Pembelajaran di UPT-MPK
Dalam pelaksanaan pengolahan
pembelajaran di UPT-MPK Universitas
Sriwijaya ternyata masih ada
mengalami kendala, diantaranya :
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1. Keuangan,
untuk
pembiayaan
pelaksanaan pembelajaran di UPTMPK Universitas Sriwijaya diperoleh
langsung dari pihak universitas.
Sistem penggajian dosen-dosen yang
mengajar di UPT-MPK tidak setiap
bulan tapi dua bulan sekali bahkan
empat bulan setelah berakhir
perkuliahan sehingga terkadang
dosen-dosen
yang
mengajar
mengeluh dengan kondisi demikian.
Hal ini di rasakan bagi dosen yang
berstatus LB .
2. Masih adanya pembagian kelas antara
semester ganjil dan genap tidak
seimbang.. Hal ini bisa ditemukan
pada mata kuliah pendidikan agama
Islam pada semester ganjil sebanyak
lebih kurang 55 kelas yang dibimbing
sebanyak 8 dosen (dua orang dosen
PNS, dua orang dosen CPNS, dua
Honorer, dan dua berstatus Luar
Biasa). Sehingga dalam pembagian
kelas ada yang banyak dan ada yang
4. Informasi dari rektorat terkadang
lambat sampai di UPT-MPK. Hal ini
dapat dilihat ketika ada hibah
pengadaan buku ajar namun berita

sedikit (data terlampir di SK
mengajar). Dan untuk semester genap
tidak banyak lagi, hal ini kemungkinan
kurikulum di program studi yang ada di
Universitas Sriwijaya ini banyak
memprogramkan mata kuliah agama
islam tesebut harus diikuti di semester
ganjil sehingga dosen agama islam
kewalahan. Dan sebagai kasus juga
pada semester ganjil dan genap tahun
ajaran 2011/2012. Pada semester
ganjil mata kuliah agama sebanyak 53
kelas yang diasuh oleh 14 dosen
agama sedangkan pada semester
genap mata kuliah agama hanya 14
kelas yang diasuh oleh 9 dosen
agama (data didapat dari lampiran SK.
Rektor Unsri No.224 tahun 2011 dan
No. 053 tahun 202 tentang namanama dosen yang mengajar di MPK).
3. Sarana dan prasarana
belum
maksimal. Diantaranya LCD belum
mencukupi untuk satu ruang kelas
satu.
tersebut terlambat sampai kepada
dosen-dosen sehingga akhirnya dana
tersebut tidak bisa dipergunakan
dengan sebaik-baiknya

SIMPULAN
Pelaksanaan manajemen yang
dilakukan dalam pembelajaran PAI di
UPT-MPK Universitas Sriwijaya di
Indralaya sudah cukup baik walaupun
masih ada kendala dan perlu perbaikan
kembali dan perlu penelitian lebih lanjut
lagi.
Dalam perencanaan pembelajaran
PAI di UPT-MPK Unsri Indralaya sudah
ditetapkan pada awal sebelum kegiatan
dilaksanakan yang dilakukan dengan
rapat bersama. Hal ini ditetapkan untuk
menetapkan tugas dan kerja sama
masing-masing.
Sehingga
dalam
mewujudkan
pelaksanaan

pengorganisasian
kegiatan
pembelajarannya sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing serta
bertanggung jawab terhadap tugasnya.
Penggerakan yang dilakukan oleh
ketua dalam melaksanakan kebijakan
terlebih dahulu diadakan rapat yang
diputuskan secara bersama-sama dan
dijalankan dengan bersama-sama. Begitu
juga ketika pengevaluasian dari kegiatan
pembelajaran selama satu semester juga
bisa dilakukan bersama-sama.
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Saran
Untuk
mengembangkan
pembelajaran PAI di UPT-MPK ini
diperlukan figure pimpinan sebagai top
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leader yang lebih demokratis. Dan juga
diharapkan supaya ada kesempatan
untuk belajar atau melihat di Universitas
lain tentang bagaimana penerapan
manajemen pembelajaran PAI di UPTMPK di perguruan tinggi yang lain supaya
lebih memilik wawasan dan pengetahuan
tentang pengembangan pembelajaran
tersebut.
Persoalan
manajemen
yang
menjadi fokus perhatian dalam penelitian
ini,
disadari
belum
sanggup
mengungkapkan hal-hal yang mendalam
lebih spesifik mengenai praktek
manajemen yang diterapkan dalam dalam
penelitian ini. Hal ini semata-mata
merupakan keterbatasan penulis, baik
berupa bekal pengetahuan teoritis
maupun analitis. Oleh karena itu,
diharapkan akan ada sesuatu penelitian
lain yang mampu mengungkapkan
variabel yang lebih spesifik lagi mengenai
manajemen secara lebih baik pada masa
mendatang
khususnya
tentang
bagaimana proses pengawasan dan
evaluasi dari kegiatan pembelajaran PAI
di UPT-MPK ini. Barangkali penelitian ini
lebih tepat disebut sebagai penelitian
yang perlu ditindak lanjuti.
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KONTRIBUSI KEBERADAAN KASUS DAN DATA DALAM BUKU AJAR
EVALUASI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATERI EVALUASI
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Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan1,2
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
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ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini mendeskripsikan kontribusi keberadaan kasus dan data dalam buku
ajar mata kuliah Evaluasi Pembelajaran SD sebagai upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa
terhadap materi Evaluasi Pembelajaran SD berdasarkan respon hasil angket teman sejawat dan
dosen sebagai pengguna. Metode pengembangan buku ajar yang digunakan dalam penelitian
menggunakan model 4D. Hasil dan simpulan penelitian menunjukkan keberadaaan paparan kasus
dan data memberikan kontribusi sebesar 94% (hasil respon teman sejawat dosen) dan 96% (hasil
respon mahasiswa), sehingga dapat dinyatakan respon mahasiswa dan teman sejawat dosen
memungkinkan mampu meningkatkan pemahaman materi evaluasi. Implikasi hasil penelitian ini
memperkaya sumber belajar mahasiswa pada mata kuliah evaluasi pembelajaran SD di PGSD,
mempertajam pemahaman materi evaluasi dan meminimalisir kesalahan implementasi konsep
evaluasi pembelajaran di SD.
Kata kunci : buku ajar evaluasi, kasus dan data.

ABSTRACT
The purpose of research the contribution of the existence of cases and data in the Evaluation
Learning Elementary School textbook as an effort to improve students understanding of Learning
Evaluation material based on the responses of peer questionnaire results and lecturers as users.
The method of developing textbooks used in the study used the 4D model. The results and
conclusions of the study showed the existence of case and data exposure contributed 94% (the
results of peer lecturer responses) and 96% (student response results), so that it could be stated the
response of students and fellow lecturers allowed to improve understanding of evaluation material.
The implication of the results of this study enriches the learning resources of students in the
elementary school learning evaluation courses at PGSD, sharpens the understanding of evaluation
material and minimizes errors in the implementation of the concept of learning evaluation in the
elementary school.
Keywords : evaluation textbook, case and data

PENDAHULUAN
Ruang lingkup penelitian ini
mengenai inovasi pembelajaran yang
diajukan dalam penelitian ini adalah
menambahkan keberadaan kasus dan
data dalam buku ajar. Bagaimana bentuk
kasus dan data yang dikembangkan
dalam buku ajar evaluasi yang mampu
dijadikan sumber belajar mahasiswa yang
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

tidak hanya sekedar menguraikan konsep
materi utama (esensial) tentang evaluasi
namun juga sarat dengan materi
pendukung dan penjelas. Pengertian
evaluasi menurut Suryanto (2009)
mengatakan bahwa evaluasi merupakan
penilaian keseluruhan program, dimulai
dari perencanaan, pelaksanaan hingga
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keberhasilan suatu pembelajaran yang
pada dasarnya memuat seluruh informasi
yang selanjutnya dipergunakan untuk
menentukan
kebijaka
selanjutnya.
Evaluasi merupakan cara yang digunakan
guru
untuk
mengukur
tingkat
ketercapaian tujuan pembelajaran.
Menurut beberapa perencanaan model
pembelajaran Dick & Carry, Camp, dan
4D (Munandir, 1987) mengingat jenis
tujuan pembelajaran tertentu misalnya
karakteristik
pembelajaran
yang
memfasilitasi
prestasi
mereka
(Romizowski dalam Anderson and David,
2001:8). Mengklasifikasikan tujuan
tertentu sesuai dengan tabel taksonomi
(dimensi ilmu pengetahuan dan dimensi
proses kognitif) dalam kerangka
pembelajaran, maka membantu guru
merencanakan cara yang efektif
memfasilitasi siswa belajar dari tujuan
tersebut. Sehingga dalam hal ini
ketepatan melakukan evaluasi terhadap
tujuan pembelajaran merupakan aspek
yang mendasar dan penting. Penilaian
kompetensi
dilakukan
melalui
pengukuran indikator-indikator pada
setiap kompetensi dasar (Hosnan,
2014:387).
Banyaknya kejadian penyimpangan
implementasi evaluasi yang dilakukan
oleh guru maupun calon guru akan
berdampak pada kualitas hasil belajar.
Hal ini sesuai dengan beberapa hasil
penelitian yang pernah dilakukan
menunjukkan : pengembangan penilaian
memberikan perbedaan hasil belajar
siswa walaupun tidak signifikan. (Wiliam,
Lee, Harrison, & Black, 2004) ; instrument
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tes literasi matematika ini dapat
digunakan untuk mengukur kemampuan
literasi matematika siswa (Delyanti
Azzumarito Pulungan) ; kemampuan
mahasiswa dalam mengembangkan
perangkat pembelajaran paling rendah
sekor perolehannya adalah kemampuan
mengembangkan penilaian (Achmad
Fanani, 2016). Hasil kajian teori dan
penelitian sebelumnya yang relevan
menunjukkan adanya keterkaitan antara
strategi pembelajara, penilaian (evaluasi)
dan hasil belajar. keberadaan kasus dan
data dalam buku ajar yang dikembangkan
dalam penelitian ini banyak mengungkap
kasus penyimpangan implementasi
evaluasi yang terjadi di lapangan.
METODE
Jenis penelitian ini termasuk
penelitian pengembangan yang bertujuan
untuk mengembangkan buku ajar mata
kuliah Evaluasi hasil pembelajaran SD.
Model pengemabangan yang digunakn
adalah model 4-D, yang terdiri dari Define
(pendefinisian), Design (perancangan),
Develop
(pengembangan),
and
Disseminate (penyebaran). (Thiagarajan
dalam Ibrahim, 2001).
Adapun
tahapan
aktivitas
pengembangannya adalah sebagai
berikut :
1. Tahap 1. Analisis RPS mata kuliah
evaluasi prodi PGSD.
Pada tahap ini peneliti melakukan
analisis isi (content analysis) dan
analisis tugas (task analysis) terhadap
capaian pembelajaran yang telah
ditetapkan dalam RPS mata kuliah
Evaluasi Pembelajaran SD di PGSD
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untuk
mendapatkan
gambaran
informasi cakupan materi mata kuliah
evaluasi dan kompetensi yang harus
dikuasai oleh mahasiswa baik
kompetensi
kognitif
maupun
keterampilan yang terkait dengan
materi evaluasi pembelajaran SD.
Hasil metode analisis ini penting
mendapatkan data kebutuhan materi
baik esensial, pra sarat
dan
pendukung serta aktiivitas mahasiswa
dalam mendukung ketercapaian
materi (kompetensi kognitif) dan
keterampilan
yang
perlu
dibahas/ditulis dalam buku ajar
evaluasi yang dikembangan.
2. Tahap 2. Penetapan sistematika buku
ajar evaluasi berbasis kasus dan data.
Pada tahap ini peneliti memanfaatkan
hasil metode tahap 1 untuk
menetapkan sistematika buku ajar dan
gaya selingkung buku ajar yang
dikembangkan dalam penelitian ini.
3. Tahap 3. Pendefinisian kasus dan
data.
Kasus yang digunakan dalam bahan
buku ajar ini ditetapkan kasus-kasus
penyimpangan implementasi yang
sengaja direkayasa oleh peneliti
sebagai hasil refleksi dan proyeksi
peneliti terhadap kemungkinan rawan
terjadinya
penyimpangan
implementasi dan atau kasus-kasus
penyimpangan yang secara faktual
memang sering terjadi di lapangan.
Sedangakan metode penetapan data
yang
digunakan
dalam
pengembangan buku ajar ini
diambilkan data riil yang terkait
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dengan materi evaluasi baik berupa
soal-soal instrumen penilaian yang
digunakan oleh guru maupun hasil
penilaian yang dilakukan oleh guru
untuk mengetahui kualitas instrumen
penelitian yang dikembangkan.
4. Tahap 4. Pencarian / Penetapan
kasus dan data pendukung buku ajar
evaluasi berbasis kasus dan data.
Pada tahap ini metode yang
digunakan adalah kompilasi hasil
tugas mahasiswa tentang pencarian
beberapa contoh dan soal-soal
penilaian terkait dengan indikator
pembelajaran SD serta kumpulan soal
harian dan atau UTS/UAS buatan guru
serta hasil belajar siswa riil yang
didapatkan.
5. Tahap 5. Penulisan buku ajar
Pada langkah ini aktifitas yang
dilakukan adalah menulis sesuai
dengan sistematika, isi buku berbasis
kasus dan data yang telah terkumpul.
6. Tahap 6. Validasi buku ajar
Pada tahap ini langkah sebelum
melakukan
validasi
peneliti
mengembangkan instrumen validasi
terkait dengan isi, tampilan penulisan
buku yang dikembangkan dan bahasa
yang digunakan dalam buku ajar
evakuasi.
Adapun
peneliti
menetapkan 3 validator :
• DR. Rufi’i, M.Pd sebagai validator
kualitas isi buku ajar evaluasi
• DR. Rarasaning Satyaningtyas,
M.Pd sebagai validator isi buku
ajar, kasus dan data terkait dengan
materi evaluasi pembelajaran keSdan.
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• Drs. Bahauddin Azmy, M.Pd
sebagai validator bahasa dalam
buku ajar evaluasi.
7. Tahap 7. Implementasi buku ajar
evaluasi berbasis kasus dan data
pada
kelompok
terbatas
(mahasiswa PGSD).
Pada tahap ini implementasi
dilakukan
sebagai
metode
pelakasanaan D ke-4 dari model
4D Disemination (penyebaran)
pada kelompok terbatas teman
sejawat dosen PGSD dan
mahasiswa PGSD.
8. Tahap 8. Revisi buku ajar evaluasi
berbasis kasus dan data
Pada
tahap
ini
peneliti
melakukan
revisi
pertama
berdasarkann hasil masukkan
dari validator.
Untuk mendapatkan data respon
pengguna terhadap hasil pengembangan
buku ajar evaluasi berbasis kasus dan
data menyebarkan angket validasi dan
angket respon (teman sejawat/dosen dan
mahasiswa). Intrumen penelitian yang
digunakan diantaranya adalah angket
validasi terhadap validasi instrumen
penelitian dan angket validasi respon
kualitas isi, buku ajar, tampilan buku ajar
dan bahasa yang digunakan dalam buku
ajar. Serta angket respon teman sejawat
(dosen) dan mahasiswa.
Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis
deskripsi kualitatif yang didasarkan pada
isi butir pertanyaan dan jawaban
responden dalam angket serta teknik
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persentase jawaban responden sesuai
dengan aspek yang ditanyakan dalam
instrumen angket.
HASIL
Pada umumnya buku evaluasi
sebagai sumber belajar mahasiswa telah
banyak, namun buku ajar evaluasi yang
memiliki spesifikasi pembahasan atau
penjelasan uraian materi evaluasi yang
didasarkan pada kasus dan data
penyimpangan praktik evaluasi sebagai
basis uraian dan penjelasannya masih
belum banyak. Ada juga yang telah
mencantumkan beberapa contoh tetapi
masih dirasakan adanya kurang
koherensi antara penjelasan/uraian
materi, contoh, dan latihan yang
digunakan. Sehingga sering kurang fokus
dan terasa saling lepas. Jadi, sumber
belajar evaluasi lebih cenderung bersifat
deduktif. Buku ajar evaluasi pembelajaran
SD berbasis kasus dan data yang
diusulkan dalam makalah ini lebih
cenderung bersifat enduktif dengan
memunculkan kasus dan data terlebih
dahulu baru dilakukan uraian penjelasan
materi evaluasi terkait dengan kasus dan
data tersebut. Oleh karena itu sistematika
buku ajar mata kuliah evaluasi berbasis
kasus dan data yang digunakan meliputi:
- Paparan kasus dan data
- Bahan diskusi
- Uraian/penjelasan materi
- Lembar kegiatan mahasiswa.
Beberapa contoh kasus dan data
yang
berkaitan
dengan
hasil
pengembangan buku ajar evaluasi
pembelajaran SD sebagai berikut :
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1. Contoh Paparan Kasus dan
Paparan Data
a. Pak Eko diminta untuk membuat
instrumen penilaian oleh kepala
sekolah.
untuk
memenuhi
permintaan kepala sekolah, pak
Eko
mengambil
dan
mengumpulkan soal-soal secara
acak dari buku kumpulan soal
serta internet.
b. Kemudian pak Eko melakukan
pengukuran
ketercapaian
indikator belajar siswanya secara
mendadak.
Kasus tersebut memaparkan
seorang
guru
yang
melaksanakan evaluasi tanpa
memperhatikan prinsip-prinsip
evaluasi. Permasalahan ini
ditindaklanjuti dalam bahan
diskusi di bawah ini.
2. Contoh Bahan Diskusi
a. Bagaimana
menurut
anda
menanggapi sikap pak Eko pada
pernyataan nomor 1? Sudahkah
beliau melakukan prinsip dan
syarat penilaian pembelajaran?
b. Prinsip apa yang telah dilanggar
pak Eko?
c. Ketika pak Eko melakukan
pengukuran
ketercapaian
indikator
belajar
secara
mendadak,
apakah
hasil
pengukuran yang didapatkan
akan baik?
d. Mungkinkah pak Eko bisa
mengadakan evaluasi dengan
benar dan dapat dipertanggung
jawabkan?
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Berdasarkan kasus dan bahan
diskusi tersebut ditindaklanjuti uraian
materi sebagai pembahasan dan
penjelasan materi khususnya terkait
dengan prinsip-prinsip evaluasi.
3. Contoh Paparan Data
Pada pembahasan di sub bab
penskoran dan penilaian, testee bernama
Evi memperoleh nilai tes hasil belajar 81
(nilai). Nilai KKM yang ditetapkan oleh
guru adalah 75. Dengan demikian jika
nilai yang didapat Evi adalah 81, maka ia
dapat dinyatakan lulus atau tuntas
belajar karena nilai yang didapatkannya
sudah diatas nilai KKM yang telah
ditetapkan.
Dengan adanya contoh paparan
kasus dan data, bahan diskusi dan uraian
penjelasan menunjukkan keberadaan
kasus dan data dalam buku ajar evaluasi
pembelajaran SD tentang pembahasan
bahan diskusi dapat melengkapi uraian
materi prinsip-prinsip evaluasi yang lebih
spesifik, lebih fokus dan implementatif
karena dikaitkan dengan contoh kasus
permasalahan implementasi (prinsipprinsip evaluasi yang dilakukan Pak Eko).
Hasil penelitian yang dilakukan
dengan menyebarkan angket pada 15
orang teman sejawat dan 80 orang
mahasiswa PGSD didapatkan hasil
kontribusi sebesar 94% (hasil respon
teman sejawat dosen) dan 96% (hasil
respon mahasiswa), sehingga dapat
dinyatakan respon mahasiswa dan teman
sejawat dosen memungkinkan mampu
meningkatkan
pemahaman
materi
evaluasi.
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SIMPULAN
Berdasarkan rumusan dan masalah
dalam pembahasan makalah ini dapat
disimpulkan sebagai contoh paparan
kasus dan data yang digunakan dalam
buku ajar evaluasi pembelajaran SD ini
lebih mengarah pada penonjolan
kesalahan implementasi evaluasi yang
mungkin bisa dilakukan oleh guru.
Dan keberadaaan paparan kasus
dan data memberikan kontribusi sebesar
94% (hasil respon teman sejawat dosen)
dan 96% (hasil respon mahasiswa),
sehingga dapat dinyatakan respon
mahasiswa dan teman sejawat dosen
memungkinkan mampu meningkatkan
pemahaman materi evaluasi.
Dalam melakukan penelitian ini
peniliti memberikan saran perlu adanya
penelitian lanjutan yang lebih bersifat
implementatif buku ajar evaluasi
pembelajaran berbasis kasus dan data ini
sebagai buku sumber belajar bagi
mahasiswa. Sehingga dapat diketahui
lebih rinci dan signifikan nilai kontribusi
keberadaan buku ajar tersebut dalam
peningkatan kemampuan mahasiswa
terhadap penguasaan materi evaluasi
pembelajaran di SD.
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)
HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENDIDIK
DALAM INSTRUKSIONAL BIOLOGI DAN KEPRIBADIAN
DENGAN KEMAMPUAN KOGNITIF
Agung Gumelar1, Rusdi2, Dalia Sukmawati3
Mahasiswa Magister Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta1, Dosen Universitas Negeri Jakarta2,3

agunggumelar93mei@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kemampuan pengambilan
keputusan dengan kemampuan kognitif, kepribadian (big five personality) dengan kemampuan
kognitif, dan kemampuan pengambilan keputusan dan kepribadian secara bersama-sama dengan
kemampuan kognitif. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kabupaten
Pandeglang Provinsi Banten dengan jumlah sampel 45 pendidik. Penelitian ini mengunakan
pendekatan kuantitatif, metode dekriptif dengan teknik korelasional. Hasil dari penelitian ini
berdasarkan analisis data penelitian mengunakan uji model regresi dengan taraf signifikansi (α=
0,05) dan uji koefisien korelasi dengan uji Pearson Product Moment (α=0,05). Hasil analisis
menunjukan bahwa, Terdapat hubungan positif dengan tingkatan yang cukup kuat antara
kemampuan pengambilan keputusan dan kepribadian (big five personality) dengan kemampuan
kognitif, serta terdapat hubungan positif dengan tingkatan hubungan yang kuat antara kemampuan
pengambilan keputusan dan kepribadian (big five personality) secara bersama-sama dengan
kemampuan kognitif. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat hubungan yang positif, dan implikasi
dari peneltian ini bisa dijadikan bahan refensi dan evaluasi bagi institusi pendidikan khususnya dan
khalayak umum.
Kata Kunci: Kemampuan Kognitif, Kemampuan Pengambilan Keputusan, Kepribadian (Big Five
Personality).

ABSTRACT
This study aims to analyze the relationship between decision making abilities and
cognitive abilities, personality (big five personality) with cognitive abilities, and the ability to
make decisions and personality together with cognitive abilities. This research was
conducted in the State High School in the Pandeglang Regency of Banten Province with a
sample of 45 educators. This study uses a quantitative approach, descriptive method with
correlational techniques. The results of this study are based on research data analysis using
a regression model test with a significance level (α = 0.05) and correlation coefficient test
with Pearson Product Moment test (α = 0.05) . The results of the analysis show that, there
is a positive relationship with a level that is strong enough between decision-making ability
and personality (big five personality) with cognitive abilities, and there is a positive
relationship with the level of a strong relationship between decision-making ability and
personality (big five personality) together -same with cognitive abilities. The conclusion of
this study is that there is a positive relationship, and the implications of this research can be
used as reference and evaluation material for educational institutions in particular and the
general public.
Keyword: Cognitive Ability, Decision Making Ability, Personality (Big Five Personaliity)
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PENDAHULUAN

Pendidikan
merupakan
garda
terdepan bagi kemajuan peradaban
kehidupan yang lebih baik, dilihat dari
berbagai prespektif yang menunjang
kemajuan dalam dunia pendidikan.
seperti teknologi, seminar pendidikan,
strategi pembelajaran, dan model
pembelajaran, ada tokoh sentral yang
sebenarnya berperan penting dalam
memajukan pendidikan, yaitu pendidik.
Pendidik adalah figure yang senyatanya
berada didepan kelas, memberikan
intruksi
pembelajaran,
mengambil
keputusan
strategi,
dan
model
pembelajaran apa yang akan digunakan
untuk menyampaikan materi kepada
peserta didik. Karenanya kemajuan dan
kemunduran pendidikan akan sangat
ditentukan oleh seorang pendidik, karena
kualitas kompetensi dan lulusan peserta
didik, ditentukan oleh pendidik. Karena
hal ini pengambilan keputusan yang baik,
kepribadian yang stabil dan kemampuan
kognitif yang tinggi seorang pendidik
dituntut mutlak.
Pendidik
menghadapi
situasi
sekolah yang menantang setiap hari,
meskipun tingkat efektivitas pengajaran
dan kompetensi pendidik meningkat
dengan
tahun
pengalamannya
mengajar.[1] Namun menurut (Tait, 2007)
kompetensi pengalaman mendidik saja
tidak
cukup
untuk
mengikuti
perkembangan zaman yang semakin
berubah, tingkat kompetensi dan
keprofesionalan pendidik juga harus
ditingkatkan.[2] Karena keberhasilan
akademik peserta didik dipengaruhi oleh
peran penting pendidik, serta dalam
memprediksi masa depan, peluang dan
karir peserta didik, merupakan bagian
tangung jawab seorang pendidik, dan hal
ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan
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kognitif dari pendidiknya.[3] Sejalan
dengan apa yang disampaikan (Jensen,
1998), (Haittie, 2009) juga menyatakan
bahwa pendidik berkualitas tinggi dapat
memiliki pengaruh yang sangat besar dan
positif terhadap hasil prestsai peserta
didiknya, di luar atribut pribadi siswa,
faktor sosial ekonomi, lingkungan dan
teman sebaya, karakteristik pendidik
dapat menunjukkan untuk menjelaskan
varians terbesar dalam diri prestasi
peserta didik.[4] Yang terparah adalah
pendidik dengan kemampuan kognitif
rendah juga telah ditemukan dari
berbagai penelitian sebelumnya dan
memiliki efek merugikan pada hasil
prestasi akademik peserta didik.[5]
Selain data dan fakta yang
menyebutkan bahwa kemampuan kognitif
pendidik sangat berperan dalam
pencapaian prestasi dan masa depan
peserta didik. Terdapat faktor lain yang
dapat menentukan kualitas dari
pendidikan
yaitu
kemampuan
pengambilan
keputusan
(decision
making) pendidik dalam menentukan
intruksional pembelajaran. Menurut
(Gulkan, 2008) pengambilan keputusan
dianggap sebagai proses paling penting
di antara proses manajemen pendidikan,
karena di dalamnya mencakup hal yang
paling mendasar yang akan dilakukan
oleh pendidik yaitu perencanaan jalannya
pilihan pembelajaran.[6] (Eishenfuhr,
2011) juga menyatakan pengambilan
keputusan adalah proses pembuatan
keputusan dari sejumlah alternatif untuk
mencapai
hasil
terbaik
yang
diinginkan.[7] Pernyataan diatas selaras
dengan (Ristea, 2014) yang menyatakan
pengambilan keputusan adalah proses
penting dari pendidik sekolah yang
mewakili, di setiap bidang, fungsi, yang
intinya untuk mengatur sistem pendidikan
berjalan sebagaimana rencana yang telah
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ditentukan oleh pemangku kepentingan
untuk tujuan terbaik.[8]
Selain kemampuan pengambilan
keputusan, kepribadian (big five
personality) juga dapat berhubungan
dengan kemampuan kognitif pendidik.
Seperti
yang
disampaikan
oleh
(Chamorro, 2008)
dalam konteks
pendidikan, banyak penelitian yang
mengeskplorasi
hubungan
antara
kepribadian (big five personality) dengan
kemampuan
kognitif,
selain
itu
pengaturan karakter kepribadian telah
terbukti
berkontribusi
dalam
meningkatkan prestasi akademik.[9]
(Leson, 2008)
juga menyatakan
penelitian terbaru menunjukkan bahwa
ada juga faktor non kognitif yang
bertanggung jawab atas kinerja akademik
yang tinggi seperti motivasi, kecerdasan
emosi, kreativitas, dan pemikiran positif.
Seiring dengan ini, kepribadian sekarang
menjadi faktor penting dipelajari dan
berhubungan dengan kemampuan
kognitif.[10]
Selanjutnya
pada
pengambilan
keputusan
pendidik
terhadap intruksional pembelajaran
dikelas juga mempengaruhi terhadap
tingkat kemampuan kognitif pendidik,
seperti yang disampaikan oleh (Peters,
2007)
kemampuan
pengambilan
keputusan yang baik memberikan indikasi
hubungan dengan kemampuan kognitif
yang tinggi.[11]
Berdasarkan data dan fakta yang
ada diatas. Penting untuk ditindak lanjuti
bagaimana
mengetahui
hubungan
kemampuan pengambilan keputusan
Teknnik analisis data pada penelitian
ini mengunakan dua uji yaitu uji prasyarat
dengan mengunakan uji normalitas, uji
Kolmogorov Smirnov pada taraaf
signifikansi ɑ = 0,05 dan uji homogenitas
mengunakan uji Bartlett pada taraf
signifikansi ɑ = 0,05. Pada uji hipotesis
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pendidik dalam intruksional pembelajaran
di dalam kelas, serta menghubungkannya
dengan kepribadian (big five personality)
dan kemampuan kognitif pendidik.

METODE
Penelitian
ini
mengunakan
pendekatan kuantitatif, metode dekriptif
dengan teknik korelasional, yaitu untuk
melihat ada tidaknya hubungan antara
variabel bebas dengan variabel terikat.
Variabel dalam penelitian ini terdapat tiga
variabel yaitu, kemampuan pengambilan
keputusan (X1), kepribadian (big five
personality) (X2) dan kemampuan kognitif
(Y).dan
konstelasi
penelitian
mengambarkan hubungan antar variabel.
Teknik pengumpulan data dengan
mengunakan instrumen tes soal pilihan
ganda untuk mengukur kemampuan
kognitif dan kuisioner untuk mengukur
kemampuan pengambilan keputusan,dan
kepribadian (big five personality).
Pengembangan instrumen peneltian
kemampuan
kognitif
mengunakan
dimensi dari (Bloom, 1956), [12] dengan 6
dimensi
kemampuan
kognitif
dikembangkan menjadi 35 indikator,
untuk
mengukur
kemampuan
pengambilan keputusan mengacu kepada
(Bruine de Bruin, 2007), [13] dengan 7
dimensi dan 7 indikator, dan untuk
kepribadian (big five personality)
mengacu pada (McCrae, 1997), [14] yang
memiliki 5 dimensi dan 30 indikator.
mengunakan
uji
model
regresi,
mengunakan uji-F pada ɑ = 0,05,
selanjutnya mengunakan uji koefisien
korelasi dengan mengunakan rumus
Pearson Product Moment. Dan terakhir
mengunakan koefisien detrminasi dan
kontribusi dengan rumus rxy2 x 100%.
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Pengujian Persyaratan Analisis yang
pertama adalah Uji normalitas dengan
mengunakan uji Kolmogorov-Smirnov
pada α= 0,05 dengan mengunakan
software program SPPS 20. Perolehan
hasil yang didapatkan adalah nilai
signifikansi (p) kemampuan pengambilan
keputusan (X1) adalah 0,885, nilai
signifikansi (p) untuk kepribadian (big five
personality) (X2) adalah 0,503 dan nilai
signifikansi (p) untuk kemampuan kognitif
(Y) adalah 0,450. Nilai signifikansi (p) dari
ketiga variabel lebih besar dari (α) = 0,05,
hal ini menunjukan bahwa ketika
kelompok data berdistribusi normal.
Uji
kedua
dengan
uji
homogenitas dengan mengunakan uji
Bartlett pada taraf signifikansi (α) = 0,05
dengan mengunakan software program
SPPS 20. Berdasarkan data diperoleh
nilai signifikansi (p) kemampuan
pengambilan keputusan (X1) dengan
kemampuan kognitif (Y) adalah 0,207,
selanjutnya untuk nilai signifikansi (p)
untuk kepribadian (big five personality)
(X2) dengan kemampuan kognitif (Y)
adalah 0,292, dan nilai signifikansi (p)
untuk pengambilan keputusan (X1) dan
kepribadian (big five personality) (X2)
dengan Kemampuan Kognitif (Y) adalah
0,223. Berdasarkan uji Bartlett nilai
signifikansi (p) dari ketiga kelompok data
lebih besar dari (α) = 0,05. Hal ini
menunjukan bahwa ketiga data kelompok
tersebut homogen.
Selanjutnya pengujian hipotesis
mengunakan uji model regresi sederhana
dan signifikansi antara kemampuan
pengambilan keputusan (X1) dengan
kemampuan kognitif (Y). Berdasarkan
data yang diperoleh nilai signifikansi
harus lebih kecil dari nilai α, yaitu 0,000 <
0,05, merujuk kepada ketetapan setelah
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dilakukan uji regresi linier sederhana
diperoleh nilai Ŷ= 46,657 + 0,451X1
(Gambar 1). Berdasarkan persamaan
tersebut maka dapat diinterpretasikan
apabila terdapat kenaikan 1 skor
pengambilan keputusan (X1) maka akan
diikuti dengan kenaikan kemampuan
kognitif (Y) sebesar 0,451 pada konstanta
46,657 melalui model regresi Ŷ.
Berdasarkan hasil uji linieritas diperoleh
nilai signifikansi lebih kecil dari α, yaitu
0,000 < 0,05. Berdasarkan data tersebut
diketahui bahwa model hubungan antara
kemampuan pengambilan keputusan
dengan kemampuan kognitif adalah linier

Kemampuan Kognitif

HASIL

Ŷ = 46.657 + 0.451X1
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50

100

Kemampuan Pengambilan
Keputusan

Gambar 1. Model Regresi Linier Sederhana
antara Pengambilan
Keputusan (X1) dengan Kemampuan
Kognitif

Pengujian hipotesis mengunakan uji
model regresi sederhana dan signifikansi
antara Kepribadian (Big Five Personality)
(X2) dengan Kemampuan Kognitif (Y).
Berdasarkan data yang diperoleh nilai
signifikansi harus lebih kecil dari nilai α,
yaitu 0,000 < 0,05, menrujuk kepada
ketetapan setelah dilakukan uji regresi
linier sederhana diperoleh nilai Ŷ = 26,556
+ 0,687X2 (Gambar 4.5). Berdasarkan
persamaan tersebut maka dapat
diinterpretasikan
apabila
terdapat
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Kemampuan Kognitif

kenaikan 1 skor Kepribadian (big five
personality) (X2) maka akan diikuti
dengan kenaikan kemampuan kognitif (Y)
sebesar 0,687 pada konstanta 26,556
melalui model regresi Ŷ. Berdasarkan
hasil uji linieritas diperoleh nilai
signifikansi lebih kecil dari α, yaitu 0,000
< 0,05. Berdasarkan data tersebut
diketahui bahwa model hubungan antara
kepribadian (big five personality) dengan
kemampuan kognitif adalah linier.
Ŷ = 26.556 + 0.687X2
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50

100

Kepribadian (Big Five
Personality)

Gambar 2. Model Regresi Linier Sederhana
antara Kepribadian (Big Five Personality)
(X2) dengan Kemampuan Kognitif

Selanjutnya pengujian linieritas
model regresi ganda dan signifikansi
antara pengambilan keputusan (X1)
kepribadian (Big Five Personality) (X2)
dan
kemampuan
kognitif
(Y).
Berdasarkan data yang diperoleh nilai
signifikansi harus lebih kecil dari nilai α,
yaitu 0,000 < 0,05, menrujuk kepada
ketetapan setelah dilakukan uji regresi
linier ganda diperoleh nilai Ŷ = 8,072 +
0,336X1 + 0,583X2. Berdasarkan
persamaan tersebut maka dapat
diinterpretasikan apabila kenaikan 1 skor
kemampuan pengambilan keputusan (X1)
dan kepribadian (big five personality) (X2)
maka akan diikuti dengan kenaikan
kemampuan kognitif (Y) sebesar 0,336
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dan 0,583 pada konstanta 8.072 melalui
model regresi Ŷ. Berdasarkan hasil uji
linieritas diperoleh nilai signifikansi yang
lebih kecil dari α, yaitu 0,000 < 0,05.
Berdasarkan data tersebut model
hubungan antara pengambilan keputusan
dan kepribadian (big five personality)
secara
bersama-sama
dengan
kemampuan kognitif adalah linier.
Uji koefisien korelasi yang digunakan
adalah dengan mengunakan rumus
Pearson Product Moment. Berdasarkan
perhitungan yang diperoleh bahwa
koefisien
korelasi
(rx1y)
antara
kemampuan pengambilan keputusan (X1)
dengan kemampuan kognitif (Y) adalah
0,443. Nilai rx1y =0,443 menunjukan
bahwa terdapat korelasi yang positif
dengan tingkat hubungan yang cukup
kuat. Dan diperoleh juga nilai signifikansi
yang lebih kecil dari α yaitu, 0,000 < 0,05.
Berdasarkan data tersebut terdapat
hubungan yang signifikan antara
pengambilan keputusan (X1) dengan
kemampuan kognitif (Y).
Koefisien korelasi (rx2y) antara
kepribadian (big five personality) (X2)
dengan kemampuan kognitif (Y) adalah
0,539.Nilai rx2y = 0,539 menunjukan
terdapat korelasi positif dengan tingkat
hubungan cukup kuat. Dan diperoleh juga
nilai signifikansi yang lebih kecil dari α,
yaitu 0,000 < 0,05. Berdasarkan data
tersebut terdapat hubungan yang
signifikan antara kepribadian (big five
personality) (X2) dengan kemampuan
kognitif (Y).
Koefisien korelasi ganda rx1x2y
anatara pengambilan keputusan (X1) dan
kepribadian (big five personality) (X2)
secara
bersama-sama
dengan
kemampuan kognitif (Y) adalah 0,626
artinya terdapat korelasi yang positif
dengan tingkat hubungan kuat. Diperoleh
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juga nilai signifikansi yang lebih kecil dari
α, yaitu 0,000 < 0,05. Berdasarkan data
tersebut terdapat hubungan yang
signifikan antara pengambilan keputusan
(X1) dan kepribadian (X2) secara
bersama-sama dengan kemampuan
kognitif (Y).
Selanjutnya Data hasil perhitungan
diperoleh nilai koefisien determinasi
(rx1y)2 adalah sebesar 0,197. Hasil
tersebut
menunjukan
variabel
kemampuan pengambilan keputusan (X1)
memberikan
kontribusi
terhadap
kemampuan kognitif (Y) sebesar 19,7%
sedangkan 80,3% berhubungan dengan
faktor lain.
Koefisien determinasi (rx2y)2 adalah
sebesar 0,290 hasil tersebut menunjukan
variabel Kepribadian (big five personality)
(X2) memberikan kontribusi terhadap
kemampuan kognitif (Y) sebesar 29,0%
sedangkan 71,0% berhubungan dengan
faktor lain.
Koefisien determinasi (rx1x2y)2
adalah sebesar 0,392, hasil tersebut
menunjukan
variabel
kemampuan
pengambilan keputusan (X1) dan
kepribadian (big five personality) secara
bersama-sama memberikan kontribusi
terhadap kemampuan kognitif (Y) sebesar
39,2% sedangkan 60,8% berhubungan
dengan faktor lain.
Pembahasan hipotesis pertama,
pengujian uji normalitas perolehan hasil
kemampuan pengambilan keputusan
pada taraf signifikansi α = 0,05
memperoleh nilai 0,885 yang menunjukan
data berdistribusi normal, selanjutnya
pada
pengujian
homogenitas
pengambilan
keputusan
dengan
kemampuan kognitif memperoleh nilai
signifikansi 0,207 yang menunjukan data
homogen. Dan pada pengujian linieritas
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sederhana menunjukan bahwa nilai
signifikansi lebih kecil dari α, yaitu 0,000
< 0,05, didapatkan nilai Ŷ= 46,657 +
0,451X1 dengan persamaan tersebut
apabila terdapat kenaikan 1 skor pada
pengambilan keputusan akan diikuti
dengan kenaikan kemampuan kognitif
sebesar 0,451 pada konstanta 46,657,
jadi diketahui bahwa model hubungan
antara pengambilan keputusan dengan
kemampuan kognitif liner.
Uji hipotesis pertama data hasil
penelitian menunjukan bahwa, terdapat
hubungan positif antara pengambilan
keputusan dan kemampuan kognitif
pendidik dengan kekuatan korelasi
sebesar 0,443 dengan mengunakan uji
koefisien korelasi sederhana yang
dikategorikan cukup kuat. Hubungan
positif
ini
menunjukan
bahwa,
pengambilan
keputusan
memiliki
kontribusi terhadap kemampuan kognitif
pendidik sebesar 19,7%. Pengambilan
keputusan ini akan mempengaruhi dan
mendukung pendidik dalam menentukan
intruksional pembelajaran biologi kepada
peserta didik agar pembelajaran bisa
berjalan dengan baik dan hasil yang
didapatkan maksimal. Sejalan dengan itu
(Bruin de Brun, 2007) juga menyatakan
dalam penelitiannya bahwa pengambilan
keputusan menghindari kesalahankesalahan yang akan terjadi dimasa
depan, untuk itu perlu adanya prediksi
kemapuan kognitif seseorang dalam
menentukan pilihan dalam pengambilan
keputusan agar resiko kesalahan
pemilihan
dapat
diminimalisir.[15]
Pernyatataan Bruine juga diperkuat oleh
(Pacini dan Eipstein, 1999) bahwa untuk
menentukan pengambilan keputusan
sangat dipengaruhi oleh kemampuan
kognitif seseorang, dimana kekuatan
kemampuan kognitif akan menentukan
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pilihan yang baik untuk dimasa depan.[16]
(Michal, 2012) juga menyatakan bahwa
seseorang yang memiliki kemampuan
kognitif tinggi memiliki juga kemampuan
tinggi dalam menyusun informasi dalam
menetukan
pilihan
pengambilan
keputusan yang efektif.[17] hal ini
berhubungan dengan apa yang
ditemukan oleh (Kishon-rabin dan Tabak,
1997) seseorang yang memiliki memiliki
kemampuan kognitif rendah secara
kepribadian dalam proses pencarian
informasi, dan menyampaikan informasi
cendrung sedikit demi sedikit karena
kemampuan kognitifnya yang rendah.[18]
Pembahasan hipotesis kedua, Pada
pengujian uji normalitas perolehan hasil
kepribadian (big five personality) pada
taraf signifikansi α = 0,05 memperoleh
nilai 0,503, yang menunjukan data
berdistribusi normal, selanjutnya pada
pengujian homogenitas kepribadian (big
five personality) dengan kemampuan
kognitif memperoleh nilai signifikansi
0,292 yang menunjukan data homogen.
Dan pada pengujian linieritas sederhana
menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih
kecil dari α, yaitu 0,000 < 0,05, didapatkan
nilai Ŷ= 26,556 + 0,687X2 dengan
persamaan tersebut apabila terdapat
kenaikan 1 skor pada kepribadian (big five
personality) akan diikuti dengan kenaikan
kemampuan kognitif sebesar 0,687 pada
konstanta 26,556 jadi diketahui bahwa
model hubungan antara kepribadian (big
five personality) dengan kemampuan
kognitif linier.
Uji hipotesis kedua data hasil
penelitian menunjukan bahwa terdapat
hubungan positif antara kepribadian (big
five personality) dengan kemampuan
kognitif dengan kekuatan korelasi
sebesar 0,539 dengan mengunakan uji
korelasi sederhana dikategorikan cukup
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kuat. Hubungan positif ini menunjukan
bahwa, kepribadian (big five personality)
memiliki kontribusi terhadap kemampuan
kognitif pendidik sebesar 29,0%. Dengan
hasil tersebut kepribadian (big five
personality)
mempengaruhi
dan
mendukung pendidik dalam melakukan
tugas, pokok dan fungsinya dalam
menjalankan tugas sebagai pendidik di
sekolah dalam bersikap menentukan
kepribadiannya,
serta
akan
mempengaruhi terhadap kemampuan
kognitf pendidik. Dalam penelitianya yang
dilakukan (Ciorbea dan Pasarica, 2013)
menyimpulkan bahwa faktor non kognitif
memiliki peran yang sangat kuat dalam
proses kemampuan kognitif seseorang
dalam
mencapai
prestasi
akademiknya,[19] dan (Beaujean, 2011)
dalam penelitiannya menyimpulkan
bahwa hubungan antara kepribadian dan
kemampuan kognitif dalam memprediksi
prestasi
akademik
seseorang
menunjukan hal yang saling keterkaitan
diantaranya dengan hasil yang positif
bahwa kepribadian memiliki pengaruh
dalam menentukan kemampuan kognitif
dan prestasi akademik seseorang.[20]
Pembahasan hipotesis ketiga, data
hasil penelitian menunjukan terdapat
hubungan positif antara kemampuan
pengambilan keputusan dan kepribadian
(big five personality) secara bersamasama dengan kemampuan kognitif
pendidik dengan kekuatan korelasi
sebesar 0,626 mengunakan uji korelasi
ganda dengan kategori tingkat hubungan
yang kuat. Hubungan positif ini
menunjukan
bahwa
kemampuan
pengambilan keputusan dan kepribadian
(big five personality) secara bersamasama memiliki kontribusi terhadap
kemampuan kognitif pendidik yaitu,
sebesar 39,2%.
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Kemampuan
pengambilan
keputusan dan kepribadian (big five
personality) berkontribusi terhadap
kemampuan kognitif pendidik, hal ini
dikarenakan
faktor
kemampuan
pengambilan
keputusan
pendidik
dilakukan dengan perencanaan awal
melalui proses pemikiran kemampuan
kognitif pendidik dalam memberikan
intruksional pembelajaran biologi kepada
peserta didik. yang telah dilakukan
pemilihan-pemilihan
pengambilan
keputusan dengan memperhatikan
pertimbangan-pertimbangan
yang
berguna untuk mengantisipasi terjadinya
kesalahan dimasa depan. Selanjutnya
kepribadian (big five personality)
pendidik, juga turut berperan dalam
menentukan
kemampuan
kognitif
pendidik dikarenakan semakin baik dan
positif pendidik dalam memiliki kestabilan
emosi, intensitas interaksi, terbuka
dengan pengalaman baru, memiliki
perasaan dan prilaku yang lembut,
memiliki moralitas, kepercayaan dan
disiplin diri yang baik akan mendorong
kepada
pendidik
untuk
dapat
memaksimalkan potensi diri yang ada
padanya
dalam
meningkatkan
kemampuan kognitifnya.

melakukan tugas, pokok dan fungsinya
ketika sedang mengajar di kelas.
Pemilihan pengambilan keputusan yang
baik dengan tingkat kepribadian yang
tinggi akan berpengaruh dengan
kemampuan kognitif pendidik.

Menurut (Dewberry, Juanchich, dan
Narendran 2013) dalam kesimpulan
penelitiannya menyatakan kemampuan
pengambilan keputusan dipengaruhi dari
seseorang melakukan proses pengolahan
informasi pada kemampuan kognitif yang
ada dibenaknya, serta melibatkan
kepribadiannya seperti intuisi, emosional,
dan
kepercayaan
dirinya.[20]
Kemampuan pengambilan keputusan dan
kepribadian (big five personality) dengan
kemampuan kognitif pendidik, memiliki
hubungan positif yang dapat saling
mempengaruhi
pendidik
dalam
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil data penelitian
dan
pembahasan,
maka
dapat
disimpulkan bahwa,terdapat hubungan
positif dengan tingkat hubungan yang
cukup kuat antara kemampuan
pengambilan
keputusan
dengan
kemampuan kognitif pendidik Biologi
dengan kontribusi kemampuan kognitif
sebesar 19,7%. Terdapat hubungan
positif dengan tingkat hubungan yang
cukup kuat antara kepribadian (big five
personality) dengan kemampuan kognitif
pendidik Biologi dengan kontribusi
kemampuan kognitif sebesar 29,0%. Dan
terdapat hubungan positif dengan
tingkatan hubungan yang kuat antara
kemampuan pengambilan keputusan dan
kepribadian (big five personality) secara
bersama-sama dengan kemampuan
kognitif pendidik Biologi dengan kontribusi
kemampuan kognitif sebesar 39,2%.

Saya ucapkan terima kasih kepada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten telah memberikan izin
penelitian, dan kepada pendidik Biologi
Sekolah Menengah Atas Negeri seKabupaten Pandeglang yang telah
bersedia membantu dalam proses
pengisian instrumen penelitian.
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PENGARUH PERCAYA DIRI TERHADAP KECEMASAN MENGHADAPI
PERTANDINGAN PADA TIM BOLABASKET PUTRI UNIPA SURABAYA
Eka Kurnia Darisman
Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: ekakurniadarisman68@gmail.com

ABSTRAK
Dalam cabang olahraga bolabasket tidak hanya menitik beratkan pada gerakan fisik saja,
melainkan ada kaitannya dengan masalah psikologis, diantaranya adalah motivasi berprestasi dan
ketegangan yang menjadi perhatian para ahli psikologi, bahwa ketegangan terjadi pada kegiatan
pertandingan yang akan dihadapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi
secara nyata tentang pengaruh percaya diri terhadap kecemasan menghadapi pertandingan pada
tim bolabasket putri Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Populasi penelitian adalah seluruh atlet
tim bolabasket putri Unipa Surabaya dengan responden penelitian sebanyak 15 atlet. Pengumpulan
data penelitian menggunakan skala kepercayaan diri (r = 0,322 - 0,637; α = 0,875), dan skala
kecemasan menghadapi pertandingan (r = 0,329 - 0,534; α = 0,805). Teknik analisis data yang
digunakan adalah korelasi product moment Pearson. Hasil analisis teknik korelasi product moment
Pearson diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar -0,528; p = 0,00 (p<0,01). Terdapat hubungan
negatif antara kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi pertandingan pada tim bolabasket
putri Unipa Surabaya. Dengan hasil tersebut, maka hipotesis penelitian diterima dan menunjukkan
bahwa kepercayaan diri dapat menjadi penentu timbulnya kecemasan menghadapi pertandingan.
Kontribusi kepercayaan diri terhadap kecemasan menghadapi pertandingan adalah sebesar 27,9%
yang ditunjukkan oleh nilai R square sebesar 0,279.
Kata kunci: percaya diri, kecemasan, tim bolabasket putri

ABSTRACT
In basketball, is not only focused on physical movements, but also related to psychological
problems, including achievement motivation and tension, which are the concern of psychologists,
that tension occurs in the activities of the competition that will be faced. The purpose of this study
was to obtain real information about the influence of confidence in the anxiety of facing a match on
the women's basketball team at the University of PGRI Adi Buana Surabaya. The study population
was all athletes from the women's basketball team in Unipa Surabaya with 15 athletes as
respondents. The research uses the self-confidence scale (r = 0.322 - 0.637; α = 0.875), and the
anxiety scale facing the match (r = 0.329 - 0.534; α = 0.805). Data analysis technique used is the
Pearson product moment correlation. The results of Pearson product moment correlation technique
analysis obtained the value of the correlation coefficient (R) of -0.528; p = 0.00 (p <0.01). There is a
negative relationship between self-confidence and anxiety in facing matches on the women's
basketball team in Unipa Surabaya. With these results, the research hypothesis is accepted and
shows that self-confidence can be a determinant of the emergence of anxiety to face the match. With
these results, the hypothesis is accepted and shows that self-confidence can be a determinant of the
emergence of anxiety to face the match. The contribution of confidence to the anxiety to face the
match is 27.9% which is indicated by the R square value of 0.279.
Keywords: confidence, anxiety, women basketball team
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PENDAHULUAN
Dalam
cabang
olahraga
bolabasket tidak hanya menitikberatkan
pada gerakan fisik saja, melainkan ada
kaitannya dengan masalah psikologis,
diantaranya adalah motivasi berprestasi
dan ketegangan yang menjadi perhatian
para ahli psikologi, bahwa ketegangan
terjadi pada kegiatan pertandingan yang
akan dihadapi. Ketegangan ini muncul
sebelum pertandingan atau selama
pertandingan,
pada
gilirannya
ketegangan itu akan menganggu
penampilan yang bersangkutan. Untuk
mengetahui kondisi mental setiap atlet,
seorang atlet harus mengikuti tes
psikologi yang membantu dalam
pencapaian prestasi tersebut, seperti
halnya tes percaya diri, motivasi,
kecemasan
dan
lain-lain
yang
mempengaruhi pada kondisi psikologis.
Kesiapan aspek psikologis atlet
akhir-akhir ini banyak memperoleh
perhatian dalam program pembinaan.
Kondisi psikologis dapat dibedakan atas
dua macam yaitu yang menunjang
penampilan dan menghambat atau
menggangu penampilan atau prestasi.
Aspek psikologis yang menunjang
prestasi diantaranya; percaya diri,
aspirasi kuat, kematangan kepribadian.
Sedangkan aspek yang menggangu
prestasi diantaranya; ketegangan dan
kecemasan, percaya diri rendah, absesi,
gangguan emosional, keraguan/takut.
Atas dasar fenomena dan
penjelasan-penjelasan
maupun
pertimbangan tersebut di atas, maka
penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang "Pengaruh percaya diri
terhadap
kecemasan
menghadapi
pertandingan pada tim bolabasket putri
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya".
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

METODE
Jumlah sampel dalam penelitian
ini sebanyak 15 orang, yang tergabung
dalam tim bolabasket putri Unipa
Surabaya. Pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan metode skala
psikologi serta penggunaan angket dan
dilakukan
satu
hari
sebelum
pelaksanaaan pertandingan. Skala
psikologi yang digunakan sebagai berikut:
a) Skala Kecemasan
Skala ini digunakan untuk
mengukur tingkat kecemasan dalam
menghadapi pertandingan seorang atlet.
Tingkat kecemasan bertanding diungkap
melalui gejala-gejala kecemasan yang
dialami atlet dalam menghadapi
pertandingan. gejala-gejala tersebut
dikelompokkan ke dalam dua gejala yaitu:
gejala fisik (Y1) dan gejala psikis (Y2).
1) Gejala-gejala fisik merupakan gejala
gangguan pada sistem kerja
fisiologis tubuh dan terjadinya
perubahan tingkah laku pada atlet,
meliputi: gelisah, sering menggarukgaruk kepala, sering jalan mondarmandir, jantung berdebar, sering
ingin buang air kecil, berkeringat
dingin,
gemetar,
gangguan
pernafasan, gangguan pencernaan,
badan terasa lesu, perubahan irama
pernapasan dan otot-otot terasa
tegang.
2) Gejala-gejala psikis, antara lain:
gangguan
perhatian
dan
konsentrasi, perubahan emosi,
menurunnya rasa percaya diri,
menurunnya motivasi, mudah putus
asa, tegang, gangguan tidur, gugup,
gelisah, khawatir, timbul rasa takut.
Skala Kecemasan ini terdiri dari 30
item dengan perbandingan proporsional
bobot pada dua gejala dalam skala ini
adalah sama. Azwar (1999) menyatakan
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bahwa apabila tidak diperoleh alasan
untuk menganggap adanya sebagian
indikator yang lebih signifikan dari
indikator lainnya, maka semua indikator
lebih baik diberi bobot yang sama [1].
b) Skala Percaya Diri
Skala ini digunakan untuk mengukur
tingkat motivasi berprestasi atlet dalam
menghadapi pertandingan. Skala ini
mengandung tujuh indikator yang akan
diungkap berdasarkan ciri-ciri atlet yang
memiliki motivasi berprestasi tinggi. Hal
ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh
Lilik (dalam Adisasmito, 2007). Skala
Percaya Diri ini meliputi [2]:
1) Berani mengambil resiko (X1),
2) melakukan evaluasi (X2),
3) Bertanggung jawab dan disiplin (X3),
4) Tekun atau bersemangat (X4),
5) Inovatif(X5).
Skala Percaya Diri ini terdiri dari 30
item dengan perbandingan proporsional
bobot yang sama pada enam Indikator
dalam skala ini. Indikator ini merupakan
ciri-ciri yang paling mewakili indikator
percaya diri.
Skala Kecemasan dan Skala Percaya
Diri disusun atas dua jenis pernyataan,
yaitu pernyataan favourable dan
unfavourable. Penyusunan kedua skala
menggunakan skala Likert. Subjek
diminta untuk menyatakan sejauhmana
pernyataan-pernyataan dalam skala
sesuai atau tidak sesuai dengan keadaan
dirinya. Cara penyekoran skala ini
disesuaikan dengan jenis pernyataan.
Setiap pernyataan memiliki lima alternatif
jawaban yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju
(S), Tidak Tahu (TT), Tidak Setuju (TS),
Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam
pemberian nilai jawaban (skor) untuk
pernyataan favorabel bergerak dari angka
5 sampai angka 1. Sedangkan dalam
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

memberikan nilai (skor) untuk pernyataan
unfavorabel bergerak dari angka 1
sampai angka 5.
Setelah uji asumsi terpenuhi,
langkah selanjutnya adalah melakukan
perhitungan untuk menguji hipotesis yang
diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan
dengan teknik korelasi product moment
Pearson untuk mengetahui hubungan
antara dua variabel.
HASIL
1. Uji Asumsi Dasar

a. Uji Normalitas
Hasil
uji
normalitas
dengan menggunakan teknik
Kolmogorov-Smirnov,
dapat
diketahui bahwa nilai signifikansi
percaya diri sebesar 0,200
(p>0,05), dan nilai signifikansi
kecemasan
menghadapi
pertandingan
sebesar
0,200
(p>0,05). Nilai signifikansi untuk
percaya diri dan kecemasan lebih
besar dari 0,05, maka dapat
disimpulkan bahwa kedua variabel
tersebut telah terdistribusi secara
normal.

b. Uji Linearitas

Dua
variabel
dikatakan
mempunyai hubungan yang linear
bila nilai signifikansi (linearity) kurang
dari 0,05 (Sugiyono, 2008) [3].
Karena nilai signifikansi yang
dihasilkan adalah kurang dari 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan yang linear antara
variabel percaya diri dan kecemasan
menghadapi pertandingan.

2.

Uji Hipotesis
Setelah
uji
asumsi
terpenuhi, langkah selanjutnya
adalah melakukan perhitungan
untuk menguji hipotesis yang
diajukan. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan teknik korelasi
product moment Pearson untuk
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mengetahui hubungan antara dua
variabel.
Hasil
analisis
menunjukkan bahwa besarnya
koefisien korelasi antara variabel
percaya diri dan kecemasan
menghadapi
pertandingan
menghasilkan nilai signifikansi
pada linearity sebesar -0,528
dengan nilai signifikansi pada
percaya diri dengan kecemasan
menghadapi pertandingan adalah
0,000. Oleh karena signifikansi
yang dihasilkan adalah kurang dari
0,05, maka terdapat hubungan
yang signifikan antara percaya diri
dan kecemasan menghadapi
pertandingan. Nilai r yang negatif
menunjukkan arah hubungan yang
bersifat negatif.
Hasil kategorisasi pada skala
percaya diri dapat diketahui bahwa subjek
secara umum memiliki tingkat yang tinggi
dengan rerata empiric 55%. Berdasarkan
data tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa subjek penelitian rata-rata memiliki
tingkat percaya diri tinggi. Sedangkan pada
kecemasan menghadapi pertandingan
sebesar 85%,Berdasarkan data tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa subjek
penelitian rata-rata memiliki tingkat
kecemasan menghadapi pertandingan
sedang.
Korelasi antara percaya diri
terhadap
kecemasan
menghadapi
pertandingan di peroleh dari koefisien
korelasi
sebesar
-0,528,
dengan
signifikansi 0,000 (p < 0,05). Ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan
negatif yang artinya kenaikan skor variabel
bebas (percaya diri) secara bersama-sama
akan diikuti dengan penurunan skor
variabel terikat (kecemasan) dan
sebaliknya, penurunan skor variabel bebas
(percaya diri) secara bersama-sama akan
diikuti dengan kenaikan skor variable
terikat(kecemasan).
Korelasi yang negatif dan
signifikan antara percaya diri dengan
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

kecemasan menghadapi pertandingan
pada tim bolabasket putri Unipa Surabaya
menunjukkan bahwa percaya diri
mempunyai peranan penting dalam
menentukan sebuah prestasi. Pembuktian
hipotesis dalam penelitian ini sejalan
dengan yang diungkapkan Purwanto
(2004) yang menemukan hubungan negatif
dan signifikan antara percaya diri dengan
kecemasan [4]. Dikemukakan pula oleh
Husdarta (2010) bahwa percaya diri
merupakan aspek kepribadian manusia
yang
berfungsi
penting
untuk
mengaktualisasikan
potensi
yang
dimilikinya, sehingga percaya diri seorang
atlet akan sangat berperan dalam
pencapaian prestasi pada dirinya [5].
Berdasarkan
hasil
analisis
determinasi, diperoleh nilai (R Square)
sebesar 0,279 atau 27,9%. Hal ini
menunjukkan
bahwa
presentase
sumbangan percaya diri terhadap
kecemasan menghadapi pertandingan
adalah sebesar 27,9% dan masih terdapat
72,1% faktor lain yang menentukan
kecemasan menghadapi pertandingan
selain variabel percaya diri. Menurut
Setyobroto (1993) variabel lain yang
mempengaruhi psikologis pada atlet pada
saat bertanding selain percaya diri adalah
berpikir positif, penetapan sasaran,
motivasi, emosi, komunikasi dengan
pelatih, konsentrasi, evaluasi diri [6].
Sumbangan efektif percaya diri sangat
berperan untuk mengurangi kecemasan
menghadapi pertandingan pada tim
bolabasket putri Unipa Surabaya. Pada
Gunarsa (1995) juga menyatakan bahwa
percaya diri menempati urutan aspek
psikologis atlet yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kemandirian dalam
pencapaian prestasi atlet [7].
Percaya diri pada tim bolabasket
putri Unipa Surabaya secara umum
tergolong tinggi. Hal tersebut berdasarkan
hasil kategorisasi yang memperlihatkan
bahwa 55% responden memiliki skor
percaya diri tinggi dan 45% lainnya memiliki
skor percaya diri sedang, dengan mean
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sebesar 9,088. Berdasarkan data tersebut,
maka dapat diketahui bahwa tim bolabasket
putri Unipa Surabaya memiliki percaya diri
yang tinggi. Adanya percaya diri yang tinggi
akan mampu mengurangi kecemasan
menghadapi pertandingan pada tim
bolabasket putri Unipa Surabaya.
Kecemasan
menghadapi
pertandingan pada tim bolabasket putri
Unipa Surabaya secara umum tergolong
sedang. Hal tersebut berdasarkan hasil
kategorisasi yang memperlihatkan bahwa
85% responden memiliki skor kecemasan
menghadapi pertandingan sedang, 12,5%
lainnya
memiliki
skor
kecemasan
menghadapi pertandingan rendah, dan
2,5% memiliki skor kecemasan menghadapi
pertandingan tinggi, dengan mean sebesar
7,664. Berdasarkan data tersebut, maka
dapat diketahui bahwa tim bolabasket putri
Unipa Surabaya memiliki tingkat kecemasan
menghadapi pertandingan sedang. Hal ini
dimungkinkan karena pada saat akan
mengikuti suatu pertandingan, tim
bolabasket
putri
Unipa
Surabaya
mempersiapkan atletnya dengan berlatih
secara rutin.
SIMPULAN

1. Pada penelitian ini terdapat
hubungan yang negatif antara
percaya diri dengan kecemasan
menghadapi pertandingan pada tim
bolabasket putri Unipa Surabaya.
Nilai hubungan antara percaya diri
dengan kecemasan menghadapi
pertandingan pada tim bolabasket
putri Unipa Surabaya yang dihitung
dengan koefisien korelasi adalah 0,528, dengan nilai Sig. 0,000
(p<0,05). Dengan demikian semakin
tinggi percaya diri tim bolabasket putri
Unipa Surabaya dalam menghadapi
pertandingan
maka
akan
menurunkan
kecemasan
menghadapi pertandingan pada tim
bolabasket putri Unipa Surabaya.
Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

2. Besarnya sumbangan efektif percaya
diri terhadap kecemasan menghadapi
pertandingan adalah sebesar 27,9%..
Hal ini berarti masih terdapat 72,1%
faktor lain yang menentukan
kecemasan menghadapi pertandingan
selain variabel percaya diri.
3. Hasil analisis deskriptif menunjukkan
bahwa rata-rata responden penelitian
memiliki percaya diri tinggi sebanyak
55% dengan rerata empirik 9,088; dan
kecemasan menghadapi pertandingan
sedang sebanyak 85% dengan rerata
empirik 7,664.
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ABSTRAK
Pengabdian kepada masyarakat bertujuan memberikan pelatihan kepada guru-guru SMP
mata pelajaran Bahasa Inggris untuk menulis dan membuat penilaian writing dengan baik. Karena
pendidikan maupun pelatihan-pelatihan yang diikuti guru belum memampukan para guru untuk
melakukan penilaian writing dengan baik, minimal sudah mengubah paradigma entang pentingnya
penilaian writing bagi peserta didik. Peserta pelatihan adalah guru-guru SMP Negeri di Surabaya
yang aktif dalam kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sejumlah 91 guru. Masa
pelatihan dilaksanakan dengan teknik in dan on, maksudnya in adalah pelatihan yang dilaksanakan
selama 2 jam di kampus, sedangkan onnya peserta mengerjakan tugas di rumah dan dikumpulkan
melalui email. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: lembar angket dan lembar
tugas yang dikerjakan ditempat dan dikerjakan dirumah. Hasil analisis angket adalah: guru-guru
tersebut benar-benar setuju untuk menilai komponen bahasa pada paragraph diskriptif dan memilih
metode penilaiannya yang sesuai, Sedangkan hasil analisis tugas peserta berdasarkan analisa
content validity Aiken yang mencapai 0,869 dengan alpha 5%. Artinya hanya 5% dari mereka yang
benar-benar mampu membuat dan mengadakan penilaian writing paragraph diskriptif. Kesimpulan
dari hasilpelatihan adalah harus dilakukan secara berkelanjutan karena pelatihan yang dilakukan
insidental saja, tidak memperbaiki kemampuan menilai seorang guru.
Kata kunci: menilai writing, diskriptif paragraf, literasi penilaian writing

ABSTRACT
Community service aims to provide training to junior high school teachers in English
subjects to write and make good writing judgments. Because the education and trainings
that the teacher participated in have not enabled the teachers to conduct a good assessment
of writing, at least it has changed the paradigm of the importance of writing assessment for
students. The training participants were teachers of the Junior High School in Surabaya who
were active in the 91 Teacher Subject Groups (MGMP). The training period is carried out
with the in and on technique, it means this training is held for 2 hours on campus, while the
participants are doing the assignments at home and collected through email. The data
collection techniques used are: questionnaire sheets and task sheets that are done in place
and done at home. The results of the questionnaire analysis are: the teachers really agree
to assess the language component of the descriptive paragraph and choose the appropriate
assessment method, while the results of the work done by participants are based on Aiken's
content validity analysis which reaches 0.869 with alpha 5%. However, only 5% of those who
are truly capable of making and holding descriptive writing paragraph assessments. The
conclusion of the results of the training is that it must be carried out continuously because
the training conducted is incidental only, does not improve the ability to assess a teacher.
Keywords: assess writing, paragraph descriptive, literacy assessment writing
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PENDAHULUAN
Pengabdian kepada masyarakat ini
bertujuan memberikan pelatihan kepada
guru-guru SMP mata pelajaran Bahasa
Inggris untuk membuat penilaian writing
dengan efetif. Pendidikan maupun
pelatihan-pelatihan yang diikuti belum
mampu membuat para guru dapat
membuat penilaian writing dengan baik
tetapi sudah mengubah paradigma
tentang pentingnya penilaian writing bagi
peserta didik. Kemampuan menilai writing
adalah sangat penting bagi seorang guru
karena kemampuan writing diperlukan
dalam dunia akademis dan professional.
Pada kenyataannya, dalam menilai
writing, masih banyak guru yang
menilainya hanya berdasarkan intuisi saja
[15]. Di lapangan, banyak guru bahasa
Inggris masih kesulitan untuk menilai,
mengukur maupun memberikan umpan
balik yang tepat bagi peserta didiknya
meskipun diantara mereka sudah
berpengalaman mengajar lebih dari 10
tahun [14]. Masalah terjadi karena para
guru tidak mendapatkan pelatihan yang
cukup tentang penilaian
writing
khususnya penilaian descriptive writing.
Selain itu kemampuan teknis writing dan
linguistik mereka dalam bahasa Inggris
masih kurang sehingga mereka tidak
dapat melakukan penilaian dengan baik,
padahal kemampuan penilaian writing ini
sangat penting bagi pengembangan
akademik peserta didik [28].
Kemampuan menilai yang berasal
dari guru adalah kunci utama dalam
penilaian writing, karena proses menilai
kompetensi writing pada umumnya
subjektif [16], [9], [10]. Oleh karena itu,
seorang guru mata pelajaran bahasa
Inggris harus memahami cara membuat
penilaian yang baik dan benar sebagai
bagian dari kompetensi penilaian mereka,
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guna mencapai dan mempertahankan
total
kualitas
pengajaran
dan
pembelajaran mereka [2], [4], [6].
Pemahaman tentang bagaimana
penilaian writing yang baik, atau yang
disebut literasi penilaian, sangat penting
bagi guru guna mencapai dan
mempertahankan kualitas pengajaran
dan pembelajaran secara keseluruhan
[6], [21], [24]. Popham [22] menegaskan
bahwa kurangnya pengetahuan penilaian
dapat melumpuhkan kualitas pengajaran
dan pembelajaran mereka. Oleh karena
itu guru mata pelajaran bahasa Inggris
memerlukan panduan dan petunjuk
dalam menilai kemampuan writing
peserta didiknya [25], [26], [27]. Guru
mata pelajaran bahasa Inggris perlu
mengetahui
bagaimana
membuat
penilaian yang sahih dan objektif yang
mampu memberikan informasi tentang
kemampuan menulis peserta didik
dengan baik [28]. Mereka juga perlu
mengetahui bagaimana mengembangkan
rubrik penilaian dan kriteria penilaian.
Kesalahan penilaian bisa menjadi
kerugian bagi peserta didik dalam waktu,
uang, motivasi, dan kepercayaan dirinya.
Guru masih kurang memiliki
pengetahuan yang memadai tentang
penilaian/asesment, meskipun dia telah
mempunyai pendidikan yang cukup [19],
[22], [23], [25], [27]. Selain itu, banyak
guru tidak siap untuk menilai kinerja
writing peserta didiknya [20], [24] dan
tidak siap untuk melakukan penilaian
yang reliable, valid, dan fair [20]. Sejauh
mana aspek penilaian dalam pelatihan
guru Bahasa Inggris ini juga masih
diperdebatkan oleh para pakar. Mereka
berpendapat bahwa guru bahasa Inggris
sering mengabaikan pengajaran dan
penilaian writing di kelasnya sebab
mereka tidak memperoleh pelatihan yang
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memadai dalam pengajaran dan penilaian
writing [5], [18], [27], [7].
Bachman dan Palmer [1]
menyatakan bahwa pengajaran dan
pembelajaran writing guru-guru hanya
berfokus pada bagaimana peserta didik
belajar
menulis
dan
hanya
mempersiapkan
sedikit
tentang
bagaimana menilai hasil tulisan peserta
didik. Padahal aspek penilaian juga
merupakan pengontrol kesuksesan guru
dalam persiapan mengajar dan
pengajaran mereka. Hal ini bisa terjadi
karena menurut Weigle [27], para guru ini
kurang mendapatkan pelatihan dalam
penilaian writing khususnya genre
deskriptif. Weigle juga menyayangkan
bahawa materi penilaian writing tidak
mendapatkan perhatian penuh pada
program pelatihan guru yang non-gelar
maupun dengan gelar.
Brown [3] merangkum tujuh
standar untuk membentuk literasi
asesmen seorang guru bahasa Inggris
secara umum dan penilaian writing pada
khususnya, yang mencakup keterampilan
dalam memilih metode penilaian yang
sesuai
desain
instruksional;
mengembangkan metode penilaian yang
sesuai untuk keputusan instruksional;
mengelola, mencetak, dan menafsirkan
hasil dari metode penilaian yang
diproduksi oleh orang luar dan yang
diproduksi oleh guru; menggunakan hasil
penilaian saat membuat keputusan
tentang masing-masing peserta didik,
merencanakan
pengajaran,
mengembangkan
kurikulum;
mengembangkan prosedur penilaian
peserrta
didik
yang
sahih;
mengkomunikasikan hasil penilaian
kepada peserta didik, orang tua, dan
stake holder lainnya; dan mengenali
metode
penilaian
yang
kurang
tepat/ilegal. Berkaitan dengan penilaian
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writing, guru mata pelajaran bahasa
Inggris diharapkan untuk meningkatkan
kemampuan writing dan menilai writing
peserta
didiknya,
termasuk
mengembangkan,
mengelola,
dan
mencetak tugas writing peserta didik.
Guru perlu mendapatkan pemahaman
yang
kuat
tentang
bagaimana
menggunakan hasil asesmen dengan
benar. Guru juga perlu mengidentifikasi
penilaian yang baik dan memahami
kegunaannya penilaian formatif dan
sumatif, mengenali komponen dari
sebuah penilaian writing dan menghargai
konsep writing [27].
Literasi writing assessment juga
berkaitan dengan dengan pengetahuan,
kepercayaan, dan praktik mengajar
seorang guru yang berkaitan dengan
kognisi guru, yaitu dimensi pengajaran
yang tidak teramati dan meliputi apa yang
guru ketahui, percaya, dan pikirkan. Guru
menilai writing peserta didik meliputi
konteks pengajaran, pengalaman belajar
guru sebelumnya [3].
Writing assessment juga berkaitan
dengan
keyakinan,
persepsi
pembelajaran dan pengajaran bahasa
Inggris
yang
didasarkan
pada
pengalaman belajar bahasa Inggris
seorang guru sebelumnya [17]. [1]. Sering
kali keyakinan ini menjadi dasar
kepercayaan mereka dalam mengadakan
penilaian hasil belajar peserta didik.
Partisipasi sosial guru di kelas diperlukan
untuk
mempelajari
kompleksitas
pengajaran bahasa Inggris yang akan
diukur dalam assessment kelas [13], [12],
[23].
Assessment kelas diperlukan
rubrik writing untuk semua genre writing,
maka pada panduan menilai descriptive
paragraph juga dijelaskan jenis-jenis
rubrik serta bagaimana caranya membuat
analitical dan holistic rubrik. Ini sangat
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penting jika guru bahasa Inggris ingin
memaksimalkan
tingkatan
pembelajarannya di label C4, C5 dan C6.
Jika seorang guru mampu membuat
rubrik sendiri untuk dirinya sendiri
maupun untuk peserta didiknya (peer
evaluation), maka dia bisa melatih
peserta
didiknya
untuk
saling
mengevaluasi pekerjaannya sendiri
maupun pekerjaan teman-temannya [4],
[6].
Hal tersebut di atas menunjukkan
bahwa pengembangan literasi asesmen
guru berkaitan dengan perspektif
pengajaran dan penilaian guru. Oleh
karena itu, untuk melihat dampak
pengajaran memerlukan pelatihan guru
yang digabung dengan pengalaman
mengajar di lapangan.
Berdasarkan permasalahan di atas
maka
tujuan
pelatihan
adalah
meningkatkan profesionalisme guru-guru
Bahasa Inggris se-kota Surabaya dalam
membuat penilaian writing yang objektif
dan subjektif. j

sebuah angket [6]. Oleh karena itu alat
penelitian yang berupa angket dan lembar
tugas yang berisi instruksi untuk membuat
indikator
dan
soal berdasarkan
Kompetensi Dasar (KD) yang diberikan,
juga dipersiapkan. Disain pelatihan ini
dipilih karena memberikan informasi
tentang faktor-faktor dari guru yang
mempengaruhi penilaian descriptive
paragraph. Faktor-faktor tersebut
adalah kriteria scoring dari berbagai
aspek pada komponen bahasa pada
paragraf dan bagaimana guru memilih
metode penilaian yang sesuai. Untuk
mengukur faktor-faktor tersebut, lembar
tugas diuji cobakan pada guru-guru
bahasa Inggris untuk membuat penilaian
writing. Hasil penilaian dianalisis untuk
melihat kesahihannya, akurat dengan
menggunakan Cornbach Alfa untuk
menetapkan keakurasian survey tersebut.
Sedangkan angket digunakan untuk
mendapatkan data tentang guru mata
pelajaran yang akan membuat penilaian
writing.

METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat
ini
meningkatkan
profesionalisme
dalam
penguatan
assessment literacy bagi guru bahasa
Inggris se-Surabaya. Adapun peserta
pelatihan sejumlah 91 guru bahasa
Inggris se-surabaya yang terlibat aktif
dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP).
Analisis hasil pelatihan ini dengan
menggunakan
metode
descriptive
qualitatif
[11]. Metode descriptive
Qualitatif
digunakan
untuk
mengidentifikasikan faktor yang berasal
dari guru yang meliputi bagaimana guru
mempersiapkan dan memeriksa hasil
writing
peserta
didiknya
yang
mempengaruhi proses penilaian kedalah

HASIL
Adapun hasil dari angkat yang
merupakan survey latar belakang guru
dapat dilihat pada gambar di bawah. Latar
belakang pengalaman mengajar guru
kebanyakan mempunyai pengalaman
mengajar selama 11-20 tahun dan
berpendidikan sarjana S1. Beberapa
diantaranya juga berpendidikan S2, tetapi
faktanya ketika mereka mengerjakan
tugas membuat soal secara individu
mereka masih banyak melakukan
kesalahan yang sehausnya tidak perlu
dilakukan [3], [10].

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

308

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Gambar 1. Hasil Angket Pengalaman
Mengajar Guru

Guru-guru
yang
mengikuti
pelatihan ini setuju dan sangat setuju
untuk berfokus pada aspek pada
komponen bahasa pada paragraf dan
memilih metode penilaian writing yang
sesuai sebesar 75%.
Sedangkan hasil analisis lembar
tugas yang dikerjakan guru menunjukkan
bahwa mereka juga benar-benar setuju
untuk menilai komponen bahasa bahasa
pada paragraf diskriptif dan memilih
metode penilaiannya yang sesuai,
berdasarkan analisa content validity
Aiken yang mencapai 0,869 dengan alpha
5%.
Meskipun demikian hanya 5% dari
mereka yang benar-benar mampu
membuat dan mengadakan penilaian
writing paragraf diskriptif setelah mereka
mengikuti workshop yang dilakukan oleh
dosen-dosen prodi Bahasa Inggris pada
program PPM UNIPA Surabaya yang
bekerjasama dengan MGMP SMPN
Surabaya. Ketika mereka mengerjakan
soal latihan group work, hanya 40% saja
yang benar. Guru-guru masih kesulitan
untuk menentukan soal-soal berbasis
HOTs. Dalam hal ini mereka masih belum
mampu membuat soal descriptive writing
berdasarkan indikator yang mereka buat
dari KD yang mereka pilih. 95% sisanya
hanya menuliskan soal-soal reading,
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tanpa membuat indikator. Rupanya masih
banyak guru-guru yang belum bisa
membedakan mana soal subjektif writing
dan mana soal reading dalam bentuk
pilihan ganda, meskipun mereka sudah
berpengalaman mengajar lebih dari 10
tahun. Kemungkinan para guru jarang
mendapatkan pelatihan yang dilakukan
secara berkelanjutan [13] Tak ada
satupun yang membuat soal writing C6
yang mengharuskan mereka membuat
rubrik penilaian. Hasil analisis dapat
dilihat pada gambar 2 dibawah. Oleh
karena itu perlu disusun suatu panduan
atau manual untuk mengatasi masalah
tersebut diatas.

Gambar 2. Hasil Analisis Tugas Guru

Hasil analisis tugas guru dalam
membuat penilaian descriptive paragraph
writing menunjukkan bahwa perlu adanya
panduan manual untuk mengetahui; 1)
apa dan bagaimana descriptive paragraf
berbentuk dan juga bagaimana cara
mengarangnya. 2) Assessing descriptive
paragraph berisi bagaimana caranya
menilai kualitas descriptive paragraph
dengan menggunakan analitical atau
holistic rubrik. Rubrik analitis bermanfaat
untuk mengukur kelemahan dan
kelebihan descriptive paragraph, selain
untuk menilainaya. Sedangkan holistik
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paragraph digunakan untuk mengukur
kualitas tulisan secara umum. Untuk
pemakaiannya, holistic rubrik lebih cepat
digunakan untuk menilai kualitas tulisan
dibandingkan analitical rubrik. Tetapi
holistik rubrik kurang menunjukkan
kelemahan dan kelebihan dari suatu
tulisan.
Karena rubrik writing ini diperlukan
untuk semua genre writing, maka pada
panduan menilai descriptive paragraph
juga dijelaskan jenis-jenis rubrik serta
bagaimana caranya membuat analitical
dan holistic rubrik. Ini sangat penting jika
guru
bahasa
Inggris
ingin
memaksimalkan
tingkatan
pembelajarannya di label C4, C5 dan C6.
Jika seorang guru mampu membuat
rubrik sendiri untuk dirinya sendiri
maupun untuk peserta didiknya (peer
evaluation), maka dia bisa melatih
peserta
didiknya
untuk
saling
mengevaluasi pekerjaannya sendiri
maupun pekerjaan teman-temannya [4],
[6].
KESIMPULAN
Simpulan dari kegiatan pelatihan
ternyata
belum
sepenuhnya
meningkatkan kemampuan asesemen
writing guru. Bahkan mereka masih belum
bisa membedakan mana soal reading dan
mana soal writing dalam bentuk obyektif
tes. Pelatihan ini harus dilakukan secara
berkelanjutan pada semua lini dan
dijadikan agenda penting bagi pemerintah
karena pelatihan yang dilakukan
insidental saja, tidak memperbaiki
kemampuan assessment bahkan tidak
meningkatkan assessment literacy
seorang guru.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

EFEKTIFITAS PROGRAM LATIHAN SAQ DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KONDISI FISIK SISWA PUTRA UKM PENCAK SILAT
UNIPA SURABAYA
Gatot Margisal Utomo
Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga FKIP Unipa Surabaya
Email penulis: gatot.margisalutomo@gmail.com

ABSTRAK
Untuk meningkatkan prestasi dalam cabang olahraga pencak silat maka seorang pelatih
harus memahami tentang program latihan dan mengetahui tentang kondisi fisik atlet, latihan dalam
meningkatkan kondisi fisik dalam penelitian ini menggunakan bentuk latihan SAQ yang jenis
latihannya yaitu z-pattern run untuk meningkatkan kelincahan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
melihat tentang: (1) efektifitas latihan z-pattern run dalam upaya meningkatkan kelincahan. Jenis
penelitian yang digunakan dalam peneiltian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode
eksperimen semu. Rancangan penelitian ini menggunakan non- randomized control grup pretes
posttest design, analisis data menggunakan Anova. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa putra
UKM pencak silat UNIPA yang berjumlah 22 sampel. Intrumen untuk mengukur kelincahan
menggunakan lari berkelok “Z”. Hasil data diolah dengan menggunakan bantuan SPSS 2.1. Hasil
penelitian adalah: (1) pemberian latihan z-pattern run memberikan hasil yang signifikan terhadap
peningkatan kelincahan. Hal itu dapat dilihat dari hasil Posh Hoc Test kelincahan dimana ditemukan
hasil nilai sig nya sebesar 0.035 < 0.05. Dari hasil perhitungan Posh Hoc Test tersebut dapat
disimpulkan bahwa latihan z-pattern run memberikan efek yang baik terhadap peningkatan
kelincahan.
Kata kunci: Kelincahan, SAQ, Z-Pattern Run.

ABSTRACT
To improve achievement in the martial arts sport, a trainer must understand the training
program and know about the athlete’s physical condition, training in improving physical conditions in
this study uses the form of SAQ training which is the type of exercise z-pattern run to increase agility.
The purpose of this study is to see about: (1) the effectiveness of z-pattern run training in an effort to
improve agility. The type of research used in this research is quantitative using quasi-experimental
methods. The design of this study used non-randomized control grup pretes posttest design, data
analysis using ANOVA. The subjects in this study were male students of Unipa pencak silat UKM
which totaled 22 sampels. Instruments to measure agility using a “Z” winding run. The results of the
date are processed using SPSS 2.1. The results of the study ware: (1) giving z-pattern run training
gave a significant results on increasing agility. This can be seen from the results of the posh hoc
agility test where the results of the sig value were found to be 0.035 < 0.05. From the calculation of
the posh hoc test, it can be concluded that z-pattern run exercises have a good effect on increasing
agility.
Keyword: Agility, SAQ, Z-Pattern Run.
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PENDAHULUAN
Dalam cabang olahraga pencak
silat komponen biomotor kelincahan
sangat penting, karena dalam pencak
silat membutuhkan kemampuan adaptasi
yang tinggi terhadap perubahanperubahan situasi dalam pertandingan
misalnya pada waktu mengubah posisi
dengan cepat, bergerak lalu berhenti, dan
dilanjutkan bergerak dengan secepatnya.
Kelincahan adalah kemampuan untuk
mempertahankan posisi tubuh saat
mengubah arah dengan cepat selama
serangkaian
gerakan,
sehingga
kelincahan sangat penting untuk olahraga
yang
membutuhkan
kemampuan
adaptasi yang tinggi terhadap perubahanprubahan situasi dalam pertandingan.
Kelincahan sering dianggap sebagai
keterampilan lokomotor dimana seorang
atlet melakukan perubahan arah, jenis
gerakan tersebut sering diamati di
lapangan seperti: pencak silat.
Akhir-akhir
ini
telah
berkembanglah suatu metode latihan
yang lebih dikenal dengan istilah metode
latihan Speed, Aqility, and Qiuckness
(SAQ) banyak para pelatih menggunakan
metode tersebut untuk meningkatkan
kondisi fisik anak didiknya. Menurut
Vallimurgan dkk. [1], SAQ adalah latihan
yang ditujukan untuk mengembangkan
kemampuan motorik dan kontrol gerakan
tubuh melalui pengembangan sistem
neuromuskuler. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan atlet untuk
melakukan ledakan arah gerakan multi
dengan memprogram ulang sistem

neoromuskuler, sehingga dapat bekerja
lebih efisien. Bentuk-bentuk latihan SAQ
sangat banyak jenisnya misalnya: zpattern run, zigzag crossover shuffle,
lunge pattern, hurdle fast legs, push off
box shuffle, dan masih banyak jenis-jenis
latihan yang lainnya, tetapi dalam
melakukan program latihan untuk
meningkatkan
kelincahan
dalam
penelitian ini menggunakan jenis latihan
z-pattern run. Latihan z-pattern run
merupakan latihan yang bertujuan untuk
memperbaiki gerakan kelincahan dan
kemampuan memutar dari tempat satu
ketempat yang lainnya.
Berdasarkan latar belakang
diatas dapat ditemukan permasalahan
sebagai berikut: “Efektifitas Program
Latihan SAQ Dalam Upaya Meningkatkan
Kondisi Fisik Siswa Putra UKM Pencak
Silat Unipa Surabaya”.
METODE
Bentuk
penelitian
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
kuantitatif dengan menggunakan metode
eksperimen semu. Rancangan dalam
penelitian ini menggunakan nonrandomized control grup pretest posttest
design, analisis data menggunakan
Anova. Subyek dalam penelitian ini
adalah Siswa putra UKM pencak silat
Unipa Surabaya yang berjumlah 22
sampel. Rancangan dalam penelitian ini
digambarkan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Rancangan Penelitian
K
Pre
Treatment
E1
T11
X1
K
T22
Sumber: Maksum [2]

Pos
T21
T22

Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini instrument
yang digunakan untuk mengukur
kelincahan menggunakan lari berkelok
“Z”.
Teknik Analisis Data
Sesuai dengan hasil dugaan
sementara (hipotesis) dan jenis penelitian
ini, maka analisis statistic yang digunakan
dalam penelitian ini adalah uji-t paired
sample test dan analisis of variance
(anova) dengan taraf signifikan sebesar
5% dengan menggunakan bantuan SPSS
21.0.
HASIL
Hasil Kelompok 1 Latihan Z-Pattern Run
terlihat bahwa terdapat sebuah progress
yang signifikan nilai rerata antara pretest
dan posttest. Hal ini dapat dilihat dari hasil
nilai rerata untuk kelincahan hasil
pengukuran pretest nya (62.38 dtk) ini
terlihat lebih kecil dari hasil pengukuran
nilai rarata posttest nya (56.87 dtk).
Dengan hasil deskriptif diatas dapat
diambil kesimpulan bahwa dalam
pemberian latihan (treatment) pada
kelompok 1 dapat meningkatkan
kelincahan, hal ini dapat dilihat dengan
adanya selisih dari nilai rerata antara
pretest dan posttest setelah diberikan
latihan (treatment) selama delapan

minggu dengan frekuensi tiga kali
seminggu.
Pengujian Hipotesis
Untuk menilai pengujian hipotesis, maka
dilakukan perhitungan adalah hasil dari
nilai pretest dan posttest dengan masingmasing kelompok, yang mana penyajian
hasil data nya sebagai berikut:
Kelincahan

Mean

Ekp

4.1427
4.1392
5.8472
5.8345

Kotrl

Pre
Pos
Pre
Pos

Sig.
(2-tailed)

Ket

0.000

Sig

0.639

Tidak
Sig

Berdasarkan hasil penyajian data diatas
pada perhitungan uji beda rerata sampel
berpasangan kelompok kelincahan
dengan menggunakan uji-t paired t-test
dapat di deskripsikan sebagai berikut:
Terdapat peningkatan pada komponen
kondisi fisik kelincahan pada siswa putra
UKM pencak silat UNIPA Surabaya
setelah diberikan treatment latihan zpattern run.
Sumber
Variasi
Antar
Eksperimen
Dalam
Eksperimen

Df

F hitung
Kelincahan

2
117.326
22

Si
g.
0.
0
0
0

Ket

Sig
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SIMPULAN
Bedasarkan hasil penelitian
diatas, maka dapat dijabarkan sebagai
berikut:Terdapat efektifitas program
latihan SAQ dalam upaya meningkatkan
kondisi fisik kelincahan. Dalam hasil
penelitian ini, maka peneliti ingin
memberikan saran-saran yang ditujuhkan
kepada para Praktisi olahraga (KONI,
DISPORA), Para atlet, dan Pelatih
ataupun Guru PJOK.
1. Para praktisi olahraga khususnya dan
para pelatih pada umumnya,
sebaiknya menerapkan program
latihan
SAQ,
karena
bisa
meningkatkan kondisi fisik khususnya
kelincahan.
2. Untuk penelitian mendatang perlu
diterapkan pada subyek yang berbeda
misalnya atlet wanita atau mahasiswa
putra.
3. Dalam memberikan program latihan
sebaiknya harus memperhatikan
komponen-komponen nya yang
meliputi: set dan repetisi, sehingga
tercapai hasil yang maksimal tanpa
mengalami overtraining.

Physical Fitness Parameters On Men
Multiple Comparisons
Dependent Variable: Kelincahan
Mean
Std.
(S) (H) Diffrenc
Error
e (S-H)
Run 0.10000 0.04541
Run
Kntr 0.64091 0.04541
L
S
Run -0.64091 0.04541
D
Kntr
Kntr -0.54091 0.04541

Sig.
0.35
0.00
0.00

0.00

Football Player. IJAIR. Volume 1.
Issue. 2012.
[2] Maksum, A. (2012). Metodologi
Penelitian Dalam Olahraga. Surabaya:
Unesa University Press.
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MEDIA UPIL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA
PADA PELAJARAN PENERAPAN RANGKAIAN ELEKTRONIKA
DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Syamsul Jamal
SMK Negeri 1 Tambelang
Email: samsul60175@yahoo.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran UPIL pada mata
pelajaran Penerapan Rangkaian Program Keahlian Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 1
Tambelangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan
(Research and Development) ADDIE yang dikemukakan oleh Robert Maribe Branch. Hasil penelitian
kelayakan media pembelajaran UPIL ditinjau dari dua aspek yaitu: (1) Aspek kualitas media
mendapatkan persentase skor 67,7% dengan kategori “LAYAK” dan 32,3% dengan kategori
“SANGAT LAYAK”; (2) Aspek kualitas materi mendapatkan persentase skor 35,5% dengan kategori
“LAYAK”, dan 61,29% dengan kategori “SANGAT LAYAK”. Sehingga media pembelajaran UPIL
layak digunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran Penerapan Rangkaian Elektronika.
Pada hasil ujicoba pretest dan posttest dapat meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 74,3%
setelah melalui pembelajaran Media UPIL.
Keyword: ADDIE, UPIL, Media Pembelajaran
ABSTRACT
This study aims to determine the feasibility of UPIL learning media in the Application of
Industrial Electronics Engineering Expertise Program Series at Tambelangan 1 State Vocational
School. The research method used is the ADDIE research and development method proposed by
Robert Maribe Branch.The results of UPIL learning media feasibility studies are reviewed from two
aspects, namely: (1) The quality aspects of the media get a score of 67.7% with the category
"WORTH" and 32.3% with the category "VERY WORTH"; (2) Material quality aspects get a
percentage score of 35.5% with the category "WORTH", and 61.29% with the category "VERY
WORTH". So that UPIL learning media is worthy of being used as a learning media for Electronic
Circuit Implementation subjects. The results of the pretest and posttest trials can improve student
learning outcomes by 74.3% after going through UPIL Media learning.
Keyword: ADDIE, UPIL, Media Pembelajaran

PENDAHULUAN
Permendiknas Nomor 23 Tahun
2006 disebutkan bahwa standar
kompetensi lulusan SMK diantaranya
adalah menguasai kompetensi program
keahlian dan kewirausahaan baik untuk
memenuhi tuntutan dunia kerja maupun
untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai

dengan kejuruannya (butir 23) [1].
Susilana dan Riyana [2] pembelajaran
dikatakan sebagai sistem di dalamnya
mengandung komponen yang saling
berkaitan untuk mencapai suatu tujuan
yang telah ditetapkan. Komponen
pembelajaran meliputi tujuan, materi,
metode, media dan evaluasi. Salah satu
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faktor
penentu
keberhasilan
pembelajaran adalah media [3].
Berdasarkan hasil observasi di
SMK Negeri 1 Tambelangan pada 28 Juli
2017, di Jurusan Elektronika Industri
masih kurangnya bentuk media portabel
yang ditampilkan dalam bentuk satuan
yang utuh sehingga siswa terbatas tanpa
mengetahui mekanisme secara detail.
Siswa kurang memiliki pemahaman
secara detail terhadap komponen
elektronika, sehingga berdampak pada
hasil belajar yang diperoleh siswa kurang
memuaskan.
Dari latar belakang diatas maka
dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 1.
Bagaimana unjuk kerja Media UPIL untuk
meningkatkan hasil belajar siswa, 2.
Seberapa Besar peningkatan hasil belajar
siswa pada mata pelajaran Penerapan
Rangkaian Elektronika dengan adanya
media UPIL
Media merupakan alat saluran
komunikasi dan juga dapat diartikan
sebagai segala sesuatu yang dapat
menyalurkan informasi dari sumber
informasi ke penerima informasi [3].
Pengembangan sebagai suatu proses
yang digunakan untuk mengembangkan
dan mengvalidasi produk [4]. Media
adalah segala alat fisik yang dapat
menyajikan pesan serta merangsang
siswa untuk belajar [4]. Tetapi banyak
batasan
yang
diberikan
atau
dikemukakan oleh para ahli tentang
media salah satunya dari Asosisai
teknologi dan komunikasi pendidikan
(Association
of
Education
and
Comunication Technology/ AECT) di
Amerika membatasi media sebagai seala

bentuk dan saluran yang digunakan orang
untuk menyalurkan pesan atau informasi.
Media
UPIL
sebenarnya
merupakan sebuah media portable
sensor dan transducer. Pemilihan kata
UPIL dari (Ultrasonic, Photodioda, Infra
merah, LM35) yang kesemuanya itu
merupakan sebuah device sensor.
Pelajaran sensor dan transducer
merupakan pelajaran yang terintegrasi
dalam Mata Pelajaran Penerapan
Rangkaian Elektronika.
Ada beberapa kajian penelitian
yang relevan diantaranya:
1. Penelitian
yang
berjudul
Pengembangan Trainer Kit Fleksibel
Untuk Mata Pelajaran Teknik
Mikrokontroler dan Robotik Pada
Program Keahlian Teknik Audio
Video Di SMKN 3 Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian
R&D yang menggunakan model
ADDIE.
Pengembangan
yang
dilakukan mendapatkan penilaian
layak dan sangat layak sehingga
Trainer Kit Fleksibel tersebut dapat
digunakan sebagai media yang tepat
untuk digunakan.
2. Penelitian
yang
berjudul
Pengembangan Modul Elektronik
Perakitan dan Instalasi Komputer
sebagai Sumber Belajar untuk Kelas X
SMK Piri 1 Yogyakarata Penelitian ini
merupakan penelitian R&D yang
menggunakan
model
ADDIE.
Pengembangan yang dilakukan
mendapatkan
penilaian
layak
sehingga modul elektronik dapat
digunakan sebagai sumber belajar.
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3. Penelitian yang berjudul Media
Pembelajaran Mikrokontroler AVR
untuk Siswa Kompetensi Keahlian
Teknik Audio Video SMK N 2
Yogyakarta. Penelitian ini merupakan
penelitian R&D.
Pengembangan
yang
dilakukan
mendapatkan
penilaian layak dan sangat layak
digunakan oleh ahli dan pengguna.
METODE
Penelitian ini
menghasilkan
produk berupa Media portabel sensor
dan transducer yang termasuk dalam
metode penelitian dan pengembangan
(Research and Development). Penelitian
ini bertujuan untuk mengembangkan
suatu produk yang akan meningkatkan
keefektifan belajar mengajar dan layak
digunakan dalam dunia pendidikan.
Langkah-langkah
penelitian
dan
pengembangan yang digunakan adalah
model ADDIE menurut Robert Maribe
Branch.
Penelitian ini dilakukan di SMKN 1
Tambelangan yang beralamat di Jln.
Raya KH. Alinuruddin pada bulan Juli
2017-Agustus 2017. Subyek: Peserta
didik kelas XI SMK Negeri 1 Tambelagan
Program Keahlian Teknik Elektronika
Industri yang mengambil mata pelajaran
Penerapan Rankaian Elektronika. Obyek:
Media Pembelajaran Potabel UPIL.
Teknik
pengumpulan
data
digunakan untuk mendapatkan data-data
yang dibutuhkan dalam penelitian
yang
kemudian
dianalisis
dan
pengumpulan data yang dipakai untuk
menjawab
permasalahan
dalam

penelitian adalah metode observasi dan
Kuesioner (Angket).
Arikunto [5] mengemukakan bahwa
instrumen penelitian adalah alat atau
fasilitas yang digunakan oleh peneliti
dalam mengumpulkan data agar dalam
pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya
lebih baik. Penelitian ini menghendaki
pengukuran terhadap tingkat kelayakan
media dan penguasaan materi peserta
didik [6].
Untuk mengukur penguasaan
materi peserta didik digunakan intrumen
tes. Instrumen tes berupa soal pilihan
ganda yang harus dijawab oleh peserta
didik. Tes diberikan sebelum dan sesudah
pelaksanaan pembelajaran dengan
media yang berupa hasil pengembangan
produk (pretest dan posttes). Tes yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tes
objektif (pilihan ganda) dengan empat
alternatif jawaban. Nilai untuk tiap soal
adalah 1 untuk jawaban benar dan 0
untuk jawaban salah.
pengujian validasi isi
dapat
dilakukan
dengan membandingkan
antara isi setiap butir dari instrumen
penelitian dengan materi pembelajaran
yang telah disampaikan.
Menurut
Sugiyono [7], setiap instrumen baik tes
maupun nontes setelah pengujian dengan
para ahli kemudian dujikan lebih lanjut
dan dianalisis dengan analisis item [6].
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Sugiyono [7] menjelaskan bahwa
instrumen yang reliabel adalah instrumen
yang bila digunakan beberapa kali untuk
mengukur objek yang sama, akan
menghasilkan data yang sama. Pengujian
reliabilitas
pada
penelitian
ini
menggunakan konsistensi internal yaitu
dengan cara mencobakan instrumen
sekali saja, kemudian data yang diperoleh
dianalisis
dengan
teknik
tertentu.Pengujian reliabilitas pada
penelitian ini menerapkan teknik belah
dua (split half) dari Spearman Brown [7].
Metode ini memperkirakan konsistensi
internal dengan jalan membagi skala
menjadi dua bagian (misalnya butir
bernomor ganjil dan genap, atau skala
pertama setengah dan setengah skala
kedua), kemudian dibuat analisis korelasi
antara dua bagian data tersebut [6].

Instrumen
kelayakan
dibagi
menjadi dua yaitu instrumen materi
pembelajaran dan instrumen media
pembelajaran. Pada instrumen angket
digunakan 4 (empat) pilihan jawaban,
yaitu sangat layak (4), layak (3), kurang
layak (2) dan tidak layak (1).Teknik
analisis data menggunakan teknik
analisis deskriptif.
Analisis pretest dan posttest
menggunakan statistik deskriptif. Menurut
Sugiyono [7] statistik deskriptif adalah
statistik
yang
digunakan
untuk
menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan
data yang telah terkumpul sebagaimana
adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum
atau generalisasi [7].
Teknik analisis yang digunakan
menggunakan teknik statistik deskriptif
seperti yang dilakukan pada teknik analis
data kelayakan. Data yang didapat dari
hasil pretest dan posttest dikonversikan
kedalam nilai huruf sesuai peraturan
akademik pada SMK tempat penelitian
yang terdapat pada Tabel 7 dibawah ini:
Tabel 1.Kategori Nilai Pretest Dan
Posttest
Kategori A
B
C
D
E
Interval 90- 80- 70- 60- 0100 89 79 69 59
Peserta didik dinyatakan tuntas,
jika mendapatkan nilai lebih dari 59.
Dengan kata lain siswa yang berada pada
kategori nilai D dinyakan tidak tuntas.
Untuk menghitung persentase ketuntasan
peserta didik digunakan rumus sebagai
berikut:

HASIL
Indikator kelayakan terdiri dari 2
aspek
meliputi
aspek
Media
Pembelajaran dan aspek Materi
Pembelajaran.
Berikut
persebaran
frekuensi berdasarkan masing-masing
aspek yang menghasilkan data total
100% dari 31 responden.dapat dilihat
pada Tabel 2.
Tabel 2. Kelayakan Media UPIL
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Gambar 1. Grafik Kelayakan Media
Pembelajaran
Data di atas merupakan hasil
penilaiyan responden yang telah
dianalisis dan menghasilkan kesimpulan
bahwa media diyatakan layak untuk
digunakan karena berdasarkan materi
dan kesesuaian pembelajaran yang
terdapat di SMKN 1 Tambelangan.
Peningkatan hasil belajar peserta didik
setelah dilakukan upaya pembelajaran
dengan Media UPIL adalah:
Tabel 3. Persentase Tingkat Lulus Hasil
Belajar

Gambar 2. Grafik Kelulusan
Gambar 2 menunjukan bahwa
sebelum
dilakukan
pembelajaran
menggunakan Media UPIL nilai rata-rata

peserta didik adalah 45,31. Pembelajaran
menggunakan media berupa Media UPIL
dapat meningkatkan prestasi peserta
didik dengan nilai rata-rata menjadi 70,94.
Hal ini berarti terdapat peningkatan nilai
rata-rata sebesar 25,63 setelah dilakukan
pembelajaran menggunakan Media UPIL.
Prosentase
kelulusan
sebelum
menggunakan Media UPIL 5,7% dan
meningkat menjadi 80,0% setelah
dilaksanakan pembelajaran dengan
Media UPIL. Hasil tersebut menunjukan
pembelajaran menggunakan media UPIL
dapat meningkatkan hasil belajar karena
media yang digunakan dapat membantu
permasalahan tekait materi yang dialami
oleh siswa.
SIMPULAN
Berdasarkan data yang diperoleh
dari hasil dan pembahasan penelitian
yang telah diuraikan di atas, dapat
disimpulkan bahwa:
1. Dalam
pengembangannya,
pembelajaran menggunakan Media
UPIL Sensor dan Transducer dibagi
dalam tiga tahapan yaitu a)
Pemahaman komponen sensor dan
Transducer. b) Rangkaian sensor
transducer c) Pemprograman Media
UPIL sensor dan transducer.
2. Hasil unjuk kerja Media UPIL Sensor
dan Transducer sebagai media
pembelajaran adalah: (1) Sensor yang
digunakan pada Media UPIL
menghasilkan data yang yang cukup
presisi sehingga layak digunakan
untuk pembelajaran, (2) Transducer
pada Trainer Kit menghasilkan data
Output yang stabil sehingga layak di
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gunakan sebagai media pembelajaran
(3) Piranti sensor dan Transducer
dapat saling berkesinambungan
sehingga dapat menghasilkan data
praktek yang bervariasi.
3. Penggunaan Media UPIL Sensor dan
Transducer mampu meningkatkan
prosentase kelulusan peserta didik
dari PreTest 5,7% hingga PostTest
80,0%.
4. Tingkat kelayakan Media UPIL
sebagai
media
pembelajaran
berdasarkan 2 (Dua) aspek. Berdasar
aspek
media
pembelajaran
dinyatakan Layak dengan distribusi
frekuensi sebesar 67,7%. Berdasar
aspek materi media pembelajaran
dinyatakan sagat layak dengan
distribusi frekuensi sebesar 61,3%.
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MENINGKATKAN KETERAMPILAN PUKULAN FOREHAND DAN
BACKHAND MELALUI METODE WALL BOUNCE DALAM PERMAINAN
TENIS MEJA
Luqmanul Hakim1
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
luqmanulhakim@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan pukulan forehand dan backhand
dalam permainan tenis meja, untuk itu diperlukan metode pengajaran yang baik dan benar,
sedangkan metode pengajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode wall
bounce. Metode yang digunakan metode penelitian ini adalah metode percobaan perbandingan yaitu
suatu percobaan dengan membandingkan perlakuan-perlakuan dan membandingkan pengaruh
perlakuan-perlakuan tersebut terhadap sampel yang dipilih. Sehingga metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Sedangkan rancangan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pretest posttest Control Design. Pengelolaan data menggunakan analisis
Paired Samples Test. Hasil bahwa rata-rata nilai pasing wall bounce pretest forehand & pasing wall
bounce posttest forehand adalah tidak sama atau berbeda nyata sedangkan rata-rata nilai pasing
wall bounce pretest backhand & pasing wall bounce posttest backhand juga tidak sama atau berbeda
nyata, jadi hasil pembelajaran menggunakan metode wall bounce sangat berpengaruh terhadap
kemampuan pukulan forehand dan backhand dalam permainan tenis meja. Implikasi metode berasal
dari dua kata yaitu meta yang artinya melalui dan hados yang mempunyai arti jalan atau cara, dengan
demikian maka metode mempunyai arti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan, makin
baik teknik pukulan forehand dan backhand seseorang maka menunjukkan makin baik keterampilan
bermain tenis meja.
Kata kunci: Backhand, Forehand, Keterampilan, Tenis meja, Wall Bounce
ABSTRACT
The purpose of study is to improve the skills of forehand and backhand in table tennis games,
for that a good and correct teaching method is needed, while the teaching method that will be used
in this study is the wall bounce method. The method used in this research method is a comparative
experimental method that is an experiment by comparing treatments and comparing the effect of
these treatments on the selected sample. So the method used in this study is the experimental
method. While the research design used in this study was the pretest posttest Control Design. Data
management using Paired Samples Test analysis. The results of the posttest forehand passing wall
bounce & passive wall bounce are not the same or significantly different, whereas the average postwall bounce and passive wall bounce posttest backhand values are also not the same or significantly
different, so the learning results use the wall bounce method greatly influences the ability of forehand
and backhand punches in table tennis. The implication of the method comes from two words, namely
meta which means through and hados which means the way or way, thus the method means a path
that is passed to achieve a goal, the better a person's forehand and backhand technique shows the
better the skill of playing table tennis.
Keyword: Backhand, Forehand, Skills, Table Tennis, Wall Bounce
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PENDAHULUAN
Pendahuluan kegiatan belajar yang
berlangsung di perguruan tinggi yang
bersifat formal, disengaja direncanakan
dengan bimbingan dosen dan bentuk
pendidik
lainnya.
Seperti
yang
diungkapkan oleh Dimyati dan Mudjiono
[1] bahwa merupakan kegiatan seharihari yang dapat diamati oleh orang lain.
Daryanto dan Mulyo [2] juga mengatakan
bahwa belajar pada hakekatnya adalah
proses interaksi terhadap semua situasi
yang ada di sekitar individu. Ahli
pembelajaran yang lain juga menyatakan
bahwa belajar sebagai kegiatan individu
sebenarnya merupakan rangsangan yang
dikirim kepadanya oleh lingkungan sekitar
[3].
Permainan tenis meja ini hampir
sama dengan kebanyakan permainan
olahraga lainnya yang memakai raket,
yakni pada awalnya hanya dikenal
sebagai permainan dan hiburan ringan di
masyarakat. Tetapi mengenai asal musa
permainan tenis meja, sejak kapan dan
oleh siapa yang pertama kali
menciptakannya, dapat diketahui dari
beberapa sumber antara lain pada zaman
manusia purba, di Iran telah memainkan
sebuah permainan yang menggunakan
sebatang kayu sebagai pemukul bola
tang terbuat dari usus binatang yang telah
diisi angin. Pada abad ke-12 Bangsa
Perancis telah menyukai permainan tenis
meja, dimana bolanya dibuat dari kertas
diktat yang dipukul dengan tangan. Sejak
zaman purba Bangsa Indian telah
memainkan permainan yang menyerupai
tenis meja. Bola yang dipakai serupa
dengan bola bersayap bulu, pemukul

yang digunakan adalah kayu yang
dibungkus dengan kulit binatang
menjangan.
Berbagai
sumber
menyebutkan bahwa olahraga permainan
tenis meja asalnya dari Inggris.
Permainan ini muncul dari permainan
kuno pada abad pertengahan yang
disebut seperti “gossima” dan “whiffwhiff“.
Kemudian
permainan ini
berkembang lagi, di antaranya oleh
angkatan bersenjata Inggris yang berada
di India.
Tenis meja merupakan salah satu
cabang olahraga permainan yang
termasuk dalam kurikulum yang harus
ditempuh
mahasiswa
pendidikan
kepelatihan olahraga UNIPA Surabaya.
Begitu juga dalam kurikulum di tingkat
SMP, SMA, maupun SMK, selain itu juga
banyak manfaat yang diperoleh dengan
bermain tenis meja yang diantaranya
adalah dapat membentuk sikap tubuh
yang baik meliputi anatomis, fisiologis,
kesehatan dan kemampun jasmani.
Manfaatnya bagi rohani yaitu kejiwaan,
kepribadian dan karakter akan tumbuh ke
arah yang sesuai dengan tuntutan
masyarakat. Dalam permainan tenis meja
ada teknik dasar yang perlu dikuasai yaitu
pukulan, seperti yang dijelaskan Sutarmin
[4] bahwa pukulan dalam tenis meja di
bagi menjadi dua yaitu forehand dan
backhand.
Semakin baik teknik pukulan
forehand dan backhand seseorang maka
menunjukkan semakin baik keterampilan
bermain tenis meja. Oleh karena itu dapat
diduga kemampuan teknik pukulan
forehand dan pukulan backhand
mempunyai hubungan yang positif
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terhadap keterampilan bermain tenis
meja. Artinya semakin baik kemampuan
pukulan forehand dan pukulan backhand
maka semakin baik pula keterampilan
bermain tenis meja seseorang. Namun
tidak berarti bahwa prestasi tenis meja itu
hanya ditentukan oleh teknik dasar yang
baik saja. Faktor-faktor lain pun banyak
yang menunjang peningkatan prestasi.
Oleh karena itu perlu dilakukan atau
dibuktikan secara empiris dengan
melakukan penelitian ini.
Penggunaan
metode
pembelajaran yang tepat bagi mahasiswa
yang sedang belajar teknik dasar tenis
meja akan memudahkan pelaksanaan
proses belajar mengajar guna mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Adapun
salah satu metode pembelajaran yang
dapat digunakan untuk meningkatkan
keterampilan pukulan forehand dan
backhand dalam permainan tenis meja
yaitu metode wall bounce dan
berpasangan. Dari kedua metode
pembelajaran tersebut masing-masing
memiliki karakteristik yang berbeda dan
belum diketahui metode mana yang lebih
baik dan efektif untuk meningkatkan
keterampilan pukulan forehand dan
backhand dalam permainan tenis meja.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui
apakah
metode
pembelajaran wall bounce dapat
meningkatkan keterampilan pukulan
forehand dan backhand dalam permainan
tenis meja.
METODE
Jenis penelitian ini adalah menurut
Nasir [5] metode penelitian percobaan

perbandingan sedangkan metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
metode eksperimen. Untuk pengambilan
data dilakukan sebelum dan sesudah
subyek diberi treatment atau perlakuan,
pemberian perlakuan diberikan selama 8
kali pertemuan.
Istrumen yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain: meja tenis, bola,
bet/raket, stop watch. Sedangkan untuk
sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah 10 orang mahasiswa yang
sedang menempuh ulang mata kuliah
tenis meja. Sedangkan untuk teknik
analisis data menggunakan paired t-test.
HASIL
Sebelum membahas hasil penelitian
ini, akan dipaparkan hasil penelitian
sejenis dengan judul peningkatan hasil
belajar forehand dan backhand dalam
tenis meja melalui modifikasi pantulan
dinding pada siswa sekolah dasar yang di
tulis oleh Rifki [6]. Pada penelitian yang
dilakukannya mendapatkan hasil bahwa
pembelajaran
melalui
penerapan
modifikasi pantulan dinding, dapat
meningkatkan hasil belajar tenis meja
pada siswa kelas V SD Penanggulan
Pegandon Kendal. Dari hasil analisis
yang diperoleh terjadi peningkatan yang
sangat signifikan dari siklus I dan siklus II.
Hasil belajar pada siklus I dalam kategori
tuntas adalah 53,33% dan pada siklus II
terjadi peningkatan hasil belajar siswa
dalam kategori tuntas sebesar 83,33%.
Sedangkan untuk mengetahui hasil
penelitian ini akan dipaparkan mulai dari
penghitungan uji normalitas yaitu untuk
mengetahui apakah data tersebut
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berdistribusi normal atau tidak. Pada
penelitian ini untuk menguji uji normalitas

yaitu menggunakan Kolmogorov-Smirnov
yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Uji Normalitas
Kelompok

Group
forehand

Pukulan
Wall
Bounce

backhand

Test

Z

P-Value

Alpha

Ket.

Pre

0.918

0.369

0.05

Normal

Post

0.620

0.837

0.05

Normal

Pre

0.855

0.458

0.05

Normal

Post

0.452

0.987

0.05

Normal

Berdasarkan Tabel 1, dapat
dijelaskan bahwa hasil pukulan wall
bounce dinyatakan normal karena nilai PValue. > 0,05. Artinya dari data tersebut
dapat dilakukan analisis data

menggunakan paired t-test yang
berfungsi untuk menguji signifikansi
perbedaan antara nilai pretest – posttest
hasil pasing wall bounce.

Tabel 2. Paired Samples Statistics Pasing Wall Bounce Forehand
Mean
N
Std.
Std. Error
Deviation
Mean
Pasing wall bounce pretest
forehand
Pasing wall bounce posttest
forehand

13.8

10

12.2

3.8

63.3

10

16.2

5.1

Berdasarkan pada Tabel 2,
terlihat bahwa nilai pasing wall bounce
pretest forehand yaitu sebesar 13.8 dan
nilai standart deviasi sebesar 12.2
dengan sampel sebanyak 10 orang
sedangkan untuk nilai pasing wall bounce
posttest forehand yaitu sebesar
63.3 dan nilai standart deviasi sebesar
16.2 dengan sampel sebanyak 10 orang.
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Tabel 3. Paired Samples Correlations Pasing Wall Bounce Forehand
N
Correlation Sig.
Pasing wall bounce pretest forehand & pasing
10
0.834
0.003
wall bounce posttest forehand
Berdasarkan pada Tabel 3,
menunjukkan hasil korelasi antara kedua
nilai yaitu sebesar 0.834 dengan nilai

pasing wall bounce pretest forehand
dengan pasing wall bounce posttest
forehand adalah mempunyai hubungan
yang sangat kuat dan saling berhubungan
secara nyata.

signifikan sebesar 0.003. Hal ini
menunjukkan bahwa hasil korelasi antara

Tabel 4. Paired Samples Test Pasing Wall Bounce Forehand
Paired Differences
t
Df
Mean

Std. Std. Error
Deviat Mean
ion

Pasing wall
bounce
pretest
forehand &
9.046
49.5000
pasing wall
18
0
bounce
posttest
forehand

2.86065

Sig. (2tailed)

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

-55.97125

43.028 -17.304 9
75

0.000

Berdasarkan Tabel 4, dapat
pretest forehand & pasing wall bounce
dilihat bahwa nilai Sig. sebesar 0.000 <
posttest forehand adalah tidak sama atau
0.05, maka tolak H0 dan dapat dikatakan
berbeda nyata.
bahwa rata-rata nilai pasing wall bounce
Tabel 5. Paired Samples Statistics Pasing Wall Bounce Backhand

Pasing wall bounce pretest
backhand
Pasing wall bounce posttest
backhand

Mean

N

Std. Deviation

Std. Error
Mean

14.0

10

11.3

3.5

68.6

10

13.3

4.2
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Berdasarkan pada Tabel 5,
terlihat bahwa nilai pasing wall bounce
pretest backhand yaitu sebesar 14 dan
nilai standart deviasi sebesar 11.3
dengan sampel sebanyak 10 orang

sedangkan untuk nilai pasing wall bounce
posttest backhand yaitu sebesar 68.6 dan
nilai standart deviasi sebesar 13.3
dengan sampel sebanyak 10 orang.

Table 6. Paired Samples Correlations Pasing Wall Bounce Backhand
N
Correlation Sig.
Pasing wall bounce pretest backhand & pasing
10
0.658
0.039
wall bounce posttest backhand
Berdasarkan pada Tabel 6,
menunjukkan hasil korelasi antara kedua
nilai yaitu sebesar 0.658 dengan nilai
signifikan sebesar 0.039, hal ini
menunjukkan bahwa hasil korelasi antara
pasing wall bounce pretest backhand

dengan pasing wall bounce posttest
backhand adalah mempunyai hubungan
yang kuat dan saling berhubungan secara
nyata.

Tabel 7. Paired Samples Test Pasing Wall Bounce Backhand
Mean

Paired Differences
Std.
Std.
95%
Deviation Error
Confidence
Mean Interval of the
Difference
Lower Uppe
r

t

Pasing wall bounce
pretest backhand &
3.2836
54.6000 10.38375
62.02 47.17 16.6
pasing wall bounce
3
0
809
191 28
posttest backhand
Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat
bahwa nilai Sig. sebesar 0.000 < 0.05,
maka tolak H0 dan dapat dikatakan
bahwa rata-rata nilai pasing wall bounce
pretest backhand & pasing wall bounce
posttest backhand adalah tidak sama
atau berbeda nyata.
Keterampilan pukulan dalam tenis
meja merupakan olahraga permainan
yang cepat, sehingga bagi seseorang

df

Sig. (2tailed)

9

0.000

yang bermain tenis meja diperlukan
kemampuan tertentu. Untuk melakukan
latihan dan pertandingan dalam
permainan tenis meja sebaiknya
mengetahui hal-hal yang dipunyai oleh
cabang olahraga tenis meja dan faktorfaktor
penentu
keberhasilannya.
Seorang yang baru belajar bermain tenis
meja harus memulai teknik dasar
permainan tenis meja dengan cara yang
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tepat. Seorang pemain tenis meja harus
mampu
menguasai
kemampuan
memukul agar dapat bermain tenis meja
dengan baik. Menurut Depdiknas [7]
yang dimaksud dengan tenis meja
adalah
suatu
permainan
yang
menggunakan meja sebagai lapangan
yang dibatasi oleh jaring (net) yang
menggunakan bola kecil yang terbuat
dari celluloid dan permainannya
menggunakan pemukul atau yang
disebut bet.
Sedangkan menurut Chairudin [8]
tenis meja adalah suatu jenis olah raga
yang dimainkan di atas meja di mana bola
dibolak-balikkan segera dengan memakai
pukulan. Permainan tenis meja boleh
dimainkan dengan ide menghidupkan
bola selama mungkin dan boleh juga
dimainkan dengan ide secepat mungkin
mematikan permainan lawan, tergantung
dari tujuan permainan sendiri.
Pukulan backhand dan forehand
dalam permainan tenis meja merupakan
salah satu teknik dasar yang harus
dikuasai karena tanpa menguasai teknik
ini maka mustahil bisa melakukan
permainan tenis meja seperti yang
diungkapkan Utama dkk. [9]. Kemampuan
memukul adalah salah satu bentuk latihan
dengan sentuhan bola selama-lamanya
agar pemain tenis meja dapat mengontrol
bola dengan baik. Sedangkan pukulan
forehand adalah pukulan dimana pada
waktu memukul bola posisi telapak
tangan yang memegang bet/raket
menghadap ke depan, untuk pukulan
backhand dimana pada waktu memukul
bola posisi telapak tangan yang

memegang bet/raket menghadap ke
belakang [4].
Metode berasal dari dua kata yaitu
meta yang artinya melalui dan hados
yang mempunyaiarti jalan atau cara,
dengan demikian maka metode
mempunyai arti suatu jalan yang dilalui
untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan
mengajar menurut [10] dalam kamus
bahasa indonesianya mempunyaiarti
memberi pelajaran atau melatih dan juga
makin baik teknik pukulan forehand dan
backhand seseorang maka menunjukkan
makin baik keterampilan bermain tenis
meja. Oleh karena itu dapat diduga
kemampuan teknik pukulan forehand dan
pukulan backhand mempunyai hubungan
yang positif terhadap keterampilan
bermain tenis meja. Hal ini menunjukkan
makin baik kemampuan pukulan forehand
dan pukulan backhand maka semakin
baik pula keterampilan bermain tenis
meja seseorang. Namun tidak berarti
bahwa prestasi tenis meja itu hanya
ditentukan oleh teknik dasar yang baik
saja, metode dalam melatih pukulan juga
sangat penting.
Sedangkan untuk hasil belajar
sendiri adalah merupakan perubahan
perilaku yang diperoleh pembelajar
setelah mengalami aktivitas belajar [11].
Permainan tenis meja merupakan
permainan yang sederhana, aksi yang
dilakukan dalam olahraga ini adalah
dengan
konsisten
memukul,
mengarahkan dan menempatkan bola ke
meja lawan. Sehingga sampai pada satu
saat bola itu tidak dapat dikembalikan lagi
oleh lawan [12].
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Sedangkan menurut ahli lain
menyatakan bahwa hasil belajar siswa
pada hakikatnya adalah perubahan yang
mencakup bidang kognitif, afektif dan
psikomotor. Hasil belajar merupakan
salah satu indikator tercapaianya
pembelajaran.
SIMPULAN
Berdasarkan penjelasan dari
pembahasan di atas yaitu hasil uji
normalitas data dinyatakan ber distribusi
data dikatakan normal apabila p-value >
alpha, nilai alpha yang digunakan sebesar
0.05, dan hasil dari Paired Samples Test
Pasing wall bounce forehand dan
backhand maka pada penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa metode latihan
dengan menggunakan pasing wall
bounce dapat meningkatkan keterampilan
pukulan forehand dan backhand maka
pada penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa
metode
latihan
dengan
menggunakan pasing wall bounce dapat
meningkatkan keterampilan pukulan
forehand dan backhand dalam permainan
tenis meja.
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ABSTRAK
Telah dikembangkan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) berbasis Prediction, Observation, and
Explanation (POE) pada topik fluida statis yang merupakan panduan belajar mahasiswa yang
dirancang menggunakan tiga langkah utama dari metode ilmiah yaitu (1) Prediction yakni proses
membuat dugaan terhadap suatu peristiwa, (2) Observation yakni kegiatan pengamatan terhadap
apa yang terjadi melalui percobaan untuk menguji kebenaran prediksi mahasiswa, dan (3)
Explanation yakni kegiatan pemaparan penjelasan tentang kesesuaian antara tahap observasi
dengan hasil eksperimen. Artikel ini bertujuan untuk mendiskripsikan validasi LKM berbasis POE,
mendiskripsikan respon, dan mendiskrisikan kemampuan berpikir kritis siswa setelah menggunakan
LKM berbasis POE. Pengembangan ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Dari analisis
yang di dapat, seluruh indikator memperoleh hasil validasi ahli dengan kategori sangat valid.
Mahasiswa secara keseluruhan memberikan respon positif terhadap produk dan kemampuan
berpikir kritis secara keseluruhan sebesar 69,60% sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan
berpikir mahasiswa berada pada kategori kritis.
Kata kunci: Lembar Kerja Mahasiswa, POE, fluida statis

ABSTRACT
Students Worksheet based on Prediction, Observation, and Explanation (POE) have been
developed on statistical fluid topics which are student learning guides that are designed using the
three main steps of the scientific method, namely (1) Prediction is the process makes predictions of
events, (2 ) Observation is activities on what happened through experiments to roll out student
predictions, and (3) Explanation is the activity of exposure to the suitability between education and
experimental results. This article aims to describe the validation of Students Worksheet base on
POE, describe responses, and discern students' critical thinking skills after using Students
Worksheet based on POE. This development uses the ADDIE development model. From the analysis
that can be used, the results of expert validation in all indicators are very valid. Students as a whole
give a positive response to the product and the critical thinking ability sekor is 69.60% so we can
conclude that students' thinking skills are in the critical category.
Keyword: Students worksheet, POE, static fluid

PENDAHULUAN
Fisika merupakan pengetahuan alam
yang berguna untuk menjelaskan
bermacam fenomena dan menjadi dasar
untuk memecahkan permasalahan fisis,

sehingga pemahaman konsep fisika oleh
peserta didik harus memadai [1]. Untuk
mencapai hal tersebut dilakukan dengan
serangkaian kegiatan ilmiah seperti
melakukan kegiatan observasi, membuat
hipotesis,
melakukan
kegiatan

8, hal: .... ISSN: ......

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

331

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

eksperimen, menganalisis data yang
diperoleh, sampai kepada menyampaikan
temuan. Dalam kegiatan pembelajaran
peserta didik dituntut untuk aktif mencari
pengetahuannya sendiri melalui kegiatan
ilmiah sebagai mana ilmuan bekerja.
Kontras dengan hal itu, sering kali
pembelajaran fisika seolah-olah hanya
kegiatan transfer informasi dari
guru/dosen kepada siswa/mahasiswa.
Jika hal tersebut terjadi maka
siswa/mahasiswa cenderung menghapal
pengetahuan apa yang mereka peroleh
dari guru/dosennya [3]. Sejatinya,
pembelajaran fisika tidak hanya sebatas
mencapai goal dalam hal mentransfer
fakta, konsep, prinsip, maupun hukum
semata, melainkan siswa/mahasiswa
diharapkan agar dapat menguasai
seluruhnya melalui proses penemuan [2].
Dengan tuntutan demikian, pembelajaran
tidak lagi terpusat pada guru dan
siswa/mahasiswa bukan lagi merupakan
individu pasif yang menerima informasi
dari yang diberikan.
Kendati siswa/mahasiswa harus
berperan
aktif,
namun
peranan
guru/dosen dalam mengarahkan proses
pembelajaran juga penting. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan menyusun Lembar Kerja
Mahasiswa (LKM) untuk panduan proses
pembelajaran mahasiswa. Sama halnya
dengan panduan untuk belajar siswa
(Lembar Kerja Siswa atau LKS), LKM
merupakan lembaran-lembaran yang
berisikan tugas yang harus dikerjakan
oleh peserta didik secara mandiri maupun
berkelompok agar mereka dapat
memperoleh pengetahuan maupun

keterampilan yang harus dikuasai oleh
mereka [4]. Penggunaan LKM dalam
perkuliahan ini sesuai dengan hakikat
pembelajaran fisika yang mengacu pada
proses, bukan sekedar hasil akhir atau
produk semata [5].
Berdasarkan pada analisis kebutuhan
yang dilakukan melalui wawancara,
mahasiswa cenderung menginginkan
pembelajaran yang lebih bervariasi, tidak
hanya sekedar pembelajaran yang
dilakukan dengan metode ceramah.
Selain membosankan, jika pembelajaran
yang hanya sekedar menggunakan
metode ceramah maka topik yang
disampaikan akan lebih cepat lupa [6].
LKM berbasis POE dikembangkan untuk
mampu mengajak mahasiswa lebih aktif
dan mampu berlatih untuk dapat berpikit
kritis. Melatih mahasiswa untuk berpikir
kritis ini penting karena melalui berpikir
kritis, siswa dilatih untuk mengamati
keadaan, memunculkan pertanyaan,
merumuskan hipotesis, mengumpulkan
data dan kemudian mengenalisis hingga
menarik kesimpulan [7]. Berpikir kritis
dapat diartikan sebagai kemampuan
dalam menganalisis ide maupun gagasan
menuju kepada arah yang lebih spesifik;
membedakan secara tajam; memilih,
mengidentifikasi,
mengkaji,
dan
mengembangkannya ke arah yang lebih
baik .
Kemampuan berpikir kritis mahasiswa
sangat beragam, bergantung pada
kempuan
kognitif
berdasarkan
pengalaman belajar yang diperoleh
sebelumnya. Selain itu, kemampuan
berpikir kritis juga dipengaruhi oleh
intensitas latihan mahasiswa untuk
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mengembangkan kemampuan berpikir
kritis [8]. Berpikir kritis ini penting untuk
dilatih untuk mempersiapkan lulusan agar
siap bersaing dalam mengisi pasar kerja,
karena mengingat tantangan kedepan
yang semakin berat dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) [9].
Pada topik fisika khususnya, topik fluida
statis merupakan salah satu topik yang
penting untuk mendapat perhatian
penelitian.
Fluida statis merupakan hal yang
dapat dengan mudah dijumpai dalam
kehidupan sehari-hari. Hal tersebut justru
membuat mahasiswa datang ke kelas
dengan pengetahuan yang mereka
bangun sendiri dari mengamati fenomena
di sekeliling mereka [10]–[13]. Peserta
didik
sering
kali
membangun
pengetahuan sendiri dari pengamatan
yang mereka alami sendiri dan
pengetahuan yang mereka bangun
sendiri tersebut lebih dipercaya, namun
sayangnya pengetahsuan tersebut sering
kali keliru atau tidak sesuai secara ilmiah
[14].
METODE
Penelitian yang dilakukan adalah
penelitian pengembangan yang bertujuan
untuk menghasilkan inovasi produk
bahan ajar berupa lembar kerja
mahasiswa pada perkuliahan Fisika
Dasar 1 untuk melatih berpikir kritis
mahasiswa. Desain penelitian yang
digunakan adalah model pengembangan
ADDIE [15]. Model ADDIE dibagi ke
dalam 5 fase, yaitu: 1) Analisi (Analyze),
2)
Perencanaan
(Design),
3)
Pengembangan (Development), 4)
Implemntasi
(Implementation),
5)

Evaluasi (Evaluation). Subjek penelitian
ini adalah Mahasiswa yang sedang
menjalani perkuliahan Fisika Dasar 1
sebanyak 25 mahasiswa. Teknik
pengumpulan data untuk validasi
menggunakan lembar validasi. Respon
siswa pengumpulan data menggunakan
angket respon dan kemampuan berpikir
kritis menggunakan tes.
Teknik analisis data yang dilakukan
untuk mengetahui tingkat validitas LKM
yang dikembangkan adalah sebagai
berikut [16].
•

Menghitung nilai validasi LKM yang
diperoleh dari hasil penilaian validator,
yakni
dengan
menggunakan
persamaan:
𝑇𝑆𝑒
𝑉𝑎ℎ =
𝑥100%
𝑇𝑆ℎ

•

Menghitung nilai validasi LKM yang
diperoleh dari pengguna (uji terbatas)
dengan menggunakan persamaan:
𝑇𝑆𝑒
𝑉𝑝𝑔 =
𝑥100%
𝑇𝑆ℎ

Untuk mengetahui respon mahasiswa
terhadap LKM berbasis POE yang telah
dikembangkan
dianalisis
dengan
menggunakan persamaan berikut [17].
∑𝑆𝑃
𝑃𝑅𝑆 =
𝑥100%
∑𝑆𝑀
Keterangan:
PRS
: persentase respon siswa
(mahasiswa)
SP
: skor perolehan
SM
: skor maksimum
Dalam penelitian ini, dilihat kemampuan
berpikir
kritis
mahasiswa
setelah
menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa
berbasis POE. Kemampuan berpikir kritis
mahasiswa diperoleh dari tes. Analisis data
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dilakukan melalui rekapitulasi hasil tes
kemampuan berpikir kritis yang diperoleh
dengan mencakup seluruh indikator
kemampuan berpikir kritis. Setelah itu
menentukan persentase skor pada tiap
indikator.

HASIL
Kelayakan Produk Lembar Kerja
Mahasiswa Berbasis POE
Lembar kerja mahasiswa yang
dikembangkan ini terlebih dahulu
divalidasi oleh 3 dosen pendidikan fisika
dan dilakukan uji terbatas pada 23
mahasiswa untuk melihat kebergunaan
produk yang dikembangkan. Adapun
aspek-aspek yang divalidasi pada lembar
kerja mahasiswa ini antara lain adalah (1)
kesesuaian konsep fisis; (2) kelengkapan
pembahasan dan keutuhan konsep; (3)
kesesuaian LKM dengan tuntutan
pembelajaran yang terpusat pada siswa;
(4) penggunaan bahasa yang baik; dan
(5) cara penyajian yang baik. Tiap-tiap
aspek yang dinilai dikembangkan kembali
menjadi beberapa indikator. Hasil ratarata skor yang diberikan oleh validator
untuk tiap aspek ditunjukkan Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Validasi Ahli
No.

Aspek

1.

Kesesuaian
konsep fisis
Kelengkapan
pembahasan
dan keutuhan
konsep
Kesesuaian
LKM dengan
tuntutan
pembelajaran

2.

3.

RataRata
Skor
3,83
3,67

3,67

Kategori

Sangat
valid
Sangat
valid

Sangat
valid

4.

5.

yang terpusat
pada siswa
Penggunaan
bahasa yang
baik
Cara penyajian
yang baik

3,50

Sangat
valid

3,67

Sangat
valid

Berdasarkan Tabel 1 tampak bahwa
lembar
kerja
mahasiswa
yang
dikembangkan sangat valid menurut
ketiga validator. Validitas dalam
pengembangan lembar kerja mahasiswa
ini menekankan pada validitas isi dan
validitas konstruk. Validitasi isi dalam
pengembangan ini menyatakan bahwa
bahan ajar yang dikembangkan telah
sesuai dengan materi yang seharusnya
diajarkan. Untuk menguji validitas
konstruk atau construct validity maka
dapat digunakan pendapat ahli (judgment
validity) [18].
Berdasarkan hasil validasi lembar
kerja mahasiswa berbasis POE, dari 2
aspek pada kesesuaian konsep, dinilai
memiliki rata-rata skor validitas pada
kriteria sangat valid. Hal ini menunjukkan
bahwa lembar kerja mahasiswa bebasis
POE sudah sesuai dengan standar yang
harus dicapai dalam perkuliahan. Selain
itu, pembelajaran ilmu alam, khususnya
fisika menuntut agar mahasiswa berperan
aktif selama proses pembelajara.
Sehingga dalam pengembangan bahan
ajar juga sedemikian menggiring
mahasiswa agar berperan aktif dalam
kegiatan pembelajaran. Menurut validator
berdasarkan aspek tersebut lembar kerja
mahasiswa berbasis POE ini sudah
sangat valid yakni dengan rata-rata skor
3,67. Selain dari faktor kesuaian materi
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dan tuntutan pembelajaran, hadirnya
sebuah bahan ajar memiliki fungsi utama
agar mahasiswa lebih mudah menacapai
tujuan pembelajaran, seperti memahami
konsep. Oleh karena itu, penting melihat
faktor kemudahan bahan ajar untuk
dipahami. Berdasarkan tujuan tersebut,
aspek penggunaan bahasa yang baik
memiliki skor 3,50 dan aspek cara
penyajian yang baik memiliki skor 3,67
yang mana keduanya memiliki kriteria
sangat valid.
Selain dari validitas yang dinilai oleh
para ahli, proses pengembangan lembar
kerja berbasis POE juga melalui uji
No
1
2
3
4
5
6

terbatas. Uji terbatas ini dimaksudkan
untuk melihat kebergunaan produk yang
dikembangkan. Uji terbatas dilakukan
pada kelompok kecil yakni pada 25
mahasiswa yang sedang mengikuti
perkuliahan Fisika Dasar 1. Uji terbatas ini
merupakan bentuk implementasi awal
lembar kerja mahasiswa berbasis POE,
karena digunakan untuk mengajarkan
topik fluida statis. Data diperoleh dengan
memberikan angket respon kepada
mahasiswa. Data respon mahasiswa
ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Respon Mahasiswa terhadap LKM Berbasis POE
N(%)
Indikator Respon
SS
S
Instruksi yang ada dalam LKM berbasis POE mudah
4
21
untuk saya pahami.
(16,00) (84,00)
Langkah-langkah yang ada dalam LKM berbasis
7
18
POE mudah dipahami dan diikuti.
(28,00) (72,00)
Konten LKM berbasis POE ini mempermudah saya
5
20
dalam memahami konsep fluida statis.
(20,00) (80,00)
Tampilan LKM berbasis POE ini menarik dan tidak
2
23
membosankan.
(8,00) (92,00)
Jenis dan ukuran huruf dalam LKM berbasis POE ini
18
7
dapat saya baca dengan baik.
(72,00) (28,00)
LKM berbasis POE ini tidak memuat kalimat-kalimat
18
7
atau kata-kata yang sulit untuk dipahami.
(72,00) (28,00)
Rata-Rata % Respon
36,00% 64%

Berdasarkan Tabel 2 tampak bahwa
seluruh mahasiswa memberikan respon
positif terhadap Lembar Kerja Mahasiswa
berbasis POE. Jumlah responden yang
sangat setuju lebih besar dari responden
yang setuju pada indikator ‘jenis dan
ukuran huruf dalam LKM berbasis POE ini
dapat saya baca dengan baik’, dan ‘LKM

TS

STS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

berbasis POE ini tidak memuat kalimatkalimat atau kata-kata yang sulit untuk
dipahami’, yakni sebesar 72,00%.
Berdasarkan data tersebut dapat
disimpulakn bahwa mahasiswa merasa
terbantu dengan adanya Lembar Kerja
Mahasiswa
berbasis
POE
ini.
Berdasarkan nilai rata-rata persentase
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responden yang memberikan respon
positif terhadap Lembar Kerja Mahasiswa
berbasis POE, yakni 36,00% responden
sangat setuju dan 64,00% mahasiswa
yang setuju maka dapat disimpulkan
bahwa Lembar Kerja Mahasiswa berbasis
POE layak digunakan untuk membantu
pembelajaran mahasiswa.
Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa
Data berpikir kritis mahasiswa
diperoleh dengan pemberian soal. Dalam
penelitian ini, terdapat lima indikator
kemampuan berpikir kritis mahasiswa
yakni, (1) menganalisis; (2) menyitesis;
(3)
memecahkan
masalah;
(4)
menyimpulkan; dan (5) mengevaluasi.
Data kemampuan berpikir kritis
mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Data Kemampuan Berpikir
Kritis
Indikator

%

Menganalisis
Menyitesis
Memecahkan
masalah
Menyimpulkan
Mengevaluasi

72
60
80

%
total

69,6

Katergori

Berpikir
kritis

72
64

Berdasarkan Tabel 3 kemampuan
mahasiswa
yang
baik
adalah
memecahkan masalah (80%) sedangkan
yang paling rendah adalah mensintesis
(60%). Hasil tersebut sesuai dengan
penelitian [8]. Hal ini diduga karena
mahasiswa cenderung lebih menyukai
soal-soal yang disajikan dalam bentuk
hitungan, terutama jika soal yang
dirancang dapat diselesaikan dengan

sekedar plug and chug. Mahasiswa akan
sulit menyelesaikan soal jika melibatkan
banyak konsep. Seperti soal-soal yang
menuntuk mahasiswa untuk menyintesis.
Berdasarkan hasil implementasi yang
dilaksanakan sudah cukup menunjukkan
kebergunaan Lembar Kerja Mahasiswa
berbasis POE dalam perkuliahan fluida
statis. Kendati demikian, berdasarkan
evaluasi penggunaan Lembar Kerja
Mahasiswa berbasis POE ini masih perlu
adanya penyempurnaan konten. Hal
tersebut berupa perbaikan gambargambar agar lebih membantu mahasiswa
dalam memahami konsep Fluida Statis
secara lebih baik.
Pada dasarnya berpikir kritis
merepresentasikan salah satu aspek
penting yang harus dikembangkan untuk
mengasah kemampuan memecahkan
permasalahan dalam kehidupan seharihari [19]. Telah banyak definisi dan ide
terkait karakterisasi perpikir kritis [20],
[21]. Telah ratusan tahun kemampuan
berpikir kritis sudah menjadi fokus
penelitian oleh saintis, dan semua
individu bekerja dalam ranah tertentu
selalu memiliki rentetan kemampuan
berpikir dengan kemampuan berpikir kritis
sebagai dasar [22]. Bahkan kemampuan
berpikir kritis menjadi salah satu tuntutan
kemampuan yang harus dikuasai oleh
siswa atau pun mahasiswa pada era ini.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan
yang telah dipaparkan dapat disimpulkan
bahwa pengembangan Lembar Kerja
Mahasiswa berbasis POE ini telah
mencapai tahapan evaluasi. Berdasarkan
hasil validasi para ahli diperoleh bahwa
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Lembar Kerja Mahasiswa berbasis POE
ini sangat valid. Selain itu, hasil respon
mahasiswa pengguna memberikan
respon positif terhadap produk, yakni
sebanyak 36,00% mahasiswa sangat
setuju dan 64,00% mahasiswa setuju
terhadap kelayakan Lembar Kerja
Mahasiswa berbasis POE. Skor
kemampuan berpikir kritis mahasiswa
sebesar 69,6 menunjukkan bahwa
mahasiswa berada dalam kategori
berpikir kritis.

[4]

[5]

Penelitian terbatas pada tahapan
mengevaluasi produk yang telah
dikembangkan. Bagi peneliti kedepannya
dapat mengimplementasikan Lembar
Kerja Mahasiswa berbasis POE dan
menguji efektivitasnya melalui penelitian
eksperimen agar lebih teruji.

[6]
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Artikel Ilmiah (Hasil Kajian Pustaka)

PARADIGMA PEMBELAJARAN ONLINE MUDAH AKSES DENGAN
APLIKASI SMARTPHONE BERBASIS HYBRIED COURSE
Achmad Noor Fatirul1, Djoko Adi Walujo2
Pascasarjana Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: anfatirul@gmail.com

ABSTRAK
Industri 4.0 merupakan kombinasi dari beberapa teknologi masa kini yang didalamnya tertera
TIK, sistem cyber-physical system, network communication, big data dan cloud computing,
pemodelan, virtualisasi, dan simulasi, dan alat yang ditingkatkan untuk interaksi manusia-komputer
dan kerja sama. Keterampilan industri 4.0 abad 21 meliputi: life and career skills, learning and
innovation skills, dan Information media and technology skills. Penulis mencoba mencari nuansa
baru bagi pembelajar dapat mengemas pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai karakteristik
serta mudah dan murah dalam pelaksanaannya dengan menggunakan aplikasi smartphone. Inovasi
model hybrid course ini mengunakan software yang telah berkembang dalam dunia komunikasi,
namun dalam pengeterapkannya disesuaikan yang telah dikuasai dan dipahami pebelajar dalam
kesehariannya dalam berkomunikasi seperti telepon, sms, e-mail, facebook, messenger, line, dan
WhatsApp. Dengan demikian dengan hybrid course akan memberi peluang bagi pembelajar dan
pebelajar untuk: meningkatkan akses terhadap informasi; mengumpulkan, menganalisis, dan
mengorganisasi informasi; mengkomuni kasikan gagasan dan informasi; bekerjasama dengan orang
lain; memecahkan masalah; dan memupuk mengembangkan pengertian kultural. Beberapa
kelebihan hybrid course dimungkinkan terjadinya distribusi kesemua penjuru dan kapasitas daya
tampung tidak terbatas ruang kelas, proses pembelajaran tidak berbatas waktu, Lama waktu
ergantung asing-masing pebelajar, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran, dan
pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, sehingga menarik pebelajar.
Kata kunci: Paradigma Pembelajaran Online, Aplikasi Smartphone, Hybrid Course.

ABSTRACT
Industry 4.0 is a combination of several contemporary technologies which include ICT, cyberphysical system systems, network communication, big data and cloud computing, modeling,
virtualization, and simulation, and improved tools for human-computer interaction and collaboration.
Industry skills in the 21st century include: life and career skills, learning and innovation skills, and
information media and technology skills. To bridge the problem, the author tries to find new nuances
for learners to be able to package learning that is fun and appropriate to the characteristics and easy
and inexpensive in its implementation by using a smartphone application. The innovation of this
hybrid course model uses software that has developed in the world of communication, but in its
adaptation it is adapted that has been mastered and understood by students in their daily
communication such as telephone, sms, e-mail, facebook, messenger, line, and WhatsApp. Thus
with the hybrid course will provide opportunities for learners and students to: increase access to
information; collect, analyze, and organize information; communicate ideas and information;
cooperate with others; solve the problem; and foster developing cultural understanding. Some
advantages of hybrid courses are possible in the distribution of all directions and unlimited capacity
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capacity classrooms, the learning process is not time-limited, the length of time depends on each
learner, the accuracy and current learning material, and learning can be done interactively, so that
interesting students.
Keyword: Online Learning Paradigm, Smartphone Application, Hybrid Course

PENDAHULUAN
Latah....mungkin kata ini tepat
diberikan kepada orang yang setiap
waktu selalu ingin melakukan perubahan
dengan maksud inovasi. Tapi apakah ini
yang kita sebut dengan Inovasi? Inovasi
tentunya tidak dilakukan dengan secara
tiba-tiba.
Inovasi
memerlukan
perencanaan yang matang dan niatan
yang baik yang melibatkan sistem Inovasi
itu sendiri. Dalam melakukan inovasi tidak
lepas dari kata diagnose yaitu apakah
inovasi tersebut memiliki dampak dan
dibutuhkan dalam kurun waktu yang
panjang dapat memperbaiki sistem yang
sudah tidak lagi berpihak pada
kenyamanan. Diagnose hendaknya
dilakukan dalam bentuk assessment,
agar apa yang kita lakukan tepat sasaran
atau inovasi tersebut dapat bermanfaat
dalam kepentingan tujuan hasil
assessment.
Masa sekarang walaupun telah
banyak dianjurkan melakukan inovasi
dalam pembelajaran, namun pembela
jaran dengan gaya teacher centered
masih dominan diterapkan dalam tatap
muka dikelas. Yang menjadi pertanyaan
“apakah kelas satu-satunya tembat
belajar pebelajar? Banyaknya model
pembelajaran bergaya Information of
Technology seperti memakai nama
Pembelajaran Internet, Pembelajaran
online, Pembelajaran Jarah Jauh, dan
yang terbaru tercetus Pembelajaran
dengan Jaringan (Daring), apapun bentuk
dan namanya, penekanan dalam proses
pembelajaran “apakah pembela jaran
tersebut
telah
berpihak
pada
pebelajar?.Apakah model tersebut mudah
akses? Bagaimana pebelajar dapat ikut

serta
dengan
interaktif
dan
menyenangkan dalam belajar dalam
online?
Inovasi dalam pendidikan merupakan
kebutuhan
mutlak
untuk
menghasilkan luaran pendidikan yang
lebih baik. Dalam perkembangan
pembelajaran paradigma pembelajaran
secara terus menerus mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi. Ketakutan para pembelajar
dalam mengkreasi disain pembelajaran
karena ketentuan aturan yang harus
dilaksanakan, menjadikan para pembelajar cenderung mengaplikasikan teori-teori
pembelajaran dengan langkah-langkah
yang telah ditetapkan secara murni dalam
proses pembelajarannya. Sadar kah kita
bahwa kita berhadapan dengan pebelajar
yang memiliki kondisi sosial, kondisi
lingkungan, karakteristik yang sangat
berbeda. Seharusnya para pembelajar
dapat
mengkreasi
disain
pembelajarannya susuai dengan kondisi
(karakteristik) pebelajar. Kita dlam proses
pembelajaran tidang mengajar dengan
metode, srategi yang bersifat klasikal,
akan tetapi kita berhadapan dengan kelas
individu walaupun klasikal. Strategi
ataupun metode dalam menyampaikan
pesan tetap mempertim-bangkan unsur
karakteristik pebelajar secara individu.
Keberagaman
dalam
proses
pembelajaran sangatlah tergantung pada
kemampuan pembelajar dalam mengemas metode dan strateginya. Era Industri
4.0 merupakan wadah semua orang
untuk dapat berbuat dengan mudah dan
nyaman. Inti dari industri 4.0 adalah
kerjasama yang beragam. Industri 4.0
merupakan kombinasi dari beberapa
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teknologi masa kini yang didalamnya
tertera
teknologi
Informasi
dan
Komunikasi, sistem cyber-fisik (cyberphysical system), komunikasi jaringan
(network communication), big data dan
cloud computing, pemodelan, virtualisasi,
dan simulasi, dan alat yang ditingkatkan
untuk interaksi manusia-komputer dan
kerja sama[7].
Keberagaman merupakan kunci
utama abad ini dalam proses
pembelajaran. Bagaimana pebelajar
dapat belajar dengan berkelanjutan
dengan metode atau strategi yang
beragam (problem based learning,
Inquiry, atau Discovery). Mungkin dapat
kita katakan bahwa nantinya luaran dari
pebelajar dapat berkompetitif menuju
pada kemulyaan hidup yang bermartabat.
Menuju paradikma baru dalam
pembelajaran online dapat dikatakan
suatu keharusan yang harus dilakukan
oleh pembelajar, sehingga hasil akhir/
luaran pendidikan merupakan seperti
tujuan evaluasi yaitu “The Purpose of
Evaluation is not to Prove but to Improve”.
oleh karena itu luaran pendidikan dapat
memenuhi tuntutan pekerjaan yang
mimiliki ciri/deskripsi dari persyaratan
suatu pekerjaan yaitu Penguasaan
Pengetahuan dan Keterampilan (yang
meliputi: analisis dan sistesis, meguasai
IT/computting, mana-geg ambiguity,
communication, dan 2nd lenguade);
Attitude (yang meliputi: Kepemimpinan,
Teamworking,
dan
Can
work
crossculturally; serta Pengenalan Sifat
Pekerjaan Terkait (yang meluputi: terlatih
dalam etika kerja, memahami makna
globalisasi, dan fleksibel terhadap pilihan
pekerjaan). Keterampilan diabad era
industri 4.0 pada abad 21 meliputi: life and
career skills, learning and innovation
skills, dan Information media and

technology skills[17]. Bagaimanakah kita
dapat memenuhi persyaratan tersebut?
Perkembangan dunia pendidikan
telah banyak menjamur pembelajaran
berbasis internet dan berkembang
dengan nama e-learning, online learning,
dan lain sebagainya. Apapunlah nama
pembelajaran yang berbasis internet,
memiliki tujuan yang sama yaitu
penggunaan media dalam pembelajaran
yang mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Menjamurnya smartphone android menjadi trend
bagi penggunanya.
Penggunaan internet sebagai
media bantu dari tahun ke tahun banyak
mengalami kendala dalam prosesnya
dalam pemakaiannya di proses pembelajaran. Pengalaman pribadi, saat mengajar di Universitas Terbuka yang berbasis
internet hanya sebagai pelengkap yang
tidak maksimal dipakai dalam proses
pembelajaran. Internet hanya dipakai
untuk kegiatan administrasi, sedangkan
untuk proses pembelajaran mahasiswa/
pebelajar sama sekali tidak dapat
mengoperasikan alat tersebut. Pembelajar lebih senang melakukan proses
pembelajaran dengan paparan power
point dan ceramah.
Mahalnya penyelenggaran Pembelajaran berbasis internet merupakan
salah satu penyebab ketidakmampuan
penyelenggara pendidikan, karena harus
menyediakan
peralatan
untuk
menyiapkan perlengkapan seperti pelaksanaan telekonfren, CD pembelajaran,
dan Learning Management System (LMS)
yang menjadi syarat utama pembelajaran
ini. Tidak instannya pada pembelajaran
ini, pebelajar yang akan melakukan
kolaborasi atau apapun dalam proses
pembelajaran online terlalu banyak aturan
dalam
LMS
tersebut,
sehingga
menjadikan pebelajar menyulitkan, tidak
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ada motivasi belajar dan tidak
menyenangkan.
Untuk menjembatani permasalahan tersebut penulis mencoba mencari
nuansa baru bagi para pembelajar selaku
pengembang pendidikan/ pembelajaran
yang inovatif berbasis ICT utamanya
dalam mengemas pembela-jaran yang
me-nyenangkan dan sesuai dengan
karakteristik serta mudah dilakukan dan
murah dalam pelaksanaannya yaitu
dengan menggunakan aplikasi gratis
pada smartphone.
Bagaimanana proses pembelajaran dapat memenuhi kriteria tersebut,
penulis
mengidentifikasi
beberapa
permasalahan
tersebut
seperti:
Bagaimana mengemas pembelajaran
online dengan aplikasi smartphone dapat
memudahkan belajar bagi pebelajar
(mudah akses) berbasis hybrid course;
Bagaimana
disain
dan
strategi
pembelajaran online dengan aplikasi
smartphone
dapat
meningkatkan
kreativitas, kolaborasi antara pembelajarpebelajar, pebelajar-pebelajar, dan
pebelajar-kelompoknya, dan pebelajarorang lain yang dapat dipercaya dalam
menggali informasi yang dibutuhkan
Penulisan ini dengan harapan
bagaimana dalam pembelajar dapat
mendisain pembelajaran online dengan
aplikasi smartphone berbasis hybried
course dapat dikemas dengan mudah
akses; dengan pembelajaran online
mudah
akses
dengan
aplikasi
smartphone
dapat
meningkatkan
kreativitas, kolaborasi antara pembelajarpebelajar, pebelajar-pebelajar, dan
pebelajar-kelompoknya, dan pebelajarorang lain yang dapat dipercaya dalam
menggali informasi yang dibutuhkan.
ANALISIS PEMECAHAN MASALAH
Kesederhanaan dan kesimpelan
disain pembelajaran ini adalah lebih

mengutamakan bagaimana pembelajaran
dapat dengan mudah diikuti oleh siapa
saja (mudah akses). Hybrid Course/
Hybrid Learning atau Blended Learning
adalah pengertian yang sama yaitu
penggabungan model pembelajaran
konvensional dan pembelajaran online.
Desain ini adalah hasil kajian pustaka dari
hasil assessment, hasil penelitian
sebelumnya, dan beberapa literatur, serta
pedoman dan tuntutan era industi 4.0
yang menjadi tolok ukur dalam
pengembangan atau inovasi penulis.
Pada prinsipnya dalam pembelajaran ini adalah adanya tutorial tatap
muka dan tutorial online. Pada tutorial
tatap muka dapat disederhanakan
dengan melakukan diskusi dengan materi
yang telah diberikan satu minggu
sebelumnya. Materi atau tugas yang
diberikan diselesaikan dengan kelompok
pebelajar (jumlah kelompok 4-5 orang).
Setiap materi atau tugas yang telah
diselesaikan dikirim ke email pembelajar
satu hari sebelum pertemuan atau tutorial
tatap muka di kelas sebagai progres atau
pertanggungjawaban pebelajar dalam
menyelesaikan tugasnya.
Terbatasnya komunikasi proses
belajar pebelajar saat pebelajar membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan
tugas-tugas yang diberikan oleh pembelajar merupakan permasalahan yang
tidak dapat dikesampingkan begitu saja.
Tugas pembelajar tidaklah selesai setelah
ia melakukan proses pem-belajaran tatap
muka didalam kelas, tetapi setelah itu
adanya tugas-tugas pebelajar yang
diberikan oleh pembelajar yang
memerlukan koordinasi, kolaborasi,
penguatan, bertanya pada orang yang
dapat dipercaya. Sehingga tugas pembelajar setelah selesai didalam kelas
secara menerus untuk melayani
pebelajar.
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Pembelajaran
tidak hanya
mengedepankan tatap muka dikelas,
tetapi dapat juga dilakukan dengan tatap
muka online. Paradigma ini sudah
seharusnya dilakukan oleh pembelajar
dalam setiap proses pembelajarannya,
agar kebutuhan pebelajar akan bekolaborasi dapat dipenuhi. Anjuran ini
telah banyak disyarankan oleh beberapa
pakar pembelajaran, seperti anjuran
Uno[6] bahwa pendidikan sudah
seharusnya sudah dapat beralih pada
jaringan informasi yang memungkin
berinteraksi dan berkolaborasi, bukan
berorientasi pada ruang kelas/gedung.
Masa sekarang adalah masa
globalisasi yang tidak lepas dari perkembangan dunia Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK). Perkembangan
TIK yang semakin malaju cepat juga tidak
dapat begitu saja lepas dengan dunia
pendidikan, artinya dalam proses
pembelajaran sudah seharusnya dapat
mengimbangi dan mengikuti serta
mempergunakannya dalam proses pembelajaran. Seharusnya proses pembelajar telah berubah fungsi dan tidak lagi
menyajikan teoritis pemahaman dari
setiap materi sajian pembelajar.
Pergeseran paradigma pendidikan
seharusnya telah dapat menyeleksi
kemampuan pebelajar menjadi sesuatu
yang menekankan pada learning,
sehingga dalam rancangan pembelajaran yang terfokus pada penyajian materi
harus berubah pada penciptaan
lingkungan belajar yang sesuai dengan
kebutuhan pebelajar, sehingga dengan
demikian menggeser peran masingmasing
komponen
dari
sistem
pendidikan, lebih jauh rancangan
pembelajaran bergeser dari rancangan
yang terfokus pada penyajian materi
menjadi penciptaan lingkungan belajar
yang sesuai dengan kebutuhan belajar,
dari pembelajaran yang semula terkesan

hanya mencurahkan informasi menjadi
proses membantu pebelajar dalam
membangun pengetahuannya sendiri,
dari pebelajar yang selalu pasif menjadi
pebelajar yang aktif, dan dari pembelajaran yang tidak/kurang kontekstual
menjadi pembelajaran yang diarahkan
pada kejadian nyata (autentik) yang lebih
bermakna[11].
Pendidikan dan pengembang an
keterampilan di abad 21 dianjurkan
bahwa dalam pembelajaran, pebelajarnya ditekankan pada pembelajaran yang
mengarah pada keterampilan-keterampilan seperti: kemampuan yang
beradaptasi pada lingkungannya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan
yang dapat menyelesaikan permasalah
an yang jarang ditemukan oleh pebelajar,
pengembangan diri, dan sistem berpikir.
Keterampilan-keterampilan tersebut perlu
dibelajarkan untuk menghadapi tuntutan
global saat ini[12].
Teknologi online learning menawarkan suatu alternatif yang memungkinkan pebelajar dapat mengakses
sendiri materi atau bahan yang
dibelajarkan (self-contained material)[13].
Internet dapat membantu menghasilkan
atau menumbuh kembangkan nilai-nilai
baru, menjangkau pembelajar dalam
jumlah yang besar, dan memberdayakan
individu dan kelompok sosial[11]. Peranan
inernet/ online merupakan suatu alat atau
sarana pembelajaran yang ampuh karena
kemampuan atau potensi yang dimilikinya
yang memungkinkan dikem-bangkan
masyarakat dan pembelajar yang bersifat
global[9]. Pemanfaatan internet sebagai
media pembelajaran mengkondisikan
pebelajar untuk belajar secara mandiri[12].
Teknologi mempunyai peran: sebagai alat
untuk
menilai
informasi,
mempresentasikan
gagasan
dan
melakukan komunikasi dengan orang lain
sebagai wahana untuk mengartikulasikan
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apa yang diketahui pebelajar, merefleksi
dari apa yang diketahuinya, membantu
berpikir cermat; dan sebagai sarana
penghubung untuk mempresentasikan
dan menstimulasi masalah-masalah,
situasi dan konteks yang nyata dan
bermakna[4].
Teknologi
elektronik
memberikan kemudahan belajar bagai
pebelajar, memberi dorongan pembelajar
dalam menyajian kurikulum, metode,
bahan, dan tugas, memberi motivasi pada
pebelajar[10].
Melalui online learning pebelajar
dapat mengakses berbagai literatur dan
referensi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dengan cepat, sehingga dapat
mempermudah proses pembelajaran[8].
Dengan demikian dengan online learning
akan memberi peluang bagi pebelajar
untuk: meningkatkan akses terhadap
informasi; mengumpulkan, menganalisis,
dan mengorganisasi informasi; mengkomuni kasikan gagasan dan informasi;
bekerjasama dengan orang lain;
memecahkan masalah; dan memupuk
mengembangkan pengertian kultural[9].
Pemanfaatan online sebagai media
pembelajaran memiliki beberapa kelebihan: dimungkinkan terjadinya distribusi
pendidikan kesemua penjuru dan
kapasitas daya tampung tidak terbatas
ruang kelas; proses pembelajaran tidak
berbatas waktu seperti halnya tatap
muka; pebelajaran dapat memilikih topik
atau bahan ajar sesuai dengan keiinginan
dan kebutuhan masing-masing; Lama
waktu juga tergantung pada masingmasing pebelajar; adanya keakuratan dan
kekinian materi pembe-lajaran; dan
pembelajaran dapat dilaku-kan secara
interaktif, sehingga menarik pebelajar dan
memungkinkan
pihak
yang
berkepentingan seperti orang tua
pebelajar dapat juga mengontrol tugastugas yang dikerjakan pebelajar secara
online[9]. Internet bermanfaat dalam me-

ngembangkan profesinya karena internet
dapat: meningkatkan pengetahu an;
berbagi sumber diantara teman sejawat;
bekerja sama dengan pengajar di luar
negeri; kesempatan mempublikasikan
informasi secara langsung; mengatur
komunikasi secara teratur, dan berpartisipasi dalam forum-forum lokal dan
internasional[8].
Disamping itu pembelajar dan pebelajar dapat memanfaatkan internet
sebagai sumber bahan mengajar dengan
mengakses rencana pembelajaran atau
silabus online dengan metodologi online,
mengakses materi perkuliahan yang
cocok untuk pembelajar dan pebelajar di
mini blog, blog, slideshare yang dikemas
dengan mudah akses (hanya tinggal
mendouwload dengan mudah, tanpa
persyaratan
apapun
bagi
yang
membutuhkannya) serta dapat menyampaikan ide-idenya[21]
Dalam strategi pembelajaran online,
aplikasi smartphone menjadi sarana
utama dalam proses pembelajaran ini,
karena dengan aplikasi smartphone
pembelajar dan pebelajar dapat
berkomunikasi dan berkolaborasi dimanapun diperlukan.
Seperti yang diharapkan pada era
industri 4.0 bahwa pembelajaran indutri
4.0 harus memenuhi beberapa kriteria
dalam proses pembelajaran meliputi[8]:
yaitu diantaranya adalah Mengemas dan
mendisain sendiri tujuan apa yang
diinginkan dan dikembangkan, apa yang
akan dipelajari dan dikembangkan sesuai
dengan hasil belajar apa yang diinginkan;
mengeterapkan preferensi dalam belajar
dan teknologi untuk memutuskan
bagaimana cara, model atau seting ia
akan belajar; membentuk kelompok
belajarnya sendiri (sesuai kesamaan
karakteristik pebelajar, ini disebabkan
karena banyaknya aplikasi sosial media;
penggunaan sosial media yang ada dapat
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dimanfaatkan sebagai alat komunikasi
yang efektif: seperti Facebook, Twitter,
Massenger, Whats-App, Instagram,
Youtube, Blog, Slideshare, SMS, e-mail,
dan sebagainya yang sekarang menjadi
aplikasi smartphone gratis dan banyak
diminati; Dengan keahlian masing-masing
pem-belajar dan pebelajar dalam kelompoknya, dapat menunjukkan kreativitas
atau keahliannya dapat ditunjukkan
dalam jejaring atau sosial media (online)
dari
hasil
belajarnya;
dapat
mendemostrasikan pembelajaran nya
melalui metode, strategi, serta sarana
yang
dapat
membantu
dalam
penggunaannya[21]
Proses pembelajaran yang baik
hendaknya memenuhi kriteria daya tarik,
daya guna (efektivitas) dan hasil guna
(efisiensi)[15]. Keberhasilan dalam proses
pembelajaran pembelajar tidak sekedar
menghantar mahasiswa memperoleh nilai
tinggi, akan tetapi dalam proses
pembelajaran seorang pembelajar memberikan bagaimana cara belajar kepada
mahasiswa. Pendekatan baru sekarang
ini menuntut adanya pengkonstruksian
kembali metode-metode yang telah ada
dan mengubahnya menjadi sebuah
proses belajar untuk belajar dalam suatu
lingkungan belajar yang terbuka dan
berorientasi pada tindakan, berdasarkan
pada keterbukaan diri dan pembelajaran
dari pengalaman nyata[1]. Pengetahuan
dikonstruksi dari tanggapan terhadap
pertanyaan-pertanyaan dan pengetahuan baru dikonstruksi dari pengajuan
pertanyaan-pertanyaan baru, cukup
sering pertanyaan-pertanyaan baru yang
diajukan adalah mengenai pertanyaanpertanyaan lama.
Pengkonstruksian pengetahuan itu
secara sederhana adalah pada saat
pebelajar telah belajar bagaimana
caranya untuk mengajukan pertanyaan,
pertanyaan yang relevan dan tepat serta

penting, ia telah belajar bagaimana
caranya untuk belajar dan tidak ada
seorang pun yang mampu untuk
menghalanginya untuk belajar apa pun
yang ia inginkan atau butuhkan untuk
mengetahuinya[5].
Kenyataan yang ada dalam setiap
proses pembelajaran masih bersifat
konvensional sekalipun setiap perguruan
tinggi telah mencanangkan penerapan
kurikulum baru yang berdasarkan pada
learner centered. Sekalipun setiap
pembelajar dalam proses pembelajaran
telah menggunakan media pembelajaran,
akan tetapi penggunaan tersebut masih
terbatas pada pengiriman tugas melalui email, pencarian sumber belajar dilakukan
dengan menggunakan online, materi atau
bahan banyak ditentukan oleh pembelajar
dengan mengkhususkan pada buku
tertentu, dan bahkan dalam tanpa
pengunaan
strategi
pembelajaran
tertentu. Sehingga tidak semua pebelajar
memperoleh hasil yang diinginkan,
tertarik pada mata kuliah yang diajarkan,
dan juga keseragaman jawaban dalam
menyelesaikan tugas atau permasalahan
dalam belajar artinya pebelajar tidak
dapat mengungkapkan kreativitasnya
dalam belajar.
Pembelajaran berbasis hybrid
Course dengan kata lain Blended
Learning dapat dapat diterapkan
komunikasi antara pebelajar dan
pembelajar hanya berlangsung pada saat
jadwal pertemuan rutin, selebihnya
pebelajar tidak dapat berkomunikasi
secara intensif dengan pembelajar.
Keberadaan online learning tentunya
akan memudahkan pebelajar belajar
dengan cara individual, kolaborasi dalam
kelompok maupun dengan pembelajar,
artinya dengan teknologi ini pebelajar
dapat akan mempermudah melakukan
aktivitas
dalam
pembelajarannya.
Sehingga akan menjadi peluang bagi
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pebelajar untuk dapat meningkatkan
kemampuan, penguasaan dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Beberapa
penelitian yang telah dilakukan yang
berkaitan dengan penggunaan online
learning telah banyak dibuktikan, seperti
yang telah dilakukan Cotton yang telah
melakukan kajian tentang pem-belajaran
berbatuan komputer didapat bahwa
pembelajaran berbantuan komputer
meningkatkan perolehan hasil belajar
yang tinggi[6]. Heinich dalam penelitian
tentang teknik pembelajaran inovatif yang
memfokuskan pada teknik per-tanyaan
pada teks, advance organizers, dan
media secara khusus menunjukkan
kemajuan hasil belajar[16].
Pengembangan model aplikasi
online learning dengan menggunakan
strategi
problem-based
learning
dirancang dengan berorientasi pada
kebutuhan pebelajar dan berlandaskan
pada pembelajaran yang berorientasi
pada learner centered. Kelebihan model
aplikasi online learning dengan menggunakan strategi problem-based learning
dibandingkan dengan proses pembelajaran konvensional.
Penerapan Aplikasi Online Learning
dengan Aplikasi Smartphone berbasis
hybrid course dapat dilakukan dengan
Komunikasi antara pebelajar dan
pembelajar
dilakukan
dengan
mempertimbangkan apa yang telah
dipahami dan dikenalinya serta
dilakukannnya dalam kesehariannya dalam berkomunikasi seperti: Telepon,
SMS, e-mail, facebook, Messenger, line,
dan WhatsApp; Waktu komunikasi antara
pebelajar dengan pembelajar tidak
dibatasi waktu tertentu, hal ini dilakukan
untuk mempertimbangkan kemampuan
dan kesempatan pebelajar saat
menyelesaikan tugas atau perma-salahan
belajarnya; Dengan fasilitas software
online berbasis hybrid course yang

dipergunakan
pebelajar
dalam
berkomunikasi akan dapat menjembatani
pebelajar
dalam
berekspresi,
mengemukakan
pendapat
pribadi
maupun kelompoknya secara lugas dan
rinci, yang terkadang dalam pertemuan
tatap muka pebelajar sangatlah sulit
untuk berkomunikasi de-ngan pembelajar
disebabkan karena rasa kurang percaya
diri dari apa yang akan diungkapnya.
Inovasi model aplikasi online ini
mengunakan aplikasi smartphone dengan
berbasis hybrid course yang telah
berkembang dan tren dalam dunia
komunikasi, namun dalam pengeterapkannya disesuaikan dengan apa yang
telah dikuasai dan dipahami pebelajar
dalam kehidupan kesehariannya dalam
berkomunikasi seperti telepon, sms, email, facebook, messenger, line, dan
WhatsApp. Artinya dalam keperluan
menanya-kan/berdiskusi antara pebelajar
dan pembelajar diluar jam pertemuan
tutorial tatap muka (tutorial online)
menggunakan
fasilitas
komunikasi
tersebut. Dalam berkomunikasi pebelajar
diberi kebebasan untuk menanyakan
sesuatu yang menjadi permasalahan
yang belum dipahaminya tanpa dibatasi
waktu (kapanpun pebelajar memelukan/saat pebelajar menyelesaikan permasalahan nya dengan waktu yang berbeda
antara pebelajar/kelompok dalam menyelesai kannya) artinya waktu belajar
dalam menyelesaikan permasalahan belajar setiap pebelajar yang satu dengan
yang lainnya yang berbeda waktu[4]
Pebelajar yang dalam perkembangan pribadinya tidak lepas dari
perkembangan teknologi informasi
menuntut layanan yang mudah dilakukan,
menarik, termotivasi, dan belajar saat
pebelajar
membutuhkannya.
Perlu
disadari oleh semua pembelajar,
terkadang dan ada pebelajar yang telah
mampu mengusai teknik komunikasi
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online dan ada yang tidak terlalu banyak
memahami teknik komunikasi. Sehingga
dalam proses pembelajaran dikembangkan
berdasarkan
pembelajaran
konstruktivistik
yang
berorientasi
keberagaman, artinya pebelajar dalam
menyelesaikan
permasalahan
belajarnya/tugas yang harus diselesaikan
tidak berorientasi pada satu jawaban
benar akan tetapi berbagai cara yang
dapat ditempuh pebelajar dapat dihargai
dan diapresiasi sebagai alternatif dalam
menyelesaikan masalah belajarnya.
Bahan ajar, su-plemen (petunjuk dalam
mengikuti perkuliahan online maupun
garis besar program pembelajaran/jadwal
per- te-muan) disajikan dan diberikan
dalam bentuk hardcopy. Hal ini dilakukan
untuk dapat menjembatani pebelajar yang
memang kurang memahami atau
kesulitan dalam mengambil yang bahan
diperlukan dalam web pembelajar.
Pembelajaran berbasis hybrid
course merupakan sistem aplikasi online
learning dilakukan dengan menggunakan
strategi
problem-based
learning,
pengeterapan strategi ini agar pebelajar
akan
dapat
belajar
dengan
menyenangkan sesuai dengan apa yang
pebelajar kehendaki serta dapat
mengekspresikan kemampuan dirinya
dengan
baik,
sehingga
proses
pembelajaran akan menjadi lebih efektif
dan memiliki dayak tarik akan proses
pembelajaran[21]
PEMBAHASAN
Hasil kajian pustaka, penelitian
terdahulu, serta hasil assessment pada
pembelajar dan pebelajar dapat
diidentifikasi bahwa dalam proses
pembelajaran adalah keberagaman
merupakan kunci utama abad ini dalam
proses pem-belajaran. Bagaimana
pebelajar dapat belajar dengan
berkelanjutan dengan metode atau

strategi yang beragam (Problem Based
Learning, Inquiry, Discovery, Cooperative
learning,) bersi-nergi dalam proses
pembelajaran. Bagaimana pebelajar
belajar sesuai dengan karakteristiknya
(gaya kognitifnya, gaya belajarnya,
motivasinya, ling-kungannya dan lain
sebagainya yang menjadi keunikan
masing-masing indi-vidu). Bagaimana
pula seorang pembelajar dapat
memfasilitasi belajarnya tentang apa
yang pebelajar butuhkan dalam
menghadapi era industri 4.0. Dapat kita
katakan bahwa nantinya luaran dari
pebelajar dapat berkompetitif menuju
pada
kemulyaan
hidup
yang
[21]
bermartabat
Menuju paradikma baru dalam
pembelajaran online dapat dikatakan
suatu keharusan yang harus dilakukan
oleh pembelajar, sehingga hasil
akhir/luaran pendidikan merupakan
seperti tujuan evaluasi yaitu “The Purpose of Evaluation is not to Prove but to
Improve”. oleh karena itu luaran pendidikan dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang mimiliki ciri/deskripsi dari
persyaratan suatu pekerjaan yaitu
Penguasaan Pengetahuan dan Keterampilan (yang meliputi: analisis dan sistesis,
meguasai IT/computting, manageg ambiguity, communication, dan 2nd lenguade); Attitude (yang meliputi: Kepemimpinan, Teamworking, dan Can work
crossculturally; serta Pengenalan Sifat
Pekerjaan Terkait (yang meluputi: terlatih
dalam etika kerja, memahami makna
globalisasi, dan fleksibel terhadap pilihan
pekerjaan)[5] Bagaimanakah kita dapat
memenuhi persyaratan tersebut?
Melalui
online
learning/hybrid
course/hybrid learning/blended learning
pebelajar dapat mengakses berbagai
literatur dan referensi ilmu pengetahuan
yang dibutuhkan dengan cepat (mudah
akses), sehingga dapat mempermudah
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proses pembelajaran. Kontrak perkuliahan dibuat dengan desain Couse of
Line (COL), yaitu dengan cara memberi
garis-garis besar pada tiap pertemuan
dengan materi dan tugas yang harus
diselesaikan pada setiap pertemuan.
Materi tambahan seperti bahan ajar
(dalam bentuk world), materi lainnya
(power point) dan lain sebagainya dapat
disajikan pada blog, slideshare atau
apapun dalam bentuk mudah akses.
Mudah akses artinya pebelajar dapat
kapan saja, atau dengan mudah
mengambil materi tanpa ada persyaratan
yang membuat pebelajar sulit untuk
mendouwnload materi.
Aplikasi smartphone disamping
pebalajar dapat mengakses materi atau
bahan ajar baik yang telah disediakan
oleh pembelajar atau sumber belajar
lainnya, juga dapat dipergunakan sebagai alat kolaborasi antara pembelajar
dengan pebelajar, pebelajar dengan
kelom-poknya atau komunitasnya, antara
pebelajar dengan nara sumber lainnya
yang dianggap dapat membatu pebelajar
yang dapat membantu pebelajar dalam
penyelesaian tugasnya. Aplikasi smartphone dapat dikemas mengikuti gaya
atau penguasaan pebelajar dalam penggunaan kesehariannya, seperti: SMS,
Facebook, Instagram, WhataApp, Massenger, Twitter, telepon, atau e-mail.
Dalam tutorial tatap muka dapat dilakukan
pengayaan, penguatan pada hasil tugas
yang diselesaikan pebelajar, tutorial
online dilakukan untuk berko-munikasi
dengan pembelajar dalam konteks
menanyakan materi atau tugas yang
belum dipahami. Dalam tutorial online
dilakukan
kapanpun
pebelajar
membutuhkan untuk melakukan komunikasi (24 jam), atau dapat pula dilakukan
jadual tertentu untuk berkomunikasi
dengan pembelajar.

Dengan demikian dengan online
learning akan memberi peluang bagi
pembelajar dan pebelajar untuk:
meningkatkan akses terhadap informasi;
mengumpulkan, menganalisis, dan
mengorganisasi informasi; mengkomuni
kasikan gagasan dan informasi;
bekerjasama dengan orang lain;
memecahkan masalah; dan memupuk
mengembangkan pengertian kultural.
SIMPULAN
Simpulan yang dapat penulis
paparkan dari hasil kajian pustaka,
penelitian sebelumnya, hasil assessment
di lapangan bahwa pemanfatan
pembelajaran onlinne berbasis hybrid
course dapat meningkat kolaborasi,
kreativitas pebelajar, hal ini disebakan
karena pembelajaran online sebagai
media pembelajaran memiliki beberapa
keuntungan antara lain: dimungkinkan
terjadinya distri-busi pendidikan kesemua
penjuru dan kapasitas daya tamping tidak
terbatas
ruang
kelas;
proses
pembelajaran tidak berbatas waktu
seperti halnya tatap muka; pebelajaran
dapat memilikih topik atau bahan ajar
sesuai dengan
keiinginan dan
kebutuhan masing-masing; Lama waktu
juga tergantung pada masing-masing
pebelajar; adanya keakuratan dan
kekinian materi pembelajaran; dan
pembelajaran dapat dilakukan secara
interaktif, sehingga menarik pebelajar dan
me-mungkinkan
pihak
yang
berkepentingan seperti orang tua
pebelajar dapat juga mengontrol tugastugas yang dikerjakan pebelajar secara
online.
Internet bermanfaat dalam mengembangkan profesinya karena internet
dapat: meningkatkan pengetahuan;
berbagi sumber diantara teman sejawat;
bekerja sama dengan pe-ngajar di luar
negeri; kesempatan mempublikasikan
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informasi secara lang-sung; mengatur
komunikasi
secara
teratur,
dan
berpartisipasi dalam forum-forum lokal
dan internasional. Disamping itu
pembelajar dapat memanfaatkan internet
sebagai sumber bahan mengajar dengan
mengakses rencana pembela-jaran atau
silabus online dengan metodologi online,
mengakses materi perkuliahan yang
cocok untuk pebelajar, serta dapat
menyampaikan ide-idenya.
Agar para pengajar di Indonesia
sensitif
terhadap
perkembangan
pengetahuan tentang pembelajaran masa
depan, pembelajar dapat memanfaatkan
perkembangan
teknologi
dalam
pembelajaran, meliputi teknologi cetak,
teknologi audio, teknologi audio visual,
teknologi komputer, dan teknologi telepon
seluler.
Pembelajaran
yang
memanfaatkan semuanya itu apabila
dikemas menjadi satu kesatuan dengan
kombinasi yang berprinsip sinergi, maka
pembelajaran
tersebut
menjadi
berkualitas karena mampu memfasilitasi
sumber belajar yang beragam[20]
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

DESAIN PESAN BAHASA TUBUH PENDIDIK
UNTUK MENCIPTAKAN ATMOSFER PEDAGOGIK
Nurmida Catherine Sitompul1, Ibut Priono Leksono2
Program Studi Teknologi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya1,2
nurmida.catherine.s@gmail.com

ABSTRAK
Atmosfer pedagogik adalah kondisi pedagogik yang menyediakan suasana belajar yang
nyaman di dalam kelas dan bebas dari tekanan apapun. Atmosfer pedagogik akan mendorong
peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Atmosfer pedagogik dapat ini diciptakan oleh
pendidik bila menampilkan perilaku komunikasi nonverbal yang tepat. Perilaku komunikasi
nonverbal yang dimaksud adalah Bahasa tubuh terseleksi untuk menciptakan atmosfer pedagogik.
Namun pedoman dalam menggunakan Bahasa tubuh dalam pembelajaran masih sangat kurang.
Hal ini yang menjadi latar belakang penelitian R & D ini dilakukan, dengan menggunakan model
ADDIE (Model Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Pengembangan
dilakukan 2 tahap. Tahap pertama dikerjakan sampai produk prototipe. Tahap ini dikerjakan pada
Fase analisis, disain dan pengembangan. Tahap kedua dilakukan pada tahun berikutnya, yaitu
penilaian dan uji coba produk prototipe.
Artikel ini melaporkan sebagian dari Bahasa tubuh
terseleksi yang digunakan pada aktivitas pendidik di dalam kelas yaitu: 1) Pendidik melakukan
presentasi di depan kelas, 2) Pendidik menjelaskan materi di depan kelas dan menangggapi

respon siswa, 3) Pendidik mengatur interaksi di dalam kelas, 4) Pendidik memberikan
persetujuan, pujian atau sebaliknya, dan 5) Bahasa tubuh yang sebaiknya tidak digunakan
oleh pendidik di kelas.
Kata kunci: atmosfer pedagogik, perilaku komunikasi nonverbal, bahasa tubuh

ABSTRACT
Pedagogical atmosphere is a pedagogical condition which allow students to study in the
classroom free from any kind harm situations. Pedagogical atmosphere can motivate students to
involve in the classroom actively. This condition can be built by teachers by using several selected
body languages. A lack of guidance book about selected Teacher body language in the classroom
is a background to run this Research and Development Research (R & D). Model ADDIE (Analysis,
Design, Development, Implementation, Evaluation) is used. A Guiding Book about teaches body
language in the classroom is developed from Phases of analysis, Design and Development. Several
selected Body languages are reported in this paper area which are: 1)Teacher Body language in
presenting subject matter in front of the class, 2) Teacher body language when explain the subject
matter and giving feedback to student responses, 3) Teacher Body language to manage interaction,
4) Teacher Body language to show agree or not agree with student, and 5)Teacher body languages
should not been used in the classroom. This guiding book needs review from some experts and try
out for the user. This is next step of this project.
Keyword: pedagogical atmosphere, non-verbal communication behaviour, body language

PENDAHULUAN
Atmosfer pegagogik dimaknai
sebagai keseluruhan kondisi emosional

yang paling mendasar dan suatu bentuk
kepedulian
terhadap
kualitas
kemanusiaan yang terdapat pada
hubungan antara si pendidik dan peserta
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didik[1]. Penggunaan istilah ‘atmosfer’
mengandung makna seperti udara yaitu
sesuatu yang tidak terlihat tetapi
dirasakan. Udara meski wujudnya tidak
terlihat namun dapat dirasakan, apakah
udara tersebut segar atau menyesakkan.
Secara umum atmosfer digunakan untuk
menjelaskan “pervading tone or mood”
atau “characteristic mental or moral
environment” [2]. Sedangkan istilah
pedagogik adalah bentuk hubungan
dalam proses mendidik antara di pendidik
dengan peserta didik. Dengan demikian
atmosfer pedagogis adalah kondisi
emosional yang fundamedal antara
pendidik dan peserta didik dan ini menjadi
bentuk yang paling mendasar dalam
setiap hubungan pedagogik.
Atmosfer pedagogik merupakan
bagian penelitian Phenomenological
Pedagogy, yaitu suatu bentuk ilmu
pedagogi yang bertujuan untuk meneliti
aspek pedagogi dari sudut pandang
fenomologi dan berusaha menjawab
pertanyaan bagaimana seharusnya
proses mendidik yang di lakukan oleh
orang dewasa (pendidik) terhadap anak
didiknya tanpa adanya kekerasan. Salah
satu konsep yang dihasilkan yaitu
atmosfer pedagogik menjelaskan peran
pendidik memberikan suasana atmosfer
yang membuat siswa “mood” dalam
proses pembelajaran, siap mengikuti
pembelajaran apapun tingkat kesulitan
materi yang akan dihadapi sehingga
peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan
pembelajaran.
Pendidik atau guru merupakan
pihak yang memegang peranan penting
dalam terjadinya atmosfer pedagogik.

Disiplin
Teknologi
Pendidikan
menempatkan guru sebagai media
pembelajaran dan termasuk dalam kajian
strategi penyampaian [3].
Media
pembelajaran adalah komponen strategi
penyampaian (delivery strategy) yang
dapat dimuati pesan yang akan
disampaikan kepada siswa, apakah itu
orang, alat, atau bahan. Guru sebagai
media mempelajaran harus memiliki
kualifikasi tertentu untuk menjadikan guru
sebagai media pembelajaran yang efektif
untuk menyampaikan pesan. Guru adalah
media yang memiliki kemampuan
interaktif terbaik dari seluruh jenis media.
[3] Guru sebagai media memiliki
karakteristik khusus yang tidak dapat
digantikan oleh jenis media pembelajaran
yang lainnya, yaitu kemampuan
berkomunikasi.
Kemampuan
berkomunikasi guru ini baik secara verbal
mau pun nonverbal.
Kemampuan
berkomunikasi seorang guru membuat
guru sangat efektif dalam menggunakan
kata-kata yang dapat memotivasi peserta
didik namun di saat yang bersama katakata seorang guru juga dapat
menghancurkan motivasi siswanya atau
melemahkan semangat siswa untuk
belajar. Demikian juga dengan perilaku
komunikasi juga nonverbal guru. Laporan
dari Universitas of Dayton [4] menyatakan
salah satu karakteristik dari Mengajar
yang efektif adalah keterampilan guru
menggunakan perilaku komunikasi
nonverbal. Pernyataan ini telah didukung
banyak penelitian sebelumnya [5],[6],[7].
Penelitian Sitompul menemukan bahwa
terdapat perbedaan perilaku komunikasi
nonverbal antara dosen terbaik dan
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dosen terburuk berdasarkan penilaian
mahasiswa. [8] Namun bagaimana guru
menggunakan perilaku komunikasi
nonverbal masih kurang mendapat
perhatian dan semuanya diserahkan
kepada guru itu sendiri [9][10], tanpa ada
petunjuk yang jelas. Temuan Sitompul
yang lainnya menemukan bahwa para
guru tidak menggunakan perilaku
nonverbal
yang
efektif
dalam
pembelajaran [8],[11].
Kondisi ini
menunjukkan bahwa perilaku komunikasi
nonverbal masih dianggap kurang penting
dalam
proses
pembelajaran.
Berdasarkan keadaan ini maka salah satu
solusi yang adalah dengan menyediakan
Buku Pedoman penggunaan perilaku
komunikasi nonverbal yang mendukung
pembelajaran yang efektif sehingga guru
atau siapapun yang terlibat dalam proses
pembelajaran dapat mempelajari dan
mempraktikkannya serta dapat terus
berlatih. Kebutuhan akan buku pedoman
ini bahkan telah diungkapkan oleh Suwito
pada tahun 1982 [12]. Menurut Suwito,
bila guru secara sadar menggunakan
perilaku komunikasi nonverbal akan
meningkatkan efektifitas dalam mengajar.
Karena itu perlu tersedia daftar dari
perilaku komunikasi nonverbal yang
sudah terseleksi yang efektif digunakan
dalam pembelajaran dan tersedia
penampilan
perilaku
komunikasi
nonverbal tersebut yaitu Buku Pedoman
dengan disertai foto-foto, gambar atau
video.
Berbagai publikasi tentang perilaku
komunikasi nonverbal khususnya Bahasa
tubuh telah ada di masyarakat dengan
berbagai tujuan, namun sangat sedikit

yang khusus untuk proses pembelajaran.
Penelitian R & D ini bertujuan untuk
menjawab kebutuhan ini yaitu merancang
dan mengembangkan Desain Perilaku
Komunikasi Nonverbal Pendidik di dalam
Kelas Pembelajaran.
Produk yang
dihasilkan berupa buku Pedoman Bahasa
tubuh pendidik dalam pembelajaran.
Artikel ini memaparkan bagian dari Buku
Pedoman yang dikembangkan yaitu
sejumlah Bahasa tubuh yang terseleksi
yang memberikan atmosfer pedagogik
dalam kelas pembelajaran.
METODE PENGEMBANGAN
Penelitian R & D ini
menggunakan Model ADDIE (Analysis,
Design, Development, Implement dan
Evaluation). Prosedur yang dilakukan
adalah: 1) Fase Analisis; fase masalah
diidentifikasikan,
didefinisikan
dan
penjabaran solusi [13].
Fase
pengembangan menetapkan jenis-jenis
bahasa tubuh yang memiliki keterkaitan
erat dalam interaksi di dalam
pembelajaran.
Berbagai
referensi
dikumpulkan, diseleksi dan dianalisis, 2)
Fase Desain: hasil analisis (fase 1)
dilanjutkan kepada rencana atau
pengambilan strategi [13]. Pengembang
mendefinisikan jenis bahasa tubuh yang
akan dikembangkan dan maknanya.
Dengan kata lain bahasa tubuh apa yang
pengembang sarankan pendidik gunakan
dalam pembelajaran agar terjadi atmosfer
pedagogic sehingga guru mengajar
dengan lebih efektif. 3) Fase
Pengembangan: Selama fase ini material
tentang bahasa tubuh terseleksi disusun.
Pada fase ini jenis bahasa tubuh yang
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telah terseleksi kemudian dibuat ilustrasi
yang diperlukan dan didisain sesuai
berbagai aktivitas di dalam kelas. Artikel
ini melaporkan kegiatan sampai pada
fase ini.
4) Implementasi adalah fase dimana
Bahasa tubuh yang telah di desain dan
dikembangkan diimplementasikan dalam
pembelajaran. Pada fase ini Buku
pedoman
yang
telah
selesai
dikembangkan mendapatkan penilaian
dari beberapa ahli.
dan kemudian
dilakukan uji coba kepada pengguna.
Implementasi Buku Pedoman ini
bertujuan untuk mendapatkan penilaian
terhadap produk dan direvisi sesuai

dengan saran para ahli dan hasil uji coba.
Langkah ini akan dilakukan pada tahap
berikutnya.
5) Fase Evaluasi: fase terakhir ini
bertujuan untuk mengukur efisiensi,
efektivitas, nilai dan harga dari suatu
pembelajaran. Evaluasi harus dilakukan
selama proses penggunaan Buku
Pedoman di kelas pembelajaran di
berbagai sekolah dalam lingkup
penggunaan yang cukup luas. Tahap ini
tidak dilakukan karena memerlukan
desain penelitian tersendiri. Gambar 1
menunjukkan prosedur Model ADDIE.

Gambar 1. Model Pengembangan [14]
HASIL
Hasil pengembangan ini adalah:
1) Sejumlah Bahasa tubuh pendidik yang
terseleksi beserta makna dan informasi
yang terkait dengan penggunaannya; dan
2) Ilustrasi (gambar/foto) dari bahsa tubuh
terseleksi, sehingga setiap pendidik dapat
menggunakannya sebagai pedoman
dalam melatih diri secara mandiri.
Berikut ini adalah sebagian dari Desain
Buku Pedoman yang telah disusun.
1.Presentasi di depan Kelas
Aturan utamanya adalah 1)
gunakan Postur tubuh terbuka, yaitu

seperti seseorang sedang berdiri di depan
sebuah kamera, maka lensa kamera
dapat menangkap semua/sebanyak
mungkin bagian tubuh orang tersebut.
Postur seperti ini diartikan sebagai pribadi
yang terbuka, dapat dipercaya, dan siap
untuk berinteraksi dengan peserta didik.
2) Ekspresi wajah Senyum. Senyum
menunjukkan
keceriaan
dan
kegembiraan. Pendidik yang mengajar
tanpa senyum tidak mungkin bisa
mengajak para peserta didik untuk
antusias mengikuti pelajaran karena si
pendidik pun tidak menunjukkan sikap
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antusiasme dalam menyampaikan pesan
pembelajarannya.

Pada posisi ini kaki dalam keadaan bebas
(buka bersilang).

Gambar 4. Bagian kedua tangan terlihat
sebanyak mungkin terlihat [17]

Gambar 2. Postur Tubuh Terbuka[15]

b. Jari yang menunjukkan ke bagian yang
dimaksud

Gambar 5. Guru menunjukkan angka yang
sedang dijelaskan [18]

Isyarat tangan dan jari ini menolong siswa
untuk fokus pada pesan (secara verbal)
yang sedang disampaikan guru.

Gambar 3. Postur tubuh terbuka [16]

2. Menjelaskan materi dan menangggapi
respon peserta didik di depan kelas
a. Kedua Tangan terbuka
Maksudnya adalah kedua tangan yang
dapat terlihat sebanyak mungkin dan
menjauh dari tubuh. Bahasa tubuh seperti
ini diartinya sebagai pribadi yang dapat
terbuka, jujur, bekerja sama, dan siap
untuk berinteraksi dengan orang lain.

c. Wajah yang menghadap ke siswa
Ketika pendidik sedang memberikan
penjelasan (verbal) di papan tulis, maka
posisi wajah pendidik tetap menghadap
ke peserta didik sehingga guru siap
menanggapi respon dari siswa.
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Gambar 6.
Posisi wajah guru tetap
menghadap siswa ketika menjelaskan materi
di papan tulis [19]

Gambar 7. Wajah yang tersenyum
menghadap siswa ketika menjelaskan materi
di papan tulis [20]

Gambar 8. Gunakan tangan dengan telapak
yang terbuka untuk mempersilakan siswa
bicara [21]

Gambar 8. Gunakan jari untuk menunjukkan
siswa yang mendapat giliran untuk bicara [22]

3. Mengatur interaksi di dalam kelas
Guru yang dapat menciptakan
atmosfer pedagogic memberikan ‘mood’
yang nyaman kepada siswa dan
mendorong siswa untuk terlibat aktif
dalam proses pembelajaran, seperti
bertanya,
memberikan
pendapat,
konfirmasi dan sebagainya. Guru perlu
keterampilan untuk mengatur berjalannya
interaksi dengan menggunakan beberapa
Bahasa tubuh. Beberapa Bahasa tubuh
yang dipakai pendidik mempunyai makna
untuk mengatur giliran peserta didik untuk
bicara, meminta menunggu atau diam.
Bahasa tubuh dengan menggunakan
isyarat tangan dan jari.

Gambar 9. Telapak tangan tertutup dan
mengarah kepada siswa tertentu untuk
memberi isyarat bahawa siswa tersebut
belum dijinkan untuk berbicara[23]

4. Memberikan persetujuan atau
sebaliknya
Bila guru setuju dengan jawaban
siswa maka sampaikan dengan
memberikan tanda jempol. Hal ini bisa
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bersamaan dengan mengucapkan secara
verbalis seperti: ok, setuju, mantap,

Gambar 10. Jempol untuk menandakan
setuju atau pujian. [24]

5. Bahasa tubuh yang sebaiknya tidak
digunakan oleh pendidik.
Bahasa tubuh tersebut adalah berikut:
a. Tangan di silangkan di depan tubuh.
Posisi ini dapat diartikan arogansi atau
berkuasa. Sikap ini dimaknai pendidik
tidak siap menerima perbedaan pendapat

Gambar 11. Tangan disilangkan di bagian
depan tubuh [25]
b. Tangan disilangkan di depan tubuh
bagian bawah

Posisi ini dapat diartikan guru sedang
gugup.

Gambar 12. Kedua tangan yang disilangkan
di depan tubuh bagian bawah [26]

SIMPULAN
Kemampuan menggunakan Bahasa
tubuh yang tepat adalah salah satu ciri
pendidik yang efektif dalam mengajar.
Guru hendaknya berusaha untuk melatih
dan menggunakan Bahasa tubuh yang
sudah
terseleksi.
Penelitian
Pengembangan ini menyediakan Bahasa
tubuh terseleksi yang menciptakan
atmosfer pedagogik dalam pembelajaran.
Ilustrasi yang diberikan sangat menolong
para guru untuk berlatih menggunakan
Bahasa tubuh.
Kesadaran untuk
menggunakan Bahasa tubuh ini akan
meningkatkan efektifitas guru dalam
mengajar.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini dapat dilaksanakan
atas bantuan dana dari Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya dengan Nomor kontrak
075.2.1/LPPM/IV/2018.

8, hal: .... ISSN: ......

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

357

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

DAFTAR RUJUKAN
[1] Bollnow, O. F. Preliminary Exploration
of the Notion of a Pedagogical
Atmosphere The Fundamental
Prerequisites for Bringing up
Children.
Phenomenogy +
Pedagogy Vol.7, 1989.
[2] Oxford University Pres, 1989.
[3] Degeng, N.S. Ilmu Pembelajaran:
Klasifikasi
Variabel
untuk
Pengembangan
Teori
dan
Penelitian. Bandung: Penerbit Aras
Media, 2013.
[4] University of Dayton. 20 Observable
Characteristics
Of
Effective
Teaching,
2018.
Retrieve:
https://www.teachthought.com/peda
gogy/20-observable-characteristicsof-effective-teaching/
[5] Richmond, V.P., McCroskey, J.C.,
Kearney, P. & Plax, T.G. Power in
the Classroom VII: Linking Behavior
Alteration Techniques to Cognitive
Learning.
Communication
Education, vol. 36 (1), pp.1-12, 1987.
[6] Chesebro, J.L. & McCroskey, J.C. The
Relationship of Teacher Clarity and
Teacher Immediacy with Students’
Experiences of State Receiver
Apprehension.
Communication
Quarterly, vol. 46, pp.446-456,
1998.
[7] Albers, D. L. Nonverbal Immediacy in
the Classroom,
2004. Retrieve:
http://clearinghouse.missouriwester
n.edu/manuscripts/236.asp.
[8] Sitompul, N.C. Persepsi Mahasiswa
Terhadap Perilaku Komunikasi
Nonverbal
Dosen:
Suatu
Perbandingan Antara Dosen Yang

Baik Dan Dosen Yang Tidak Baik
Berdasarkan Latar Belakang Suku
Mahasiswa. Laporan Hibah UNIPA
Surabaya. Surabaya: Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas PGRI Adi
Buana, 2015.
[9] Valencic, K.M., McCroskey, J.C. &
Richmond, V.P. A Preliminary Test of
a
Theory
of
Instructional
Communication, 2005. Retrieve:
http://www.JamesCMcCroskey.com/
electronic/001.htm.
[10] Gulec, S. and Temel, H. Procedia Social and Behavioral Sciences vol.
186, pp.161 – 168, 2015.
[11[ Sitompul, N. C. Karakteristik Perilaku
Komunikasi Nonverbal Guru Peserta
Program Profesi Keguruan Sekolah
Dasar (PGSD) pada Praktek
Mengajar
Di
Laboratorium
Microteaching. Prosiding Seminar
Nasional Teknologi Pembelajaran
Universitas Negeri Malang. “Era
Baru Pembelajaran Menyongsong
Generasi Emas”.
Malang, 22
Nopember 2014. Hal.: 151-165.
[12] Suwito, U. Melatihkan Perilaku Non
Verbal Dalam Komunikasi. Pidato
Pengukuhan yang disampaikan
dalam sidang dewan dosen fakultas
Ilmu Pendidikan Institut Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. 4
Juni 1982.
[13] Ausubel, D. Subsumption Theory,
2004.
Retrieve
http://tip.psychology/ausubel.html
[14] Braxton, S. General Instructional
Design Phases.
Retrieve:

8, hal: .... ISSN: ......

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

358

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

http://www.seas.gwu/ISD/dc_design
.html.
[15]https://timedotcom.files.wordpress.co
m/2016/05/gettyimages508082604.jpg?w=1100&quality=85
[16] www.alamy.com – B6WYJY
[17]https://n7.alamy.com/zooms/d474a9c
a8d114ad19e0132d21d9352c8/sch
ool-teacher-talking-to-class-aboutgreece-mr-myrleen-pearsoncef702.jpg
[18]http://www.jetmag.co.nz/wpcontent/uploads/2017/07/teach.jpg
http://3.bp.blogspot.com/siDOq6eanA8/UEi58_Y0GfI/AAAAA
AAADWo/0kS0hT_V05Y/s1600/Wo
man+teaching+a+man.png
[19]http://3.bp.blogspot.com/siDOq6eanA8/UEi58_Y0GfI/AAAAA
AAADWo/0kS0hT_V05Y/s1600/Wo
man+teaching+a+man.png
[20]https://www.eflmagazine.com/wpcontent/uploads/2017/10/Pronunciat
ion-Teaching.png
[21]https://dqam6mam97sh3.cloudfront.n
et/video_photos/0/158/large_13803
44832.jpg
[22]https://www.tutorialspoint.com/body_l
anguage/images/introduction.jpg
[23]https://letcteachers.files.wordpress.co
m/2011/09/dsc8349.jpg
[24]http://teaching.monster.com/nfs/teach
ing/attachment_images/0005/9962/
Picture_1_crop380w.png?12620272
75
[25]https://specialsimages.forbesimg.com
/imageserve/00eO19o7IAgwA/0x60
0.jpg?fit=scale&#038;background=0
00000
[26] http://www.study-bodylanguage.com
8, hal: .... ISSN: ......

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

359

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan Indonesia

Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Artikel Ilmiah Hasil Riset

SEMAKIN DEKAT PENGAKSESAN SUMBER BELAJAR (PERPUSTAKAAN)
ELEKTRONIK PPS UNIPA SURABAYA
Retno Danu Rusmawati1, Suryaman2
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email retno.danu@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Upaya meningkatkan kualitas pelayanan ke Mahasiswa dengan pengembangan sumber belajar
Pascasarjana ke arah elektronik semakin dekat dengan adanya kesempatan penelitian hibah UNIPA
Surabaya, dukungan dana, moril, motivasi tentu sangat diperlukan. Tahapan yang lakukan diantaranya
adalah: 1. Mempersiapkan Pengelola dan lembaga, serta civitas akademik lainnya baik secara moril dan
materiil melaksanakan pengembangan sumber belajar 2. Mendata jumlah koleksi dan jenis koleksi
Sumber Belajar (perpustakaan) PPS Unipa Surabaya. 3. Mendesain Sumber belajar (perpustakaan)
PPS yang polimedia ke arah elektronik dengan bekerjasama dan pemberdayaan tenaga Ahli IT
membuat system Sumber belajar (perpustakaan) elektronik. 4. Merencanakan pelatihan pengelolaan
sumber belajar (perpustakaan) ke arah elektronik bagi Dosen dan civitas akademik yang lainnya yang
terkait. 5. Pelaksanaan pengembangan sumber belajar (perpustakaan) ke arah elektronik meliputi:1).
Bina Pengolahan Koleksi. 2). Bina Pelayanan Sirkulasi. 3). Bina Administrasi Sumber belajar. Adapun
metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis . Dan yang menjadi sumber
data adalah Pusat Sumber belajar (perpustakaan) Program Pascasarjana UNIPA Surabaya.
Kata Kunci : akses, sumber belajar (perpustakaan), elektronik
ABSTRACT
Efforts to improve the quality of service to students by developing Postgraduate learning
resources towards electronics are getting closer to the opportunity of UNIPA Surabaya grant research,
financial support, morale, motivation is certainly very necessary. Stages that do include: 1. Preparing
Managers and institutions, as well as other academic communities both morally and materially
implementing the development of learning resources 2. Data collection and collection types of Learning
Resources (library) PPS Unipa Surabaya. 3. Designing learning resources (libraries) Polytic PPS in the
direction of electronics by collaborating and empowering IT experts to create a system of electronic
learning resources (libraries). 4. Plan learning resources management training (library) towards
electronics for lecturers and other related academic community. 5. The implementation of the
development of learning resources (libraries) towards electronics includes: 1). Collection Management.
2). Develop Circulation Services. 3). Administration of Learning Resources. The research method uses
phenomenological qualitative research methods. And the data source is the Learning Resource Center
(library) of the UNIPA Surabaya Postgraduate Program.
Keywords: access, learning resources (library), electronics

PENDAHULUAN
Memanfaatkan TIK sebagai
upaya meningkatkan kualitas pelayanan
sumber belajar Pascasarjana ke arah

elektronik yang diantaranya adalah: 1.
Mempersiapkan Pengelola dan lembaga,
serta civitas akademik lainnya baik secara
moril
dan
materiil
melaksanakan
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pengembangan sumber belajar Program
Pascasarjana ke elektronik. 2. Mendata
jumlah koleksi dan jenis koleksi Sumber
Belajar Program Pascasarjana UNIPA
Surabaya. 3. Mendesain Sumber belajar
Program Pasca Sarjana yang masih
polimedia ke arah elektronik dengan
bekerjasama dan pemberdayaan tenaga
Ahli IT membuat system Sumber belajar
elektronik. 4. Membuat rancangan
pelatihan/
workshop
tentang
pengembangan sumber belajar program
pascasarjana ke arah elektronik bagi Dosen
dan civitas akademik yang lainnya yang
terkait. 5. Pelaksanaan pengembangan
sumber belajar Program Pascasarjana ke
arah elektronik (perubahan sumber belajar
manual/ polimedia ke arah elektronik
meliputi:1). Pengolahan Koleksi. 2).
Pelayanan Sirkulasi.
3). Administrasi
Sumber belajar.)

Lakah-langkah penelitian yang dilakukan
sebagai berikut:
Tabel 1.
No.
1.

2.

3.

Mendesain sumber
belajar
(perpustakaan)
Elektronik
PPS
UNIPA Surabaya

4.

Merancang
pelatihan/
whorkshop
pengelolaan sumber
belajar
(perpustakaan)
Elektronik
PPS
UNIPA Surabaya

5.

Persiapan
Pelaksanaan
pengelolaan

METODE
Jenis penelitian ini menggunakan
pendekatan
fenomenologis
yang
merupakan bagian pendekatan kualitatif.
Fenomenologi merupakan salah satu
metode penelitian dalam studi kualitatif,
Fenomenologi secara umum dapat
diartikan sebagai kajian terhadap fenomena
atau apa-apa yang nampak. Fenomenologi
dapat digolongkan dalam penelitian
kualitatif
murni
dimana
dalam
pelaksanaannya yang berlandaskan pada
usaha mempelajari dan melukiskan ciri-ciri
intrinsik fenomen-fenomen sebagaimana
fenomen-fenomen itu sendiri.

Kegiatan
Mengidentifikasi dan
mengklasifikasi
kesiapan pengelola
dan lembaga PPS
UNIPA
Surabaya
mengembangkan
Sumber
belajar
(perpustakaan) kea
rah Elektronik
Mendata jumlah dan
jenis koleksi sumber
belajar
(perpustakaan) PPS
UNIPA Surabaya

Keterangan
Observasi,
wawancara
mendalam pada
pengelola
dan
civitas Akademik
PPS
UNIPA
Surabaya

Observasi,
wawancara
mendalam pada
pengelola Sumber
belajar
(perpustakaan)
PPS
UNIPA
Surabaya
Konsultasi
komunikasi
dengan Ahli IT
tentang
desain
jaringan dan lanjut
Mou ( Jika didanai
lembaga)
Menyusun tim ,
jadwal,
dan
kegiatan
pelatihan/
whorkshop
pengelolaan
sumber
belajar
(perpustakaan)
PPS
UNIPA
Surabaya ( Jika
didanai lembaga)
Analisis
dan
kesimpulan
kebutuhan
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pengembangan
Sumber
Belajar
(perpustakaan)
Elektronik
PPS
UNIPA Surabaya

mempersiapkan
pengembangan
pelaksanaan
pengelolaan
sumber
belajar
(perpustakaan)
elektronik
PPS
UNIPA Surabaya (
jika dana ada atau
didanai Lembaga)

HASIL
Penelitian ini mendapatkan data secara
factual
bahwa
Sumber
Belajar
(Perpustakaan) PPS Unipa Surabaya
merupakan
perpustakaan
manual,
walaupun banyak layar monitor dengan
CPUnya yang bisa dimanfaatkan untuk
penelusuran informasi namun secara
system
menejemen
perpustakaan
tergolong
perpustakaan
manual
(polimedia), diantaranya adalah,
1. Kesiapan Pengelola, Lembaga, Civitas
(Mahasiswa) PPS Unipa Surabaya
1). Kesiapan Pengelola Sumber Belajar
(perpustakaan) PPS Unipa Surabaya
a. Pustakawan.
Pustakawan di Perpustakaan
PPS UNIPA Surabaya belum ada, yang
ada tenaga staf
administrasi dua orang dan dikepalai
seorang Doktor TEP sebagai Kepala
Perpustakaan
Program PascaSarjana UNIPA Surabaya.
Data yang diperoleh dari
wawancara mendalam yang peneliti awali
dengan observasi maka diperoleh
keterangan bahwa Kepala Perpustakaan

pernah mengajukan ke pimpinan lembaga
perubahan perpustakaan manual ke arah
elektronik namun pada kenyataannya,
sampai peneliti menyusun proposal dan
sampai dengan wawancara tersebut masih
belum terwujud, menurut keterangan hasil
wawancara dengan staf perpustakaan
diperkirakan pada dana lembaga yang
belum terfokus pada pengembangan
perpustakaan manual/ polimedia ke Arah
elektronik.
b.
Tenaga Staf Sumber Belajar
(perpustakaan) PPS UNIPA Surabaya
Kedua tenaga staf sumber belajar
(perpustakaan) merupakan tenaga kerja
yang berlatar belakang bukan dari keahlian
pengelola perpustakaan atau pustakawan
dan juga kondisi tenaga staf tersebut belum
pernah mengikuti pelatihan atau workshopworkshop tentang perpustakaan dan
pengelolaannya.
c. Bina Koleksi (Pengolahan Koleksi)
Data yang diperoleh bagian bina
koleksi belum ada. Sehingga kondisi
koleksi yang ada di sumber belajar
(perpustakaan) PPS itu belum terolah
dengan DDC (Dewey Dacimal Clasification)
ataupun
pengolahan
klasifikasi
persepuluhan yang lainnya yang menjadi
syarat pengklasifikasian koleksi sebuah
sumber belajar (Perpustakaan). Bina
Koleksi merupakan salah satu bagian yang
tidak bisa ditinggalkan keberadaannya di
organisasi perpustakaan, dengan adanya
bina
koleksi
dapat
direncanakan
pengembangan-pengembangan
dan
pengadaan koleksi secara terpogram
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sesuai jenis pengolahan koleksi dan
karakter layanan yang ada. Jumlah koleksi
diperoleh data sejumlah 1884 koleksi buku,
tesis, dan Disertasi.
d. Layanan Peminjaman (Sirkulasi)
Layanan peminjaman koleksi
telah ada dan koleksi yang sering dipinjam
Mahasiswa adalah koleksi Tesis, Disertasi.
Pada faktanya yang di labeli dan dipajang
dirak koleksi hanya mengikuti petunjuk call
number yang sudah ada di label buku.
Namun demikian semangat melayani perlu
dicontoh dengan kemampuan yang
terbatas tersebut mampu bertahan
melayani peminjaman di perpustakaan
Program Pascasarjana UNIPA Surabaya,
sampai saat ini.
e. Administrasi Sumber belajar
(perpustakaan)
Administrasi Sumber Belajar
(Perpustakaan) telah ada berupa struktur
organisasi
Perpustakaan.
Kepala
Perpustakaan Program Pasca Sarjana
Unipa Surabaya dipimpin oleh seorang
Doktor Teknologi Pembelajaran . Kepala
Perpustakaan : Dr. Ahmad Noorfatirul.,
M.Pd. ,dan memiliki staf perpustakaan dua
orang pegawai yaitu: Staf Perpustakaan
pertama : Nanang Sugianto, SE, MM. Staf
Perpustakaan ke-dua : Bonita Leny Anifah
2). Kesiapan Lembaga PPS UNIPA
Surabaya
Lembaga UNIPA Surabaya,
diasumsikan siap secara teknis dan
sistemnya karena melihat renstra yang ada
merupakan pedoman pengembangan dan
meningkatka kualitas
SDM , kualitas

lembaga mengikuti pertumbuhan dan
perkembangan era globalisasi, terbukti di
tanggal 30-31 bulan Agustus tahun 2018 ini
PPS
UNIPA
Surabaya
diijinkan
mengadakan Workshop Pembelajaran
Dalam Jaringan (DARING) untuk Dosendosennya.
3). Kesiapan Civitas PPS UNIPA
Surabaya
Civitas
akademik
yang
dikhususkan mahasiswa terutama di PPS
UNIPA Surabaya, selama ini dalam PBM
sering sekali menggunakan media-media
elektronik Sosial yang free maupun
berbayar
dipergunakan
untuk
pembelajaran dan menuntaskan tugastugas yang diberikan, hal ini terbukti setiap
mahasiswa memiliki hp android dan
membuat grup kelas diasumsikan bahwa
mahasiswa memiliki kesiapan tersendiri di
dalam pengembangan Sumber belajar
(perpustakaan) kea rah elektronik.
2. Koleksi Dan Jenis Koleksi
Perpustakaan PPS UNIPA
Jumlah koleksi di bulan
September 2018 : 1984 judul, jumlah
eksemplar tidak diketahui , Jenis koleksi
yang ada adalah buku-buku ( terbanyak
adalah pendidikan), Tesis, Disertasi, dan
Koran. Sumber belajar (perpustakaan)
terdiri atas satu ruangan di lantai satu PPS
Unipa Surabaya paling barat, depannya
ruangan produksi media, sarana prasarana
perpustakaan terdiri dari beberapa meja
layanan, meja pengetikan, bilik ruang Ka
Perpustakaan, rak buku, meja baca, dan
meja diskusi. Adapun situasi sumber belajar
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(perpustakaan) dalam satu ruang yang
menunjukkan kurang memadai dan tidak
mengikuti perkembangan serta kebutuhan
user / pengguna . Perpustakaan sebagai
sumber belajar di era teknologi saat ini tentu
lebih bijak dan mengikuti perkembangan
jaman dengan menjadikan perpustakaan
yang masih manual tersebut kea rah
elektronik sehingga kebutuhan mahasiswa
sebagai user meningkatkan kualitas proses
dan hasil belajar terpenuhi. Untuk
pengembangan kearah elektronik peneliti
melakukan konsultasi dan penjajaggan
dengan tenaga teknis IT untuk membuat
softwere jaringan perpustakaan PPS
UNIPA Surabaya. Tentu saja hal ini
memerlukan biaya yang memadai
diantaranya
untuk
softwere
dan
pengelolaan
perpustakaan
seperti
pengolahan koleksi, pelayanan koleksi,
pengadaan koleksi rutin.
HASIL
Penelitian ini menghasilkan desain
pengembangan perpustakaan sumber
belajar (perpustakaan) kearah elektronik
yaitu Library Management System sebagai
berikut:
LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM
Front Office Module Notes (Keterangan Module)
1 Homepage
1.1 Library Profile 
Profile
Perpustakaan
1.2 New Books Info  Data Buku terbaru (top 20)
2 Books Catalogue  Katalog Buku (searching)
3 Visitor Check IN  Check In Pengunjung

Back Office Module
1 Data Master (Admin)
1.1 Book
1.11 Master Books  Master Buku (Add, Edit,
Delete)
1.12 Master Publishers  Master Penerbit (Add,
Edit, Delete)
1.13 Master Authors  Master Pengarang (Add,
Edit, Delete)
1.14 Master Categories  Master Kategori (Add,
Edit, Delete)
1.15 Master Genres  Master Jenis/Aliran (Add,
Edit, Delete)
1.16 Master Storages & Locations  Master
Penyimpanan (Add, Edit, Delete)
1.17 Barcode Generator  Generate Barcode
1.2 User
1.21 Master Users  Master User (Add, Edit,
Delete)
2 Data Transactions (Librarian)
2.1 Issued Books Data Pinjaman, Pengembalian,
Kehilangan
3 Report (Librarian)
3.1 Issued Books  Data Buku yang dipinjam
(Periode Bulan)
3.2 Returned Books  Data Buku yang sudah
dikembalikan (Periode Bulan)
3.3 Lost Books  Data Buku yang hilang (Periode
Bulan)
3.4 Penalty Report  Data denda/keterlambatan
buku
3.5 Visitors Report  Data kunjungan Periode
Bulan
4 Users(Admin,Librarian,Member)
4.1 Profile  Profile User, Change password
4.2 Issued Books History (Member)  Histori
Peminjaman Buku
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Gambar 1 Desain Pengembangan
Apabila
proses
jaringan
perkembangan perpustakaan dikerjakan ke
arah perpustakaan elektronik diharapkan
terwujud , dan kegiatan
dilanjutkan
membuat rancangan pelatihan/ workshop
mengelola perpustakaan elektronik dengan
materi
pengolahan dan pelayanan
perpustakaan ke elektronik, jika semua
sudah siap maka mengarah ke
pelaksanaan pengembangan perpustakaan
elektronik.
SIMPULAN
Dengan desain pengembangan
Sumber belajar (perpustakaan) elektronik
yang dibuat ini maka pelaksanaan
pengembangan
sumber
belajar
(perpustakaan)
elektronik
dapat
dilaksanakan dan diwujudkan dengan
catatan didanai sepenuhnya oleh lembaga
UNIPA Surabaya, karena biaya desain,
softwere, pengelolaan perpustakaan yang
memerlukan keahlian pustakawan tidak
mencukupi dari dana penelitian ini.
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Artikel Ilmiah (Pengabdian)

PEMANFAATAN BAHAN BEKAS UNTUK PEMBUATAN MEDIA
PEMBELAJARAN INOVATIF BAGI GURU SD DI KECAMATAN
MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO PROPINSI JAWA TIMUR
Apri Irianto1, Susi Hermin Rusminati 2 , Triman Juniarso3, Arif Mahya Fanny4
PGSD1,2,3,4) Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
susiherminr@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Mengajar di Sekolah Dasar bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh seorang guru.
Guru membutuhkan jembatan berupa media pembelajaran untuk membantu
tersampaikannya materi pembelajaran. Sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini guru
kesulitan untuk membuat media pembelajaran, hal ini dikarenakan untuk membuat media
dibutuhkan biaya yang cukup banyak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, guru dapat
memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan sekitar. Pemanfaatan barang bekas
menjadi media bukanlah hal yang baru di dunia pendidikan. Guru perlu diberi bekal tentang
cara membuat media pembelajaran yang terbuat dari barang bekas. Dengan mengikuti
kegiatan PPM ini guru dapat memanfaatkan bahan bekas sebagai media untuk mengajar,
contohnya adalah salah satu guru memanfaatkan media kardus sebagai wayang untuk
menerapkan pembelajaran karakter di kelasnya.
Kata Kunci : Bahan Bekas, Media Pembelajaran Inovatif

ABSTRACT
Teaching in primary schools is not easily done by a teacher. The teacher takes the form of
learning media bridge to help tersampaikannya the learning material. In accordance with the
conditions in the field currently teacher trouble makes the learning media, this is because the media
is required to make the costs quite a lot. In anticipation of this, teachers can take advantage of the
existing thrift in the surrounding environment. Thrift into a medium utilization is not new in the world
of education. Teachers need to be given the provision on how to make the learning media made of
used goods. By following the activities teachers can utilize this PPM materials as a medium for
teaching, for example is one of the teachers utilize cardboard media as a puppet to apply learning
characters in its class.
Keyword: Materials former, Learning Innovative Media

PENDAHULUAN
Mengajar di Sekolah Dasar
bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh
seorang guru. Guru membutuhkan
jembatan berupa media pembelajaran
untuk membantu tersampaikannya materi
pembelajaran. Sesuai dengan kondisi di
lapangan saat ini guru kesulitan untuk
membuat media pembelajaran, hal ini
dikarenakan untuk membuat media

dibutuhkan biaya yang cukup banyak.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, guru
dapat memanfaatkan barang bekas yang
ada di lingkungan sekitar. Pemanfaatan
barang bekas menjadi media bukanlah
hal yang baru di dunia pendidikan. Guru
perlu diberi bekal tentang cara membuat
media pembelajaran yang terbuat dari
barang bekas.
Dalam kamus Bahasa Indonesia
“barang” dapat diartikan sebagai benda

8, hal: .... ISSN: ......

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

367

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

yang berwujud sedangkan “bekas” adalah
sesuatu yang menjadi sisa dipakai. Jadi
barang bekas adalah benda atau barang
yang pernah dipakai (sisa) yang
kegunaannya tidak sama seperti benda
yang baru. Pemanfaatan barang bekas
sebagai media pembelajaran bukanlah
hal baru di dunia pendidikan.
Menurut Arsyad (2003:14) Media
adalah yang membawa pesan-pesan atau
informasi yang bertujuan instruksional
atau mengandung maksud-maksud
tertentu. Media adalah suatu perantara
untuk menyampaikan pesan oleh si
pemberi pesan kepada si penerima pesan
dalam memberikan informasi ilmu
pengetahuan. Menurut Asnawir (2002),
fungsi media dalam kegiatan belajar
mengajar yaitu sebagai sarana yang
dapat memberikan pengalaman visual
kepada peserta didik dalam rangka
mendorong
motivasi
belajar,
memperjelas, dan mempermudah konsep
yang kompleks dan abstrak menjadi lebih
sederhana, konkret, serta mudah
dipahami.
Sesuai dengan permasalahan
dan hasil observasi, maka tim PPM
Dosen PGSD Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya mengadakan pelatihan
bagi guru SD di Kecamatan Mojosari
guna memperoleh tambahan pengalaman
tentang bagaimana membuat media
pembelajaran yang berasal dari barang
bekas. Pemanfaatan barang bekas dirasa
masih kurang, karena banyaknya barang
bekas yang terbuang sia-sia.
Berdasarkan uraian tersebut, tim
PPM Dosen akan memberikan pelatihan
tentang “Pemanfaatan Bahan Bekas
untuk Pembuatan Media Pembelajaran
Inovatif bagi Guru SD di Kecamatan
Mojosari. Pelatihan yang diberikan oleh
tim PPM ini nantinya setelah peserta
diberikan materi dan praktek, kemudian
tim memberikan pendampingan secara

berkelanjutan agar program PPM dapat
berjalan maksimal.
Berdasarkan
masalah
yang
dihadapi sekolah mitra, maka solusi yang
ditawarkan
untuk
menyelesaikan
permasalahan sekolah mitra adalah.
1) Pelatihan bagi guru SD tentang
pentingnya media serta manfaat
media pembelajaran.
2) Pelathan tentang karakteristik media
pembelajaran di SD.
3) Pemanfaatan barang bekas dan
barang sederhana sebagai media
pembelajaran di SD.
4) Workshop tentang pembuatan media
pembelajaran yang terbuat dari
barang bekas.
Pelaksanaan kegiatan PPM ini, tim
pelaksana melibatkan 3 orang mahasiswa
program studi PGSD Universitas PGRI
Adi Buana yang telah memiliki bekal
pengetahuan pengembangan perangkat
pembelajaran SD dan mempunyai
pemahaman
tentang
media
pembelajaran, sehingga diharapkan
dapat memperlancar kegiatan dan
capaian tujuan kegiatan.
METODE PELAKSANAAN
Rancangan kegiatan PPM ini
meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
penilaian.
1) Tahap perencanaan
Tahapan perencanaan meliputi
beberapa kegiatan, diantaranya:
a. Merumuskan tujuan kegiatan.
b. Analisis kebutuhan kegiatan
pelatihan
c. Merancang bahan pelatihan
guru.
d. Merancang skenario pelatihan.
e. Merancang instrumen penilaian
keberhasilan kegiatan.
2) Tahap pelaksanaan
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Tahap pelaksanaan kegiatan PPM ini
meliputi beberapa kegiatan sebagai
berikut.
a. Mengadakan
pelatihan
pembuatan media pembelajaran
SD dengan memanfaatkan
barang bekas.
b. Melakukan workshop pembuatan
media pembelajaran SD dengan
memanfaatkan barang bekas.
c. Melakukan pendampingan dan
monitoring kepada peserta PPM
untuk
mengimplementasikan
hasil pelatihan.
3) Tahap penilaian
a. Melakukan pengambilan data
aktivitas siswa, untuk mengetahui
ketercapaian target indikator
kegiatan.
b. Melakukan pengambilan data
angket pengukuran respon guru
peserta PPM terhadap kegiatan
PPM yang dilakukan Tim.
Melakukan penilaian kualitas
perangkat pembelajaran dan keaktifan
siswa dalam implementasi pembelajaran
hasil workshop.
Alur Pelaksanaan
berikut.

PPM sebagai

Teknik penilaian yang digunakan
dalam kegiatan PPM ini meliputi:
1. Observasi.
Teknik observasi digunakan untuk
mengetahui tingkat aktivitas siswa
(dinyatakan dalam persen) selama
pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran hasil PPM.
2. Angket.
Teknik angket digunakan untuk
pengambilan data respon guru
selama mengikuti kegiatan PPM ini.
3. Tes.
Teknik tes digunakan untuk
pengambilan data hasil penilaian
perangkat
pembelajaran
yang
dikembangkan oleh guru peserta
PPM.
HASIL
Berikut hasil pembuatan media
menggunakan bahan bekas yang sudah
dirancang oleh peserta PPM. Peserta
membuat media pembelajaran yang
terbuat dari kardus yang tidak di pakai,
kemudian menggambar media tersebut
menggunakan cat warna. Media yang
ditampilkan sebagai contoh adalah media
wayang.
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Hasil analisis menunjukkan bahwa
96,43% responden mengganggap
penting dalam mengembangkan
media pembelajaran menggunakan
bahan bekas yang memiliki relevansi
kuat terhadap pendekatan ilmiah
dalam pembelajaran yang sesuai
dengan tuntutan kurikulum 2013.
Ditampilkan dalam bentuk diagram
sebagai berikut.

Peserta mengembangkan media sesuai
dengan KD dan Indikator yang
disesuaikan dengan tempat guru tersebut
mengajar.

2. Pelaksanaan Pengembangan Media
Hasil analisis pelaksanaan kegiatan
pelatihan untuk mengembangkan
media pembelajaran menggunakan
bahan bekas bahwa langkah-langkah
untuk mengembangkan media perlu
diperhatikan dengan melihat indikator,
tujuan
membuat
design
pengembangan media. Hal ini
dikarenakan media yang disediakan
dalam buku tidaklah cukup.
Ditampilkan dalam bentuk diagram
sebagai berikut.

Berikut hasil analisis angket respon
PPM “Pemanfaatan Bahan Bekas untuk
Pembuatan Media Pembelajaran Inovatif
bagi Guru SD di Kecamatan Mojosari
Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur”
1. Pemahaman
terhadap
Pengembangan Media
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3. Pengalaman Mengembangkan Media
Hasil analisis menyatakan bahwa
sebelum guru mengembangkan media
perlu diketahui cara-cara dalam
mengembangkan
media
dan
diperlukannya kreativitas dalam
mengembangkan media tersebut.
Ditampilkan dalam bentuk diagram
sebagai berikut.

4. Respon/Tanggapan
terhadap
Pengembangan Media
Hasil analisis menyatakan bahwa
seharusnya
guru
dapat
mengembangkan
media
pembelajaran,
karena
dalam
mengembangkan
media
pembelajaran tidaklah sulit. pelatihan
pengembangan media pembelajaran
berbahan bekas ini penting diberikan
agar
guru
dapat
berinovasi
menggunakan bahan-bahan alam
yang ada disekitarnya dan dapat
dimanfaatkan sebagai media.
Ditampilkan dalam bentuk diagram
sebagai berikut.

SIMPULAN
Hasil
pengabdian
kepada
masyarakat yang dilaksanakan di SDN.
Kebondalem Mojosari ini diikuti oleh
perwakilan guru di gugus 3 Mojosari
Mojokerto, dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Tidak semua bahan bekas cocok
dijadikan media. Guru hendaknya
memilah dan memilih bahan bekas
yang dapat digunakan untuk membuat
media pembelajaran yang sudah
disesuaikan dengan Kompetensi
Dasar dan Indikator.
2. Dibutuhkan
kreatifitas
untuk
membentuk media berbahan bekas
agar dapat menarik minat peserta
didik mengikuti pelajaran.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih yang tak terhingga
kepada LPPM Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya yang telah memberikan
pembiayaan guna kegiatan pengabdian
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Artikel Ilmiah (Hasil Penelitian)

MENGUATKAN PENDIDIKAN KARAKTER FOKUS NILAI PEDULI
MELALUI PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRGA DI TINGKAT
SEKOLAH DASAR
Muhammad Muhyi 1, Sigit Sulindro2
Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
PGRI Adi Buana Surabaya
Email: muhyi@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) merupakan mata pelajaran yang sangat
disukai siswa di tingkat Sekolah Dasar (SD), dan PJOK juga diyakini dapat membentuk karakter
siswa. Selain itu, dunia anak senang dengan komik sudah banyak macam jenis komik, bagaimana
jika komik berisi tentang bermain dan permainan dan fokus salah satu nilai pendidikan karakter
seperti peduli, tentu suatu yang menarik untuk dikaji. Metode penelitian pengembangan yang
digunakan, ada 10 tahap dimulai (1) tahap analisis kebutuhan, (2) merancang komik, (3)validasi
ahli, (4) ujicoba kelompok kecil, (5) revisi, (6) sedang (7) revisi dan (8) besar serta (9) prototipe
produk, (10) siap digunakan. Analisis data dengan deskriptif kuantitatif. Hasil peneitian komik
pendididikan karakter untuk anak SD berbasis aktivitas olahraga dapat digunakan untuk penguatan
nilai peduli melalui bermain dan permainan. Simpulan komik pendidikan karakter fokus nilai peduli
melalui PJOK di SD dapat digunakan untuk siswa. Siswa guru dan sekolah dapat menggunakan
komik pendidikan karakter fokus nilai peduli sebagai salah satu sumber belajar menguatkan
pendidikan karakter nilai peduli.
Kata kunci: komik, peduli, pendidikan karakter, sekolah dasar

ABSTRACT
Physical Education Sport and Health (PESaH) is a subject that is very well liked by
students at the elementary school level, and through PESaH is also believed to shape the
character of students. Besides that, children are interesting also in comics, and there are
many types of comics, what if the comic contents are play, games and inside of it are values
of character education such as caring, is certainly an interesting thing to study. Development
research methods used,they 10 steps of research development, (1) need analysis, (2)
designing comics, (3) expert judgement, (4) trial comic in small group, (5) revision, (6) trial
comic in medium group, (7) revision, (8) large group, (9) proto type of product, (10) product
ready to use. Data analysis with quantitative descriptive. The results of research on shape
character education through comics for elementary school children based on physical
activities can be used to develop caring value. The conclusions research is character
education comics focused on the value of caring through PESaH in elementary schools can
be used for students. The implication is school, teachers and students can use comics as
one of the learning resources to strengthen the character education of caring value.
Key Words: comic, caring, character education, elementary school
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PENDAHULUAN
Pendidikan Karakter di tingkat
Sekolah Dasar (SD) menjadi bagian
penting dari proses pembelajaran di
sekolah, karena pembentukan di tingkat
SD pendidikan karakter dilakukan Selain
itu materi pendidikan karakter mencapai
60% sedangkan materi pelajaran 40% [2}
(Kemendikbud, 2013). Jika demikian
perlu melakukan suatu upaya cerdas
yang mampu mengantarkan siswa tidak
hanya berpengetahuan namun juga
memiliki sikap dan karakter yang
diharapkan.
Pendidikan
karakter
merupakan ciri yang membedakan orang
satu dengan lainnya yang berbasis nilai
[1] . Di dalam Pendidikan karakter banyak
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,
seperti nilai peduli, nilai tanggung jawab.
Dalam kontek penelitian ini fokus pada
nilai peduli. Peduli merupakan nilai dari
pilar olahrasa [3]. Nilai peduli memiliki
peran strategis untuk bisa melakukannya
perlu kepekaan diri dan itu perlu diasah
melalui aktivitas olahraga melalui komik
olahraga sebagai bekal awal untuk siswa
SD.
Tabel 1 Nilai Peduli [3]
Nilai
Praktik
Praktik
Moral
Olahraga
Kehidupan
Peduli
Membantu
Menaruh
teman agar empati
bermain
Pemaaf
dengan baik Mendahulukan
Membantu
kepentingan
teman
yang
lebih
bermasalah besar
Murahpujian,
kikir kritik
Bermain
untuk tim,

Nilai
Moral

Praktik
Olahraga
bukan diri
sendiri

Praktik
Kehidupan

METODE
Penelitian
pengembangan
di
gunakan
sebagai
pilihan
untuk
mengembangan
komik peniddikan
karakter nilai peduli. Ada 10 langkah yang
digunakan (1) melakukan analisis
kebutuhan tentang pentingnya komik
pendidikan karakter nilai peduli melalui
PJOK. (2) merancang komik pendidikan
karakter nilai peduli melalui PJOK di
tingkat SD, (3) melakukan validasi ahli
terkait dengan analisis isi, dan konstruksi,
dari desain komik (4) melakukan ujicoba
kelompok kecil pada 5-10 siswa SD, (5)
merevisi hasil ujicoba kelompok kecil, (6)
melakukan ujicoba kelompok sedang 4050 siswa SD, (7) merevisi hasil ujicoba
kelompok sedang, (8) melakukan rujicoba
kelompok besar 80-100 siswa SD, (9)
melakukan revisi (10) produk komik
pendidikan karakter nilai peduli siap
digunakan. besar serta (9) prototipe
produk, (10) siap digunakan, [4]
Subjek penelitian dari penelitian
pengembangan adalah siswa SD yang
ada di Surabaya dan Gresik. Analisis data
pengembangan menggunakan analisis
deskriptif kuantitatif.
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Gambar 1. Komik Pendidikan Karakter Melalui Olahraga [5],[6]

HASIL
a. Tahap Analisis Kebutuhan
Pembangunan nilai karakter
generasi Indonesia harus di bangun sejak
dini, berbagai cara dilakukan melalui
pendidikan dan pelatihan, salah satu pintu
adalah melalui PJOK, atas dasar itulah
kebutuhan untuk menanamkan pendidikan
karakter melalui PJOK harus dibangun.
Mengajarkan pendidikan karakter bisa
banyak cara salah satunya melihat pintu
belajar siswa, pintu belajar melalui
ketertarikan, Dunia anak salah satu yang
disukai adalah komik dan hal itu selevel
dengan SD.
b. Tahapan Rancangan
Rancangan komik pendidikan
karakter berbasis aktivitas olahraga
mengarah pada gambar komik yang
menarik berupa aktivitas olahraga dan
diberi kalimat percakapan penguat
pendidikan karakter.
c. Tahap Validasi ahli
Validasi isi yakni terkait dengan
niilai-nilai karakter fokus nilai peduli sudah
cukup memadai dinilai oleh ahli, dan
validasi konstruksi yakni rancangan desain
komik yang dijadikan satu dengan gambar

komik yang ada di dalamnya dinilai cukup
menarik.
d. Tahapan ujicoba kelompok kecil
Ujicoba kelompok kecil dilakukan
pada sepuluh siswa SD kelas 3 yang
menunjukkan komik tersebut cukup
memadai untuk nilai peduli, menarik untuk
siswa di sekolah, nilai di berikan oleh siswa
rata-rata hasil penilaian siswa dengan
rentang nilai 0-100 adalah rata-rata 70.
e. Tahap revisi
Ada beberapa masukan yakni
lebih menarik ceritanya kalau lebih
panjang, dengan cerita olahraga yang
banyak aktivitas bermainnya.
f. Tahap uji coba kelompok sedang
Ujicoba
kelompok
sedang
dilakukan pada 30 siswa SD kelas 3 yang
menunjukkan komik tersebut cukup dari
sisi isi untuk nilai peduli, cukup menghibur
ada cerita lucu dan serius siswa di sekolah,
nilai di berikan oleh siswa rata-rata hasil
penilaian siswa dengan rentang nilai 0-100
adalah rata-rata 72.
g. Tahap revisi
Ada beberapa masukan yakni
lebih menarik ceritanya ada unsur
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serunya berupa aktivitas olahraga yang
seru dan menantang.
h. Tahap ujicoba coba kelompok besar
Ujicoba
kelompok
besar
dilakukan pada 50 siswa SD kelas 3 yang
menunjukkan komik tersebut cukup dari
sisi isi untuk nilai peduli, cukup menghibur
ada menarik dan asyik untuk dibaca siswa
di sekolah, nilai diberikan oleh siswa ratarata hasil penilaian siswa dengan rentang
nilai 0-100 adalah rata-rata 70.
i. Prototype
Dari hasil ujicoba tersebut maka
dapat diperoleh komik yang menarik dan
memadai baik pengetahuan secara isi dan
menarik secara bahan bacaan untuk siswa
SD.
SIMPULAN
Berdasarkan paparan sebelumnya
dan pengembangan produk dalam bentuk
komik pendidikan karkater maka dapat
diambil suatu simpulan bahwa
a. Diperoleh produk berupa komik
pendidikan karakter untuk siswa SD
yang memberikan penguatan nilai
peduli untuk siswa melalui aktivittas
olahraga.
b. Diperoleh produk komik pendidikan
karakter nilai peduli yang menarik untuk
siswa SD berupa aktivitas permainan
olahraga yang dirancang dalam komik..
c. Komik dapat memberikan jawaban atas
penguatan aspek pengetahuan dalam
hal pendidikan karakter nilai peduli
melalui olahraga untuk siswa SD.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Rektor
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya,

dan Kepala LPPM Universitas PGRI Adi
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

TINGKAT KEBUGARAN JASMANI SISWA - SISWI SMA
DI KABUPATEN TRENGGALEK BERDASARKAN TKJI
Henri Gunawan Pratama1, Khamim Hariyadi2, Rohmat Febrianto3
STKIP PGRI TRENGGALEK Jl Supriadi 22, Trenggalek, Indonesia1,2,3
henrigunawan92@Gmail.com

ABSTRAK
Permasalahan yang dihadapi di pembejaran pendidikan jasmani saat ini adalah
menurunya kebugaran jasmani peserta didik. Saat ini masuk dalam era globalisasi dan
pergeseran budaya yang ada, segi komunikasi, transportasi dan teknologi yang berdampak
kurangnya aktivitas fisik dan kegiatan olahraga perserta didik di pembelajaran pendidikan
jasmani SMA kelas X (sepuluh) di kabupaten trenggalek. Penelitian ini termasuk penelitian
kualitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X (sepuluh) yang baru
masuk tingkat SMA. Penelitian dilakukan di 9 sekolah yang sudah mendapatkan
rekomendasi dan ijin dari pihak sekolah dengan jumlah sampel penelitian 1.264 peserta didik
SMA Negeri dan Swasta. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kebugaran
dan gizi Peserta didik SMA Negeri dan Swasta dengan melakukan serangkaian tes dan
pengukuran berdasarkan TKJI. Hasil Penelitian yang telah dilakukan bahwa tingkat
kebugaran jasmani peserta didik di Kab Trenggalek tingkat SMA kelas X, 61% berada pada
kategori Kurang berbanding terbalik dengan tingkat kebugaran peserta didik yang masuk
kategori Sedang 13% dan baik 1% berdasarkan TKJI. Sedangkan untuk hasil index massa
tubuhnya 54% dalam level Normal dan 12 – 16% masuk kategori Kurus ringan dan kurus
berat. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlu adanya pembelajaran pendidikan jasmani
yang dapat memaksimalkan kegiatan aktivitas fisik dan kegiatan olahraga peserta didik
dalam kehidupan sehari hari.
Kata Kunci ; TKJI, Kabupaten Trenggalek, Kebugaran, Kesehatan, Pendidikan
Jasmani
ABSTRACT
The problem faced in physical education training is the decline in physical fitness
of students. Currently entering the era of globalization and the existing cultural shifts, the
aspects of communication, transportation and technology that have an impact on physical
inactivity and sports activities of students in physical education learning in class X (ten) in
the district of Trenggalek. This research includes qualitative research. The population of this
study were all students of class X (ten) who had just entered the high school level. The study
was conducted in 9 schools that had received recommendations and permits from the school
with a total sample of 1,264 research students from public and private high schools.
Research conducted to determine the level of fitness and nutrition of students of public and
private high schools by conducting a series of tests and measurements based on TKJI. The
results of research that have been done that the physical fitness level of students in the
District of Trenggalek at the high school level of class X, 61% are in the category of Less
inversely proportional to the level of fitness of students who are in the Medium category of
13% and good 1% based on TKJI. Whereas for the body mass index results 54% in the
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Normal level and 12-16% included in the category of Light and light skinny. The conclusion
of this study is that there is a need for physical education learning that can maximize physical
activity activities and sports activities of students in daily life.
Keywords ; TKJI, Trenggalek Regency, Fitness, Health, Physical Education
PENDAHULUAN
Olahraga dalam kehidupan bangsa
indonesia merupakan bagian dari prestasi
bangsa yang tumbuh dan berkembang
sejalan dengan perkembangan zaman.
Oleh karena itu olahraga mempunyai
andil yang besar dan merupakan salah
satu media bagi pembangunan manusia
indonesia seutuhnya [5].
Sedangkan permasalahan utama
yang dihadapi pendidikan jasmani saat ini
adalah terjadinya perubahan nilai budaya,
dari budaya gerak menjadi budaya diam.
Pergeseran budaya tersebut dipicu oleh
dampak globalisasi ekonomi, teknologi
komunikasi dan transportasi sehingga
anak anak cenderung menghilangkan
aktivitas
fisik
dalam
berbagai
kegiatannya. [4],
Kebugaran jasmani yang baik, dapat
dicapai dengan melakukan olahraga yang
teratur, merupakan salah satu faktor yang
diperlukan untuk meraih produktivitas
kerja yang tinggi, karena mampu
mengatasi beban kerja yang diberikan
kepadanya. Kebugaran jasmani, atau
secara singkat disebut kebugaran,
merupakan
faktor
utama
bagi
manusia untuk dapat melaksanakan
aktivitas sehari-hari dengan baik.
Pengukuran tingkat kebugaran perlu
dilakukan terhadap peserta didik, karena
upaya peningkatan dan pemeliharaan
kebugaran jasmani secara sistematis
akan lebih mudah dilakukan melalui
sekolah. Peningkatan dan pemeliharaan

khususnya bagi para peserta didik harus
diupayakan agar mereka selalu siap
melalukan aktivitasnya tanpa merasa
kelelahan. Bagi perserta didik, kebugaran
jasmani dapat meningkatkan prestasi
belajar karena dengan kebugaran yang
baik, mereka akan lebih siap menerima
pelajaran dan akan menjadi generasigenerasi yang sehat, bugar, dan cerdas.
Penelitian Sebelumnya Mahasiswa
STKIP PGRI Trenggalek menurut hasil
penelitian yang dilakukan dapat diketahui
bahwa mahasiswa putri 55% berkategori
Sedang, sedangkan mahasiswa putra
80% berkategori Kurang. Hal ini mungkin
dikarenakan sebelum tes dan pengukuran
dilakukan, mereka tidak maksimal
ataupun ada yang sakit, sehingga
mempengaruhi daya kekuatan untuk
melakukan tes lagi. Pada tingkat
kelulusan yang diberikan dengan
menggunakan metode PAP maka seluruh
Mahasiswa
Pendidikan
Jasmani
Kesehatan dan Rekreasi < 60 dengan
persentase 9% dinyatakan tidak lulus
dengan rata rata nilai 55, sedangkan > 60
dengan persentase 86,6% dinyatakan
Lulus dengan rata rata nilai 77 [3].
pendidikan
jasmani
sangat
mempengaruhi kebugaran jasmani
di tingkat anak-anak, akan tetapi
saat menjelang dewasa persepsi
mereka akan pendidikan jasmani
mulai menurun [1].
Atas dasar alasan tersebut kami
melakukan sebuah penelitian untuk dapat
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mengetahui tingkat kesehatan dan
kebugaran siswa-siswi dari suatu jenjang
pendidikan. Kami mengadakan tes di
jenjang pendidikan Sekolah Menengah
Atas (SMA) yang baru masuk pada kelas
X (sepuluh) dengan alasan pada masa
tersebut merupakan masa pertumbuhan,
sehingga cukup banyak mempengaruhi
tingkat kesehatan mereka. Tidak dapat
dipungkiri bahwa pertumbuhan tingkat
hormonal pada masa itu sangat labil,
sehingga dapat berpengaruh pada berat
badan dan tinggi badan mereka. Kondisi
ini berhubungan pula dengan status gizi
yang dapat diketahui dengan Indeks
Massa Tubuh (IMT).
Maka untuk mengetahui tingkat
kesehatan dan kebugaran siswa-siswi
sekolah maka diperlukan sebuah tes
untuk
mengukurnya.
Tes
ini
menggunakan serangkaian aktivitas yang
dilakukan oleh siswa-siswi dengan
memperhatikan berat badan, tinggi
badan, jenis kelamin, jenis aktivitas
mereka.
Maka
diperlukan
pula
serangkaian aktivitas untuk mengetahui
tingkat kekuatan otot yang dilakukan
dengan melakukan beberapa gerakan
dasar seperti sit-up, back-up, push-up,
pul-up, vertical jump, lari 1600, dan lari 50
m.
METODE
Penggunaan metode yang sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai
merupakan persyaratan mutlak yang
diperlukan dalam suatu proses penelitian.
Dalam
penelitian
ini
peneliti
menggunakan non – eksperimen yaitu
penelitian Evaluatif. Penelitian ini

merupakan
penelitian
yang
menggunakan prosedur mengumpulkan
dan menganalisis data, bertujuan untuk
merancang, menyempurnakan hasil
rekomendasi TKJI pada guru pendidikan
jasmani dan olahraga.
Sesuai dengan jenis penelitian ini,
maka instrumen utamanya adalah data
TKJI dan data IMT peserta didik SMA
kelas X (Sepuluh) di Kabupaten
Trenggalek. Dengan dilengkapi alat-alat
bantu yang berupa
kamera foto,
Instrumen Form Survey Lapangan, Form
Penilaian Tes TKJI, stopwatch, vertical
jump, pull-up, timbangan badan, alat ukur
tinggi badan.
Populasi dalam penelitian ini adalah
siswa-siswi SMA kelas X (sepuluh) di
Kabupaten Trenggalek. Sampel dalam
penelitian diambil secara proporsional –
random sampling dengan memperhatikan
keterwakilan wilayah dengan besaran
25%. Di Kabupaten Trenggalek terdiri dari
14 kecamatan dan 17 Sekolah Menengah
Atas baik sekolah negeri maupun sekolah
swasta jadi sampel yang peneliti ambil
adalah kecamatan Trenggalek, Pogalan,
Bendungan, Karangan, Tugu, Panggul,
Watulimo, Dongko, Kampak, Pule, dan
Munjungan.
Pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan TKJI (Tes Kebugaran
Jasmani Indonesia) antara lain ; tes shit
up, tes pull up, tes vertical jump, tes lari
1000 dan 1200 m, tes lari sprint 50 m,
untuk mengetahui tingkat kebugaran
peserta didik [2] dan juga menggunakan
IMT (Indeks Masa Tubuh) untuk
mengetahui perkembangan kesehatan
dan pertumbuhan peserta didik.
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Pada penelitian ini ada dua metode
penilaian yaitu PAN dan PAP. PAP
biasanya disebut criterion evaluation
merupakan
pengukuran
yang
menggunakan acuan yang berbeda.
Dalam pengukuran ini peserta didik
dikompresikan dengan kriteria yang telah
ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan
instruksional, bukan dengan penampilan
peserta didik yang lain. Peneliti lebih
cocok mengunakan PAP (Penilaian
Acuan Patokan) karena peneliti ingin
peserta didik mendapatkan nilai dengan
kemampuannya sendiri.
Untuk menantukan nilai setiap
sampel peneliti menggunakan rumus:
Rumus PAP
X = (Sa/St) x 100
Dimana :
Sa : Skor Mentah
St : Skor tertinggi
X : Nilai
Untuk Menentukan Kelulusan digunakan
Rumus:
60% x 100 = 60
Jadi nilai 60 ke atas dinyatakan lulus dan
nilai dibawah 60 dinyatakan tidak lulus.
Prosedur Penelitian terdiri dari 3 tahapan;
1. Pemetaan Lokasi/ Survey
1. Mencari
informasi
mengenai
sekolah yang akan dijadikan tempat
penelitian di Kabupaten Trenggalek.
2. Mengajukan surat permohonan
untuk melakukan penelitian tes dan
pengukuran kepada pihak sekolah.
3. Rekonsolidasi
dengan
guru
Penjasorkes SMA di Kabupaten
Trenggalek mengenai tes dan
fasilitas serta perlengkapan yang

dibutuhkan selama penelitian
dilakukan.
4. Memberikan informasi kepada
siswa-siswi mengenai jadwal dan
kegiatan pelaksanaan penelitian tes
dan pengukuran
2. Persiapan Tes

1. Menyiapkan peralatan yang akan
digunakan pada saat tes, alat
ukur tinggi badan, timbangan,
matras, Stop Watch, Vertical
Jump, Instrumen Penilaian tes.
3. Pelaksanaan Tes
1. Pelaksanaan Tes Sit Up
2. Pelaksanaan Tes Pull Up
3. Pelaksanaan Tes Vertical Jump
4. Pelaksanaan Tes Lari 1200 dan
1000 m
5. Pelaksanaan Tes lari Sprint 50 m
HASIL
Hasil dan pembahasan dari
peneilitian ini ; (1) waktu penelitian
memanfaatkan jam pelajaran pendidikan
jasmani yang sudah mendapatkan ijin dari
pihak sekolah, (2) Durasi pengambilan
data ini cukup lama dari survey lapangan
sampai pengambilan data di sekolah rata
rata 8 jam per hari yang dilakukan selama
3 bulan sampai dengan pengolahan data,
(3) dari hasil survey bahwa ada sekolah
yang memenuhi untuk standart
pelaksanaan tes dan ada yang tidak,
untuk jumlah peserta tes terdiri dari 1.264
peserta didik dari 9 sekolah yang sudah
mendapatkan ijin, dan (4) berikut data
data yang sudah diambil dalam penelitian
ini akan dijelaskan dari tabel.
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Tabel 1. Tingkat Kebugaran Jasmani
Peserta didik SMAN 1 Tugu
Kategori
Kebugaran
Jumlah
%
Kurang Sekali
8
13
Kurang
42
67
Sedang
0
0
Baik
0
0
Baik Sekali
0
0
Absen
13
21

Tabel 2. Tingkat Index Masa
Peserta didik SMAN 1 Tugu
Kategori
IMT
Jumlah
Kurus berat
8
Kurus ringan
7
Normal
30
Gemuk ringan
5
Gemuk berat
0
Tidak aktif
13

Tubuh

%
13
11
48
8
0
21

Yang bisa diketehui dari hasil data
diatas adalah bahwa untuk tingkat
kebugaran jasmani peserta didik bisa
dikatakan sangat kurang sekitar 67%
dengan jumlah 42 peserta didik dari total
63 peserta didik yang ada di kelas X.
Untuk IMT bisa dikatakan baik dengan
rata rata 48% Normal.
Tabel 3. Tingkat Kebugaran Jasmani
Peserta didik SMAN 2 Karangan
Kategori
Kebugaran
Jumlah
%
Kurang Sekali
1
1
Kurang
57
63
Sedang
20
22
Baik
4
4

Baik Sekali
Absen

0
9

0
10

Tabel 4. Tingkat Index Masa Tubuh
Peserta didik SMAN 2 Karangan
Kategori
IMT
Jumlah
%
Kurus berat
4
4
Kurus ringan
14
15
Normal
56
62
Gemuk ringan
6
7
Gemuk berat
2
2
Tidak aktif
9
10
SMAN 2 Karangan menunjukan ada
perbedaan data dari beberapa sekolah
yang ada, diketahui untuk tingkat
kebugaran sedang 22% dan baik 4 %
meskipun sedikit akan tetapi menunjukan
ada perubahan yang baik untuk tingkat
kebugaran disekolah ini dan berbanding
lururs dengan IMT nya 62% Normal.
Jika dibandingkan dari kedua sekolah
ini saja antara SMAN 1 Tugu dengan
SMAN 2 Karangan jauh perbedaannya
dari segi kebugaran jasmaninya dan
index masa tubuhnya, jika dilihat dari segi
geografisnya kedua sekolah ini sama
sama berada di dataran tinggi atau
daerah perkotaan.
Kebugaran Jasmani merupakan
kondisi tubuh seseorang yang
mempunyai peranan penting dalam
kegiatan atau aktivitas sehari, hari
setiap individu perlu memiliki tingkat
kebugaran jasmani yang ideal
dikarenakan sesuai dengan tuntutan
tugas dalam kehidupan sehari-hari [5].
Penelitian ini tidak terfokus dari
kedua sekolah itu saja, dari ketujuh
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sekolah yang lain letak geografisnya
tidaklah sama dari dataran tinggi, dataran
rendah sampai daerah pesisir. Jika dilihat
dari segi geografisnya saja maka tingkat
kebugaran jasmani dan index masa
tubuhnya berbeda beda dan tidak sama.
Ini terjadi karena aktivitas fisik yang
dilakukan tidaklah sama di tiap sekolah,
beberapa sekolah notabennya lebih
mengungulkan
non
akademiknya
daripada kegiatan akademiknya.
Tabel 5. Tingkat Kebugaran Jasmani
Peserta didik Seluruhnya
Kategori
Kebugaran
Jumlah
%
Kurang
166
13
Sekali
Kurang
778
61
Sedang
166
13
Baik
16
1
Baik Sekali
0
0
Absen
148
12
Tabel 6. Tingkat Index Masa
Peserta didik Seluruhnya
Kategori
IMT
Jumlah
Kurus berat
149
Kurus ringan
204
Normal
686
Gemuk ringan
49
Gemuk berat
25
Tidak aktif
152

Tubuh

%
12
16
54
4
2
12

yang masuk kategori Sedang 13% dan
baik 1% dan dapat diketahui dari Hasil
Tes Tingkat Kebugaran Jasmani
Indonesia. Hasil ini bisa didukung dari
beberapa penelitian terkait kebugaran
jasmani.
Kebugaran jasmani mempunyai fungsi
untuk menunjang kesanggupan dan
kemampuan setiap manusia, yang
berguna
dalam
mempertinggi
produktivitas kerja [6].
Ini berarti bahwa makin tinggi status
Kebugaran jasmani seseorang semakin
tinggi pula daya kerja orang tersebut. Hal
ini sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan terhadap industri-industri di
Amerika,
yang
menyimpulkan
bahwa pegawai-pegawai yang diberikan
program latihan Kebugaran jasmani
ternyata menjadi pekerja yang segar,
mempunyai performance yang tinggi,
produktif dalam pekerjaan, mempunyai
sikap yang positif terhadap sesama
pekerja, kurang absen dan lebih kreatif
[3].
Dari semua prosentasi dari hasil tes
Tes Kebugaran Jasmani Indonesia maka
jika dilihat dari Kriteria ketuntasan Minimal
yang sudah ditentukan, maka untuk
ketuntsan minimal peserta didik
berimbang. Untuk KKM < 75 sebesar 22%
dan KKM > 75 sebesar 22%.
Gambar 1. Nilai KKM Peserta didik
secara keseluruhan.

Dari seluruh data yang telah
disajikan diatas bahwa tingkat kebugaran
jasmani peserta didik di Kab Trenggalek
tingkat SMA kelas X, 61% berada pada
kategori Kurang berbanding terbalik
dengan tingkat kebugaran peserta didik
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SIMPULAN
Berdasarkan data penelitian yang
diperoleh,
maka
dapat
diambil
kesimpulan bahwa rata rata tingkat
kebugaran jasmani peserta didik SMA
kelas X di Kabupaten Trenggalek
dikatakan dalam kategori kurang dan
index massa tubuh berada dikategori
normal. Untuk itu saran yang diberikan
kepada peserta didik ada 3 hal : Kategori
Ideal, Kategori kurus sekali, Kategori
kurus ringan/kurus sehat.
Dimana
Kategori
ideal:
Dipertahankan, Lakukan aktivitas sehari –
hari seperti biasa, Jaga kebugaran tubuh
anda dengan melakukan aktivitas
olahraga sesuai dengan hobi masing –
masing, Atur pola makan sesuai dengan
4 sehat 5 sempurna, Hindarilah
mengkomsumsi minuman beralkohol,
obat – obat terlarang, sex bebas dan
rokok.
Kategori kurus sekali : Perbanyak
mengkomsumsi makan dan minuman
yang mengandung lemak sesuai dengan
pola makan 4 sehat 5 sempurna, Lakukan
aktivitas olahraga sesuai hobi masing –
masing sebagai penyeimbang dan
kebugaran tubuh, Istirahat yang cukup
dan kurangi aktivitas yang berlebihan,
Hindarilah tidur larut malam ( begadang ),
Komsumsi buah – buahan yang
mengandung zat gula, Tetap berolahraga
ringan minimal seminggu 3 kali,
Hindarilah mengkomsumsi minuman
beralkohol, obat – obatan terlarang, sex
bebas, dan rokok
Kategori kurus ringan / kurus
sehat : Perbanyak mengkomsumsi
makanan
dan
minuman
yang

mengandung karbohidrat dan protein
misalnya:nasi, kentang, telor, udang,
Lakukan aktivitas olahraga sesuai hobi
masing – masing sebagai penyeimbang
dan kebugaran tubuh, Istirahat yang
cukup dan kurangi aktivitas yang
berlebihan, Komsumsi buah – buahan
yang mengandung zat gula , Tetap
berolahraga ringan minimal 3 kali
seminggu.
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

PBL TERINTEGRASI UNTUK MENINGKATKAN KOMPENTENSI BASIC
SKILL PENGOLAHAN MAKANAN INDONESIA MAHASISWA TATA
BOGA DI UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
Susilowati 1, Yunus Karyanto2
susilowati@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran dasar tata laksana boga
yang valid, efektif, layak dan praktis. Penelitian ini menggunakan metode research and
development (R&D), melalui pendekatan Borg and Gall dengan langkah-langkah melalui studi
pendahuluan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan tindak lanjut terhadap
pembelajaran Dasar Tata Laksana boga untuk meningkatkan kompetensi basic skill. Tahap
pengembangan model pembelajaran dasar tata laksana boga meliputi desain produk pada
perangkat pembelajaran dan strategi model pembelajaran. Model yang dikembangkan diberi nama
PBL terintegrasi dengan uji coba terbatas menggunakan strategi pembelajaran problem based
learning. Hasil validasi model menunjukkan bahwa tingkat kevalidan dengan rerata 3,41 yang artinya
model ini memiliki tingkat kevalidan yang baik. Terbukti efektif dari adanya peningkatan hasil belajar
mahasiswa sebesar 0,371% kreteria “sedang”. Terbukti layak dari respon mahasiswa dengan ratarata 3,25 kriteria “layak”. Terbukti praktis dari respon mahasiswa dengan rata-rata 3,4 kreteria
“praktis”. Dengan demikian model ini dapat meningkatkan kompetensi basic skill jasa boga. Saran
agar hasil penelitian perlu disosialisasikan kepada dosen Tata Boga agar dapat diterapkan dalam
pembelajaran dasar tata laksana boga.
Kata kunci : basic skill, Problem Base Learning terintegrasi dan tata boga

ABSTRACT
The purpose of this research is to produce a basic learning model for food
management that is valid, effective, feasible and practical. This study uses the research and
development (R & D) method, through the Borg and Gall approach with steps through
preliminary studies in this study indicating that follow-up is needed on the basic learning of
catering methods to improve basic skills competencies. The stage of development of basic
learning models for catering includes product design on learning devices and learning model
strategies. The model developed was named PBL integrated with limited trials using problem
based learning learning strategies. The results of model validation show that the level of
validity is 3.41 which means that this model has a good level of validity. Proven effective
from the increase in student learning outcomes by 0.371% "medium" criteria. Proved to be
feasible from the response of students with an average of 3.25 criteria "feasible". Evidently
practical from the response of students with an average of 3.4 "practical" criteria. Thus this
model can improve the basic skills of catering services. Suggestions that the results of the
study need to be disseminated to the culinary lecturers so that they can be applied in the
basic learning of food management.
Keyword: basic skills, integrated Problem Base Learning and cooking
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PENDAHULUAN
Perkembangan pasar bebas
menuntut
dikuasainya
berbagai
kemampuan oleh tenaga kerja.
Kemampuan tersebut tidak saja berupa
kecerdasan intelektual tetapi juga
kecerdasan emosi dan spiritual.
Kecerdasan intelektual berhubungan
dengan
kemampuan
(kompetensi
keahlian) hard skill pada bidang tertentu
yang ditunjukkan melalui kesiapan kerja,
sedangkan kecerdasan emosi dan
spiritual
berhubungan
dengan
kemampuan basic skill dan soft skill yang
dideskripsikan sebagai kompetensi
interpersonal dan berkaitan dengan
karakteristik kepribadian [1]
Kedua kemampuan tersebut baik
kemampuan soft skill maupun kesiapan
kerja akan
membantu
lulusan
perguruan tinggi ketika bersaing
mencari kerja dan akan menentukan
keberhasilan kerja[2].
Permasalahan
Belajar
dan
pembelajaran
diperguruan
tinggi
membutuhkan pemecahan, karena
ditengarai pembelajaran terjadi jauh dari
kebutuhan dunia kerja. Kualitas mutu
dan relevansinya menjadi kurang
memadai, akibatnya serapan lulusan
rendah. Dalam laporan Organization for
Economic Co-operation Development
(OECD) seperti yang dikutip Mastuki
bahwa lulusan perguruan tinggi gagal
mengimbangi keinginan pasar. Banyak
perusahaan sulit menemukan orang
yang bisa berpikir kritis dan mampu
membuat transisi yang mulus[2].
Hasil penelitian di berbagai belahan
dunia mengindikasikan pentingnya
penguasan basic skills tingkat tinggi
seperti: berpikir kritis, pemecahan
masalah, kemauan untuk terus belajar,
mampu belajar dari kesalahan.
Kemampuan berpikir kritis diyakini dapat
meningkatkan rasa percaya diri, dapat

mengevaluasi
kayakinan
ataupun
pendapat sendiri ataupun mampu
mengevaluasi bukti asumsi dan logika
berpikir. Dengan berpikir kritis lulusan
mampu
memecahkan
berbagai
persoalan kerja atau persoalan hidup.
Kemampuan ini penting untuk proses
pengambilan keputusan di saat genting,
ataupun menemukan makna atas
permasalahan yang ditemui. Basic skills
sebagai interpersonal basic skills dan
people skills yang dibutuhkan didunia
kerja. Selanjutnya basic skill sama
pentingnya dengan keterampilan kognitif.
Penguasaaan basic skill bisa membuat
perbedaan diantara pekerja[3].
.
Penelitian ini akan membantu
dosen pengampu mata kuliah Dasar
Tata Laksana Boga program studi Tata
Boga di Indonesia agar mendapatkan
hasil pembelajaran yang maksimal.
Termasuk didalamnya mengembangkan
basic skills yang sangat dibutuhkan di
dunia kerja. Pembelajaran basic skills
dengan pendekatan PBL terintegrasi
memiliki keunggulan untuk mengatasi
persoalan tersebut. Pembelajaran basic
skills terintegrasi tepat dengan
pembelajaran berbasis PBL merupakan
strategi pembelajaran yang diasumsikan
sebagai pembelajaran aktif, terintegrasi
dan konstruktif[4]..
Hasil Penelitian tahun pertama
telah menemukan kebutuhan basic
skills yang harus dilatihkan melalui
pembelajaran pariseri berbasis masalah.
Berbagai industri Dasar Tata Laksana
Boga yang terlibat
dalam FGD
menyatakan
bahwa
para
mahasmahasiswa harus diberi pelatihan
basic skills berpikir tinggi
karena
adanya tuntutan kerja. Sudah saatnya
mahasiswa tidak hanya menguasai hard
skills saja. Dengan penguasaan basic
skills
seperti: berpikir kritis dan
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pemecahan masalah, kreatifitas dan
inovasi, kemauan untuk terus belajar,
usaha keras mencapai sukses, dan
strategi berpikir, akan memberi makna
secara signifikan saat bekerja dan
berkarir dalam bidang Dasar Tata
Laksana Boga. Selain itu pada tahun
pertama ini telah ditemukan model
konseptual
pembelajaran
PBL
terintegrasi serta kelengkapan belajar.
Kelengkapan pembelajaran ini akan
menuntun dosen dan mahasiswa dalam
mengelola pembelajaran[5].
Harapannya, implementasi model
pembelajaran berbasis PBL terintegrasi
pada mata kuliah Dasar Tata Laksana
Boga (PBLTP) yang diimplementasikan
pada tahun kedua secara efektif dapat
meningkatkan penguasaan basic skills
berpikir tingkat tinggi bagi mahasiswa.
Diasumsikan
bahwa
strategi
pembelajaran PBL terintegrasi sebagai
pembelajaran aktif, terintegrasi dan
konstruktif secara signifikan
akan
memberi makna bagi pembentukan
karakter kerja sebagai guru vokasional
[6]
Dengan demikian penelitian ini
diharapkan dapat memberi sumbangan
bagi pembelajaran Dasar Tata Laksana
Boga berbasis PBL yang berfungsi
meningkatkan kualitas pembelajaran
inovatif yang memandirikan mahasiswa
sekaligus meningkatkan mutu lulusan
LPTK-PTK di Indonesia.
Keberhasilan lulusan perguruan
tinggi dalam karier ditentukan oleh dua
faktor yakni ilmu pengetahuan , basic
skill dan teknologi (iptek) serta soft skill.
Penguasaan iptek diperlukan sebagai
bentuk telah dikuasainya keahlian dan
penguasaan basic skill diperlukan agar
cepat berhasil dalam persaingan dunia
kerja. Lulusan perguruan tinggi yang
menguasai kemampuan basic skill akan
lebih mudah memenangkan persaingan

dunia kerja, lebih cepat beradaptasi
dan akhirnya sukses dalam karier. Lebih
lanjut dikatakan bahwa kemampuan
basic skill meliputi kemampuan bekerja
kelompok, kemampuan bekerja dibawah
tekanan,
kemampuan
memimpin,
percaya diri, kemampuan berkomunikasi,
dan sebagainya. Namun demikian
berbagai pendapat yang mengatakan
bahwa penguasaan kemampuan basic
skill belum sepenuhnya dikuasai oleh
lulusan PT sehingga banyak lulusan PT
belum terserap di dunia kerja, juga terjadi
pada lulusan Prodi Pendidikan Tata
Boga. Selama ini untuk mencapai
penguasaan
kemampuan
atau
kompetensi basic skill masih terbatas
pada diberikannya beberapa materi
pendukung basic skill dibeberapa mata
kuliah dan melalui pemberian tugastugas terstruktur[7] . Dengan kata lain
penguasaan kemampuan basic skill
belum sepenuhnya menjadi bagian dari
kegiatan belajar mengajar. Oleh karena
itu sebaiknya kemampuan basic skill
dapat menjadi bagian dari kegiatan
pembelajaran yang dapat membentuk
sikap dan perilaku calon tenaga kerja
profesional baik dibidang kependidikan
maupun non kependidikan.
METODE
Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian
dan pengembangan atau Research and
Development (R&D). Metode Research
and Development (R&D) pada prosedur
penelitian yang dimodifikasi dan
disederhanakan menjadi 3D yaitu Define
(Pendefinisian), Desain (perancangan)
dan Development (pengembangan)
Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan
metode
deskriptif
kuantitatif. Validitas instrumen dilakukan
dengan cara validasi ahli (expert
jugdment). Validasi model pembelajaran
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dasar tata laksana boga dilakukan oleh
pakar dan praktisi yang terdiri dari 1
orang dosen pengolahan makanan
nusantara sebagai ahli, 1 orang dosen
tata boga sebagai ahli, dan 1 orang
pengusaha makanan dan minuman
yang berkembang di daerah Semarang.
Alat untuk menguji Validitas instrumen
dapat dengan menggunakan rumus
Person Product Moment Correlation.
Kreteria diterima tidaknya atau
valid tidak valid suatu butir soal tes
adalah apabila hasil perhitungan rxy
≥0,3, Setelah itu dilakukan uji
reliabilitas yaitu untuk menunjukkan
sejauh mana suatu instrumen/alat
pengukur dapat dipercaya. Instrumen
yang diuji adalah instrumen tes terkait
model pembelajaran pengelolaan usaha
bog, rumus untuk menghitung reliabilitas
item soal dengan menggunakan rumus
Koefisien Alpha. Patokan atau kriteria
penerimaan reliabilitas tes adalah
apabila harga koefisien reliabilitas> 0,5
(0,5 ke atas) sudah dianggap memenuhi,
Analisis keefektifan model pembelajaran
menggunakan pengujian terbatas yang
dilakukan di satu pada 30 mahasiswa
dengan satu kali ujicoba. Desain ujicoba
dengan menggunakan
one group
pretest-postest, desain ini digunakan
dengan membandingkan hasil pretest
dan postest dari responden. Model yang
digunakan yaitu uji Paired Sample T
Test.
Analisis kelayakan model pembelajaran
menggunakan analisis deskriptif, data
deskriptif diperoleh berdasarkan hasil
yang
diperoleh
respon
dosen/
fasilitastor yang menggunakan model
pembelajaran dasar tata laksana boga yang
dikembangkan
melalui
kuesioner
(angket).
Analisis
kepraktisan
model
pembelajaran dasar tata laksana boga
dilakukan setelah uji coba skala terbatas.

Analisis yang digunakan adalah analisis
deskriptif yang
bertujuan
untuk
mengetahui
kepraktisan
model
pembelajaran dasar tata laksana boga
dengan menggunakan angket diberikan
kepada mahasiswa yang diberi perlakuan
pada
pengembangan
model
pembelajaran.
HASIL
1. Kevalidan Model pembelajaran dasar
tata laksana boga

Hasil
penelitian
ini
akan
memaparkan pengembangan model
pembelajaran dan hasil validasi model
penilaian oleh validator ahli.
a. Model konseptual
Model konseptual pembelajaran
disusun berdasarkan model faktual dan
model teoritik. Tahapan pertama yang
perlu dilakukan yaitu menganalisis
pelaksanaan pembelajaran dasar tata
laksana boga. Hal tersebut bertujuan
agar penyusunan desain model
pembelajaran yang akan dibuat sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran.
Pembelajaran pengelolaan usaha ini
mengembangkan model pembelajaran
yang sudah berlangsung tetapi masih
ada hal-hal yang belum tertindak lanjuti
dari pembelajaran tersebut sehingga
memberikan pengetahuan yang lebih
luas
kepada subjek mengenai
pembelajaran pengelolaan usaha dalam
mengembangkan usaha boga[8].
Suatu produk penelitian akan
lebih teruji keabsahan datanya ketika
telah diuji secara validitas sehingga
penelitian itu dapat bersifat obyektif.
Salah satu uji validitas yang dapat
digunakan untuk menguji produk adalah
validasi ahli yang tujuannya untuk
memperoleh masukan penyempurnaan
model hipotetik pembelajaran dasar tata
laksana boga. Validator pada penelitian
ini terdiri 5 ahli yaitu 1 pakar ahli
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akademisi dibidang tata boga, 1 pakar
akademisi pada bidang pengelolaan
makanan nusantara, dan 1 stake holder
dari pengusaha boga. Hasil validasi
model pembelajaran dasar tata laksana
boga untuk meningkatkan kompetensi
basic skill pengelolaan makanan
nusantara kompetensi pengolahan
bumbu sebagai berikut :

atas), sehingga data dapat dikatakann
reliabel [18l.
Mata kuliah dasar tata laksana
boga terselenggara melalui empat
kegiatan utama praktik persiapan,
pengolahan, penyakian dan pelaksanaan
K3
memberi pengalaman belajar
tentang
pengembangan
produk
berbasis mata kuliah dasar tata boga.
1) Kemampuan Dasar

Resep, dalam bidang Dasar
Tata Laksana Boga resep dikenal
dengan formula yaitu
memberi
No Aspek yang dinilai
Rerat
Kreteri
gambaran tentang komposisi dan
a
a
1. Adanya unsur Problem 3,24
Valid
proporsi yang pasti.
Pengukuran,
Base
Learning
2. Adanya penilaian pada 3,5
Valid ketepatan pengukuran bahan menjadi
3. aspek
Adanyasikap
penilaian pada 3,4
Valid salah satu kunci keberhasilan.Bahan,
aspek Pengetahuan
4. Adanya
penilaian pada 3,3
Valid mahasiswa belajar macam, kualitas, dan
aspek penilaian pada 3,6
5. Adanya
Valid fungsi setiap bahan dikaitkan dengan
Penguasaan teknik
ini
keterampilan
hasil
produk
Jumlah
Rerata
3,41
Valid produk.
membutuhkan
pengalaman
belajar
Berdasarkan tabel
tersebut,
yang
relatif
lama, memerlukan
dapat disimpulkan bahwa kriteria tabel
kecermatan,
ketelitian
dan ketepatan.
pada validasi model pembelajaran
Mahasiswa
harus
dapat
bekerja cepat,
keterampilan dengan rerata 3,41
tepat, bersih.
Pembelajaran harus
dinyatakan “valid”. Kriteria yang
dapat
membentuk
kebiasaan
kerja yang
digunakan dalam menentukan validitas
berujung
pada
profesionalitas.
model adalah dengan acuan tabel
Mahasiswa
belajar
taat
pada prosedur
distribusi frekuensi. Penentuan kriteria
setiap teknik sampai mampu membuat
atau angka-angka dalam tabel tersebut
kombinasi
teknik
dalam suatu
berdasarkan rumus jarak interval yaitu
produk[9].. Dasar sanitasi dan higiene,
jumlah skor tertinggi dikurangi dengan
mahasiswa mendapat pengalaman
jumlah skor terendah dan dibagi jumlah
belajar tentang standar kebersihan diri
kelas interval. Skor tertinggi dan skor
dan lingkungan kerja, serta kebersihan
terendah tergantung dari jumlah butir
alat dan
mutu bahan. Mahasiswa
pernyataan pada instrumen validasi.
belajar menjaga semua
dalam
Model pembelajaran dasar tata laksana
keadaan
sehat,
bersih
dan
aman.
boga ini dapat dikatakan valid dan layak
Selama
praktek
dituntut untuk
digunakan untuk diujicobakan pada skala
mewujudkan
kerja
bersih,
kerja tertib,
terbatas.
kerja aman, kerja cepat dan tepat[10].
Kevalidan soal tes menggunakan
.
Person Product Moment, berdasarkan
2).Kemampuan
Mengembangkan
hasil validitas soal test hasil perhitungan
Produk
validasi butir soal rxy ≥0,5, dari hal ini
Mahasiswa belajar merubah
sesuai dengan pendapat). Pada tingkat
resep,
apakah karena adanya
reliabilitas mendapat hasil koefisien
perubahan
hasil atau karena ada
reliabilitas sebesar 0,945 > 0,3 (0,3 ke
Tabel 1. Hasil Validitas Soal tentang
Kompetensi Pengolahan Bumbu
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perubahan jumlah bahan utama dan
penunjang
atau
karena
ada
penggantian bahan. Dengan cara ini
mahasiswa belajar membuat formula
baru dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip
dalam merubah
resep[11].Belajar
memecahkan
masalah
produksi,
melalui
pengalaman belajar mengembangkan
variasi produk bumbu olahan makanan
nusantara
b. Basic skills untuk Pembelajaran
Dasar Tata laksana Boga

Banyak
penelitian
yang
menjelaskan bahwa penguasaan basic
skills dapat memprediksi kesuksesan
karir seseorang.
Basic skills
merupakan 1) perangkat yang esensial
yang memberi kontribusi untuk
menumbuhkan potensi diri, 2) kekuatan
untuk berubah, 3) penggerak segala
usaha, 4) pembeda diantara para
lulusan). Basic skills menunjuk pada
pada sikap dan perilaku yang terlihat
saat yang bersangkutan berinteraksi
dengan orang lain. Kemampuan ini
terlihat pada saat berkomunikasi,
maupun saat mengelola diri sendiri dan
orang lain secara efektif[12]..
Lulusan dapat bekerja secara
profesional, mereka harus dilatih basic
skills seperti: skills komunikasi,
adaptability, team work, listening skills,
problem solving and creative thinkng
skills. Untuk itu diperlukan pola
pembelajaran yang memungkinkan
munculnya aktivitas basic skills yang
dapat diamati baik secara kurikuler, cokurikuler atau aktivitas pada lingkungan
sekolah. Subramanian.I. (2013:20).
menekankan
pentingnya
pengembangan model dan evaluasi
basic skills terintegrasi. [13]
Model Hipotetik

Model hipotetik merupakan
model yang dikembangkan dari model
konseptual yang sudah divalidasi oleh
validator ahli, praktisi dan stakeholder.
Model hipotetik ini diperbaiki dengan
memperhatikan saran dan masukan dari
validator sehingga akan menghasilkan
model pembelajaran dasar tata laksana
boga untuk meningkatkan kompetensi
mahasiswa jasa boga yang layak
digunakan untuk mahasiswa sebagai
berikut: Model pembelajaran dasar tata
laksana boga ini diberikan materi
diantaranya: Dasar-dasar pengolahan
makanan nusantara, yaitu mengenai
macam-macam bumbu dasar dan
implemtasi pada berbagai jenis makanan
nusantara.
Pembelajaran dasar tata laksana
boga berdasarkan model konseptual
dilengkapi dan dibuat menjadi praktis,
yaitu
mahasiswa
diajarkan
merencanakan praktikum
sampai
melakukan
evaluasi,
sehingga
pembelajaran ini sesuai dengan konsep
tata laksana ketrampilan boga, dengan
demikian
terbentuklah
model
pembelajaran untuk meningkatkan
kompetensi mahasiswa bidang jasa boga
[14].
Model pembelajaran dasar tata
laksana boga
yang
menjadi
kelebihannya yaitu dalam pelaksanaan
menggunakan Problem Based Learning
(PBL) dengan tujuan agar mahasiswa
mampu mengembangkan keterampilan
berpikir, keterampilan pemecahan
masalah dan menjadi mahasiswa yang
mandiri, kreatif dan inovatif, dengan
diberikan permasalahan mahasiswa
akan langsung merasakan bagaimana
melakukan
perencanaan
dan
pengolahan hidangan nusantara.
d. Model Akhir
Model yang dikembangkan
dalam menerapkan pembelajaran dasar
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tata laksana boga untuk meningkatkan
kompetensi pengolahan hidangan
nusantara diberi nama PBL terintegrasi.
Model final yang sebelumnya telah
dilakukan pengujian baik secara internal
maupun eksternal yaitu melalui proses
validasi ahli, praktisi dan stakeholder
serta uji coba terbatas. Berdasarkan
validasi dari ahli, praktisi dan
stakeholder model dasar tata laksana
boga yang dikembangkan dinyatakan
valid dan layak digunakan.
Model akhir pembelajaran dasar
tata laksana boga ini berdasarkan
pembelajaran yang sebelumnya belum
sesuai dengan konsep. Pembelajaran
dasar tata laksana boga
ini
menggunakan metode Problem Based
Learning (PBL) berdasarkan sintaksintak sebagai berikut: (1) Membentuk
tim struktur organisasi materi dasar tata
laksana boga; (2) membuat perencanaan
praktik, menentukan menu, resep
standar; (3) membuat pembukuan dan
menghitung
keuangan
daftar
belanja[14].
Strategi pembelajaran yang
dilakukan yaitu dengan menggunakan
pembelajaran
berbasis masalah/
Problem Based Learning (PBL),
adapun tujuannya untuk menggali daya
kreativitas mahasiswa dalam berpikir
dan memotivasi mahasiswa untuk terus
belajar. Hal tersebut didukung oleh
penelitian Abdul Hakim menunjukkan
bahwa pembelajaran dasar tata laksana
boga sangat memerlukan pembelajaran
berdasarkan pengalaman nyata yaitu
dengan cara melibatkan mahasiswa
langsung ke dalam kegiatan nyata.
Kevalidan model pada penelitian ini
dapat dilihat dari hasil para ahli, praktisi
dan stakeholder melalui model
pembelajaran yang dasar tata laksana
boga yang telah disusun yaitu adanya
unsur problem based learning, adanya

penilaian
pada
aspek
sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Model
dasar tata laksana boga juga sudah
dikembangkan berdasarkan masukan
para ahli, praktisi dan stakeholder. Hasil
validitas model dasar tata laksana boga
mempunyai validitas yang tinggi, hal ini
sesuai dengan [14].
2. Keefektifan Model pembelajaran
dasar tata laksana boga

Keefektifan model pembelajaran
dasar tata laksana boga diukur dengan
hasil akhir belajar mahasiswa melalui
pretest dan postest. Efektivitas pada
penelitian ini dilihat dari perspektif
individu mahasiswa. Hasil belajar
sebelum memperoleh perlakuan dengan
model pembelajaran dasar tata laksana
boga yang dikembangkan memperoleh
rata-rata nilai hasil belajar mahasiswa
sebesar
60,77. Setelah diberi
treatmen, rata-rata nilai hasil belajar
bertambah menjadi 83,33.
Hasil analisis data diperoleh T
hitung sebesar 24,541 dengan df 29 dan
Sig. (2-tailed) = 0,000 menunjukkan
adanya perbedaan yang nyata pada
pretest dan postest. Hasil perhitungan tes
menunjukkan adanya peningkatan hasil
belajar mahasiswa sebesar 0,371%
dengan kriteria “sedang”. Maka dapat
disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil
belajar mahasiswa pada mata pelajaran
dasar tata laksana boga setelah diberikan
PBL terintegrasi. Mahasiswa dalam
praktik dasar tata laksana boga
memperoleh mean dengan kreteria
sedang dan dapat meningkatkan rasa
percaya diri pada mahasiswa. Hasil
perolehan pada penelitian ini, dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran
dasar tata laksana boga terbukti efektif
dan dapat meningkatkan kompetensi
wirausaha mahasiswa jasa boga.
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3 . Kelayakan Model pembelajaran
dasar tata laksana boga
Analisis
kelayakan
pada
penelitian ini dilihat dari respon
guru/fasilitator yang menggunakan
produk
pembelajaran
yang
dikembangkan. Analisis kelayakan
dilakukan
dengan
menggunakan
instrumen yang disusun dengan skala
likert dengan interval 1 sampai 4
Tabel 2. Hasil Penilaian Kelayakan
Model Pembelajaran Dasar Tata Laksana
Boga
N
o
1
2
3
4

Aspek yang dinilai
kejelasan
penggunaan RPP
Ketercapaian
Tujuan
Pembelajaran
Implementasi
Model
Ketercukupan
Waktu
Jumlah rata-rata

Rera
ta
3,3
3,4

Kriteria
Sangat
layak
Sangat
layak

3

layak

3

layak

3,25

layak

Hasil penelitian memperoleh nilai
rata-rata 3,25 dengan kriteria “sangat
layak” maka dapat disimpulkan bahwa
PBL terintegrasi layak digunakan untuk
meningkatkan kompetensi wirausaha
mahasiswa jasa boga.
Model pembelajaran dasar tata
laksana boga ini layak dibuktikan
melalui penilaian dari fasiltator/guru yang
menggunakan model pembelajaran dasar
tata laksana boga yang dikembangkan,
responden
menyatakan
model
pembelajaran dasar tata laksana boga
sangat layak berdasarkan hasil penilaian
angket dengan memperoleh nilai ratarata pada kategori layak[19]
Kepraktisan
model
PBL
terintegrasi diperoleh melalui angket
respon dari mahasiswa, Analisis
kelayakan
dilakukan
dengan
menggunakan instrumen yang disusun
dengan skala likert dengan interval 1

sampai dengan 4. Hasil respon
mahasiswa dianalisis dengan skor total
dan mean. Hasil respon mahasiswa
diperoleh rata-rata 3,4 dengan kriteria
“praktis”, maka dengan demikian model
PBL terintegrasi dinyatakan praktis
dalam penggunaannya.
4. Kepraktisan Model pembelajaran
dasar tata laksana boga
Model pembelajaran dasar tata
laksana boga ini praktis dibuktikan
melalui penilaian angket responden
dari mahasiswa yang diberi perlakuan
menggunakan model pembelajaran
dasar tata laksana boga yang
dikembangkan, hasil penilaian dari
responden menunjukkan tingkat ratarata yang tinggi dengan kreteria
“praktis”, hal ini sesuai dengan
pendapat Sugiyono (2016:171).
SIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan
bahwa
model
pembelajaran dasar tata laksana boga
menghasilkan model akhir yang diberi
nama PBL terintegrasi dengan uji coba
terbatas
menggunakan
strategi
pembelajaran problem based learning.
Dari hasil penilaian diperoleh nilai ratarata 3,41 yang artinya model PPUB
memiliki tingkat kevalidan yang baik.
PBL terintegrasi terbukti efektif dapat
meningkatkan kompetensi makanan
nusantara mahasiswa jasa boga dari
adanya peningkatan hasil belajar
sebesar 0,371 % dengan kreteria
“sedang”. Dari hasil respon diperoleh
nilai rata-rata 3,25 dengan kreteria
“sangat layak”. Model PBL terintegrasi
terbukti praktis digunakan hal ini dari
hasil respon mahasiswa diperoleh nilai
rata-rata 3,4 dengan kreteria “praktis”.
dengan demikian Model
PBL
terintegrasi
dapat meningkatkan
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kompetensi pengolahan makanan
nusantara mahasiswa jasa boga
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS VI SDN
SAMBUNGREJO MELALUI METODE BLANDEDLERNING DENGAN
APLIKASI WHATSAPP
Anita Hidayati
Pascasarjana Universitas PGRI Adibuana Surabaya
neeyta_oce@yahoo.com

ABSTRAK
Matematika adalah pelajaran utama yang materinya harusbenar-benar dikuasai oleh siswa,
karena matematika adalah salah satu pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah utama. Materi
matematika di kelas VI merupakan pengulangan dari kelas IV dan V satu diantaranya adalah
pecahan. Materi ini meliputi menyederhanakan pecahan dan mengurutkan pecahan. Dikarenakan
materi ini adalah materi mengulang maka guru lebih menekankan pada latihan soal. Namun setelah
dilakukan evaluasi hasil belajar ternyata hasilnya cukup mengecewakan, ada 23 siswa dari 28 siswa
belumtuntas belajar atau 78,5% siswa belum tuntas belajar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
guru mencoba untuk menggunakan metode blended learning dengan aplikasi whatsapp group .
Blended Learning, bisa juga disebut dengan Hybrid Learning, sesuai dengan namanya merupakan
suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka dengan
online learning. Dalam hal ini memadukan kegiatan tatap muka dengan pembelajaran online melalui
aplikasi whatsapp group. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa penggunaan blended
learning dengan aplikasi whatsapp group dapat meningkatkan hasil belajar siswadari 36% pada pra
siklus menjadi 57,14% pada siklus 1 dan 85,7% pada siklus 2. Penggunaan metode blended learning
dengan aplikasiwhatsapp group juga memungkinkan siswa untuk belajar dan berdiskusi lebih lama
tanpa terikat ruang dan waktu
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Blended Learning

ABSTRACT
Mathematics is a primary lesson of the material must be absolutely controlled by the students,
because math is one of the subjects to be tested in the test primary school. Mathematics in sixth
grade is the repetition of the fourth grade and fifth grade, one of whom is fractional. These materials
include simplifying fractions and sorts the fragments. Because this material is the material repeats
then the teachers put more emphasis on exercise problem. But after a student assessment results
turned out to be quite disappointing, there are 23 students from 28 students hadn't learned or 78.5%
of students hadn't learned. To overcome these problems the teacher tried to use blended learning
methods with applications whatsapp. Blended Learning, can also be called with a Hybrid Learning,
true to its name it is a method of learning that combines face-to-face learning methods with online
learning. In this case combines the activities of face-to-face with online learning via whatsapp
application Based on the research results obtained data that the use of blended learning with
application whatsapp can improve the learning results of students from 36% in pre cycle be 57.14%
in cycle 1 and 85.7% in cycle 2. The use of blended learning methods with applications whatsapp
group discussion also allows students to learn and discuss a lot longer without bound to time and
space
Keywords: Results Of Learning Math, Blended Learning
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PENDAHULUAN
Matematika adalah pelajaran
utama yang materinya harus benar-benar
dikuasai oleh siswa.karena matematika
adalah salah satu pelajaran yang diujikan
dalam ujian sekolah utama skala Propinsi.
Guru kelas VI berharap seluruh siswanya
mampu menyelesaikan soal dengan baik
dan mampu menguasai seluruh materi
yang ada, karena pada hakikatnya materi
kelas VI adalah pengulangan dari kelas III
sampai kelas VI.
Pembelajaran Matematika tidak
lagi mengutamakan pada penyerapan
melalui pencapaian informasi, tetapi lebih
mengutamakan pada pengembangan
kemampuan dan pemrosesan informasi.
Untuk ituaktivitas peserta didik perlu
ditingkatkan melalui latihan-latihan atau
tugas matematika dengan bekerja
kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide
kepada orang lain. (Hartoyo, 2000:24).
Jumlah siswa kelas VI tahun
pelajaran 2016/ 2017 adalah 28 dengan
13 siswa laki-laki dan 15 siswa
perempuan. Sebuah jumlah yang tidak
terlalu banyak dibandingkan tahun
sebelumnya yang mencapai 31 anak.
Pada pertemuan pertama
materi pecahan kelas terlihat biasa-biasa
saja, seluruh siswanya dapat mengikuti
kegiatan
pembelajaran
dengan
tertib.Pada pertemuan ini kegiatan
pembelajaran hanya diisi dengan guru
menjelaskan dan siswa mendengarkan.
Karena hanya mengulang saja, maka
guru hanya mengulas sedikit pokok
bahasan dan lebih menitik beratkan pada
latihan soal.

Pada akhir pembelajaran,
seperti biasa guru memberikan evaluasi
untuk mengukur tingkat ketercapaian
tujuan pembelajaran dan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam menguasai
materi yang diajarkan. Setelah diketahi
hasil evaluasi pada pertemuan pertama,
ternyata
hasilnya
sangat
mengecewakan.Dari 28 siswa yang
mendapat niali di atas KKM hanya 5 siswa
atau sebesar 17, 86%.Hasil tersebut jauh
dari harapan guru.
Matematika
memang
membutuhkan banyak waktu apalagi
pada materi yang mengarah pada
kegiatan prosedural dan pemecahan
masalah.Kedua
hal
tersebut
membutuhkan banyak waktu karena
membutuhkan banyak langkah-langkah
yang harus dilalui. Setelah melalui
perenungan yang mendalam dan diskusi
dengan teman sejawat penulis sebagai
guru kelas 6 menduga bahwa hal tersebut
disebabkan
oleh
kurangnya
pendampingan guru dalam mengerjakan
soal.
Sebagai pendidik masa depan,
sudah sepatutnya seorang pendidik
mampu memanfaatkan fasilitas yang
tersedia dan berusaha mengubah potensi
negatif menjadi positif dalam kegiatan
pembelajaran. Potens iinilah yang dapat
ditemukan dalam media sosial yang
sudah menjamur bahkan mempengaruhi
pola pikir masyarakat dewasa ini. Salah
satu contoh media sosial yang sudah
cukup dikenal bahkan hampir seluruh
masyarakat telah menggunakannya
adalah aplikasi WhatsApp.

8, hal: .... ISSN: ......

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

395

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Pengguna WA menduduki
peringkat teratas disbanding dengan
aplikasi media sosial.Bertambahnya
jumlah pengguna ini tidak lepas dari
mudahnya menunduh aplikasi dari
Google Store maupun semakin
banyaknya
pengguna
smartphone
didunia terutama yang berjenis android.
Besarnya potensi WA tersebut,
akan tetapi, masih belum terserap dan
terpelajari dengan baik dalam dunia
pendidikan khususnya di SD. Masyarakat
pendidikan di SD masih belum
mengeksplorasi dan berinteraksi dengan
teknologi komunikasi terutama social
media dalam kegiatan pembelajaran
Blended Learning, bisa juga
disebut dengan Hybrid Learning, sesuai
dengan namanya merupakan suatu
metode
pembelajaran
yang
mengkombinasikan
metode
pembelajaran tatap muka dengan online
learning. WhatsApp group discussion
memungkinkan
untuk
dilakukan
pembelajaran online karena didalamnya
dapat dilakukan interaksi antara guru
dengan siswa dan siswa dengan siswa.
Melalui WhatsApp group discussion akan
memudahkan proses pendampingan
kapan saja dan dimana saja.
METODE
Penelitian ini menggunakan
model penelitian tindakan dari Kemmis
dan Taggart (dalam Arikunto, Suharsimi,
2002:83), yaitu berbentuk spiral dari
siklus yang satu kesiklus yang berikutnya.
Setiap siklus meliputi planning (rencana),
action
(tindakan),
observasi
(pengamatan) danreflection (refleksi).

Langkah pada siklus berikutnya adalah
perencanaan yang sudah direvisi
tindakan, pengamatan dan refleksi.
Sebelum masuk padasiklus I dilakukan
tindakan pendahuluan yang berupa
identifikasi permasalahan.
Pada tahap perencanaan,
peneliti melakukan studi pendahuluan
(study case). Studi pendahuluan tersebut
menghasilkan masalah-masalah proses
dan hasil pembelajaran matematika
materi pecahan siswa kelas VI SDN
Sambungrejo Sukodono Sidoarjo. Pada
tahap
Pelaksanaan
peneliti
mempraktikkan pembelajaran sesuai
dengan desain pembelajaran (RPP) yang
telah disusun sebagaimana terlampir,
merekam
berbagai
peristiwa
pembelajaran dan mendokumentasikan
hasil-hasil
tes
formatif
siswa.
Evaluasi/Observasi dilakukan untuk
mengetahui sejauh mana keberhasilan
pembelajaran setelah dilakukan tindakan
perbaikan. Refleksi yang dimaksud
adalah melakukan analisa ulang terhadap
apa yang sudah dikerjakan, apa yang
belum dikerjakan, apa yang belum dan
telah tercapai, masalah apakah yang
belum terpecahkan dan menentukan
tindakan apa lagi yang perlu dilakukan
untuk meningkatkan kualitas proses dan
hasil pembelajaran, yang akan dilanjutkan
pada siklus berikutnya
Penelitian tindakan kelas ini
dilaksanakan di SDN Sambungrejo pada
semester 2 tahun pelajaran 2016/2017
pada mata pelajaran matematika materi
pecahan.Subjek penelitian adalah siswa
kelas VI yang berjumlah 28 anak. Datadata yang diperlukan dalam penelitian ini
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diperoleh melalui observasi pengolahan
pembelajaran dengan metode blended
learning dan tes formatif buatan guru
pada akhir pembelajaran.
Thorne (2003) menggambarkan
blended learning sebagai "It represents
an opportunity to integrate the innovative
and technological advances offered by
online learning with the interaction and
participation offered in the best of
traditional
learning.Istilah
blended
learning pada awalnya digunakan untuk
menggambarkan pembelajaran yang
menggabungkan tatap muka dengan
pembelajaran online. Saat ini istilah
blended menjadi populer, maka semakin
banyak kombinasi yang dirujuk sebagai
blended learning.Blended learning dapat
menggabungkan pembelajaran tatap
muka
(face-to-face)
dengan
pembelajaran berbasis komputer. Artinya,
pembelajaran
dengan
pendekatan
pembelajaran
tatap
muka
dan
pembelajaranmelaluimedia
komputer,
telpon seluler atau iPhone, saluran
televisi satelit, konferensi video, dan
media elektronik lainnya. Pebelajar dan
pengajar/fasilitator bekerja sama untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran

Gambar 1. Konsep Blended Learning
Tujuan utama pembelajaran
blended adalah memberikan kesempatan
bagi berbagai karakteristik pebelajar agar
terjadi belajar mandiri, berkelanjutan, dan
berkembang sepanjang hayat, sehingga

belajar akan menjadi lebih efektif, lebih
efisien, dan lebih menarik.
HASIL
Hasil penelitain ini merupakan
analisis data yang diperoleh dari kegiatan
observasi
berupa
pengamatan
pengelolaan pembelajaran menggunakan
metode blended learning dan data tes
formatif siswa pada setiap siklus.
Hasil observasi pada siklus
pertama dapat dijelaskan bahwa kegiatan
pembelajaran berjalan sesuai dengan
rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP). Ketika guru menanyakan tugas
dirumah yang telah dikirim secara on line
seluruh siswa telah mengerajannya
dengan baik. Meskipun setelah dibahas
ada 10 siswa yang mendapat nilai
dibawah KKM, 18 siswa yang lain telah
mampu menjawab soal dengan baik.
Aktivitas siswa juga terlihat sangat bagus,
karena tidak ada siswa yang diam saat
diskusi kelompok hanya saja ketika
presentasi ada yang masih malu-malu
dalam menjelaskan jawaban soal.
Respon siswa terhadap stimulus
yang diberikan oleh guru juga bagus, itu
terbukti
dari
beberapa
lontaran
pertanyaan guru dapat dijawab dengan
baik oleh beberapa siswa di kelas. Guru
cukup lugas dalam menjelaskan pokokpokok bahasan materi. Ketika ada siswa
yang tidak mampu mempresentasikan
hasil diskusi kelompok dengan baik guru
juga bijaksana dalam menyikapinya. Guru
juga selalu memberikan motivasi bagi
siswa yang malu-malu dalam kegiatan
presentasi.
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Dalam penelitian ini cara yang
digunakan untuk memberikan umpan
balik adalah dengan memberikan kuis
secara online. Pada akhir pembelajaran
dijadwalkan bahwa pada pukul 19.0020.00 akan diadakan kuis. Selain kuis
melaui WA Group siswa dapat melakukan
diskusi secara online, kapanpun dan
dimanapun mereka berada.
Metode
blended
learning
memungkinkan terjadinya kelas 24 jam.
Artinya pembelajaran tidak terikat ruang
dan waktu. Siswa bisa bertanya
kapanpun mereka merasa kesulitan.
Fasilitas umum sekarang ini telah
memiliki fasilitas wifi yang bisa digunakan
oleh sispapun, salah satunya adalah di
balai desa. Begitu juga dengan siswasiswi di SDN Sambungrejo. Mereka
sering menggunakan fasilitas itu untuk
mendapat akses internet gratis.
Berdasarkan data pada siklus
pertama diperoleh kesimpulan sebagai No
berikut :
- Dari 28 siswa dalamsatukelas,
yang telahmemperoleh ketuntasan
belajar sebanyak 16 siswa atau
ketuntasan kelas sebesar 57,14%
- Rata- rata kelas adalah 71,72
- Diperlukan siklus kedua untuk
menuntaskan belajar siswa
Hasil observasipada siklus 2
didapat
data
bahwa
kegiatan
pembelajaran berjalan sangat lancar dan
menyenangkan. itu terbukti dengan
antusiasme siswa dalam kegiatan
pembahasan kuis. Mereka juga merasa
senang mendapatkan hadiah karena
telah mampu menjawab kuis dengan
benar.

Guru telah menyampaikan seluruh
tahapan dalam RPP mulai dari
penyampaian tujuan pembelajaran,
penyampaian pokok-pokok materi,
membentuk kelompok, kegiatan diskusi,
pembahasan soal sampai dengan
kegiatan evaluasi. Guru juga memberikan
motivasi dan pendampingan bagi siswa
yang tidak mampu mengerjakan soal.
Berdasarkan hasil analisi data
pada siklus kedua diperoleh kesimpulan
sebagai berikut :
-

Dari 28 siswa yang mencapai
ketuntasan belajar sebanyak 24
siswaatau ketuntasan kelas sebesar
85,7%

-

Rata- rata kelas adalah 86,1
Tidak diperlukan siklus III karena
kelas sudah tuntas belajar

Tabel1
Perbandingan Antar Siklus
Hasil
Pra
Sikls Sikls
Pengamata Siklu
1
2
n
s
1 Rata-rata
kelas
2 Siswa yang
tuntas
belajar
3 Persentase
ketuntasan

69,28

77,4

86,1

10

16

24

36%

57,14
%

85,7
%

SIMPULAN
Penggunaan metode blended
learning memungkinkan siswa untuk
belajar dan berdiskusi lebih lama tanpa
terikat ruang dan waktu Metode blended
learning terbukti dapat meningkatkan
hasil belajar siswa dan meningkatkan nilai
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rata-rata kelas. Penggunaan metode
blended learning dapat meningkatkan
aktivitas belajar siswa.
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ABSTRAK
Tantangan kemampuan guru di masa sekarang dan akan datang terus meningkat seiring
dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi. Kreativitas guru menjadi
salah satu tantangan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Guru yang kreatif akan
merancang dan melaksanakan program pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik,
kebutuhan dan masalah yang dihadapi peserta didik. Guru kreatif harus bisa mengembangkan
kemampuan peserta didik semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang dimiliki. Peserta didik yang
kesulitan dalam belajar diberikan kegiatan remedial, sedangkan peserta didik yang tuntas belajar
diberikan kegiatan pengayaan untuk mengisi waktu yang tersisa. Guru yang kreatif dalam kegiatan
remedial akan merancang bentuk-bentuk kegiatan remedial yang kreatif seperti mengajarkan
kembali, menggunakan alat peraga, sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik, dan
kebutuhan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik yang cepat untuk
membimbing temannya yang kesulitan dalam belajar secara perseorangan maupun kelompok. Guru
yang kreatif dalam merancang kegiatan pengayaan akan menciptakan pembelajaran yang menarik
dan menyenangkan seperti memberikan kesempatan menjadi tutor teman-temannya yang belum
tuntas, membuat soal-soal latihan, selain itu peserta didik diberi kesempatan untuk menghasilkan
suatu karya yang sesuai dengan minatnya terkait materi yang dipelajari; memberikan proyek, tugas
atau soal yang menantang dan merangsang kemampuan kognitif tingkat tinggi seperti penerapan,
analisis, sintesis dan evaluasi.
Kata kunci: kreativitas guru, kegiatan remedial, kegiatan pengayaan

ABSTRACT
The Challenges of teachers’ ability nowadays and in the future will continue to increase along
with the advances of science, technology, information and communication. Teachers’ creativity is
one of the challenges to be applied in the learning process. Creative teachers will design and
implement learning programs by considering the characteristics, needs and problems faced by
students. Creative teachers must be able to develop students’ abilities to maximum extent possible
according to their abilities. Students who have learning difficulties are given remedial activities, while
students who have complete studied are given enrichment activities to fill the remaining time.
Teachers who are creative in remedial activities will design forms of creative remedial activities such
as teaching back, using teaching aids, learning resources that are in accordance with the
characteristics and needs of students, providing opportunities for students who are quick to guide
their friends who have learning difficulties individually or group. Teachers who are creative in
designing enrichment activities will create interesting and fun learning such as giving the opportunity
to become tutors of their friends who have not yet completed, making practice questions, besides
that students are given the opportunity to produce a work that is in accordance with their interests
related to the material being studied, providing projects, assignments or questions that challenge and
stimulate high-level cognitive abilities such as applications, analysis, synthesis and evaluation.
Keyword: teacher creativity, remedial activities, enrichment activities
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PENDAHULUAN
Kemampuan
guru
dalam
memahami
dan
mengembangkan
kemampuan peserta didik semaksimal
mungkin sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki masing-masing merupakan
salah satu kemampuan guru yang penting
dan harus ditingkatkan. Guru yang
memahami peserta didiknya dengan baik,
dapat menyiapkan dan merancang
pembelajaran yang sesuai dengan
keanekaragaman kemampuan peserta
didiknya, sehingga tercapai hasil belajar
yang maksimal.
Di era revolusi industri 4.0, guru
ditantang untuk kreatif dalam merancang
pembelajarannya agar peserta didik
termotivasi dalam belajar, tuntas dalam
belajar dan berkembang semua potensi
yang dimiliki semaksimal mungkin,
sebagai bekal bagi masa depannya.
Tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan
dan keterampilan semakin tinggi dimasa
yang akan datang.
Penguasaan ilmu pengetahuan
dan keterampilan peserta didik harus
diperhatikan dengan baik oleh seorang
guru. Kenyataan yang terjadi di sekolah,
ada peserta didik yang mengalami
kesulitan dalam belajar dan belum
maksimal mendapatkan bimbingan
belajar dari guru. Selain itu bimbingan
belajar bagi peserta didik yang sudah
tuntas dalam belajar dan waktu
pembelajaran masih tersedia juga belum
efektif. Guru diharapkan kreatif dalam
merancang program pembelajaran
remedial bagi peserta didik yang belum
tuntas belajar dan pengayaan bagi
peserta didik yang sudah tuntas belajar.

Kreativitas guru dalam merancang,
dan
melaksanakan
program
pembelajaran menjadi keharusan di masa
sekarang dan yang akan datang,
mengingat kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi, informasi dan komunikasi terus
berkembang. Guru belajar menyesuaikan
diri dengan kemajuan tersebut, karena
peserta didik yang dihadapi di masa
sekarang dan yang akan datang akan
berbeda dari segi masalah dan kebutuhan
belajarnya.
METODE PELAKSANAAN
Metode
pelaksanaan
pengabdian menggunakan metode
ceramah dan latihan. Metode ceramah
digunakan
untuk
memberikan
pemahaman kepada guru-guru tentang
pentingnya kreativitas dalam merancang
dan
melaksanakan
pembelajaran.
Sedangkan metode latihan diberikan agar
guru-guru berlatih merancang kegiatan
remedial dan pengayaan peserta didiknya
untuk satu kompetensi dasar dalam satu
mata pelajaran.
Materi ceramah membahas halhal sebagai berikut.
1. Kreativitas Guru dalam Pembelajaran
Kreativitas adalah hasil interaksi
antara individu dan lingkungannya.
Berpikir kreatif adalah kemampuan
memproses
pengalaman
menggunakan metode tertentu untuk
menghasilkan
sesuatu
yang
mempunyai nilai tambah dan dapat
diwujudkan.
Ciri-ciri individu yang kreatif
antara lain memiliki keberanian
mencoba hal baru, memiliki rasa ingin
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tahu yang besar, tidak memiliki rasa
takut salah apalagi gagal, memiliki
banyak alternatif pilihan, memiliki
kemauan untuk membaca dan
mencari hal baru, memiliki selera
humor yang tinggi, tidak mau
meremehkan hal-hal kecil dari orang
lain, berani tampil beda, dan apabila
ada kesempatan, selalu mencatat atau
merekam gagasan-gagasan yang
ditemukan.
Guru yang kreatif memiliki ciriciri individu kreatif. Guru yang kreatif
memiliki rasa ingin tahu yang besar
berani mencoba dan tidak memiliki
rasa takut gagal terkait strategi
pembelajaran, model pembelajaran,
media
pembelajaran,
metode
pembelajaran
yang
digunakan,
memiliki banyak alternatif pilihan,
banyak membaca dan mencari hal-hal
baru, memiliki selera humor yang
tinggi, tidak meremehkan hal-hal kecil
dari orang lain, berani tampil beda, dan
apabila ada kesempatan, selalu
mencatat atau merekam gagasangagasan yang ditemukan
Guru yang kreatif akan
meningkatkan keterampilannya dalam
mengajar yang meliputi keterampilan
dalam membuka dan menutup
pelajaran,
bertanya,
memberi
penguatan, mengadakan variasi,
menjelaskan, membimbing diskusi,
mengelola kelas, dan keterampilan
membimbing orang perseorangan.
Keterampilan mengajar tersebut harus
dilatih secara terus menerus supaya
terampil.

Guru
yang
kreatif akan
menciptakan lingkungan belajar yang
menyenangkan dan bisa memenuhi
kebutuhan belajar masing-masing
peserta didik. Kebutuhan dan masalah
belajar setiap peserta didik tidak sama,
mengingat kemampuan dasar yang
dimiliki berbeda. Di setiap kelas guru
menghadapi perbedaan kecepatan
belajar peserta didiknya. Ada yang
belum tuntas belajar dan ada yang
sudah tuntas dalam belajar dalam
waktu belajar yang sama.
Peserta didik yang belum tuntas
belajar dikatakan pembelajar yang
lambat atau yang mengalami kesulitan
dalam belajar. Sedangkan peserta
didik yang sudah tuntas dalam belajar
dikatakan pembelajar yang cepat.
Pembelajar yang lambat dibimbing
kembali oleh guru dengan kegiatan
remedial. Sedangkan pembelajar yang
cepat dibimbing oleh guru dengan
kegiatan pengayaan. Bimbingan
dalam kegiatan remedial dan
pengayaan dimaksudkan agar setiap
peserta didik berkembang semaksimal
mungkin sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki masing-masing.
2. Kegiatan
Remedial
dalam
Pembelajaran
Kegiatan remedial merupakan
kegiatan guru untuk membantu
peserta didik yang mengalami
kesulitan dalam belajar. Kegiatan
remedial biasa disebut sebagai
kegiatan perbaikan. Tujuan kegiatan
remedial adalah agar peserta didik
tuntas dalam belajar, dan mencapai
hasil belajar yang maksimal.
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Fungsi kegiatan remedial [6]
antara
lain
fungsi
korektif
(memperbaiki cara mengajar dan cara
belajar);
fungsi
pemahaman
(memahami
kelebihan/kelemahan
guru dan siswa); fungsi penyesuaian
(menyesuaikan pembelajaran dengan
karakteristik siswa); fungsi pengayaan
(menerapkan strategi pembelajaran
yang bervariasi); fungsi akselerasi
(mempercepat penguasaan materi);
dan fungsi terapeutik (membantu
mengatasi masalah sosial-pribadi).
Kegiatan remedial direncanakan
dan dilaksanakan sesuai kebutuhan
peserta
didik.
Pendekatan
pelaksanaan kegiatan remedial bisa
dilakukan
sebelum
kegiatan
pembelajaran
biasa
yang
dimaksudkan
untuk
membantu
peserta didik yang diduga akan
mengalami kesulitan dalam belajar
(preventif);
setelah
kegiatan
pembelajaran biasa untuk membantu
peserta didik yang mengalami
kesulitan dalam belajar (kuratif); dan
bisa
dilakukan
selama
berlangsungnya
kegiatan
pembelajaran biasa (pengembangan).
Langkah-langkah pelaksanaan
kegiatan remedial antara lain analisis
hasil diagnosis kesulitan belajar;
menemukan penyebab kesulitan
belajar; menyusun rencana kegiatan
remedial; melaksanakan kegiatan
remedial dan menilai kegiatan
remedial. Urutan langkah-langkah
pelaksanaan kegiatan remedial perlu
dilakukan agar pelaksanaannya
efektif.

3. Kegiatan
pengayaan
dalam
Pembelajaran
Pengayaan adalah kegiatan
yang diberikan kepada pembelajar
cepat
dalam
memanfaatkan
kelebihan waktu yang dimilikinya
sehingga
mereka
memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang
lebih kaya. Kegiatan pengayaan
biasanya bersifat belajar mandiri [1].
Kegiatan
pengayaan
akan
menyenangkan apabila guru kreatif
dalam mengembangkan potensi
peserta didiknya.
Tujuan kegiatan pengayaan
adalah memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk
memperdalam penguasaan materi
pelajaran yang sudah dikuasai
sebelumnya.
Dalam
kegiatan
pengayaan peserta didik dilatih untuk
berpikir tingkat tinggi seperti tingkat
kognitif aplikasi, analisis, sintesis dan
evaluasi.
Kreativitas
guru
dalam
keseluruhan kegiatan remedial
maupun pengayaan sangat penting
untuk memenuhi kebutuhan dan
mengatasi masalah peserta didik.
Guru yang kreatif selalu mencoba
dan belajar untuk meningkatkan
kompetensinya.
HASIL
Kreativitas guru dalam kegiatan
remedial dapat dilakukan dengan
menyusun dan melaksanakan langkahlangkah kegiatan remedial antara lain:
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1. Mengumpulkan
data
dengan
menggunakan metode dan instrumen
yang bervariasi
2. Menganalisis hasil diagnosis kesulitan
belajar
3. Menemukan penyebab kesulitan
belajar
4. Menyusun rencana kegiatan remedial,
dengan
program
pembelajaran
individual
sesuai
penyebab
permasalahan kesulitan belajar
5. Melaksanakan kegiatan remedial
dengan memperhatikan perubahan
yang terjadi, dan
6. Menilai
pelaksanaan
kegiatan
remedial.
Bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan
remedial [2] antara lain:
1. Mengajarkan
kembali;
guru
menjelaskan kembali materi yang
belum dikuasai peserta didik dengan
lebih sederhana,dan memberikan
contoh-contoh
konkrit
dalam
kehidupan sehari-hari
2. Menggunakan alat peraga; guru
menggunakan alat peraga, media
belajar yang bervariasi dan menarik.
Guru
kreatif
akan
mencoba
menggunakan media yang terbaru
sesuai perkembangan jaman.
3. Kegiatan kelompok; diskusi atau kerja
kelompok akan efektif apabila ada
anggota kelompok yang benar-benar
menguasai materi dan mampu
menjelaskan
kepada
anggota
kelompok yang lain.
4. Tutorial; tutor sebaya bisa dilakukan
dengan meminta teman yang mampu
dari kelas yang sama dan bisa juga

dengan meminta kakak kelas
diatasnya
5. Sumber belajar yang relevan;
misalnya dengan membaca materi dari
internet, video, buku-buku sumber
yang lain.
Kreativitas guru dalam kegiatan
remedial perlu memperhatikan gaya
belajar setiap peserta didik dan
kebutuhan peserta didik.
Kreativitas guru dalam merancang
kegiatan pengayaan dapat dilakukan
dengan cara:
1. Tutor sebaya; peserta didik diminta
menjadi tutor bagi temannya yang
mengalami kesulitan dalam belajar.
Dengan menjadi tutor peserta didik
berlatih untuk menjelaskan materi
kepada temannya dan membuat
kemampuannya meningkat ke jenjang
kognitif tingkat
tinggi seperti
penerapan, analisis, sintesis maupun
evaluasi
2. Mengembangkan latihan; pembelajar
yang cepat diminta untuk membuat
soal latihan untuk dikerjakan oleh
temannya yang berkesulitan belajar.
Latihan untuk membuat soal terkait
materi yang sudah dipelajari menuntut
kemampuan kognitif tingkat tinggi
karena pembelajar cepat diharuskan
menguasai kemampuan kognitif
tingkat rendah.
3. Mengembangkan media dan sumber
pembelajaran; guru yang kreatif dapat
memberikan kesempatan kepada
pembelajar cepat untuk membuat
suatu karya atau model, permainan
dan lain-lain sesuai kegemaran
masing-masing.
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4. Melakukan proyek; guru memberikan
proyek yang menantang kepada
pembelajar cepat, yang memotivasi
pembelajar cepat untuk belajar hal-hal
baru.
5. Memberikan permainan, masalah atau
kompetisi antar siswa; guru yang
kreatif, menyediakan banyak soal atau
tugas yang menantang untuk
dipecahkan oleh pembelajar cepat.
Bank soal bisa berupa teka-teki, soal
kasus, dan lain-lain yang bervariasi
Faktor-faktor
yang
harus
dipertimbangkan dalam memilih dan
melaksanakan program pengayaan
antara lain [5 ]: faktor siswa, dimana guru
harus memperhatikan karakteristik siswa
baik yang berkaitan dengan minat
maupun faktor psikologis lainnya; faktor
manfaat edukatif, dimana kegiatan
pengayaan memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk berkembang
secara optimal; dan faktor waktu, dimana
guru harus kreatif dalam memilih dan
melaksanakan kegiatan pengayaan,
karena pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan kelebihan waktu yang ada.
Faktor
–faktor
yang
harus
diperhatikan guru dalam menentukan
kegiatan pengayaan [1] antara lain:
kegiatan di luar kelas lebih disukai
peserta didik daripada kegiatan di dalam
kelas; kegiatan yang menuntut peserta
didik untuk melakukan aktivitas lebih
disukai daripada kegiatan yang hanya
dilakukan di belakang meja; kegiatan
menemukan sesuatu yang baru lebih
merangsang minat peserta didik daripada
kegiatan yang sifatnya penjelasan; dan

kegiatan yang cepat menunjukkan hasil
lebih disukai daripada kegiatan yang
menuntut waktu yang cukup lama.
Guru juga perlu mengidentifikasi
kelebihan kemampuan belajar peserta
didiknya sebelum merancang kegiatan
pengayaan.
Identifikasi
kelebihan
kemampuan belajar meliputi beberapa hal
antara lain [5] : peserta didik yang
memiliki kecepatan belajar tinggi, ditandai
dengan
cepatnya
penguasaan
kompetensi mata pelajaran tertentu,
peserta didik yang memiliki kemampuan
menyimpan informasi lebih mudah,
peserta didik yang memiliki keingintahuan
yang tinggi, berpikir mandiri, superior
dalam berpikir abstrak dan peserta didik
yang memiliki banyak minat.
Identifikasi kelebihan dan juga
kekurangan kemampuan yang dimiliki
peserta didik, perlu dilakukan sebelum
merancang program kegiatan remedial
maupun pengayaan. Hal ini dimaksudkan
agar pelaksanaan kegiatannya nanti
sesuai dengan peserta didik dan
membawa hasil yang memuaskan.
Teknik yang digunakan dalam
mengidentifikasi kemampuan peserta
didik dapat dilakukan dengan teknik tes
dan nontes. Teknik tes yang digunakan
antara lain tes IQ (untuk mengetahui
tingkat kecerdasan dan tipe kecerdasan
peserta didik), tes prestasi belajar, dan
tes inventori (untuk mengetahui bakat,
minat, hobi, gaya belajar dan kebiasaan
belajar peserta didik). Teknik nontes yang
digunakan antara lain wawancara,
pengamatan dan angket.
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SIMPULAN
Kreativitas guru dalam merancang
dan melaksanakan kegiatan remedial dan
kegiatan pengayaan harus diperhatikan
agar peserta didik dapat berkembang
semaksimal mungkin sesuai dengan
kemampuan yang dimilikinya masingmasing. Guru yang kreatif akan selalu
mencoba dan belajar hal-hal baru untuk
meningkatkan kompetensinya.
Dalam kegiatan remedial yang
diberikan guru kepada peserta didik yang
berkesulitan belajar, guru yang kreatif
akan mengajarkan kembali materi dengan
cara yang berbeda, menggunakan alat
peraga dan sumber belajar yang
bervariasi, dengan mempertimbangkan
karakteristik dan kebutuhan peserta
didiknya. Dalam kegiatan pengayaan
guru yang kreatif akan memberikan tugas
atau proyek yang menantang dan
merangsang kemampuan berpikir tingkat
tinggi peserta didik yang sudah tuntas
dalam mengisi waktu yang masih tersisa.
Kegiatan remedial dan pengayaan
sangat penting dilakukan oleh seorang
guru untuk membantu memenuhi
kebutuhan belajar peserta didik. Sebelum
melaksanakan kegiatan, guru perlu
mengidentifikasi
kekurangan
dan
kelebihan setiap peserta didik dalam
belajar dengan menggunakan teknik
pengumpulan data tes maupun nontes.
Identifikasi dimaksudkan agar guru
memahami kebutuhan belajar peserta
didiknya dan bisa merancang kegiatan
remedial dan pengayaan dengan efektif.
Guru yang kreatif dalam merancang
dan melaksanakan kegiatan remedial dan

pengayaan yang tepat sesuai kebutuhan
peserta didiknya akan membawa dampak
positif bagi perkembangan belajar dan
hidup peserta didiknya untuk bisa
bersaing dan menyesuaikan diri dengan
perubahan jaman.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

PENGARUH LATIHAN SENAM AYO BERGERAK INDONESIA
(SABI) TERHADAP INDEX MASSA TUBUH
Suharti
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
atikpko@gmail.com

ABSTRAK
SABI (Senam ayo bergerak Indonesia) diciptakan untuk mendukung upaya pemerintah
menggerakkan dan membangkitkan kembali gerakan nasional Indonesia Sehat. Tujuan dalam
penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa apakah ada pengaruh senam SABI
terhadap peningkatan Indeks Massa Tubuh secara signifikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode eksperimen semu (Quasi experimental). Sedangkan
desain pada penelitian ini adalah pre test – post test design. Penempatan subjek pada penelitian ini
dilakukan secara Purposive sampling, dengan jumlah 22 sampel. Penelitian eksperimen ini dilakukan
untuk mengetahui sebab akibat diantara variabel. Salah satu ciri utama dari penelitian eksperimen
adalah adanya perlakuan (treatment). Setelah diberikan treatment atau latihan selama 16 kali
pertemuan, maka diperoleh data pretest yang terbagi dalam kategori, yang termasuk kategori kurus
sebanyak 54.5% (12 mahasiswa), kategori normal sebanyak 27.3% (6 mahasiswa), kategori gemuk
sebanyak 4.5% (1 mahasiswa) dan kategori obesitas sebanyak 13.6% (3 mahasiswa). Sedangkan
pada saat posttest yang termasuk dalam kategori kurus sebanyak 50.0% (11 mahasiswa), kategori
normal sebanyak 31.8% (7 mahasiswa), kategori gemuk sebanyak 4.5% (1 mahasiswa) dan yang
masuk dalam kategori obesitas sebanyak 13.6% (3 mahasiswa). Dari hasil penelitian tersebut
diperoleh hasil bahwa Pemberian latihan senam SABI tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap
penurunan Indeks Massa Tubuh (IMT)
Kata kunci: Senam SABI, Indeks massa tubuh
ABSTRACT
SABI (Gymnastics Let's Move Indonesia) was created to support the government's efforts
to mobilize and revive the national Healthy Indonesia movement. The purpose of this study was to
find out and analyze whether there was an effect of SABI gymnastics on a significant increase in the
Body Mass Index. The type of research used in this study is quantitative with quasi-experimental
methods (Quasi experimental). While the design in this study was a pre-test post-post design. The
placement of subjects in this study was conducted by Purposive sampling, this experimental study
was conducted strictly to find out the cause and effect between variables. One of the main
characteristics of experimental research is the existence of treatment (treatment). After being given
treatment or training for 16 meetings, the pretest data was divided into categories, which included
the thin category as much as 54.5% (12 students), normal categories as much as 27.3% (6 students),
fat categories as much as 4.5% (1 student) and the obesity category was 13.6% (3 students). While
at the posttest included in the thin category as much as 50.0% (11 students), the normal category
was 31.8% (7 students), the fat category was 4.5% (1 student) and the obese category was 13.6%
(3 students). From the results of these studies, it was found that there was no significant effect of
giving SABI gymnastic training to a decrease in Body Mass Index (BMI)
Keywords: SABI, Body Mass Index
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PENDAHULUAN
Memiliki tingkat kesehatan yang
baik dan memiliki berat badan yang ideal
adalah impian setiap orang. Salah satu
cara untuk mengetahui seberapa besar
tingkat kesehatan kita dan apakah berat
badan kita ideal atau tidak, salah satunya
adalah dapat diukur melalui IMT (Indeks
Massa Tubuh)[1].
Indeks Massa Tubuh ini
digunakan untuk menentukan berat
badan yang ideal berdasarkan berat
badan dan tinggi badan. Pola hidup sehat
dan gaya hidup sehat adalah kunci untuk
mendapatkan derajat kesehatan yang
baik. Gaya hidup sehat dapat kita awali
dengan salah satu cara yaitu dengan
berolahraga. Salah satunya adalah
dengan melakukan latihan senam
kebugaran. Banyak pilihan senam
kebugaran yang dapat kita lakukan antara
lain senam yoga, senam SKJ, senam
poco-poco, senam Zumba, senam
aerobic, senam SABI (senam ayo
bergerak Indonesia). Dengan berlatih
senam SABI secara teratur dan terarah
diharapkan
dapat meningkatkan
kebugaran tubuh dan dapat menurunkan
lebak tubuh seseorang
Senam SABI memiliki kelebihan
dalam hal gerak yang begitu kreatif yang
mudah dipahami oleh semua orang.
Musik atau lagu yang mengiringinya juga
sangat indah untuk didengar karena pada
musik ini memasukkan lagu-lagu daerah
yang banyak disukai oleh semua orang.
Selain itu senam SABI memiliki gerakan
yang sesuai untuk peningkatan kondisi
fisik pada tubuh, bahkan dapat
mengurangi lemak yang ada dalam tubuh.

Secara fisiologis, senam ini dapat
memperlancar metabolisme tubuh untuk
meningkatkan nafsu makan dalam
peningkatan gizi seseorang ketika
berolahraga. SABI adalah senam yang
dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan
tujuan yaitu ingin meningkatkan
kebugaran dan mencegah adanya
penyakit, senam ini memiliki karakter dan
tujuan gerak pada fungsi otot, peredaran
darah dan pernafasan.
Permasalahan yang muncul
adalah tidak semua orang mengetahui
apakah mereka memiliki berat badan
ideal ataukah mengalami obesitas,
akhirnya mereka berusaha untuk
mengetahui dan berusaha mengukur
lemak pada tubuhnya menggunakan
Index Massa Tubuh, dengan diimbangi
dengan latihan.
Latihan adalah aktifitas fisik
[11]. Jadi semua jenis kegiatan yang
dilakukan di lapangan atau tempat yang
bisa dilakukan untuk kegiatan fisik itu
dikatakan latihan.
Menurut [8], latihan merupakan
suatu aktifitas olahraga yang dilakukan
secara sistematis dalam waktu yang
cukup lama dan ditingkatkan secara
progresif dan individual yang mengarah
pada perubahan ciri-ciri fungsi psikologis
manusia untuk mencapai sasaran yang
telah ditentukan. Jadi latihan harus
terdapat
adanya
proses
suatu
peningkatan kemampuan individu di
dalam mencapai tujuannya. latihan juga
memiliki langkah-langkah dari hal yang
terendah hingga sampai ke puncaknya
atau mendapatkan prestasi.
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Senam Ayo Bergerak Indonesia
adalah senam yang diluncurkan pada
tahun 2012 oleh Pengurus Nasional
Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat
Indonesia (FORMI) bersama dengan
Induk-induk
Organisasi
Olahraga
Rekreasi Masyarakat yang berhimpun di
dalamnya dan berada di bawah dukungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga,
Kementerian Kesehatan, Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Senam ini
juga mengandung unsur seni dan budaya
sehingga menyenangkan dilakukan.
Keberadaan senam ayo bergerak
Indonesia (SABI) ini diharapkan dapat
menginspirasikan dan menggerakkan
masyarakat dari berbagai kalangan dan
lapisan masyarakat untuk mau bergerak
dan berolahraga, baik di sekolah-sekolah,
maupun di tempat-tempat kerja dan di
taman-taman kota di seluruh Indonesia,
sehingga upaya kita bersama untuk
mewujudkan visi Indonesia bugar 2020
yaitu rakyat dan bangsa Indonesia yang
sehat, bugar, produktif dan kompetitif
dapat tercapai [2].
Senam
SABI
berupaya
membudayakan aktifitas fisik sehat
sebagai bagian dari pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular[2].
Selain itu senam SABI memiliki manfaat
lain diantaranya adalah:
a. Memupuk rasa tanggung jawab
terhadap kesehatan diri sendiri dan
masyarakat
b. Memupuk kesanggupan bekerja sama
c. Membantu Anda untuk menurunkan
berat badan.

d. SABI membuat Anda terlihat seksi.
Ketika Anda membakar lemak dan
menurunkan berat badan, Anda akan
melihat bahwa tubuh Anda sedang
mencari lebih seksi dari sebelumnya.
e. SABI adalah cara yang bagus untuk
tetap sehat. Itu karena mengaktifkan
sistem kekebalan tubuh.
f. Melawan
depresi, SABI yang dilakukan teratur
telah dikenal untuk meningkatkan
mood seseorang dan membantu
membendung efek depresi. Tidak
hanya peningkatan denyut jantung
Anda memperbaiki mood Anda,
kegiatan
senam
dapat
menyenangkan.
g. Tidak terpengaruh oleh cuaca
h. Tidak membutuhkan trek / lintasan
yang panjang
i. Meningkatkan koordinasi otot dan
persendian.
j. Mengulur otot lengan atas
k. Mengulur otot lengan bawah
l. Memadukan selaras gerak antara
tangan dan kaki
m. Dalam pendinginan mengatur nafas
menjadi lebih teratur dan santai [2].
Menurut[1] Untuk memperoleh
kebugaran jasmani yang baik, harus
melatih komponen dasar kebugaran
jasmani yang terdiri dari:
1. Ketahanan jantung, peredaran darah
dan pernapasan:
Ketahanan jantung, peredaran darah dan
pernapasan
adalah
kemampuan
seseorang dalam mempergunakan
system jantung, pernapasan dan
peredaran darahnya, secara efektif dan
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efisien dalam menjalankan kerja terus
menerus dengan melibatkan kontraksi
sejumlah otot-otot besar, dengan
intensitas tinggi dalam waktu yang cukup
lama [8]. Jadi untuk meningkatkan
ketahanan jantung senam SABI cocok
dilakukan, namun harus dilakukan secara
berulang-ulang secara kontinyu.
2. Ketahanan otot
Ketahanan otot adalah kemampuan
seseorang dalam mempergunakan untuk
kelompok otot-ototnya, untuk berkontraksi
terus menerus dalam waktu relative cukup
lama, dengan beban tertentu. Otot-otot
setempat memegang peranan penting
dalam daya tahan [8]. Jadi ketahanan otot
lebih dominan menggunakan kapasitas
energi oksigen, sehingga jenis latihan
yang dipakai dalam latihan adalah
olahraga yang berdurasi lama.
3. Kekuatan otot
Kekuatan (Strength) merupakan salah
satu komponen dasar bomotor yang
diperlukan setiap cabang olahraga.
Sasaran pada latihan kekuatan adalah
untuk meningkatkan daya otot dalam
mengatasi beban selama aktifitas
olahraga berlangsung [11]. Jadi kekuatan
berhubungan
langsung
dengan
kemempuan otot, otot berkontraksi
apabila beban latihannya ringan dan
mampu untuk dilakukan.
4. Kelenturan dan persendian
Kelentukan (fleksibilitas) adalah
kemampuan suatu persendian beserta
otot-otot di sekitarnya melakukan gerak
secara maksimal tanpa menimbulkan
gangguan pada bagian-bagian tersebut.
Faktor utama yang menentukan
kelentukan seseorang adalah bentuk

sendi elastisitas otot dari ligament. Orang
yang lentur (fleksibel) adalah orang yang
tubuhnya mempunyai ruang gerak yang
luas dalam sendi-sendi serta mempunyai
otot yang elastis. Kelentukan dapat
ditingkatkan melalui latihan-latihan. Bila
ditinjau dari segi kesehatan orang yang
kurang kelentukan sering menimbulkan
masalah pada sikap badan [8]. Jadi
kelentukan lebih mengarah pada sendisendi dan otot pada tubuh manusia, sendi
dan otot harus dilatih supaya sendi dan
otot bisa lentur.
Indeks massa tubuh (IMT) adalah
nilai yang diambil dari perhitungan antara
berat badan (BB) dan tinggi badan (TB)
seseorang. Indeks massa tubuh
dipercayai dapat menjadi indikator atau
mengambarkan kadar adipositas dalam
tubuh seseorang. Indeks massa tubuh
tidak mengukur lemak tubuh secara
langsung, tetapi merupakan altenatif
untuk tindakan pengukuran lemak tubuh
karena murah serta metode skrining
kategori berat badan yang mudah
dilakukan[5].
Jadi
pemanfaatan
pengukuran menggunakan IMT memang
yang paling mudah untuk dilakukan, oleh
karena sebaiknya untuk mengukur berat
dan tinggi badan boleh menggunakan alat
ukur ini yaitu indeks massa tubuh (IMT).
Indeks massa tubuh secara signifikan
berhubungan dengan lemak tubuh total
sehingga dapat dengan mudah mewakili
kadar lemak tubuh. Saat ini, IMT secara
internasional diterima sebagai alat untuk
mengidentifikasi kelebihan berat badan
dan obesitas [10].
Index Massa Tubuh merupakan
sebuah
pengukuran
yang
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membandingkan berat badan dengan
tinggi badan. BMI bermanfaat untuk
mengukur prosentase lemak tubuh dan
mengestimasikan berat badan yang ideal
bagi tiap orang (Murguia, 2012: Vol.2,
No.1)[9]. Jadi apabila seseorang ingin
mengetahui apakah tubuhnya ideal atau
tidak boleh menggunakan IMT ini sebagai
alat ukurnya, dengan menerapkan rumus
yang dijelaskan di atas.
Pengukuran indeks massa tubuh
dan Pemeriksaan penetapan kadar
kolesterol
total
dan
trigliserida
menggunakan metoda enzimatik. Kadar
kolesterol HDL diukur menggunakan cara
presipitasi dengan metoda enzimatik
(direct homogenous enzymatic method).
Penetapan kadar kolesterol LDL
menggunakan cara langsung (direct
homogenous enzymatic method). Indeks
massa tubuh diukur berdasarkan berat
badan dalam kilogram dibagi tinggi badan
dalam meter kuadrat (kg/m2). Standar
normal/ideal yang digunakan untuk
wanita adalah IMT antara 18,9-20,1 Berat
badan lebih (overweight) bila IMT antara
23,1-25,2 dan 29,9; berat badan kurang
(underweight) IMT <18,9. Sedangkan IMT
>25,2 dinyatakan sebagai obesitas [3].
Obesitas adalah kondisi yang
sering dikaitkan dengan peningkatan
berlebihan berat badan. Hal ini adalah
salah satu Faktor resiko yang dapat
diubah dalam patogenesis gangguan
kesehatan seperti hipertensi dan diabetes
millitus. Hubungan antara Body Mass
Index (BMI) dan kadar glukosa darah
telah secara konsisten diamati, tapi tetap
buruk dipahami mungkin karena interaksi
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

lainnya[7]. Jadi obesitas itu akan mudah
untuk diserang penyakit, penyakit yang
selalu ada pada orang yang mengalami
obesitas adalah hypertensi dan diabetes.
Pengukuran fleksibilitas trunkus
dapat digunakan untuk mengetahui
gambaran kemampuan gerak dari tulang
belakang. Ada beberapa cara dalam
pengukuran fleksibilitas gerak fleksi pada
lumbal, antara
lain goniometer,
elektrogoniometer, x-ray, sinefluorografi,
tes jangkauan, dan Modified Schober
Test (MST). Indeks Massa Tubuh adalah
salah satu parameter sederhana dari
pemeriksaan antropometri tubuh untuk
memantau status gizi orang dewasa
khususnya yang berkaitan dengan
kekurangan dan kelebihan berat badan.
Saat ini, Indeks Massa Tubuh (IMT),
merupakan salah satu parameter yang
paling banyak digunakan dalam
menentukan kriteria proporsi tubuh
seseorang dibandingkan dengan tabel
tradisional
yang
membandingkan
langsung tinggi badan/berat badan. Salah
satu alasannya ialah Indeks Massa Tubuh
berkorelasi kuat dengan jumlah total
lemak tubuh pada manusia yang mana
dapat menggambarkan status berat
badan seseorang.[11],[12]. Selain itu
Indeks Massa Tubuh itu juga dapat
digunakan untuk menggambarkan secara
kasar dari komposisi tubuh, meskipun
tidak disertai nilai kontribusi berat dari
lemak dan otot. Indeks Massa tubuh
mempunyai korelasi kuat terhadap lemak
dalam tubuh (body fatness). Dalam
beberapa pengukuran, IMT lebih
digunakan untuk mengukur korelasi
lemak tubuh total (total body fat) karena
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lebih akurat dibandingkan
mengukur berat badan saja.

dengan

METODE
Agar
penelitian
dapat
memberikan hasil yang sesuai dengan
tujuan penelitian yang diharapkan, maka
diperlukan suatu rancangan penelitian
yang sistematis, Dalam penelitian ini
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuantitatif dengan
metode eksperimen semu (Quasi
experimental). Sedangkan desain pada
penelitian ini adalah pre test – post test
design. Subjek dalam penelitian ini
berjumlah 22 orang penempatan subjek
pada penelitian ini dilakukan secara
Purposive sampling.Treatment atau
latihan dilakukan selama enam belas kali
pertemuan dengan intensitas latihan
seminggu dua kali dengan durasi 15
menit sampai 60 menit.
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah tes dan pengukuran. Tes
yang digunakan untuk Index Massa Tubuh
menggunakan pengukuran berat badan ideal
(tinggi badan dan berat badan). Body Mass
Index merupakan suatu metode pengukuran
yang dapat digunakan untuk mengetahui
apakah seseorang itu memiliki berat badan
yang ideal atau tidak. BMI Juga bisa
digunakan untuk mengetahui kondisi total
lemak tubuh dan risiko penyakit metabolik.
Untuk mengukur indeks massa tubuh dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

BB
(TB)²

(Kg)
(Meter)

Salah satu contoh, andi memiliki tinggi badan
180 cm dan berat badan 71 kg. Jadi IMT yang
dimiliki andi yaitu:
IMT Andi = 71 Kg
(1,80) ² cm = 22
Prosedur pelaksanaan pengukuran berat
badan dan tinggi badan menurut
Kemenegpora[4] adalah sebagai berikut:
a. berdiri tegak lurus
b. pandangan lurus ke depan
c. saat pengukuran berat badan, Testi
menggunakan pakaian seminim mungkin.
Menurut (Giriwijoyo, 2012: 404)[3], setelah
mengetahui IMT, maka akan dikonversikan
pada tabel IMT. Dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. IMT < 18,9
= Kurus / Underweight.
b. IMT 18,9 - 23,1 = Ideal / Normal
c. IMT 23,1 - 25,2 = Gemuk / Overweight
d. IMT > 25,2
= Obesitas

HASIL
Setelah melakukan latihan
senam SABI maka diperoleh data pretest,
yang masuk dalam kategori kurus
sebanyak 54.5% (12 mahasiswa),
kategori normal sebanyak 27.3% (6
mahasiswa), kategori gemuk sebanyak
4.5% (1 mahasiswa) dan yang masuk
dalam kategori obesitas sebanyak 13.6%
(3 mahasiswa). Nilai pada waktu posttest
yang masuk dalam kategori kurus
sebanyak 50.0% (11 mahasiswa), yang
masuk dalam kategori normal sebanyak
31.8% (7 mahasiswa), yang masuk dalam
kategori gemuk sebanyak 4.5% (1
mahasiswa) dan yang masuk dalam
kategori obesitas sebanyak 13.6% (3
mahasiswa).
SIMPULAN
Dari hasil
diperoleh hasil

penelitian tersebut
bahwa Tidak ada
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pengaruh yang signifikan pemberian
latihan senam SABI terhadap penurunan
Indeks Massa Tubuh (IMT)
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Artikel Ilmiah Hasil Kajian Pustaka

STUDENT ENGAGEMENT: MENGAPA PENTING BAGI MAHASISWA
DPERGURUAN TINGGI?
Moesarofah

Universitas Pgri Adi Buana Surabaya
moesarof.psikologi.13@Gmail.Com

ABSTRAK
Konsep student engagement dalam aktivitas akademik merupakan faktor penting
yang menyumbang kesuksesan mahasiswa di perguruan tinggi. Student engagement
bertindak sebagai penangkal menurunnya motivasi dan kinerja akademik di perguruan
tinggi. Studi ini mengarah dari adanya kesenjangan tentang motivasi dan keterlibatan
mahasiswa dalam aktivitas akademik di perguruan tinggi. Hasil studi merupakan kajian
pustaka tentang keterlibatan akademik mahasiswa di perguruan tinggi. Peneliti
mengarahkan studi engagement sebagai konstruk multidimensi, yang mencakup behavioral,
cognitive dan emotional engagement. Penelitian student engagement dapat memperkaya
karakteristik mahasiswa dalam berpikir, merasa dan berperilaku, sementara sifat
engagement yang malleable, dan responsif pada situasi kontekstual memungkinkan student
engagement menjadi target intervensi berkaitan dengan kinerja akademik mahasiswa.
Kata kunci: motivasi, student engagement, kinerja akademik
ABSTRACT
The concept of student engagement in academic activities is an critical factor that
contributes to the success of students in college. Student engagement acts as an antidote
to decreasing motivation and academic performance in college. This study leads to gaps
about student motivation and engagement in academic activities in higher education. The
results of the study are literature studies of students' academic engagement in higher
education. The researcher directed the study of engagement as a multidimensional
construct, which included behavioral, cognitive and emotional engagement. Student
engagement research can enrich student characteristics in think, feel and behave, while
malleable nature of engagement, and responsiveness in contextual situations allows student
engagement to be the target of interventions related to the academic performance of
students college.
Keyword: motivation, student engagement, academic performance
PENDAHULUAN
Di era globalisasi, persaingan
semakin ketat di semua sektor, termasuk
di bidang pendidikan. Tuntutan akan
pendidikan formal, khususnya pendidikan
tinggi menjadikan perguruan tinggi
sebagai
sektor
strategis
untuk

menghasilkan sumber daya manusia
yang unggul [1]. Saat ini lebih dari
separoh lulusan sekolah menengah
melanjutkan ke perguruan tinggi berkaitan
dengan harapan akan pendapatan yang
lebih tinggi, maupun keuntungan nonmateri di masa depan. Karakteristik
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pembelajaran di perguruan tinggi
menuntut kemampuan mahasiswa untuk
secara aktif melakukan self-regulation
dan deep learning strategy, yang
dilakukan secara berkelanjutan.
Fakta di lapangan seperti
diberitakan
[2],
menunjukkan
pengamatan yang sangat mengganggu,
di mana mahasiswa datang ke ruang
perkuliahan hanya bermodalkan kunci
kendaraan dan ponsel, sementara
mereka tidak peduli untuk membawa alat
tulis, kebiasaan mencari solusi melalui
jalan pintas untuk bertahan secara
akademik, enggan mencari bantuan
ketika menemui kesulitan karena malas
atau takut dianggap bodoh, kurang
berpikir kritis, dan tidak mempunyai
orientasi akademik secara jelas, tidak
sesuai dengan zaman sekarang di mana
informasi semakin berlimpah. Banyak
mahasiswa masuk ruang kuliah tanpa
persiapan maupun ketrampilan. Mereka
berusaha menghindari keterlibatan dan
pengalaman akademik yang sebenarnya
sangat bermanfaat untuk studi mereka ke
depan.
[3] Di zaman informasi yang
semakin berlimpah dan teknologi yang
semakin canggih mahasiswa dituntut
mempunyai pengetahuan yang luas,
mampu mensistesis dan mengevaluasi
informasi baru, berpikir kritis dan mampu
memecahkan suatu permasalahan
secara bijak. Tampak ada kesenjangan
dari sebagian mahasiswa
yang
menghindarkan diri atau tidak siap
menerima tugas-tugas akademik di
perguruan tinggi, dan sebagian lain yang
berjuang keras dengan ketekunannya

untuk mengatasi berbagai kesulitan yang
dialami dalam mencapai tujuan akademik
yang diharapkan.
Konsep student engagement
penting dalam proses belajar di
perguruan tinggi. Konsep student
engagement muncul sebagai suatu cara
untuk meningkatkan kinerja akademik
yang rendah dari mahasiswa. Student
engagement adalah atensi, investasi dan
usaha yang dilakukan mahasiswa dengan
melibatkan diri dalam tugas-tugas
akademik.
Student
engagement
berhubungan langsung dengan kinerja
akademik, dan menjadi faktor protektif
terhadap hasil akademik yang beresiko
rendah. Sebaliknya mahasiswa yang
memisahkan diri (disengaged) cenderung
tidak melibatkan kognitif dalam belajar,
dan tidak ada rasa memiliki terhadap
institusi kampusnya, serta menunjukkan
perilaku yang tidak sesuai dengan
kesuksesan akademik, yang pada
akhirnya rentan mengalami putus kuliah
[4] [5].
Banyak faktor yang berkontribusi
terhadap putus kuliah, tetapi yang utama
adalah rendahnya kinerja akademik,
dikarenakan
rendahnya
motivasi.
Motivasi adalah suatu proses yang
kompleks, dipengaruhi oleh faktor
personal (pikiran, keyakinan, dan emosi
individu) dan faktor kontekstual, seperti
ruang kelas, teman sebaya, dan keluarga.
Melalui engagement, manifestasi dari
motivasi, kognisi, afeksi dan perilaku
mahasiswa
diarahkan
secara
berkelanjutan pada aktivitas akademik
yang diinginkan [6]. Beberapa bukti
empiris menunjukkan adanya korelasi
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positif antara student engagement dan
kinerja akademik di berbagai tingkatan
pendidikan).
ANALISIS PEMECAHAN MASALAH
Menurut motivation theory,
mahasiswa terlibat dalam suatu tugas
akademik menyiratkan adanya suatu
harapan akan kemampuannya bahwa
dirinya dapat mengerjakan tugas tersebut
dengan sukses, serta adanya suatu
penghargaan nilai
terhadap tugas
tersebut [7]. Motivasi merupakan tahap
awal menuju engagement, sehingga
memahami faktor-faktor yang mendasari
motivasi dapat membimbing mahasiswa
dalam menyiapkan kondisi yang
meningkatkan motivasi belajar. Interaksi
antara motivasi dan pembelajaran aktif
menyiratkan student engagement.
Menurut student engagement
theory [5], engagement merupakan
konstruk multidimensi yang mencakup
behavioral, cognitive dan emotional
engagement. Behavioral engagement
berkisar dari sekedar melakukan tugastugas akademik secara sederhana hingga
mematuhi aturan untuk berpartisipasi
dalam tuntutan akademik. Cognitive
engagement
menyiratkan
adanya
investasi dan kemauan mahasiswa untuk
mengerahkan usaha dalam memahami
dan menguasai ide-ide yang kompleks
serta ketrampilan yang sulit, sedangkan
emotional engagement menyiratkan
reaksi positif dan negatif mahasiswa
terhadap proses pengajaran yang
melibatkan interaksi dosen maupun
teman sekelas, persepsi akan rasa
memiliki institusi dan keyakinan akan
nilai-nilai institusi. Student engagement

dalam kegiatan akademik merupakan
faktor penting yang berkontribusi pada
keberhasilan keseluruhan mahasiswa di
institusi perguruan tinggi. Temuan empiris
menunjukkan ada korelasi positif antara
behavioral engagement dan kinerja
akademik siswa di Sekolah Dasar,
Menengah hingga Perguruan Tinggi.
Begitu pula cognitive engagement di
kelas berhubungan positif dengan
kedalaman pemahaman dan kemampuan
menyintesis, yang mana hal ini
menyiratkan
penggunaan
strategi
metakognitif dalam memahami informasi
baru.
Selanjutnya,
menurut
achievement emotion theory [8], bahwa
engagement memediasi hubungan antara
emosi dan belajar. Emosi yang berbedabeda memainkan peran yang berbeda
dalam student engagement, dan memiliki
konsekuensi akademik dan sosial, serta
emosi. Emosi dapat memfasilitasi atau
menghambat student engagement, di
mana mahasiswa dengan emosi positif
dalam
proses
belajar
lebih
memungkinkan untuk bekerja keras
menyelesaikan tugas-tugas akademik di
kampus, sebaliknya mahasiswa yang
merasa bosan (emosi negatif) di kampus
lebih memungkinkan untuk menghindar,
dan menghindari penyelesaian tugastugas akademik.
SOLUSI PERMASALAHAN
- Engagement bersifat malleable,
yakni dapat dipelajari dan
dibiasakan melalui interaksi
individu dalam lingkungannya
melalui
kegiatan
yang
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-

-

-

menstimulasi
ketertarikan
mahasiswa.
Membangun motivasi akademik
melalui kualitas hubungan positif
Dosen dan mahasiswa, dengan
menekankan pada pemenuhan
.kebutuhan
siswa
(bukan
penerapan aturan yang kaku),
diharapkan melalui kualitas
hubungan yang positif dapat
mempertahankan
hubungan
yang mendidik dan regulasi diri
mahasiswa, sehingga tidak
tergantung dari pengendalian
eksternal.
Meningkatkan
ketrampilan
metakognitif melalui strategi deep
learning,
yaitu
dengan
menentukan tujuan yang menjadi
fokus atensi, merencanakan
tahapan
pencapaian,
mengorganisir berbagai alternatif
usaha, memantau dan sekaligus
memodifikasi kognisi yang
dialami.
Merevisi kurikulum dengan
mendesain silabus tentang
kegiatan pembelajaran di dalam
dan di luar kelas yang berfokus
pada keterlibatan akademik dan
sosial,
karena keterlibatan
mahasiswa dalam kegiatan
akademik di kelas maupun
kegiatan ekstra kurikuler di luar
kelas dapat menghadirkan emosi
positif
yang
berpotensi
meningkatkan kinerja akademik,
dan menurunkan resiko putus
kuliah.

SIMPULAN
Student engagement merupakan konsep
multidimensi tentang partisipasi dan
pengalaman mahasiswa dalam aktivitas
akademik, serta persepsi mereka tentang
lingkungan institusi yang mendukung
proses belajar dan kinerja akademik.
Student engagement berhubungan
langsung dengan kinerja akademik,
sebaliknya disengaged menunjukkan
perilaku yang tidak sesuai dengan
kesuksesan akademik yang pada
akhirnya rentan mengalami putus kuliah.
Motivasi akademik merupakan pintu awal
student
engagement,
yang
dimanifestasikan dengan menggerakkan
kognitif, afektif, dan perilaku yang
mengarah pada proses pembelajaran dan
kegiatan akademik lain, namun hubungan
antara motivasi dan student engagement
dimediasi oleh emosi.
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Artikel Ilmiah (Hasil Kajian Pustaka)

OLAHRAGA DALAM KAJIAN REKREASI DAN WAKTU LUANG
I Gede Dharma Utamayasa
Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
PGRI Adi Buana Surabaya
Email: dharmautamayasa@yahoo.com

ABSTRAK
Pada era globalisasi seperti saat ini, banyak orang yang sangat disibukkan oleh
berbagai kegiatan dan rutinitas. Mulai golongan pelajar sampai pimpinan perusahaan dan
dari kalangan masyarakat bawah hingga kalangan masyarakat atas. Pelajar disibukan oleh
kegiatan belajar dan pembelajaran, tuntutan nilai yang bagus dan sistem kurikulum terus
berganti-ganti. Pimpinan perusahaan disibukan dengan rutinitasnya untuk mengembangkan
perusahaannya, sama halnya dengan masyarakat bawah dan masyarakat yang memiliki
kesibukan masing-masing. Olahraga rekreasi berguna untuk memulihkan energi dan
membuat hati menjadi bahagia. Selain itu tubuh akan menjadi lebih bugar dan sehat.
Dengan olahraga rekreasi orang menjadi tahu bahwa olahraga itu mengasyikkan. Oleh
karena itu olahraga rekreasi juga dapat meningkatkan mood berolahraga seseorang.
Olahraga rekreasi ini sangat penting untuk kesegaran jasmani dan rohani, sehingga
perlunya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan olahraga rekreasi.
Olahraga merupakan hal yang sangat dekat dengan manusia kapan dan dimana saja
berada. Sebab olahraga merupakan salah satu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh
setiap manusia. Olahraga menempati salah satu kedudukan terpenting dalam kehidupan
manusia. Dalam kehidupan modern sekarang ini manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan
olahraga baik sebagai salah satu pekerjaan khusus, sebagai tontonan, rekreasi, mata
pencaharian, kesehatan maupun budaya.
Kata kunci: Olahraga, rekreasi, waktu luang.
ABSTRACT
In the current era of globalization, many people are very preoccupied with various
activities and routines. Starting from the student group to company leaders and from the
lower classes to the upper class community. Students are preoccupied with learning and
learning activities, good value demands and the curriculum system keeps changing. The
company leaders are preoccupied with their routines to develop their companies, as well as
those of the lower class and people who have their respective activities. Recreational sports
are useful to restore energy and make the heart happy. In addition, the body will become
fitter and healthier. With recreational sports people become aware that the sport is exciting.
Therefore recreational sports can also improve the mood of exercising someone.
Recreational sports are very important for physical and spiritual freshness, so the need to
know what things are related to recreational sports. Sport is something that is very close to
humans whenever and wherever it is. Because exercise is one of the necessities of life that
must be fulfilled by every human being. Sports occupies one of the most important positions
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in human life. In today's modern life humans cannot be separated from sports activities either
as a special job, as spectacle, recreation, livelihood, health or culture.
Keywords: Sports, recreation, leisure time

PENDAHULUAN
Olahraga rekreasi dilakukan
sebagai bagian proses pemulihan
kesehatan dan kebugaran, sedangkan
olahraga prestasi dimaksudkan sebagai
upaya untuk meningkatkan kemampuan
dan potensi olahragawan dalam rangka
meningkatkan harkat dan martabat
bangsa. Menurut Undang-Undang RI No
3 Tahun 2005 Tentang Sistem
Keolahragaan Nasional, yang menjadi
ruang lingkup olahraga meliputi tiga
kegiatan yaitu olahraga pendidikan;
olahraga rekreasi; dan olahraga prestasi
[1]. Rekreasi menurut David Gray dalam
Butler mendefinisikan bahwa, “Recreation
is an emotional condition within an
individual human being that flows from a
feeling of well-being and self-satisfaction”
[2]. Menurut pendapat sebagian orang
rekreasi merupakan kegiatan yang
bertujuan untuk mencari hiburan, atau
sekedar untuk melepaskan kelelahan
setelah dihadapkan pada berbagai
kesibukan dan pekerjaan.
ANALISIS PEMECAHAN MASALAH
Artikel ini merupakan kajian
literature untuk membahas pentingnya
olahraga untuk kehiduoan sehari-hari,
dilihat sekarang ini masyarakat sibuk
dengan pekerjaan kantor mamupun yang
lainnya, sampai lupa begitu pentingnya
olahraga bagi kesehatan tubuh kita. Maka
dari itu mari kita bersama-sama untuk
berolahraga khususnya olahraga rekreasi
dengan memanfaatkan waktu luang kita
bersama keluarga maupun teman untuk
meningkatkan kebugaran jasmani.

PEMBAHASAN
Olahraga
Olahraga mempunyai arti segala
gerak raga yang yang dilakukan untuk
meningkatkan kualitas hidup, sedangkan
rekreasi merupakan kegiatan yang
bertujuan untuk mencari hiburan, atau
sekedar untuk melepas kelelahan setelah
dihadapkan pada berbagai kesibukan dan
pekerjaan. Sehingga olahraga rekreasi
yaitu suatu kegiatan yang menyenangkan
mengandung unsur gerak positif
dilakukan aktivitas indoor maupun
outdoor yang didominasi unsur-unsur
olahraga sehingga dapat menyenangkan.
Secara psikologi banyak orang di
lapangan yang merasa jenuh dengan
adanya beberapa kesibukan dan
masalah,
sehingga
mereka
membutuhkan istirahat dari bekerja, tidur
dengan nyaman, bersantai sehabis
latihan,
keseimbangan
antara
pengeluaran dan pendapatan, kebutuhan
untuk hidup bebas, dan merasa aman dari
resiko buruk. Melihat beberapa kegiatan
yang telah terjadi, maka rekreasi dapat
disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang
dilakukan sebagai pengisi waktu luang
untuk satu atau beberapa tujuan,
diantaranya
untuk
kesenangan,
kepuasan, penyegaran sikap dan mental
yang dapat memulihkan kekuatan baik
fisik maupun mental. Olahraga Rekreasi
diarahkan untuk memasalkan olahraga
sebagai
upaya
mengembangkan
kesadaran
masyarakat
dalam
meningkatkan kesehatan, kebugaran,
kegembiraan dan hubungan sosial.
Banyak nilai yang dapat diperoleh dari
rekreasi dengan menggunakan dasar
persekutuan.
Ketegangan
dapat
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dilepaskan dan energi yang ada dapat
digunakan dengan cara-cara yang
berguna. Kreativitas dapat ditingkatkan
serta dibangun, dengan cara-cara baru
untuk
melakukannya
dapat
diperkenalkan. Salah satu manfaat
penting dari rekreasi adalah dalam
pembentukan karakter/sifat. Setiap
individu memiliki kebebasan untuk
memilih apayang dikehendakinya sebagai
kegiatan olahraga rekreasinya. Tentu saja
hal tersebut merupakan hak yang terkait
akan norma dan sistem nilai dalam
lingkungan
masyarakat
yang
bersangkutan.
Olahraga Rekreasi
Olahraga
rekreasi
merupakan
kegiatan olahraga yang ditujukan untuk
rekreasi atau wisata, seperti halnya
olahraga pendidikan yaitu olahraga untuk
tujuan pendidikan, atau olahraga
kesehatan yaitu olahraga untuk tujuan
kesehatan serta olahraga prestasi yaitu
olahraga untuk tujuan prestasi. Minat
masyarakat akan olahraga rekreasi
sangat meningkat dikarenakan olahraga
rekreasi maupun memberikan sesuatu
yang berbeda dari jenis-jenis olahraga
lainnya, serta kegiatan olahraga rekreasi
merupakan salah satu kegiatan yang
dibutuhkan oleh setiap manusia. Diantara
sekian banyak masyarakat yang
melakukan aktivitas olahraga salah satu
tujuan
mereka
adalah
ingin
memanfaatkan waktu luang untuk
menghilangkan kejenuhan dari aktivitas
sehari-hari dan untuk mencapai derajat
sehat yang sempurna. Rekreasi atau
kegiatan yang menyenangkan yang
timbul karena keinginan sendiri tanpa ada
paksaan dari pihak lain, dijelaskan oleh
Rusli lutan bahwa ”Kegiatan rekreasi yaitu
kegiatan yang memang cocok untuk
mengisi waktu luang dengan sifat bukan
paksaan melainkan atas kehendak sendiri

secara sukarela” [3]. Dengan kata lain
olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan
yang dilakukan pada waktu luang dimana
aktivitas fisik sebagai medianya.
Olahraga rekreasi bisa berupa latihanlatihan permainan dan pertandingan,
dengan peraturan yang tidak terlalu ketat.
Pemanfaatan waktu luang untuk
melakukan aktivitas rekreasi merupakan
kebutuhan bagi seluruh lapisan
masyarakat. Waktu luang merupakan
dasar terlaksananya kegiatan rekreasi
yang dilaksanakan dalam keadaan
manusia terbebas dari segala sesuatu.
Waktu Luang
Waktu luang adalah waktu dimana
orang bebas dari pekerjaan rutin dimana
waktu luang merupakan waktu yang
tidak diwajibkan dan terbebas dari
berbagai aktivitas psikis dan sosial yang
menjadi komitmennya. Oleh karena itu
aktivitas rekreasi merupakan kebutuhan,
dimana kebutuhan itu terdorong atas
suatu keinginan maupun minat dari
orang yang menginginkan kegiatan
rekreasi. Manusia tidak terlepas dari
kegiatan rutin ditempat kerja, dirumah,
maupun ditempat lain, aktivitas tersebut
dapat menimbulkan suatu kejenuhan
yang dapat pada diri manusia. Untuk
mengatasi rasa kejenuhan itu, manusia
berusaha untuk melakukan kegiatan
untuk menghibur diri dan melupakan
sejenak kegiatan rutinnya salah satu
kegiatan yang dilakukan adalah olahraga
rekreasi. Olahraga rekreasi merupakan
salah satu faktor yang menarik minat
wisatawan untuk memanfaatkan harihari libur, waktu luang, dan istirahat,
untuk memulihkan kesegaran jasmani
dan rohani.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan
rekreasi digunakan sebagai wahana
atau pengalaman belajar. Melalui
pengalaman belajar inilah, maka siswa
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sebagai peserta didik akan tumbuh dan
berkembang guna mencapai tujuan
pendidikan. Lebih lanjut, program ini
pada dasarnya menganut prinsip belajar
sambil melakukan sesuatu (learning by
doing), belajar sambil mengulangngulang
dan
berusaha
untuk
memperbaiki (trial and refinement), serta
menganut belajar selama hidup (long life
learning).
Olahraga berasal dari dua kata yaitu
“olah” yang berarti mengelolah,
memperbaiki, menyempurnakan, dan
“raga” artinya badan, fisik atau jasmani.
Olahraga adalah mengelolah atau
menyempurnakan fisik [4]. Rekreasi
berasal dari bahasa latin yaitu “ creature“
yang berarti mencipta, lalu diberi awalan
“ re “ yang sehingga berarti pemulihan
daya cipta atau penyegaran daya cipta.
Kegiatan rekreasi biasanya dilakukan
diwaktu
senggang
(leasuretime).
Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia
[7]
rekreasi
adalah
penyegaran kembali badan dan pikiran,
sesuatu yang menggembirakan hati dan
menyegarkan seperti hiburan dan piknik.
Kegiatan rekreasi pada dasarnya
merupakan bagian integral dari
pendidikan, yang merupakan penunjang
proses pendidikan, dan menjadi salah
satu media untuk mencapai tujuan
pendidikan. Menurut Muhajir [5] fungsi
olahraga rekreasi adalah:
a) Menambah
wawasan
dan
pengetahuan.
Dengan
mengikuti
kegiatan
olahraga rekreasi, siswa akan
memperoleh pengetahuan dan
wawasan yang tidak terdapat dalam
pelajaran pokok di sekolah. Kegiatan
rekreasi
tersebut
misalnya:
penjelajahan, mendaki gunung,
berkemah, dan sebagainya. Dengan
kegiatan tersebut, siswa akan
memperoleh pengetahuan dan

b)

c)

d)

e)

pengalaman baru yang beraneka
ragam sesuai dengan bentuk dan
jenis kegiatannya.
Meningkatkan ketangkasan dan
keterampilan
Dengan
melakukan
berbagai
kegiatan rekreasi pendidikan, para
siswa akan dapat meningkatkan
keterampilan. Hal tersebut dapat
diperoleh dari kegiatan olahraga
rekreasi yang berupa permainan,
pekerjaan tangan, melukis, menari,
dan sebagainya.Semua kegiatan
tersebut sangat bermanfaat dalam
kehidupan
sehari-hari
kelak
dikemudian hari.
Mempengaruhi gairah belajar
Rekreasi mengandung makna "recreate" yang berarti pemulihan.
Dengan
melakukan
kegiatan
olahraga rekreasi, semangat dan
gairah belajar siswa diharapkan
akan meningkat. Hal tersebut
disebabkan rekreasi pendidikan, di
samping dapat mengalihkan dan
menciptakan suasana baru, juga
dapat dijadikan media untuk mencari
kesegaran jasmani, kegembiraan
dan kepuasaan jiwa.
Menambahkan sikap hidup yang
kreatif dan sosial
Dengan
melakukan
rekreasi
pendidikan,
siswa
dapat
memperoleh pengalaman baru yang
positif.Kegiatan olahraga rekreasi di
antaranya hidup di alam terbuka dan
wisata karya. Kegiatan tersebut
akan membuat siswa belajar hidup
mandiri, bergotong-royong, belajar
hidup bermasyarakat, memperhalus
dan meningkatkan rasa seni serta
memupuk rasa percaya diri.
Membentuk kepribadian yang lebih
baik
Olahraga rekreasi akan membentuk
kepribadian yang lebih baik, oleh
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karena di dalam rekreasi pendidikan
terdapat kegiatan yang mendidik
siswa untuk belajar hidup mandiri,
bergotong - royong, mengenal adatistiadat
penduduk
setempat,
pengenalan budaya masa lalu,
memupuk rasa percaya diri dan
sebagainya.
f) Menanamkan rasa kekaguman dan
syukur terhadap kebesaran ciptaan
Tuhan yang Maha Esa
Dengan
melakukan
kegiatan
olahraga rekreasi pada siswa, akan
lebih tertanam rasa kekaguman dan
syukur terhadap ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa, sehingga pada
akhirnya timbul rasa keimanan dan
ketaqwaan terhadap-Nya.
g) Menanamkan rasa cinta tanah air
dan bangsa
Salah satu penanaman rasa cinta
tanah air clan bangsa terhadap
siswa,
dapat
melalui
kegiatan.rekreasi pendidikan, oleh
karena itu di dalam kegiatan tersebut
terdapat kegiatan yang bermanfaat
seperti: mengunjungi objek-objek
pemandangan alam yang indah,
mengunjungi
peninggalan
kebudayaan masa lalu, mengenali
adat-istiadat suku-suku bangsa
yang ada di tanah air dan lain
sebagainya.
Hal senada juga diungkapkan oleh
Soetarlinah Sukadji yang melihat arti
istilah waktu luang dari 3 dimensi [6],
yaitu:
a. Dilihat dari dimensi waktu, waktu
luang dilihat sebagai waktu yang tidak
digunakan untuk bekerja mencari
nafkah, melak sanakan kewajiban,
dan mempertahankan hidup.
b. Dari segi cara pengisian, waktu luang
adalah waktu yang dapat diisi dengan
kegiatan pilihan sendiri atau waktu

yang digunakan dan dimanfaatkan
sesuka hati.
c. Dari sisi fungsi, waktu luang adalah
waktu yang dimanfaatkan sebagai
sarana mengembangkan potensi,
meningkatkan mutu pribadi, kegiatan
terapeutik bagi yang mengalami
gangguan emosi, sebagai selingan
hiburan, sarana rekreasi, sebagai
kompensasi pekerjaan yang kurang
menyenangkan,
atau
sebagai
kegiatan menghindari sesuatu. Waktu
luang dipergunakan juga menyusun
strategi manajemen baru sehingga
bisa mengoreksi diri dan mengatur
pekerjaan [8]. Fine, Mortimer, &
Robert menyebutkan bahwa kegiatan
hiburan atau rekreasi dapat
mempromosikan
penguasaan
keterampilan, seperti olahraga
partisipasi, hobi, dan kesenian atau
mungkin lebih murni rekreasi seperti
bermain video game, melamun atau
nongkrong dengan teman-teman [9].
Pada prinsipnya waktu luang yang
bergerak maju ini akan mengikis habis
waktu yang anda miliki. Kenyataan yang
sering kita hadapi ternyata kita mengeluh
dengan waktu yang tiba-tiba berlalu
begitu saja, sementara anda tidak berbuat
apa pun [10]. Kesibukan dalam
beraktivitas memang menjadi alasan bagi
sebagian orang untuk tidak berolahraga.
Namun, jika memiliki waktu luang,
alangkah baiknya jika diisi dengan
melakukan olahraga. Olahraga yang
dilakukan dapat disesuaikan dengan hobi.
SIMPULAN
Olahraga rekreasi ini sangat
penting untuk kesegaran jasmani dan
rohani, sehingga perlunya untuk
mengetahui hal-hal apa saja yang
berkaitan dengan olahraga rekreasi.
Rekreasi merupakan kesenangan atau
hiburan yang dilakukan seseorang untuk
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memanfaatkan waktu luang atau waktu
senggang, untuk memulihkan kesegaran
jasmani dan rohani. Olahraga rekreasi
tentu memiliki tujuan selain untuk
memberikan kepuasan atau kesenangan,
yaitu menciptakan dan membina
hubungan manusia, mempertahankan
kelestarian alam, kesenangan dan
kepuasan,
memulihkan
kesehatan
jasamani
dan
rohani.
Rekreasi
merupakan bagian dari kehidupan
manusia dengan maksud mendapatkan
kesenangan dan kepuasan tersendiri,
semua kegiatannya dilakukan tidak
bersifat sungguh-sungguh. Olahraga
rekreasi lebih mengutamakan unsurunsur kesehatan, kepuasan dan
kesenangan yang dilakukan pada waktu
dimana masyarakat dalam keadaan
santai atau tidak begitu banyak jadwal
kegiatan dengan dilakukannya tanpa ada
paksaan terhadap pelaku olahraga
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Artikel Ilmiah (Hasil Penelitian)

GAMBARAN BENTUK-BENTUK STIMULASI LITERASI DASAR
PADA ANAK USIA PRASEKOLAH
Ervin Nurul Affrida
Program Studi PG-Pendidikan Anak Usia Dini FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ervina@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Literasi sekolah merupakan salah satu bentuk gerakan literasi nasional yang berfokus pada
literasi di unit pendidikan, dalam hal ini Taman Kanak-Kanak. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bentuk-bentuk stimulasi literasi dasar sebagai bagian dari gerakan literasi sekolah yang
dilaksanakan di TK Kemala Bhayangkari 93 Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah kualitatif
deskriptif dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode
pengumpulan data. Analisis data melalui model Milles dan Huberman dengan mereduksi data,
menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Uji kredibilitas penelitian melalui triangulasi data. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk stimulasi literasi meliputi: (1) Bentuk penguatan
kapasitas gerakan literasi dan (2) Bentuk penyediaan ragam sumber belajar. Penguatan kapasitas
gerakan literasi dilaksanakan melalui pengintegrasian gerakan literasi dengan kegiatan
pembelajaran yang mengacu pada keterampilan menyimak, berbicara, menulis dan membaca.
Sedangkan bentuk penyediaan komponen ragam sumber belajar dilaksanakan dengan
mengidentifikasi dan memfasilitasi ragam sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan anak. Ragam sumber belajar bersifat multisensori (audio, visual, kinestetik) yang
dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan literasi.
Kata kunci: Literasi Dasar, Anak Usia Prasekolah, Pembelajaran Taman Kanak-Kanak

ABSTRACT
School literacy movement part form national literacy movement that focuses on literacy in the
education unit, in this case Kindergarten. This research aims to find out basic literacy form of
stimulation as part school literacy movement carried out at TK Kemala Bhayangkari 93 Sidoarjo. The
method used is descriptive qualitative by using interviews, observation and documentation as a
method of data collection. Data analysis through Milles and Huberman models by reducing data,
presenting data, and drawing conclusions. Credibility test of research through data triangulation. The
results showed that basic literacy learning carried out included literacy reading and writing
movement. The forms of literacy stimulation include: (1) Forms of strengthening the capacity of the
literacy movement and (2) Forms of providing various learning resources. Strengthening capacity of
literacy movement is carried out through integration of the literacy movement with learning activities
that refers to listening, speaking, writing and reading skills. While the form of providing components
of various learning resources is carried out by identifying and facilitating various learning resources
according for needs and development of children. Various learning resources are multisensory
(audio, visual, kinesthetic) that are utilized in learning activities.
Keywords: Basic Literacy, Preschoolers, Kindergarten Learning

PENDAHULUAN

Menurut UU Sisdiknas Nomor 20
Tahun 2003, Pendidikan Anak Usia Dini
merupakan suatu upaya pembinaan yang
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ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia enam tahun yang dilakukan
dengan
memberikan
rangsangan
pendidikan
untuk
membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut. Di
Indonesia, pendidikan anak usia dini
(PAUD)
diselenggarakan
melalui
berbagai jalur pendidikan, yaitu jalur
pendidikan formal, nonformal, dan
informal [1].
Taman Kanak-Kanak sebagai
salah satu lembaga PAUD pada jalur
pendidikan formal yang berperan penting
dalam membantu anak untuk mencapai
perkembangan yang optimal pada
periode emasnya. Periode emas
perkembangan anak sebagai waktu yang
tepat untuk meletakkan dasar untuk
mengembangkan aspek kemampuan
fisik, kognitif, bahasa, dan sosialemosional anak. Pengembangan aspekaspek tersebut terintegrasi dalam
kegiatan pembelajaran di sekolah.
Gerakan literasi sekolah, dalam hal ini di
Taman Kanak-Kanak merupakan salah
satu bentuk gerakan literasi nasional yang
mencakup keseluruhan kegiatan literasi
yang terjadi di unit pendidikan yang
dipahami sebagai saat dimana anak mulai
memasuki pintu gerbang sekolah sampai
dengan menyelesaikan kegiatan di
sekolah [2].
Pemerintah memberikan perhatian
khusus terhadap literasi di bidang
pendidikan yang tercantum pada
Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 20 Tahun 2015 tentang
Gerakan Literasi Sekolah di setiap
jenjang pendidikan. Dalam ruang lingkup
pendidikan, literasi dapat didefinisikan
sebagai kemampuan membaca, menulis,
berbicara, dan mendengarkan dengan
penekanan pada membaca dan menulis
dalam lingkup sosial budaya anak [3].

Literasi pada anak usia prasekolah juga
sebagai rangkaian proses yang
mendasari anak-anak dalam aktivitas
membaca dan menulis sebagai bagian
dari literasi dini (emergent literacy) [4].
Misalnya anak-anak yang menggunakan
buku sebagai mainan, memperhatikan
gambar dalam buku, serta berperilaku
seperti
sedang
membaca
buku
merupakan bagian dari literasi pada anak
[5]. Pada perkembangan selanjutnya,
aktivitas literasi meningkat seiring dengan
perkembangan anak.
Tahap perkembangan kognitif anak
usia prasekolah berada pada tahap
perkembangan kognitif praoperasional
yang ditandai dengan kemampuan
berpikir dan merepresentasikan bendabenda yang bersifat kongkrit. Tahap
perkembangan
tersebut
menjadi
pertimbangan khusus bagi guru di Taman
Kanak-Kanak dalam memberikan bentuk
stimulasi literasi yang tepat pada anak
usia prasekolah. Stimulasi yang diberikan
dalam bentuk pemberian rangsangan
yang berasal dari lingkungan sekitar
anak, dalam hal ini lingkungan belajar di
sekolah untuk membantu pencapaian
aspek perkembangan anak.
Penelitian tentang literasi pernah
dilakukan oleh Yuliana & Purbaningrum
yang menunjukkan hasil bahwa kegiatan
literasi
berpengaruh
terhadap
kemampuan mengenal keaksaraan anak
usia 4-5 Tahun Kelompok A di TK
Kusuma Mulia Kediri [6]. Selanjutnya
penelitian Mirah et all tentang Membaca
Bersama dan Perkembangan Literasi
Anak Usia Dini pada anak Kelompok A
Taman Kanak-Kanak yang menjadi
referensi peneliti dalam mengkaji
komponen literasi pada anak usia dini
meliputi
keterampilan
menyimak,
berbicara, menulis, dan membaca [7].
Berdasarkan Buku Panduan
Penilaian dan Evaluasi Gerakan Literasi
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Nasional pada tahun 2007 menyebutkan
bahwa literasi terdiri dari enam bentuk
meliputi literasi baca tulis, literasi
numerasi, literasi sains, literasi digital,
literasi finansil, dan literasi kewargaan.
Gerakan
literasi
tersebut
dapat
dilaksanakan di lingkungan keluarga
(Gerakan Literasi Keluarga), lingkungan
sekolah (Gerakan Literasi Sekolah), dan
lingkungan masyarakat (Gerakan Literasi
Masyarakat) [2]. Berdasarkan hasil
observasi, gerakan literasi sekolah itu
sendiri telah dilaksanakan di TK Kemala
Bhayangkari 93 Sidoarjo. Gerakan literasi
tersebut sebagai literasi dini (emergent
literacy) yang mendasari kemampuan
literasi anak untuk bekal pendidikan
selanjutnya, yaitu jenjang Pendidikan
Dasar. Penelitian ini penting untuk
dilakukan
karena
dengan
teridentifikasinya bentuk-bentuk stimulasi
literasi dasar dapat dimanfaatkan guru
dalam memberikan alternatif pilihan
bentuk stimulasi yang tepat pada anak.
Selain itu penelitian ini juga bermanfaat
sebagai bahan evaluasi pelaksanaan
gerakan literasi pada anak usia
prasekolah di Taman Kanak-Kanak, atau
lembaga PAUD sejenis.

HASIL
Menurut Buku Pedoman Penilaian
dan Evaluasi Gerakan Literasi Nasional
(2017) terdapat enam jenis literasi yaitu
literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi
sains, literasi digital, literasi finansial, dan
literasi kewargaan. Keenam jenis literasi
tersebut dapat dilaksanakan melalui
ranah keluarga, sekolah dan masyarakat
[2]. Gerakan literasi sekolah merupakan
salah satu bentuk gerakan literasi
nasional yang berfokus pada literasi yang
terjadi di unit pendidikan, dalam hal ini di
Taman Kanak-Kanak. Literasi pada

METODE
Penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui bentuk-bentuk stimulasi
literasi dasar ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Metode ini digunakan karena dianggap
memiliki cakupan yang luas dan
kedalaman dalam menggambarkan
bentuk-bentuk stimulasi literasi dasar
pada anak usia prasekolah. Penelitian ini
dilakukan di TK Kemala Bhayangkari 93
Sidoarjo dengan partisipan anak usia
prasekolah Kelompok A dan guru sebagai
pelaksana literasi dasar di sekolah.
Teknik penggalian data yang digunakan
meliputi (1) wawancara; (2) observasi;
dan (3) dokumentasi. Selanjutnya data
yang diperoleh dianalisis menggunakan
Model Milles dan Huberman dengan
tahapan reduksi data, menyajikan data,
kemudian penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Uji kredibiltas dalam penelitian
menggunakan teknik triangulasi data
yaitu dengan membandingkan data hasil
wawancara, data hasil pengamatan, dan
data dokumentasi sehingga diperoleh
kesimpulan/hasil penelitian.

anak usia dini yang dikenal sebagai
literasi dini (emergent literacy) sebagai
dasar-dasar literasi pada anak usia dini
yang mencakup kemampuan membaca,
menulis, berbicara, dan mendengarkan
dengan penekanan pada membaca dan
menulis dalam lingkup sosial budaya
anak (Morisson, 2016) [3].
Hasil
penelitian
sebelumnya
menunjukkan bahwa anak mempunyai
kebutuhan untuk mendapatkan stimulasi
literasi yang menarik minat dan perhatian
(Ruhaena, 2015) [8]. Penelitian tersebut
merumuskan model multisensori (sensori
auditif, visual, dan kinestetik) sebagai
solusi stimulasi literasi anak usia
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prasekolah dengan latar pendidikan
informal (keluarga) yang sering dikenal
dengan istilah Gerakan Literasi Keluarga.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut,
literasi sangat penting dalam mendukung
perkembangan anak sehingga peneliti
melakukan riset tentang literasi anak usia
prasekolah pada setting yang berbeda
yaitu pendidikan formal (dalam hal ini
Taman Kanak-Kanak).
Selanjutnya penelitian Hapsari, dkk
(2017) tentang Peningkatan Kemampuan
Literasi Awal Anak Prasekolah melalui
Program Stimulasi. Penelitian tersebut
menggunakan quasi experiment dengan
desain non-equivalent control group.
Program stimulasi dalam bentuk
memberikan perlakuan melalui paket
literasi yang berisi buku panduan aktivitas
dan satu set media literasi untuk untuk
meningkatkan kemampuan literasi anak
usia prasekolah. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut, media dan sumber
belajar membantu dalam meningkatkan
kemampuan literasi awal anak usia
prasekolah sehingga peneliti berfokus
pada mengetahui gambaran bentukbentuk stimulasi literasi dasar agar
memperoleh pemahaman yang luas
tentang ragam bentuk stimulasi pada
anak usia prasekolah di Taman KanakKanak.
Hasil penelitian yang berjudul
“Gambaran Bentuk-Bentuk Stimulasi
Dasar pada Anak Usia Prasekolah” ini
menunjukkan bahwa di TK Kemala
Bhayangkari
93
Sidoarjo
telah
melaksanakan gerakan literasi bagi anak
didik. Bentuk-bentuk stimulasi yang
diberikan untuk menunjang pelaksanaan
literasi dasar di sekolah meliputi: (1)
Bentuk penguatan kapasitas gerakan
literasi dan (2) Bentuk penyediaan ragam
sumber belajar.
Bentuk
penguatan
kapasitas
gerakan literasi merupakan upaya-upaya

yang dilakukan dengan memberikan
rangsangan untuk menguatkan gerakan
literasi di sekolah. Penguatan kapasitas
gerakan literasi tersebut dilaksanakan
dalam bentuk pengintegrasian gerakan
literasi dengan kegiatan pembelajaran
sesuai dengan tema dan sub tema.
Bentuk
kegiatan
pembelajaran
terintegrasi tersebut mengacu pada
kemampuan literasi dasar anak meliputi
keterampilan menyimak, berbicara,
menulis dan membaca. Pemberian
stimulus melalui penguatan kapasitas
gerakan literasi didukung oleh faktor
sumber daya manusia pelaksana gerakan
literasi dasar yaitu guru Taman KanakKanak yang bertindak sebagai partisipan
dalam penelitian ini. Akan tetapi, di TK
Kemala Bhayangkari 93 Sidoarjo belum
membentuk struktur organisasi sebagai
tim khusus pelaksana gerakan literasi
karena faktor kapasitas ketersediaan guru
yang terbatas. Selain itu belum ada
pelatihan khusus atau pengembangan
kompetensi bagi pelaksana gerakan
literasi di sekolah (dalam hal ini guru).
Selanjutnya, Stimulasi literasi dasar
pada anak usia prasekolah dalam bentuk
penyediaan ragam sumber belajar,
mencakup media maupun
bentuk
kegiatan pembelajaran yang mengacu
pada gerakan literasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sekolah telah
melaksanakan
identifikasi
dan
memfasilitasi ragam sumber belajar
sesuai
dengan
kebutuhan
dan
perkembangan anak. Ragam sumber
belajar tersebut dimanfaatkan dalam
kegiatan pembelajaran terintegrasi yang
telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Adapun ragam sumber belajar yang
digunakan dalam pembelajaran yang
terintegrasi dengan gerakan literasi
bersifat multisensori (melibatkan aspek
audio, visual, kinestetik). Ragam sumber
belajar multisensori yang digunakan
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antara lain puzzle gambar dan huruf,
serta buku-buku bacaan bergambar yang
dimanfaatkan pada kegiatan bercerita
dan mendongeng, poster dan gambar
dengan slogan-slogan khusus yang
diletakkan disekitar lingkungan sekolah
untuk menstimulus anak agar membaca
ketika melihatnya atau dilakukan guru
dengan teknik membaca bersama.
Selanjutnya,
mendengarkan
cerita
melalui media audio visual juga
dimanfaatkan guru dalam mengadakan
percakapan timbal balik dengan anak
didik sehingga dapat menstimulasi literasi
dasar.

(melibatkan aspek audio, visual,
kinestetik) yang dapat dimanfaatkan pada
kegiatan pembelajaran yang terintegrasi
dengan literasi.
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SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gamabaran bentuk-bentuk
stimulasi literasi dasar pada anak usia
prasekolah di TK Kemala Bhayangkari 93
Sidoarjo. Anak usia prasekolah berada
pada tahap perkembangan kognitif
praoperasional yang identik dengan caracara merepresentasikan obyek secara
kongkrit. Tahap perkembangan tersebut
menjadi dasar dalam memberikan
stimulasi literasi dasar yang tepat pada
anak. Bentuk-bentuk stimulasi literasi
dasar meliputi (1) Stimulasi awal dengan
penguatan kapasitas gerakan literasi di
sekolah dan (2) Stimulasi lanjutan dengan
menyediakan ragam sumber belajar.
Stimulasi awal dengan penguatan
kapasitas gerakan literasi tersebut
dilaksanakan
dalam
bentuk
pengintegrasian gerakan literasi dengan
kegiatan pembelajaran. Setelah kapasitas
gerakan literasi telah menguat melalui
kegiatan pembelajaran di sekolah,
stimulasi selanjutnya untuk merangsang
literasi anak usia prasekolah dalam
bentuk menyediakan ragam sumber
belajar yang bersifat multisensori
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KREATIVITAS GURU DALAM KEGIATAN REMEDIAL DAN
PENGAYAAN
Maria Purnama Nduru
Universitas Flores
Email: mariapurnama99@yahoo.co.id

ABSTRAK
Tantangan kemampuan guru di masa sekarang dan akan datang terus meningkat seiring
dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi. Kreativitas guru menjadi
salah satu tantangan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Guru yang kreatif akan
merancang dan melaksanakan program pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik,
kebutuhan dan masalah yang dihadapi peserta didik. Guru kreatif harus bisa mengembangkan
kemampuan peserta didik semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang dimiliki. Peserta didik yang
kesulitan dalam belajar diberikan kegiatan remedial, sedangkan peserta didik yang tuntas belajar
diberikan kegiatan pengayaan untuk mengisi waktu yang tersisa. Guru yang kreatif dalam kegiatan
remedial akan merancang bentuk-bentuk kegiatan remedial yang kreatif seperti mengajarkan
kembali, menggunakan alat peraga, sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik, dan
kebutuhan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik yang cepat untuk
membimbing temannya yang kesulitan dalam belajar secara perseorangan maupun kelompok. Guru
yang kreatif dalam merancang kegiatan pengayaan akan menciptakan pembelajaran yang menarik
dan menyenangkan seperti memberikan kesempatan menjadi tutor teman-temannya yang belum
tuntas, membuat soal-soal latihan, selain itu peserta didik diberi kesempatan untuk menghasilkan
suatu karya yang sesuai dengan minatnya terkait materi yang dipelajari; memberikan proyek, tugas
atau soal yang menantang dan merangsang kemampuan kognitif tingkat tinggi seperti penerapan,
analisis, sintesis dan evaluasi.
Kata kunci: Kreativitas Guru, Kegiatan Pengayaan, Kegiatan Remedial

ABSTRACT
The Challenges of teachers’ ability nowadays and in the future will continue to increase along
with the advances of science, technology, information and communication. Teachers’ creativity is
one of the challenges to be applied in the learning process. Creative teachers will design and
implement learning programs by considering the characteristics, needs and problems faced by
students. Creative teachers must be able to develop students’ abilities to maximum extent possible
according to their abilities. Students who have learning difficulties are given remedial activities, while
students who have complete studied are given enrichment activities to fill the remaining time.
Teachers who are creative in remedial activities will design forms of creative remedial activities such
as teaching back, using teaching aids, learning resources that are in accordance with the
characteristics and needs of students, providing opportunities for students who are quick to guide
their friends who have learning difficulties individually or group. Teachers who are creative in
designing enrichment activities will create interesting and fun learning such as giving the opportunity
to become tutors of their friends who have not yet completed, making practice questions, besides
that students are given the opportunity to produce a work that is in accordance with their interests
related to the material being studied, providing projects, assignments or questions that challenge and
stimulate high-level cognitive abilities such as applications, analysis, synthesis and evaluation.
Keyword: Teacher creativity, remedial activities, enrichment activities
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PENDAHULUAN
Kemampuan
guru
dalam
memahami
dan
mengembangkan
kemampuan peserta didik semaksimal
mungkin sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki masing-masing merupakan
salah satu kemampuan guru yang penting
dan harus ditingkatkan. Guru yang
memahami peserta didiknya dengan baik,
dapat menyiapkan dan merancang
pembelajaran yang sesuai dengan
keanekaragaman kemampuan peserta
didiknya, sehingga tercapai hasil belajar
yang maksimal.
Di era revolusi industri 4.0, guru
ditantang untuk kreatif dalam merancang
pembelajarannya agar peserta didik
termotivasi dalam belajar, tuntas dalam
belajar dan berkembang semua potensi
yang dimiliki semaksimal mungkin,
sebagai bekal bagi masa depannya.
Tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan
dan keterampilan semakin tinggi dimasa
yang akan datang.
Penguasaan ilmu pengetahuan
dan keterampilan peserta didik harus
diperhatikan dengan baik oleh seorang
guru. Kenyataan yang terjadi di sekolah,
ada peserta didik yang mengalami
kesulitan dalam belajar dan belum
maksimal mendapatkan bimbingan
belajar dari guru. Selain itu bimbingan
belajar bagi peserta didik yang sudah
tuntas dalam belajar dan waktu
pembelajaran masih tersedia juga belum
efektif. Guru diharapkan kreatif dalam
merancang program pembelajaran
remedial bagi peserta didik yang belum
tuntas belajar dan pengayaan bagi
peserta didik yang sudah tuntas belajar.

Kreativitas guru dalam merancang,
dan
melaksanakan
program
pembelajaran menjadi keharusan di masa
sekarang dan yang akan datang,
mengingat kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi, informasi dan komunikasi terus
berkembang. Guru belajar menyesuaikan
diri dengan kemajuan tersebut, karena
peserta didik yang dihadapi di masa
sekarang dan yang akan datang akan
berbeda dari segi masalah dan kebutuhan
belajarnya.
METODE PELAKSANAAN
Metode
pelaksanaan
pengabdian menggunakan metode
ceramah dan latihan. Metode ceramah
digunakan
untuk
memberikan
pemahaman kepada guru-guru tentang
pentingnya kreativitas dalam merancang
dan
melaksanakan
pembelajaran.
Sedangkan metode latihan diberikan agar
guru-guru berlatih merancang kegiatan
remedial dan pengayaan peserta didiknya
untuk satu kompetensi dasar dalam satu
mata pelajaran.
Materi ceramah membahas halhal sebagai berikut:
4. Kreativitas Guru dalam Pembelajaran
Kreativitas adalah hasil interaksi
antara individu dan lingkungannya.
Berpikir kreatif adalah kemampuan
memproses
pengalaman
menggunakan metode tertentu untuk
menghasilkan
sesuatu
yang
mempunyai nilai tambah dan dapat
diwujudkan.
Ciri-ciri individu yang kreatif
antara lain memiliki keberanian
mencoba hal baru, memiliki rasa ingin
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tahu yang besar, tidak memiliki rasa
takut salah apalagi gagal, memiliki
banyak alternatif pilihan, memiliki
kemauan untuk membaca dan
mencari hal baru, memiliki selera
humor yang tinggi, tidak mau
meremehkan hal-hal kecil dari orang
lain, berani tampil beda, dan apabila
ada kesempatan, selalu mencatat
atau merekam gagasan-gagasan
yang ditemukan.
Guru yang kreatif memiliki ciriciri individu kreatif. Guru yang kreatif
memiliki rasa ingin tahu yang besar
berani mencoba dan tidak memiliki
rasa takut gagal terkait strategi
pembelajaran, model pembelajaran,
media
pembelajaran,
metode
pembelajaran yang digunakan,
memiliki banyak alternatif pilihan,
banyak membaca dan mencari halhal baru, memiliki selera humor yang
tinggi, tidak meremehkan hal-hal kecil
dari orang lain, berani tampil beda,
dan apabila ada kesempatan, selalu
mencatat atau merekam gagasangagasan yang ditemukan.
Guru yang kreatif akan
meningkatkan
keterampilannya
dalam mengajar yang meliputi
keterampilan dalam membuka dan
menutup
pelajaran,
bertanya,
memberi penguatan, mengadakan
variasi, menjelaskan, membimbing
diskusi, mengelola kelas, dan
keterampilan membimbing orang
perseorangan.
Keterampilan
mengajar tersebut harus dilatih
secara terus menerus supaya
terampil.

Guru yang kreatif akan
menciptakan lingkungan belajar yang
menyenangkan dan bisa memenuhi
kebutuhan belajar masing-masing
peserta didik. Kebutuhan dan
masalah belajar setiap peserta didik
tidak sama, mengingat kemampuan
dasar yang dimiliki berbeda. Di setiap
kelas guru menghadapi perbedaan
kecepatan belajar peserta didiknya.
Ada yang belum tuntas belajar dan
ada yang sudah tuntas dalam belajar
dalam waktu belajar yang sama.
Peserta didik yang belum tuntas
belajar dikatakan pembelajar yang
lambat atau yang mengalami
kesulitan dalam belajar. Sedangkan
peserta didik yang sudah tuntas
dalam belajar dikatakan pembelajar
yang cepat. Pembelajar yang lambat
dibimbing kembali oleh guru dengan
kegiatan
remedial. Sedangkan
pembelajar yang cepat dibimbing oleh
guru dengan kegiatan pengayaan.
Bimbingan dalam kegiatan remedial
dan pengayaan dimaksudkan agar
setiap peserta didik berkembang
semaksimal mungkin sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki masingmasing.
5. Kegiatan
Remedial
dalam
Pembelajaran
Kegiatan remedial merupakan
kegiatan guru untuk membantu
peserta didik yang mengalami
kesulitan dalam belajar. Kegiatan
remedial biasa disebut sebagai
kegiatan perbaikan. Tujuan kegiatan
remedial adalah agar peserta didik
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tuntas dalam belajar, dan mencapai
hasil belajar yang maksimal. Fungsi
kegiatan remedial, antara lain fungsi
korektif (memperbaiki cara mengajar
dan cara belajar); fungsi pemahaman
(memahami
kelebihan/kelemahan
guru dan siswa); fungsi penyesuaian
(menyesuaikan pembelajaran dengan
karakteristik
siswa);
fungsi
pengayaan (menerapkan strategi
pembelajaran yang bervariasi); fungsi
akselerasi
(mempercepat
penguasaan materi); dan fungsi
terapeutik (membantu mengatasi
masalah sosial-pribadi).
Kegiatan remedial direncanakan
dan dilaksanakan sesuai kebutuhan
peserta
didik.
Pendekatan
pelaksanaan kegiatan remedial bisa
dilakukan
sebelum
kegiatan
pembelajaran
biasa
yang
dimaksudkan untuk membantu
peserta didik yang diduga akan
mengalami kesulitan dalam belajar
(preventif);
setelah
kegiatan
pembelajaran biasa untuk membantu
peserta didik yang mengalami
kesulitan dalam belajar (kuratif); dan
bisa
dilakukan
selama
berlangsungnya
kegiatan
pembelajaran
biasa
(pengembangan).
Langkah-langkah pelaksanaan
kegiatan remedial antara lain analisis
hasil diagnosis kesulitan belajar;
menemukan penyebab kesulitan
belajar; menyusun rencana kegiatan
remedial; melaksanakan kegiatan
remedial dan menilai kegiatan
remedial. Urutan langkah-langkah

pelaksanaan kegiatan remedial perlu
dilakukan agar pelaksanaannya
efektif.
6. Kegiatan
pengayaan
Pembelajaran

dalam

Pengayaan adalah kegiatan yang
diberikan kepada pembelajar cepat
dalam memanfaatkan kelebihan waktu
yang dimilikinya sehingga mereka
memiliki pengetahuan dan keterampilan
yang lebih kaya. Kegiatan pengayaan
biasanya bersifat belajar mandiri.
Kegiatan
pengayaan
akan
menyenangkan apabila guru kreatif
dalam mengembangkan potensi peserta
didiknya.

Tujuan kegiatan pengayaan
adalah memberikan kesempatan
kepada
peserta
didik untuk
memperdalam penguasaan materi
pelajaran yang sudah dikuasai
sebelumnya.
Dalam
kegiatan
pengayaan peserta didik dilatih untuk
berpikir tingkat tinggi seperti tingkat
kognitif aplikasi, analisis, sintesis dan
evaluasi.
Kreativitas
guru
dalam
keseluruhan kegiatan remedial
maupun pengayaan sangat penting
untuk memenuhi kebutuhan dan
mengatasi masalah peserta didik.
Guru yang kreatif selalu mencoba dan
belajar
untuk
meningkatkan
kompetensinya.
HASIL
Kreativitas guru dalam kegiatan
remedial dapat dilakukan dengan
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menyusun dan melaksanakan langkahlangkah kegiatan remedial antara lain:
7. Mengumpulkan
data
dengan
menggunakan metode dan instrumen
yang bervariasi
8. Menganalisis hasil diagnosis kesulitan
belajar
9. Menemukan penyebab kesulitan
belajar
10.
Menyusun rencana kegiatan
remedial,
dengan
program
pembelajaran
individual
sesuai
penyebab permasalahan kesulitan
belajar
11.
Melaksanakan kegiatan remedial
dengan memperhatikan perubahan
yang terjadi, dan
12.
Menilai pelaksanaan kegiatan
remedial.
Bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan
remedial antara lain:
6. Mengajarkan
kembali;
guru
menjelaskan kembali materi yang
belum dikuasai peserta didik dengan
lebih sederhana,dan memberikan
contoh-contoh
konkrit
dalam
kehidupan sehari-hari
7. Menggunakan alat peraga; guru
menggunakan alat peraga, media
belajar yang bervariasi dan menarik.
Guru
kreatif
akan
mencoba
menggunakan media yang terbaru
sesuai perkembangan jaman.
8. Kegiatan kelompok; diskusi atau kerja
kelompok akan efektif apabila ada
anggota kelompok yang benar-benar
menguasai materi dan mampu
menjelaskan
kepada
anggota
kelompok yang lain.

9. Tutorial; tutor sebaya bisa dilakukan
dengan meminta teman yang mampu
dari kelas yang sama dan bisa juga
dengan meminta kakak kelas
diatasnya
10.
Sumber belajar yang relevan;
misalnya dengan membaca materi dari
internet, video, buku-buku sumber
yang lain.
Kreativitas guru dalam kegiatan
remedial perlu memperhatikan gaya
belajar setiap peserta didik dan
kebutuhan peserta didik.
Kreativitas guru dalam merancang
kegiatan pengayaan dapat dilakukan
dengan cara:
6. Tutor sebaya; peserta didik diminta
menjadi tutor bagi temannya yang
mengalami kesulitan dalam belajar.
Dengan menjadi tutor peserta didik
berlatih untuk menjelaskan materi
kepada temannya dan membuat
kemampuannya meningkat ke jenjang
kognitif tingkat
tinggi seperti
penerapan, analisis, sintesis maupun
evaluasi
7. Mengembangkan latihan; pembelajar
yang cepat diminta untuk membuat
soal latihan untuk dikerjakan oleh
temannya yang berkesulitan belajar.
Latihan untuk membuat soal terkait
materi yang sudah dipelajari menuntut
kemampuan kognitif tingkat tinggi
karena pembelajar cepat diharuskan
menguasai kemampuan kognitif
tingkat rendah.
8. Mengembangkan media dan sumber
pembelajaran; guru yang kreatif dapat
memberikan kesempatan kepada
pembelajar cepat untuk membuat

8, hal: .... ISSN: ......

Subtema: Inovasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran

435

Sub tema:

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

digunakan antara lain
pengamatan dan angket.

wawancara,

SIMPULAN
Kreativitas guru dalam merancang
dan melaksanakan kegiatan remedial dan
kegiatan pengayaan harus diperhatikan
agar peserta didik dapat berkembang
semaksimal mungkin sesuai dengan
kemampuan yang dimilikinya masingmasing. Guru yang kreatif akan selalu
mencoba dan belajar hal-hal baru untuk
meningkatkan kompetensinya.
Dalam kegiatan remedial yang
diberikan guru kepada peserta didik yang
berkesulitan belajar, guru yang kreatif
akan mengajarkan kembali materi dengan
cara yang berbeda, menggunakan alat
peraga dan sumber belajar yang
bervariasi, dengan mempertimbangkan
karakteristik dan kebutuhan peserta
didiknya. Dalam kegiatan pengayaan
guru yang kreatif akan memberikan tugas
atau proyek yang menantang dan
merangsang kemampuan berpikir tingkat
tinggi peserta didik yang sudah tuntas
dalam mengisi waktu yang masih tersisa.
Kegiatan remedial dan pengayaan
sangat penting dilakukan oleh seorang
guru untuk membantu memenuhi
kebutuhan belajar peserta didik. Sebelum
melaksanakan kegiatan, guru perlu
mengidentifikasi
kekurangan
dan
kelebihan setiap peserta didik dalam
belajar dengan menggunakan teknik
pengumpulan data tes maupun nontes.

Identifikasi dimaksudkan agar guru
memahami kebutuhan belajar peserta
didiknya dan bisa merancang kegiatan
remedial dan pengayaan dengan efektif.
Guru yang kreatif dalam merancang
dan melaksanakan kegiatan remedial dan
pengayaan yang tepat sesuai kebutuhan
peserta didiknya akan membawa dampak
positif bagi perkembangan belajar dan
hidup peserta didiknya untuk bisa
bersaing dan menyesuaikan diri dengan
perubahan jaman.
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

GENERATOR VAN DE GRAFF DAN INDIKATOR JENIS MUATAN
LISTRIK STATIS DARI BAHAN BEKAS
Purwanita Pratiwi1, Mochammad Darwis2
SMP Negeri 49 Surabaya1, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya2
Email: purwanitapratiwi08@gmail.com

ABSTRAK
Pembelajaran yang menarik untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang
diajarkan merupakan sebuah tantangan utama seorang pengajar. Kesulitan siswa dalam
memahami cara membangkitkan listrik statis, menentukan polaritasnya dan mengukur besar
muatan listrik statis melatar belakangi kami untuk membuat suatu terobosan baru. Memanfaatkan
bahan-bahan bekas (ecopreneurship) yang diubah menjadi inovasi media pembelajaran untuk
meningkatkan mutu proses belajar mengajar pada umumnya dan pelajaran IPA pada khususnya,
serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran
IPA pada bahasan Listrik Statis. Inovasi yang dilakukan adalah membuat Generator muatan listrik
statis dan indikator polaritas muatannya. Generator muatan listrik statis yang sudah dibuat dapat
bekerja dengan baik. Hasilnya diukur dengan indikator muatan yang sudah dibuat juga. Kami telah
mengujinya dengan berbagai percobaan yang menarik.
Kata kunci: Listrik statis, generator muatan listrik, indikator polaritas
ABSTRACT
An Interesting learning that make the students easier to understand the lesson is a major
challenge for a teacher. The difficulties of the students in understanding how to generate static
electricity, determine its polarity and measure the amount of static electricity are the background
topics for us to make a new breakthrough. Utilize used materials (that called ecopreneurship) to
improve the quality of teaching and learning in general and science lessons in particular, and
preserve the environment. Focus on the subject matter of Static Electricity in the science subjects.
The innovation is to make a static electricity generator and its charge polarity indicator.A static
electricity generator that has been made can work well. The generator output is measured with a
polarity indicator. It is also work well too. We have been tested them with some interesting
experiments.For further research or development, we will try to use other methods that are more
effective and have more influence on students' understanding. Indicators that are made will
improved by giving scaleable values so that they can be measured properly and can be calibrated
with standardized measuring instruments.
Keywords: Static electricity, electric charge generator, polarity indicator

PENDAHULUAN
Peningkatan kompetensi siswa
salah
satunya
dicapai
dengan
peningkatan pemahaman siswa terhadap
materi yang diajarkan. Saat ini,
pemahaman siswa yang akan diperoleh
suatu instansi pendidikan, tidak hanya
tergantung pada kepiawaian guru dalam
menjelaskan materi pelajaran saja.
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Pembuatan materi pembelajaran yang
inovatif dan mengikuti perkembangan
jaman, merupakan syarat utama yang
wajib dimiliki oleh suatu institusi
pendidikan yang maju.
Salah satu contoh yang dapat
disajikan dalam makalah ini adalah, cara
penyajian materi mata pelajaran IPA sub
topik Listrik Statis. Selama ini, materi
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yang diajarkan hanya menggunakan
sisir, kertas, balon dan rambut kita saja.
Materi selanjutnya seperti elektroskop,
generator Van de Graff, hanya
disebutkan saja secara teori dan sebatas
hanya keterangan yang ada dibuku.
Belum ada upaya untuk membuat sendiri
generator muatan listrik statis dan
indikatornya.
Ide untuk mengembangkan
karya inovatif media pembelajaran
dengan cara ecopreneur (memanfaatkan
bahan bekas) menjadi solusi. Diharapkan
dengan inovasi media ini, ketertarikan
siswa terhadap materi pelajaran, bisa
ditingkatkan dan proses belajar mengajar
bisa menjadi lebih baik dan lebih
menyenangkan dan bisa melakukan
perlindungan lingkungan hidup dengan
menekan jumlah limbah atau sampah
yang ada.

Gambar 1. Berbagai percobaan untuk
mempelajari listrik statis

Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Gambar 2. Sampah kaleng dan botol
plastik bekas
Listrik
statis
adalah
ketidakseimbangan muatan listrik di
dalam atau pada permukaan benda.
Muatan listrik tetap ada sampai benda
kehilangannya
dengan
cara
ditimbulkannya sebuah arus listrik yang
akan melepaskan muatan listrik tersebut.
Listrik statis berbeda dengan arus listrik,
yang mengalir melalui kabel atau
konduktor lainnya dan mentransmisikan
listrik.
Sebuah muatan listrik statis
dibuat setiap kali dua permukaan
terhubung dan terpisah, dan setidaknya
salah satu permukaan memiliki resistensi
yang tinggi terhadap arus listrik (dan
karena itu adalah isolator listrik) [1]. Efek
listrik statis dapat dirasakan oleh
kebanyakan orang karena mereka dapat
merasakan, mendengar, dan bahkan
melihat percikan atau lompatan muatan
yang bercahaya dan terkadang berbunyi
sebagai kelebihan muatan yang
dinetralkan ketika dibawa dekat dengan
konduktor listrik yang besar (misalnya,
dialirkan ke tanah (ground)) [2].
METODE
Pembuatan
Inovasi
Media
Pembelajaran terdiri dari beberapa
percobaan dasar yang dilakukan untuk
membuat suatu media pembelajaran
yang baik dan menarik. Setelah
percobaan disusun prosedurnya dan
dilakukan, maka langkah selanjutnya
adalah mencatat hasil percobaan dan
menganalisanya.
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Generator Van De Graff dibuat
dengan menggunakan dasar efek
triboelektrik [3]. Menggosokkan dua
bahan untuk menghasilkan muatan
listrik. Berikut adalah percobaannya:
Percobaan 1: Pembuatan Generator Van
De Graff manual
Generator Van De Graff manual
ini digerakkan manual dengan cara
diputar
menggunakan
tangan.
Pemutarnya menggunakan CD atau DVD
bekas yang dihubungkan dengan karet
gelang ke roller bagian bawah. Tiang
generator Van de Graff menggunakan
botol plastik bekas.
Penelitian
aplikasi
Media
Pembelajaran
ini
menggunakan
peralatan dan bahan-bahan sebagai
berikut:
 selotip PVC
 Spidol bekas
 Botol plastik bekas
 Kaleng bekas minuman
 Gelang karet
 Motor DC 3V atau 6V
 Baterai 3V atau 9V
 Lem tembak
 Kabel serabut
 Kawat penghantar
 Solder
 Timah Solder
 CD atau DVD bekas
 Mur baut
 Selotip listrik PVC (warna hitam)

Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Gambar 3. Alat dan Bahan Pembuatan
Inovasi

Gambar 4. Disain pemutar manual dari
CD atau DVD bekas

Gambar 5. Disain roller bawah
menggunakan batang spidol bekas dan
karet gelang. Sisir bawah dihubungkan
dengan kawat untuk terhubung dengan
jempol kiri pengguna

440

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0








Gambar 6. Hasil Jadi Generator Van De
Graff manual
Pengujian:

Gambar 7. Uji 1 - Memeriksa keberadaan
muatan dengan mendekatkan tangan
kita

Gambar 8. Uji 2 - Menggunakan
tumpukan tempat kue aluminium diatas
kubah generator

Sedotan plastik
LED merah dan biru
Push button
IC FDS8958A
Transistor
Resistor dan kapasitor
Tempat baterai atau
baterai

konektor

Indikator muatan listrik yang
dapat menunjukkan jenis atau polaritas
muatan listrik statis belum digunakan di
sekolah. Yang biasa diapakai disekolah
adalah
elektroskop.
Kekurangan
elektroskop
adalah
tidak
bisa
menunjukkan polaritas muatan listrik
statis. Hanya keberadaannya saja.

Gambar 9. Alat dan Bahan untuk
membuat indikator polaritas

Gambar 10. Membuat kerangka indikator
pada tutup botol plastik dan sedotan
plastik

Percobaan 2: Pembuatan Indikator Jenis
Muatan Listrik Statis
Selain alat dan bahan yang
sudah disebutkan sebelumnya, maka
dibutuhkan alat tambahan:

Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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HASIL
Pada Hasil Percobaan 1,
Pembuatan Generator Van De Graff
manual, hasil uji yang didapatkan adalah:

Gambar 11. Skema rangkaian elektronik
indikator polaritas

Gambar 14. Hasil Uji 1 - Timbulnya spark
(loncatan listrik) dan sedikit ada bunyi
jika tangan kita mendekati generator jika
sudah diputar lebih dari 30 kali

Gambar 15. Hasil Uji 2 - Tumpukan
tempat kue aluminium yang berada
diatas kubah, akan berloncatan ke
bawah jika generator diputar

Gambar 12. Memasang Rangkaian
elektronik pada kerangka sedotan

Hasil Percobaan 2, Pembuatan
Indikator Jenis Muatan Listrik Statis, hasil
uji yang didapatkan adalah:

Gambar 16. Hasil Uji Indikator Jenis
Muatan Listrik Statis
Gambar 13. Hasil Jadi Indikator Polaritas
muatan statis dan pengujian pada
sebuah generator Van De Graff
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Generator diputar dulu secara
manual dan indikator muatan didekatkan.
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Semakin banyak jumlah putaran,
semakin banyak muatan listrik statis
yang terjadi. Hal ini dapat dilihat pada
tabel 1.
Tabel 1. Hubungan jumlah pemutaran
generator dengan penyalaan indikator

Jenis generator manual yang
dibuat pada percobaan pertama adalah
jenis positif. Sehingga menyalakan LED
merah (Gambar 16 Kanan). Jika indikator
yang kita pegang adalah pada bagian
sedotannya, maka LED biru akan
menyala (Gambar 16 Kiri)
SIMPULAN
Pembuatan generator Van de
Graff dapat dilakukan oleh guru dan
siswa. Sebagian besar menggunakan
bahan bekas. Dan dari penelitian yang
telah kami lakukan, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
 Generator Van de Graff yang dibuat
dengan dengan penggerak manual
dapat menghasilkan listrik statis
dengan baik .
 Indikator polaritas muatan listrik
statis juga berfungsi dengan baik.
LED menyala merah, jika muatan
listrik statis adalah positif dan LED
menyala biru, jika muatan listrik
statis adalah negatif. Indikator ini
dapat menggantikan elektroskop
sederhana.
 Dibutuhkan pembuatan skala untuk
indikator polaritas muatan listrik,
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

sehingga tidak hanya tingkat
kecerahan dari nyala LED saja yang
dapat dilihat, karena kecerahan
nyala
LED
bisa
disalah
terjemahkan, antara satu siswa
dengan siswa yang lain.
UCAPAN TERIMA KASIH
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SMP Negeri 49 Surabaya dan pihakpihak lain yang telah mendukung
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IDENTIFIKASI KECEPATAN ANGIN GENDING PROBOLINGGO UNTUK
PERANCANGAN TURBIN ANGIN SKALA RUMAH TANGGA
Widodo1, Rony HR Fora2
Teknik Elektro Unipa Surabaya1,2
widodo.unipasby@gmail.com

ABSTRAK
Angin Gending adalah salah satu fenomena alam yang terjadi di Indonesia. Kekuatan
anginnya cukup berpotensi untuk pendirian pembangkit listrik tenaga angin. Penelitia ini akan
melakukan identifiasi dengan melakukan pengukuran kecepatan angin dari bulan april 2018
sampai dengan november 2018. Kecepatan angin terjadi pada rentang 3 m/s sampai dengan 7
m/s. Dengan menggunakan metode rumus-rumus turbin angin Kecepatan angin sekian sesuai
dengan kebutuhan rumah tangga yang menggunakan penerangan lampu hemat enargji untuk
Kebutuhan listrik skala rumah tangga. Kesimpulannya kAebutuhan ini disupply oleh jenis turbin
angin horisontal dengan diameter blade sebesar satu meter.
Kata kunci: skala rumah tangga, kebutuhan listrik, turbin angin

ABSTRACT
Gending wind are the one Indonesian wind fenomea. The power of this wind has the potential
energy for generate of electrical energy. This research to identificatethe speed of wind from april
2018 until november 2018. The wind speed occured from 3 m/s ubti 7 m/s. This value very suitable
for family need for lightingl lampthat minimize of energy. It can be supply for wind turbine for one
meter diameter.
Keyword: family scale,electrical needed, wind turbine.

PENDAHULUAN
Angin merupakan energi terbarukan
yang mudah didapatkan dimana-mana.
Angn
Gending
adalahfenomena
alamyang khas di Indonesia. Dalam
artikel ini akan dilakukan kajian karakter
angin dan pemanfaatannya, pada rumah
tangga. State of the art artikel ini adalah
identifikasi kecepatan angin untuk
kebutuhan perancangan turbin angin
skala rumah tangga. literatur terdahulu
Adlie, T.A., Fazri dan Efendi, Z.
Melakukan
analsis
pembiayaan
pembuatan turbin angin sebagai sumber
eergi terbarukan untuk daerah pesisir [1].
Bhatt, V., Sarkar, A., Kumar, R., Basu,
S., Vijay, K. dan Agarwal, [2]
mempelajari efek angin terhadap
gelombang laut untuk emanfaatan energi
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

terbarukan. Sedangkan Boukhezzar, B.,
Lupua, L., Siguerdidjane, H. dan Hand,
M. Melanjutkan dengan meneliti
multivariabel turbin angin untuk
mencapai
daya
maksimum
[3].
Fernandez, R.D., Mantz, R.J. dan
Battaiotto, P.E. mempelajari pengaruh
osilasi untuk meredam gangguan yang
muncul pada ladang angin [4]. Fora,
R.H.R. melakukan Identifikasi kecepatan
angin untuk pemetaan potensi angin
sebagai sumber energi terbarukan untuk
supplai energi rumah tangga di Desa
Mliriprowo Kec Tarik Kab Sidoarjo
[5].Resmi, C., Sarwono, dan Hantoro, R.
Melakukan studi sistem pembangkit
listrik pada vertical axis wind turbine
(VAWT) skala kecil. [6]. Wright, A.K.
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danWood, D.H. mempelajari tingkah laku
turbin angin putaran rendah [7].
METODE
Metode penelitian ini dimulai
dengan alur penelitian sebagai berikut:
1. Survey lapangan yaitu menentukan titik
yang mempunyai kecepatan angin
tertinggi di daerah Gending Probolinggo
2. Melakukan pengukuran sebanyak enam
kali dimulai yang ddimulai dari bulan Mei
2018 sampai dengan November 2018.
3. Melakukan analisis dengan menghitung
memakai rumus turbin angin untuk
mencari jenis turbin angin yang sesuai
dengan kebutuhan listrik skala rumah
tangga.

dimana k is konstanta, τ adalah torsi dan
ω adalah kecepatasn sudut. Dan daya
listrik persamaan (3);
Pe = V I
(3)
Dimana Pe adalah electric Power, V
adalah electric, voltage dan I adalah arus
listrik.
Hasil penghitungan akan diperoleh
nilai kecepatann angin yang bersesuain
dengan besar diameter turbin angin yang
digunakan.

Sehingga metode dimulai dengan
melakukan .pengukuran dan observasi
langsung di lapangan. Pengukuran
kecepatan angin langsung dilakukan di
Gambar 1 turbin angin dameter satu
lokasi. Hasil pengukuran akan langsung
meter
dilakukan analisis dengan penghitungan
rumus-rumus turbin angin.
Gambar 1 adalah uji coba turbin angin di
Daya turbin angin dihitung dengan umus
Gending Probolinggo. Hasil uji coba yang
(1) di bawah ini’:
dilakukan di Probolinggo menunjukkan
3
P = 0.5 ρ U
(1)
kondisi perputaran yang konstan dan hal
Dimana P adalah power of wind, massa
ini sangat penting untuk pemakaian
jenis ρ and U kecepatan angin, toesi
turbin angin sebagai pembangkit tenaga
bisa dirumuskan (2);
listrik.
P=kτω
(2)
Tabel 1 hasil pengukuran kecepatan angin di Gending Probolinggo
Titik Ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12.00-15.00
571
593
595
761
758
566
547
325
644
578

596
630
474
571
634
712
593
406
609
650

574
669
661
617
623
712
444
582
547
634

582
598
642
706
650
707
547
590
436
590

607
647
615
567
672
691
571
607
398
617

550
626
631
582
547
654
563
579
436
582

525
582
634
428
555
568
547
882
487
571

590
539
620
607
620
509
552
636
707
598

Catatan : Nilai kecepatan angin dalam cm/s
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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HASIL
Hasil pengukuran pada tabel 1
diambil pada tanggal 17 November 2018
di pantaii Bentar Probolinggo. Dari hasil
perhitungan kecepatan angin diata di
atas didapatkan diameter satu meter
untuk kebutuhan skala rumah tanggal.
Hasil pengukuran kecepatan angin yang
dilakukan di Gending Probolinggo dapat
dilihat pada tabel1

Gambar 2 pengukuran tegangan listrik
Tabel 2 hasil pengukuran tegangan listrik
No
1
2
3
4
5
6

Kecepatan angin
341
471
471
398
514
601

Tegangan listrik
7V
7,5 V
8V
8V
8,5 V
9V

“catatan” tegangan listrik cukup untuk mengisi accu
Hasil dari tabel 2 menunjukkan
tegangan.listrik yang dihasilkan oleh
turbin angin berkisar dari 7volt sampai
dengan 9 volt dimana tegangan ini bisa
digunakan untuk mengisi accu. Dan dari
accu bisa digunakan untuk menyalakan
lampu hemat energi untuk penerangan
rumah paling kecil 10 watt. Jadi hasil
turbin angin ini bisa dipergunakan untuk
penerangan skala rumah tangga.
SIMPULAN
Dari pembahasan hasl dapat
disimpulkan bahwa kecepatan angin di
Gending Probolinggo bisa dimanfaatkan
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

untuk membangkitkan listrikbeskala
rumah tanggak dengan menggunakan
generator putaran rendah dengan
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih disampaikan
kepada Unipa Surabaya yang teah
membiayai penelitian ini melalui LPPM,
manajemen pengelola pantai Bentar
Probolinggo yang menyediakan tempat
untu melakukan uji cobaturbin angin dan
laboratorium teknik
Elektro yang
membantu uji laboratorium.
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Artikel Ilmiah Hasil Pengabdian

PENGOLAHAN LIMBAH KOTORAN SAPI MENJADI ENERGI
TERBARUKAN DI DESA SEKETI, KECAMATAN BALONG BEDO,
KABUPATEN SIDOARJO, PROPINSI JAWA TIMUR
Martha Suhardiyah1, Andri Kurniawan2 dan Subakir3
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: martha.bartim2@gmail.com

ABSTRAK
Kebutuhan energi untuk pemenuhan kebutuhan hidup semakin berkembang seiring dengan
perubahan gaya hidup masyarakat, kebutuhan energi yang paling dasar digunakan untuk
pemenuhan keperluan rumah tangga sehari -hari, untuk memasak dan penerangan rumah tangga.
Kegiatan pegabdian ini sebagai upaya untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan tinggi bidang ke 3
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya mewajibkan civitas akademi nya untuk ikut berperan
dalam/ berkontribusi pada masyarakat pada kegiatan ini. Tema dalam pengabdian pada
masyarakat ini adalah Pengolahan Limbah Kotoran Sapi menjadi Energi Terbarukan menjadi salah
satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan akan energi di masyarakat.
Kata
kunci:Biogas,
Pengolahan
Limbah,
Energi
Terbarukan

ABSTRACT
Energy needs for the fulfilment of life growing along with the lifestyle changes of the
community, the most basic energy needs is used for fulfillment of household use everyday, for
cooking and household lighting. This pegabdian activity as an attempt to realize the Tri Dharma
College field to 3 University PGRI Adi Buana Surabaya oblige his Academy to civitas was
instrumental in/contribute to the society in this activity. the theme in this society is devoted to the
Processing of waste cow manure into renewable energy becomes one of the solutions in the
fulfillment of the needs for energy in the public.
Keyword: Biogas, Waste Treatment, Renewable Energy.

PENDAHULUAN
Energi memainkan peran yang
sangat penting dalam semua sektor
kehidupan
manusia
(industri,
transportasi, rumah tangga, komersial,
dan lain-lain). Jumlah penduduk itulah
maka akan berpengaruh pada jumlah
kebutuhan energi, dengan semakin
meningkatnya peningkatan kebutuhan
energi, ini dikarenakan kepemilikan
barang-barang
yang
dioperasikan
dengan bantuan energi listrik semakin
meningkat [1]. Persoalan yang sering
muncul dalam
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

konsumsi energi pada sektor rumah
tangga adalah adanya disparitas
(perbedaan) dalam konsumsi energi dan
aksesibilitas terhadap sumber energi.
Karakteristik konsumsi energi pada
sektor rumah tangga di Indonesia adalah
adanya dominasi dalam konsumsi energi
non komersial, dominasi kelompok
rumah tangga kaya dalam konsumsi
energi komersial, rendahnya porsi ratarata pengeluaran rumah tangga untuk
energi
dibandingkan
rata-rata
pengeluaran secara umum, serta cukup
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signifikannya rata-rata pertumbuhan per
tahun dari konsumsi energi komersial
pada sektor rumah tangga [2]. Konsumsi
energi nasional mencapai 1,23 miliar
barrels oil equivalent (BOE) pada 2017.
Berdasarkan data Kementerian ESDM,
dari jumlah tersebut sebanyak 382,95
juta BOE atau hampir sepertiga
konsumsi energi untuk sektor rumah
tangga dan merupakan yang terbesar
dibanding sektor lainnya. Di urutan
kedua konsumsi energi adalah untuk
sektor transportasi, yakni mencapai
361,7 juta BOE (29,31%) kemudian
diikuti sektor industri sebesar 273,86 juta
BOE (22,19%).Konsumsi energi nasional
mencapai 1,23 miliar BOE pada 2017.
Berdasarkan data Kementerian ESDM,
dari jumlah tersebut sebanyak 382,95
juta BOE atau hampir sepertiga
konsumsi energi untuk sektor rumah
tangga dan merupakan yang terbesar
dibanding sektor lainnya. Di urutan
kedua konsumsi energi adalah untuk
sektor transportasi, yakni mencapai
361,7 juta BOE (29,31%) kemudian
diikuti sektor industri sebesar 273,86 juta
BOE (22,19%) [3]. Konsumsi energi
dimasyarakat tumbuh rata-rata mencapai
4 persen per tahunnya. Hal ini tidak
terlepas dari pertumbuhan ekonomi
Indonesia,
juga
didorong
oleh
pertumbuhan penduduk di Indonesia [4].
Berdasarkan hasil suvey menunjukkan
bahwa kunsumsi bahan bakar di
masyarakat pada tahun 2017 adalah
sebagai berikut : konsumsi minyak 72,9
MTOE, konsumsi gas alam 33,9 MTOE,
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konsumsi energi terbarukan 2,59 MTOE
, konsumsi batubara 92,7 MTOE [3].
Selama kurun waktu 2005 sampai
2017 tercatat rata-rata laju pertumbuhan
konsumsi minyak nasional sebesar 2
persen
per
tahun,tetapi
sangat
disayangkan
bahwa
penemuan
cadangan energi dan kegiatan produksi
masih berada pada posisi pertumbuhan
negatif yaitu masing-masing (-1,5%) dan
(-26%), maka jika tidak ada penemuan
cadangan baru minyak bumi, dan laju
produksi sama dengan produksi tahun
2016 yaitu sebesar 881.000 barel per
hari,
berdasarkan
analisis
data
diperkirakan bahwa cadangan minyak
bumi Indonesia diperkirakan akan habis
pada tahun 2026
[3].
Makin
berkurangnya ketersediaan sumber daya
energi fosil, khususnya minyak bumi,
yang sampai saat ini masih merupakan
tulang punggung dan komponen utama
penghasil energi listrik di Indonesia, serta
makin meningkatnya kesadaran akan
usaha untuk melestarikan lingkungan,
menyebabkan kita harus berpikir untuk
mencari altematif penyediaan energi
listrik yang memiliki karakter;
1. Dapat mengurangi ketergantungan
terhadap pemakaian energi fosil,
khususnya minyak bumi.
2. Dapat menyediakan energilistrik
dalam skala lokal regional.
3. Mampu
memanfaatkan
potensi
sumber daya energi setempat, serta
4. Cinta lingkungan, dalam artian proses
produksi dan pembuangan hasil
produksinya
tidak
merusak
lingkungan hidup disekitarnya.
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Gambar 1 Porporsi Konsumsi Energi Nasional menurut Sektor

Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral menyatakan, hingga 2017,
ada 70 proyek pembangkit listrik Energi
Baru dan Terbarukan (EBT) yang telah
menjalin kesepakatan kontrak jual beli
listrik (Power Purchase Agreement/PPA).
[5].
Salah satu sumber daya alam
yang dapat digenjot pengoptimalannya
adalah gas bumi yang memang belum
terlalu banyak dipakai. Cadangan dan
produksi gas bumi Indonesia mengalami
fluktuasi dalam 26 tahun terakhir.
Namun, tingkat konsumsi gas bumi
nasional masih berada di bawah laju
produksi gas bumi nasional. Hal ini
menandakan bahwa gas bumi adalah
salah satu komodlti yang dapat
dimanfaatkan lebih optimal lagi sebagai
sumber pemenuhan kebutuhan energi
nasional di masa mendatang [4].
Semakin majunya pengetahuan
masyarakat akan sumber daya energi,
menyebabkan masyarakat lebih memilih
energi yang praktis, nyaman digunakan
dengan harga yang terjangkau serta
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

penggunaan teknologi yang efisien dan
mudah dioperasikan [6]. Pada saat
sekarang untuk pemenuhan kebutuhan
energi rumah tangga khususnya
keperluan memasak dipakailah LPG
sebagai sumber bahan bakar, sehingga
kebutuhan
akan
LPG
semakin
meningkat.
Kajian supply dan demand energi
Pusat data dan informasi energi dan
sumber daya mineral kementrian ESDM
menyebutkan kebutuhan bahan bakar
untuk rumah tangga semakin meningkat
dari waktu kewaktu dan harga bahan
bakar LPG semakin lama semakin
mahal, harga elpiji dipasaran ukuran 3kg:
Rp 12.750/tabung, harga elpiji ukuran 12
kg: Rp129.000/tabung [7]. Mulai Maret
2017, harga elpiji 3 kg akan naik menjadi
Rp 30.000,00 atau sesuai harga
keekonomian Rp 10.000/kg [8]. Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
penggunaan LPG untuk keluarga
memiliki waktu habis penggunaan satu
tabung LPG 3 kg rata-rata tabung LPG 3
kg digunakan oleh keluarga kecil selama
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11,6 hari [9] sehingga dalam sebulan
perlu 3 tabung (Rp 38.500,00 per bulan
mulai maret meningkat menjadi Rp
90.000,00) LPG digunakan untuk
keperluan memasak pada rumah tangga,
disamping itu juga menggunakan energi
listrik untuk menunjang hidup sehari-hari
seperti penggunaan alat elektronik (TV,
Lemari es, komputer dsb), alat pendingin
udara,
penerangan
ruangan
menyebabkan kebutuhan biaya energi
semakin mahal.
Oleh karena itu perlu ada solusi
untuk dapat mengatasi permasalahan
tersebut kebutuhan akan energi dapat
terpenuhi
dan
terjadi
efisiensi
pengeluaran untuk energi rumah tangga
dengan energi terbarukan yang diperoleh
dari limbah kotoran sapi yang bahan nya
sudah tersedia cukup
di lokasi.
Berdasarkan hal tersebut maka dengan
adanya kegiatan pengabdian pada
masyarakat ini diharapkan akan
membantu mengatasi permasalahan
perekonomian dan lingkungan didaerah
sasaran. Oleh karena itu diperlukan
pengetahuan
tentang,
tehnik
pengolahan limbah kotoran sapi dari
peternak yang terdapat di daerah
sasaran, sehingga hasil kegiatan
pengabdian pada masyarakat ini dapat
bermanfaat
untuk
meningkatkan
pendapatan mereka dan membantu
penyelesaian akibat negatif dari limbah
ternak sapi kebutuhan energi.
METODE
Mekanisme pelaksanaan kegiatan
pengabdian pada masyarakat ini
ditempuh mekanisme sebagai berikut:
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

1. Persiapan pelaksanaan meliputi
persiapan administrasi, yang berupa:
perijinan, rekruitmen peserta kegiatan
dan pembantu pelaksana, koordinasi
dengan daerah sasaran dan
pembekalan kegiatan pra kegiatan
pengabdian pada masyarakat kepada
tim.
2. Pelaksanaan Kegiatan
Untuk
mencapai
hasil
yang
diharapkan dari pengabdian pada
masyarakat yang diajukan adalah
sangat vital peran mahasiswa
sebagai
pelaksanan
kegiatan
didampingi oleh tim pelaksana
lapangan oleh karena itu mahasiswa
harus bisa sebagai advokator yang
memiliki kemampuan untuk: mampu
membaca kondisi kelompok sasaran.
Metode Pendekatan yang digunakan
dalam adalah:
a. Kegiatan
partisipasif
dari
kelompok sasaran pra program
adalah keikut sertaan kelompok
sasaran
dalam
program
pengabdian pada masyarakat.
Dalam
hal
ini
masyarakat/kelompok
sasaran
dapat berparisipasi mengikuti
sosialisasi
program
dan
memberikan data (jawaban) yang
dipergunakan untuk kepentingan
analisis lapangan pada kegiatan
survey awal.
b. Uji coba pelaksanaan program.
Secara ekonomi, lebih murah dari
segi biaya karen tidak perlu
membeli bahan bakar dan dalam
instalasi serta menjadi investasi
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yang menguntungkan
pangka panjang [7].

dalam

HASIL
Kabupaten
Sidoarjo
memiliki
beberapa Desa Seketi merupakan salah
satu desa yang terdapat di kecamatan
Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur dengan luas wilayah
221,90 Ha, jumlah penduduk yaitu 7.600
jiwa, dengan mata pencaharian sebagai
petani, pegawai pabrik, peternak, dan
lain-lain. Desa ini dipimpin oleh Bapak
Seger Purwato sebagai Kepala Desa,
terdiri dari 4 dusun yaitu Guyangan
dengan Kepala dusun Bapak Sahekan,
dan Dusun Seketi A dengan Kepala
Dusun Bapak Khosim, Dusun Seketi B
dengan Kepala dusun (Plt) Bapak Eko
Prihastono, Dusun Sonosari dengan
Kepala dusun Bapak Nurhalim. Di desa
ini lingkungannya terdapat 3 peternak
sapi dengan jumlah sebanyak 18 ekor.
Adanya peternakan sapi ini secara positif
akan berdamak dapat menambah
pendapatan
masyarakat
melalui
penjualan pruduk susu yang dihasilkan
dari peternakan sapi ini, tetapi juga akan
menimbukan masalah yang diakibatkan
oleh kotoran sapi yaitu bau yang tidak
sedap.
Program
pegabdian
ini
diharapkan dapat membantu mengatasi
masalah ke tersedian bahan bakar untuk
keperluan rumahtangga khususnya dan
pemeliharaan lingkungan desa.
Penggunaan biogas dari kotoran
sapi dalam pemenuhan kebutuhan
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energi rumah tangga akan menimbulkan
manfaat adalah:
1. Kandang hewan menjadi semakin
bersih karena limbah kotoran
kandang langsung dapat diolah.
2. Sisa limbah yang dikeluarkan dari
biodigester dapat dijadikan pupuk
sehingga
tidak
mencemari
lingkungan.
3. Proses memasak jadi lebih bersih,
dan sehat karena tidak mengeluarkan
asap.
4. Berkontribusi untuk dapatmenurunkan
emisi gas rumah kaca melalui
pengurangan pemakaian bahan bakar
kayu dan bahan bakar minyak.
5. Relatif lebih aman dari ancaman
bahaya kebakaran.
Proses
Pembuatan
Biogas
disajikan pada Gambar 2. Pengolahan
kotoran ternak menjadi biogas selain
menghasilkan gas metan untuk
memasak juga mengurangi pencemaran
lingkungan, menghasilkan pupuk organik
padat dan pupuk organik cair dan yang
lebih penting lagi adalah mengurangi
ketergantungan terhadap pemakaian
bahan bakar minyak bumi yang tidak
bisa diperbaharui [8].Pemeliharaan dan
perawatan reaktor biogas adalah dengan
menghindarkan reaktor dari gangguan
anak-anak, tangan jahil, ataupun dari
ternak yang dapat merusak reaktor
dengan cara memagar dan memberi
atap supaya air tidak dapat masuk ke
dalam galian reaktor.
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1. Peternakan sapi

2. Kotoran sapi dicampur
dengan air

3.
Alat penampung
kotoran sapi dalam gengster
(8 -14 hari)

6 Ampas biogas
dapat
digunakan sebagai bahan pupuk
kompos

5.Dialirkan ke rumah untuk
kebutuhan rumah tangga (
memasak, penerangan)

4.Biogas dari kotoran sapi
dapat digunakan

6.Penggunaan Gas untuk
keperluan rumah tangga (
penerangan)

1. Penggunaan Gas
untuk keperluan
rumah tangga

Gambar 2. Proses Pembuatan Biogas

Keterangan proses pembuatan biogas
dengan langkah langkah sebagai berikut:
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1. Kotoran sapi dicampur dengan air
sehingga sampai terbentuk lumpur
dengan perbandingan 1:1 dan diletakkan
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2.

3.

4.

5.

pada bak penampung sementara. Hal ini
dimaksudkan
agar
mempermudah
pemasukan lumpur kedalam digester.
Lumpur dialirkan kedalam digester
melalui lubang pemasukan sampai
penuh tetapi masih bisa ditutup. Pada
pengisian pertama kran gas yang ada
diatas digester dibuka agar pemasukan
lebih mudah dan udara yang ada
didalam digester terdesak keluar. Pada
pengisian pertama ini dibutuhkan lumpur
kotoran sapi dalam jumlah yang banyak
sampai digester penuh.
Melakukan penambahan starter (banyak
dijual dipasaran) sebanyak 1 liter dan isi
rumen segar dari rumah potong hewan
(RPH) sebanyak 5 karung untuk
kapasitas digester 3,5 - 5,0 m2. Setelah
digester penuh, kran gas ditutup supaya
terjadi proses fermentasi.
Membuang gas yang pertama dihasilkan
pada hari ke-1 sampai ke-8 karena yang
terbentuk adalah gas CO2. Sedangkan
pada hari ke-10 sampai hari ke-14 baru
terbentuk gas metan (CH4) dan CO2
mulai menurun. Pada komposisi CH4
54% dan CO2 27% maka biogas akan
menyala.
Pada hari ke-14 gas yang terbentuk
dapat digunakan untuk menyalakan api
pada kompor gas atau kebutuhan
lainnya. Mulai hari ke-14 ini kita sudah
bisa menghasilkan energi biogas yang
selalu terbarukan. Biogas ini tidak berbau
seperti bau kotoran sapi. Selanjutnya,
digester terus diisi lumpur kotoran sapi
secara kontinu sehingga dihasilkan
biogas yang optimal.
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1.

2.

3.

4.

Pemeliharaan dan perawatan reaktor
biogas adalah sebagai berikut:
Isilah selalu pengaman gas dengan air
sampai penuh. Jangan biarkan sampai
kosong karena gas yang dihasilkan akan
terbuang melalui pengaman gas.
Apabila reaktor tampak mengencang
karena adanya gas tetapi gas tidak
mengisi penampung gas, maka luruskan
selang dari pengaman gas sampai
reaktor, karena uap air yang ada di
dalam selang dapat menghambat gas
mengalir ke penampung gas. Lakukan
hal tersebut sebagai pengecekan rutin.
Cegah air masuk ke dalam reaktor
dengan menutup tempat pengisian disaat
tidak ada pengisian reaktor.
Berikan pemberat di atas penampung
gas (misalnya dengan karung-karung
bekas) supaya mengurangi penggunaan
gas.
Adapun kendala kegiatan Pengabdian pada
Masyarakat ini adalah:

1. Penerimaan masyarakat yang heterogen
maksudnya adalah ada kelompok
masyarakat yang dengan senang hati
menerima program ini, dan sebagian lagi
menerima dengan terbuka,
untuk
mengatasi kendala ini perlu adanya
pendekatan, sosialisasi yang lebih
intensif baik dari tim dibantu oleh aparat
desa pada kelompok yang menolak
tentang fungsi dan manfaat program ini.
2. Perlunya
tambahan
pengetahuan
tentang spesifikasi alat yang digunakan
sebagai mediator
dari diigester
(penampung gas) ke aliran gas ke alat
memasak (kompor). Agar gas dapat
mengalir lancar sehingga menghasilkan
energi maka kompor harus ada
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modifikasi sehingga memudahkan gas
untuk digunakan memasak.
3. Perlunya
pendampingan
bagi
masyarakat agar hasil kegiatan ini dapt
dianfaatkan secara optimal.

agar gagasan dan program dapat
terlaksana. Tim Pengabdian perlu
ditambah pengetahuannya tentang
dinamika dalam bermasyarakat.

SIMPULAN
Pengabdian Pada Masyarakat ini
dilaksanakan untuk memberdayakan
masyarakat kelompok peternak sapi
khususnya dan warga desa Seketi agar
mereka dapat memanfaatkan kotoran
sapi menjadi energi altenatif selain
minyak tanah menjadi biogas merukapan
salah satu energi terbarukan yang dapat
dimanfaatkan sebagai bahan bakar
rumah tangga, untuk kegiatan
ini
diperlukan
sosialisai,
pelatihan
diperlukan waktu yang cukup panjang
guna merubah pola pikir masyarakat.
Program pengolahan kotoran sapi untuk
diproses biogas akan dapat mengurangi
bau yang tidak sedap sehingga akan
menambah kenyamanan. Karena selama
ini kotoran sapi dibuang ke sungai
sehingga akan nmenyababkan polusi air
sungai
pada lingkungan peternak,
sehingga pemanfaatan kotaran sapi akan
menjadikan solusi untuk mengatasi
polusi air sungai.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini
perlu adanya peran serta dan kerjasama
antar mahasiswa sebagai pelaku
Pengabdian Pada Masyarakat, aparat
desa sebagai mediator dan warga desa
agar
gagasan ideal dari konsep
kampung dengan energi terbarukan
dapat
terlaksana.
Aparat
desa
mempunyai peran penting sebagai
mediator antara tim dengan warga desa

Pada kegiatan Pengabdian Pada
Masyarakat ini dapat terlaksana dengan
lancar atas bantuan dari berbagai pihak
oleh oleh karena itu pada kesemptan ini
kami mengucapkan terima kasih tak
terhingga kepada: Direktorat Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat
yang telah berkenan mendanai kegiatan
ini, Rektor Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya beserta jajarannya, Ketua
LPPM,
Kepala Desa dan Warga
Kalurahan
Seketi
,Kecamatan
Balongbendo
Jajaran
Pemerintah
Daerah Kabupaten Sidoarjo, Civitas
Akademika Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya sebagai perguruan tinggi mitra
yang telah mendukung pelaksanaan
Program
Pengabdian
kepada
Masyarakat ini dan Semua pihak yang
tidak dapat kami sebutkan satu persatu
yang telah membantu terlaksananya
kegiatan ini semoga kebaikan dan amal
baktinya diterima olehNya, semoga
kegiatan ini mendatangkan manfaat bagi
masyarakat lokasi Pengabdian kepada
Masyarakat khususnya dan masyarakat
lainnya. Amin
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ABSTRAK
Kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH) setiap harinya akan menghasilkan limbah berupa
feses, urine, isi rumen atau isi lambung, ceceran darah, air cucian, dan sisa pakan. Penelitian ini
bertujuan untuk: 1) Mengkaji pengaruh komposisi bahan baku limbah padat RPH pada kualitas
produk pupuk organik, 2) Mengkaji kualitas produk pupuk organik yang dibandingkan dengan baku
mutu sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 70 tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk
Hayati, dan Pembenahan Tanah. Proses pengomposan dilakukan selama 50 hari. Variabel
komposisi bahan baku rumen sapi dan jerami adalah: RK1 (100% rumen sapi), R1 (60% rumen
sapi:40% jerami), R2 (50% rumen sapi:50% jerami), dan R3 (40% rumen sapi:60% jerami).
Penelitian dilakukan secara duplo, sehingga dibutuhkan 8 buah reaktor standing drum dengan
volume 120 L. Berat bahan baku yang digunakan pada masing-masing reaktor yaitu sebesar 20 kg.
Sampel pupuk organik diambil setiap 10 hari sekali, dengan parameter yang diuji adalah rasio C/N,
hara makro P, K, nilai pH, dan suhu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi komposisi bahan
baku berpengaruh pada kualitas pupuk organik yang dihasilkan. Variasi terbaik adalah reaktor R3
(40% rumen sapi:60% jerami) dengan hasil rasio C/N= 15,00; P= 8,35%; K= 9,72%, pH= 6,79; dan
suhu= 33,70oC, memenuhi baku mutu sebagai pupuk organik.
Kata kunci: Jerami, Komposting, Limbah Padat Rumah Potong Hewan, Pupuk Organik, Rumen

ABSTRACT
Slaughterhouse (SH) activities is produced waste in the form of feces, urine, rumen contents
or gastric contents, spilled blood, washing water, and leftover feed everyday. This study aims to: 1)
Assess the effect of RPH solid waste composition on the quality of organic fertilizer products, 2)
Assess organic fertilizer products quality compared to quality standards according to Minister of
Agriculture Regulation No. 70 year 2011 concerning Organic Fertilizers, Biofertilizers, and Soil
Improvement. The composting process is carried out for 50 days. Variable composition of raw
materials for cattle rumen and straw are: RK1 (100% cattle rumen), R1 (60% cattle rumen:40% rice
straw), R2 (50% cattle rumen:50% rice straw), and R3 (40% cattle rumen:60% rice straw). The
research was conducted in duplicate, so that 7 standing drum reactors were needed with a volume
of 120 L. The weight of the raw material used in each reactor was 20 kg. Organic fertilizer samples
are taken once every 10 days, with the parameters tested being the C/N ratio, macro nutrients P, K,
pH value, and temperature. The results showed that variations in the composition of raw materials
had an effect on the quality of the organic fertilizer produced. The best variation is R3 reactor (40%
cattle rumen:60% rice straw) with a C/N ratio= 15.00 ratio; P = 8.35%; K = 9.72%, pH = 6.79; and
temperature = 33.70oC, meet quality standards as organic fertilizer according to the Minister of
Agriculture RegulationNo. 70 year 2011.
Keyword: Cattle Rumen, Composting, Rice Straw, Slaughterhouse Solid Waste, Organic Fertilizer

PENDAHULUAN
Tingkat kepadatan penduduk
berpengaruh pada kebutuhan manusia
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

setiap hari. Kebutuhan pangan juga
mengalami peningkatan seiring dengan
peningkatan jumlah penduduk. Salah
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satu kebutuhan pangan yang ikut
meningkat adalah ketersediaan daging
sapi sebagai kebutuhan yang akan
dikonsumsi setiap harinya. Rumah
Potong Hewan (RPH) Gempol Sidoarjo,
setiap hari mendistribusikan daging sapi
segar untuk kebutuhan konsumen.
Selain menghasilkan daging sapi segar,
kegiatan RPH juga menghasilkan produk
samping yang berupa feses, urine, isi
rumen atau isi lambung, ceceran darah,
air cucian, dan sisa pakan [1]. Limbah
padat RPH ini biasanya hanya ditumpuk
di lahan RPH dan dibuang ke Tempat
Pemrosesan Akhir. Limbah RPH yang
tidak dilakukan pengolahan dapat
menjadi media pertumbuhan dan
perkembangan mikroba sehingga limbah
mengalami pembusukan. Hal ini yang
dapat
mengakibatkan
adanya
penyebaran
vektor
penyakit,
pencemaran lingkungan, baik pada
tanah, badan air penerima, ataupun
udara.
Rumen adalah bagian penting
sebagai ruang pra-pencernaan untuk
simbiosis mikroorganisme hidup, yang
memiliki fungsi membantu pemecahan
dan melunakkan dengan cepat pada
makanan hewan ternak [2]. Dalam isi
rumen atau isi lambung sapi dibagi
menjadi 2 yaitu material padat dan cair.
Rumen sapi padat merupakan bagian
kasaran dari rerumputan yang belum
dicerna sempurna oleh sapi di dalam
lambung. Rumen sapi cair merupakan
saringan dari rumen yang telah dibuang
pada proses kegiatan pemotongan.
Cairan rumen sapi kaya akan berbagai
enzim seperti enzim selulase, amilase,
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

protease, xilanase dan lain-lain [2].
Cairan rumen memiliki kandungan
bakteri dan protozoa. Konsentrasi bakteri
sekitar 109/cc isi rumen, sedangkan
protozoa bervariasi sekitar 105-106/cc isi
rumen [3]. Fitriana dkk. [4] menyatakan
bahwa jumlah bakteri di dalam rumen
mencapai 1-10 milyar/mL cairan rumen.
Cairan isi rumen dan kotoran sapi masih
mengandung bahan organik yang tinggi
[3]. Kandungan bahan organik yang
tinggi pada isi rumen sapi tersebut
mempunyai potensi besar untuk
dimanfaatkan sebagai kompos atau
pupuk organik [4].
RPH juga menghasilkan sisa
pakan berupa jerami. Jerami merupakan
salah satu limbah dari pertanian yang
berupa tangkai dan batang tanaman
serealia yang kering, setelah bijibijiannya dipisahkan. Jerami tersebut
dimanfaatkan sebagai pakan ternak di
RPH. Sisa pakan ternak tersebut, dapat
dimanfaatkan kembali sebagai bahan
baku pembuatan pupuk organik. Proses
penguraian pada jerami sangat lambat,
sehingga membutuhkan bahan baku
tambahan yang banyak mengandung
mikroorganisme untuk mempercepat
penguraian.
Proses pembuatan pupuk organik
dengan bantuan oksigen (aerobik)
dilakukan dengan pengomposan yaitu
dimana bahan organik akan mengalami
penguraian secara biologis, khususnya
oleh mikroba dengan memanfaatkan
bahan organik sebagai sumber energi.
Teknik pengomposan dipengaruhi oleh
kandungan rasio C/N yang merupakan
perbandingan karbon dan nitrogen yang
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ada dalam bahan organik [5].
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pertanian No. 70 [6], pupuk organik
adalah pupuk yang berasal dari
tumbuhan mati, kotoran hewan, dan/
atau bagian hewan dan/ atau limbah
organik lainnya yang telah melalui proses
rekayasa, berbentuk padat atau cair,
dapat diperkaya dengan bahan mineral
dan/ atau mikroba, yang bermanfaat
untuk meningkatkan kandungan hara
dan bahan organik tanah serta
memperbaiki sifat fisik, kimia, dan
biologi. Menurut Wahyono dkk. [7] pupuk
adalah zat hara yang ditambahkan pada
tumbuhan agar bekembang dengan baik
sesuai genetis dan potensi produksinya.
Pupuk organik memiliki komposisi
bahan-bahan organik dan mineral
penyusun pupuk organik. Penggolongan
pupuk umumnya berdasarkan bahan
baku yang digunakan, cara aplikasi,
bentuk, dan kandungan unsur haranya.
Bentuk dari pupuk organik dibedakan
menjadi 2, yaitu pupuk organik padat dan
pupuk organik cair. Penggunaan pupuk
organik secara terus-menerus dalam
rentan waktu yang lama akan
menjadikan kualitas tanah lebih baik.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1)
Mengkaji pengaruh komposisi bahan
baku limbah padat RPH pada kualitas
produk pupuk organik, 2) Mengkaji
produk pupuk organik yang dibandingkan
dengan baku mutu sesuai Permentan
No. 70 tahun 2011 tentang Pupuk
Organik,
Pupuk
Hayati,
dan
Pembenahan Tanah.
METODE
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Penelitian dilakukan di Laboratorium
Persampahan Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya selama 50 hari. Proses
komposting dilakukan secara aerobik.
Suplai udara yang digunakan mengacu
pada penelitian yang dilakukan oleh
Ratnawati dkk. [5] yaitu menggunakan
blower
dengan
kecepatan
4,74
L/kg/menit. Reaktor yang digunakan
berupa standing drum dengan volume
120
L
(Gambar
1).
Reaktor
pengomposan dilengkapi dengan pipa
saluran untuk keluarnya gas NH3 yang
terletak dari dalam reaktor hingga bagian
atas reaktor dan memasang alat
penangkap gas NH3, pipa blower pada
bagian 0,3 m dari dasar reaktor, pipa
pada dasar reaktor sebagai saluran
keluarnya lindi dan penampungnya, pipa
sebagai titik pengambilan sampel pada
bagian 0,4 m dari dasar reaktor.
Bahan baku berupa rumen sapi
Brahman Cross (BX) dan jerami diambil
dari RPH Gempol yang berlokasi di
Kecamatan Gempol, Sidoarjo. Variasi
komposisi rumen dan jerami yang
digunakan
adalah60%:40%
(R1),
50%:50% (R2), dan 40%:60% (R3).
Reaktor kontrol berisi 100% rumen
(RK1). Penelitian dilakukan secara duplo,
sehingga total reaktor yang digunakan
berjumlah 8 buah. Berat bahan baku
pada setiap reaktor adalah 20 kg.
Persiapan bahan baku yang dilakukan
adalah: penjemuran bahan baku agar
memenuhi kondisi optimum komposting
dengan kadar air mencapai 50-60% [5].
Pencacahan bahan baku dilakukan
dengan ukuran 1-2 cm, dan
penimbangan bahan baku sesuai dengan
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berat variasi komposisi yang telah
ditentukan.
Pengambilan sampel dilakukan
setiap 10 hari sekali selama 50 hari.
Parameter yang diuji yaitu rasio C/N,
hara makro P dan K, nilai pH, dan suhu.
Metode analisis untuk parameter kadar
C-organik dan N-total dengan gravimetri

dan Total Kjeldahl Nitrogen [8].
Pengujian hara makro P dan K sesuai
dengan SNI [9] tentang Pupuk NPK
Padat. Parameter nilai pH dan suhu
metode analisis menggunakan pH meter
dan termometer [8].

Gambar 1. Reaktor Pengomposan Pupuk Organik Padat [5]
HASIL
Karakteristik bahan baku
Hasil analisis karakteristik awal
bahan baku berupa isi rumen sapi dan
jerami
yang
telah
dilakukan
pengkondisian kadar air 50-60% sebagai
kondisi optimum proses pengomposan
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Bahan Baku
Parameter
Kadar air (%)
Nilai pH
C-organik (%)
N-total (%)
Rasio C/N
Hara makro P (%)
Hara makro K (%)

Rumen
54,00
8,40
31,31
3,31
9,46
0,15
0,11

Jerami
58,00
7,49
22,37
1,05
21,30
0,02
1,4

Rasio C/N awal isi rumen dan jerami
masing-masing bernilai 9,46 dan 21,30.
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Rasio C/N isi rumen berada pada kisaran
nilai 10,54-12,33 [15].
Rasio C/N
Rasio C/N merupakan salah satu
cara menentukan kematangan kompos,
dimana hasil akhir C/N rasio sebesar 20
atau kurang telah mengindikasikan
kematangan kompos. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa rasio C/N bahan
baku berpengaruh terhadap rasio C/N
pupuk organik yang dihasilkan. Rasio
C/N pada RK1, R1, R2, dan R3 pada hari
ke-10 proses pengomposan mempunyai
nilai berturut-turut 7,46; 12,46; 16,32;
dan 18,14. Rasio C/N perlahan-lahan
menurun sampai dengan akhir proses
pengomposan (Gambar 2). Pada hari
ke-50, rasio C/N pada RK1, R1, R2, dan
RK3 masing-masing adalah 6,77; 8,38;
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13,53; dan 15,00. Dapat diamati pada
Gambar 2 bahwa semakin besar jumlah
penambahan jerami dalam pembuatan
pupuk organik dapat menghasilkan rasio
C/N tinggi pada produk pupuk organik.
Proses pembuatan pupuk organik
merupakan proses penguraian bahanbahan organik yang berpengaruh pada
penurunan rasio C/N. Hal ini disebabkan
karena pada saat proses pengomposan
berlangsung terjadi upaya pengaktifan
kegiatan mikroba perombak atau
pendekompuser (bakteri, fungi, dan
actinomicetes) sehingga berpengaruh
pada kandungan C yang semakin
menurun dan kandungan N yang
semakin meningkat. Nilai rasio C/N
digunakan untuk mengetahui tingkat

kematangan kompos yang dihasilkan
dan memprediksi laju mineralisasi suatu
bahan organik didalamnya. Rasio C/N
dalam penelitian ini semakin lama
semakin menurun, hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati
dkk. [5] dimana penurunan rasio C/N
pada pengomposan (isi rumen sapi)
secara aerobik selama 50 hari dari 14,76
menjadi 13,71. Produk pupuk organik
yang dihasilkan pada reaktor R3 (40%
rumen:60% jerami) yaitu 15, memenuhi
baku mutu sesuai dengan standar
Peraturan Menteri Pertanian No. 70 [6]
(15-25). Rendahnya rasio C/N yang
dihasilkan pertanda bahwa produk yang
dihasilkan adalah pupuk organik bukan
kompos biasa [1].

Gambar 2. Rasio C/N pada Proses Pengomposan

Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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Gambar 3. Unsur Hara P pada Proses Pengomposan

Hara Makro P (Phosfor)
Unsur hara makro P banyak
terkandung pada senyawa organik (asam
nukleat, lecithin, dan fitin). Unsur hara
makro P hari ke-10 pada RK1, R1, R2,
R3 mempunyai nilai berturut-turut adalah
1,5%; 3,06%; 3,75%; dan 4,85%. Unsur
hara makro P meningkat sampai akhir
proses pengomposan (Gambar 3). Pada
hari ke-50, hara makro P akhir pada
reaktor RK1, R1, R2 dan R3 bernilai
1,94%; 4,41%; 6,26%; dan 8,35%.
Semakin
banyak
jerami
yang
ditambahkan pada bahan baku
pembuatan pupuk organik (R2 dan R3),
maka menghasilkan pupuk organik
memenuhi baku mutu Peraturan Menteri
Pertanian No. 70 [6] (minimal 4%).
Hara makro P pada bahan baku
akan dimanfaatkan oleh sebagian besar
mikroorganisme untuk membentuk selsel didalamnya [10]. Waktu proses
pembuatan
pupuk
organik
mempengaruhi unsur hara makro P,
namun tidak berbanding lurus karena
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

proses pengomposan berhubungan
dengan pertumbuhan mikroorganisme.
Pada fase ini mikroorganisme mengalami
pertumbuhan yang sangat signifikan dan
apabila
pengomposan
dilanjutkan,
mikroorganisme
akan
mengalami
kematian dan didapat hasil hara makro P
yang lebih sedikit dibandingkan
sebelumnya. Bila dibandingkan dengan
penelitian Wulandari dan Trihadiningrum
(2014) dimana peningkatan kadar P
pada pengomposan (isi rumen sapi dan
dolomit) secara aerobik selama 50 hari
sebesar 2,8%, maka peningkatan kadar
P pada penelitian ini lebih baik yaitu
sebesar 6,12% selama 50 hari.
Hara Makro Kalium (K)
Proses perombakan senyawa
organik oleh mikroorganisme pada pakan
baku mengakibatkan kandungan N dan P
mengalami peningkatan selama proses
tersebut berlangsung. Peningkatan
tersebut
juga
mempengaruhi
peningkatan kandungan K di dalam
pupuk organik. Hara makro K pada hari
ke-10 proses pengomposan pada reaktor
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RK1, R1, R2, dan R3 berturut-turut
adalah 2,49%; 3,22%; 4,63%; dan 6,79%
(Gambar 4). Pada hari ke-40 proses
pengomposan, hara makro K memenuhi
baku mutu pupuk organik berdasarkan
Peraturan Menteri Pertanian No. 70 [6]

(minimal 4%) dengan rentang nilai 4,028,09%. Di akhir proses pengomposan,
hara makro P pada masing-masing
reaktor RK1, R1, R2, dan R3 adalah
4,19%; 5,03%; 8,21%; dan 9,72%.

Gambar 4. Unsur Hara K pada Proses Pengomposan

Kandungan hara makro K pada
hasil penelitian presentase setiap reaktor
mengalami kenaikan. Hal ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Nur dkk. [12] yang menyatakan bahwa
unsur K akan dimanfaatkan oleh
mikroorganisme
dalam
proses
pengomposan sehingga peran rumen
sebagai
bahan
pupuk
banyak
pemanfaatan K oleh mikroorganisme. Di
samping itu, unsur hara K juga berfungsi
dalam
mekanisme
fotosintesis,
trsanslokasi
karbohidrat,
sehingga
mempercepat penebalan dinding-dinding
sel dan ketegaran tangkai bunga-bunga,
buah dan cabang [13]. Kalium juga
berfungsi membantu pembentukan
protein dan karbohidrat, meningkatkan
resistensi terhadap penyakit dan
meningkatkan kualitas biji atau buah.
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Kalium diserap dalam bentuk K+
(terutama pada tanaman muda).
Kadar K dalam penelitian ini
semakin lama semakin meningkat. Bila
dibandingkan
dengan
penelitian
Suhardjadinata dan Pangesti [14] dimana
nilai peningkatan kadar K pada
pengomposan (isi rumen sapi, kotoran,
sisa pakan, dan sampah organik) secara
aerobik selama 35 hari sebesar 0,25%,
maka peningkatan kadar K pada
penelitian ini lebih baik yaitu sebesar
7,55% selama 50 hari.
Nilai pH
Nilai pH merupakan salah satu yang
harus diperhatikan dalam proses
pengomposan berlangsung. Tingkat
keasaman suatu bahan atau larutan
dapat mempengaruhi kelangsungan
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hidup mikroorganisme pengurai yang
ada di dalam reaktor. Nilai pH pada hari
ke-10 proses pengomposan bernilai
6,38-6,89. Nilai pH selama proses
pengomposan berlangsung cenderung
stabil (Gambar 5), dengan rentang nilai
6,98-7,00. Nilai ini berada pada kondisi
dimana aktifitas mikroba berlangsung
optimum.
Ratnawati
dkk.
[15]

menyatakan bahwa aktifitas mikroba
berlangsung
baik
pada
kondisi
lingkungan 6,70-9,00; dimana kondisi
optimum nilai pH adalah 5,50-8,00. Di
akhir proses pengomposan, nilai pH
pada keempat reaktor bernilai 6,73-7,35.
Nilai pH akhir memenuhi standar baku
mutu Peraturan Menteri Pertanian No. 70
[6] yaitu 4-9.

Gambar 5.Nilai pH pada Proses Pengomposan
Nilai Suhu
Peningkatan nilai suhu merupakan
salah satu indikator selama proses
pengomposan. Peningkatan nilai suhu
menandakan terjadinya peningkatan
aktifitas mikroba yang menguraikan
substrat. Pada hari ke-10 proses
pengomposan nilai suhu berkisar antara
28,70-29,80oC. Nilai suhu mengalami
peningkatan sampai dengan akhir proses
pengomposan (Gambar 6). Nilai suhu
akhir mempunyai rentang 31,50-33,70oC.

Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Kenaikan suhu membuktikan bahwa
mikroorganisme melakukan aktivitas
selama
proses
pengomposan
berlangsung. Hasil penelitian ini berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Ratnawati dkk. (2016) yang menyatakan
bahwa di akhir proses pengomposan,
nilai suhu perlahan-lahan menurun
menuju tahap pematangan. Penurunan
nilai suhu ini dikarenakan bahan organik
yang habis terdegradasi, maka pupuk
organik memasuki tahap pematangan
[15].
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Gambar 6. Nilai Suhu pada Proses Pengomposan
Kualitas produk akhir
Hasil pengamatan secara fisik
produk pupuk organik terlihat berwarna
cokelat tua agak kehitaman. Produk akhir
berupa remah-remah yang agak lembab,
masih ditemukan jamur yang tumbuh,
dan tercium bau yang pengap. Produk
akhir mempunyai nilai suhu dan pH
berturut-turut adalah 33,70oC dan 6,79.
Rasio C/N, hara makro P, dan K masingmasing adalah 15,00; 8,35%, dan 9,72%.
Jika diamati kualitas produk yang
dibandingkan dengan baku mutu pupuk
organik berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian No. 70 [6] terlihat bahwa
hampir semua parameter memenuhi
baku mutu yang dipersyaratkan, hanya
saja rasio C/N yang perlu dinaikkan
karena berada pada batas minimal nilai
(Tabel 2). Peningkatan rasio C/N pada
produk akhir dapat diatasi dengan
menambahkan bahan tambahan berupa
jerami padi, rumput sisa pakan (Rini dkk.,
2015) dengan komposisi tertentu.

Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Tabel 2. Kualitas Produk Akhir
Parameter

Baku
mutu

Nilai suhu (oC)
Nilai pH
Rasio C/N
Hara makro P (%)
Hara makro K (%)

4-9
15-25
Minimal 4
Minimal 4

R3
(40R:60J)
33,70
6,79
15,00
8,35
9,72

Secara
umum
walaupun
keseluruhan parameter sudah memenuhi
baku mutu, tetapi apabila dilihat dari nilai
suhu yang masih belum stabil maka
dapat diindikasikan produk akhir masih
berada pada proses menuju tahap
pemantangan. Nilai suhu dapat
dikatakan stabil apabila berada pada
kisaran 26-27oC [11]. Nilai hara makro P
dan K yang cukup tinggi, serta
rendahnya rasio C/N menjadikan produk
akhir berupa pupuk organik.
SIMPULAN
Variasi komposisi bahan baku
berpengaruh pada kualitas pupuk
organik yang dihasilkan. Variasi terbaik
adalah reaktor R3 (40% rumen sapi:60%
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jerami) dengan hasil rasio C/N= 15,00;
P= 8,35%; K= 9,72%, pH= 6,79; dan
suhu= 33,70oC, memenuhi baku mutu
sebagai pupuk organik.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini didanai oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Adi Buana
Surabaya melalui Hibah Penelitian
Unggulan Adi Buana Tahun Anggaran
2018,
kontrak
No.
072.1.2/LPPM/IV/2018.
DAFTAR RUJUKAN
[1] R. Ratnawati, Y. Trihadiningrum,
Slaughterhouse
Solid
Waste
Management in Indonesia, J. of Bio.
Researches 19: 69-73, 2014.
[2] N. F. Sari, Mengenal Keragaman
Mikroba Rumen pada Perut Sapi
secara Molekuler, Bio Trends, Vol. 8,
No. 1, Hal. 5-9, 2017.
[3] R. Manendar, Pengolahan Limbah
Cair RPH dengan Metode Fotokalitik
TiO2: Pengaruh Waktu Kontak
Terhadap Kualitas BOD5, COD,
dan
pH Efluen. (Tesis). Bogor:
Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Pascasarjana Institut Pertanian
Bogor, 2010.
[4] G. C. Fitriana, H. H. Setiyo, dan W.
Oktavian,
Analisis
Pengaruh
Penambahan Molase dan Urin Sapi
dalam Pembuatan Pupuk Cair Isi
Rumen Limbah Rumah Pemotongan
Hewan Terhadap Timbulan gas
Rumah Kaca (CO2, CH4 dan N2O).
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Jurnal
Internasional
Teknik
Lingkungan, Vol. 5, No. 4, 2016.
[5] R. Ratnawati, R.A. Wulandari, N.
Matin, Pengolahan Limbah Padat
Rumah Potong Hewan dengan
Metode Pengomposan Aerobik dan
Anaerobik,
Prosiding
Seminar
Tahunan
Lingkungan
Hidup,
Universitas Brawijaya Malang, 277287, 2016a.
[6] Peraturan Menteri Pertanian Nomor
70 Tahun 2011Tentang Pupuk
Organik, Pupuk Hayati dan
Pembenahan Tanah.
[7] S. Wahyono, I. Firman, Sahwan, dan
F. Suryanto, Membuat Pupuk
Organik Granul dari Aneka Limbah.
Jakarta: PT. Agro Media Pustaka.
Ed-1, 2011.
[8] APHA, AWWA, dan WEF. (1998),
Standard
Methods
for
the
Examination
of
Water
and
th
Wastewater: 20 Edition. Maryland:
United Book Press, Inc.
[9] SNI 2803:2010 tentang Pupuk NPK
Padat.
[10] I.D.W.S. Rini, R. Ratnawati, Y.
Trihadiningrum, Changing Patterns
of N-inorganic Content in the
Composting
Process
of
Slaughterhouse Solid Waste with
Aerobic
System,
Proceeding
National
Seminar
Manajemen
Teknologi XXII, hal. A-49-1 s/d A-49,
2015.
[11] R.
A.
Wulandari
dan
Y.
Trihadiningrum, Proses Komposting
Limbah Padat Rumah Potong Hewan
dengan Metode Aerobik dan A2O,
Prosiding Seminar Nasional 2014466

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Waste Management II, hal. 42-51,
2014.
[12] T. Nur, R. Ahmad Rizali, E. Muthia,
Pembuatan Pupuk Organik Cair Dari
Sampah Organik Rumah Tangga
Dengan Penambahan Bioaktivator
EM4 (Effective Microorganisms).
Jurnal Konversi Vol 5 No 2 .
Lampung: Program Studi Kimia
Fakultas
Teknik,
Universitas
Lambung Mangkurat, 2014.
[13] Hanafiah, K. A. 2005. Dasar-Dasar
Ilmu Tanah. PT. Raja Grafindo
Persada,
[14] Suhardjadinata dan D. Pangesti,
Proses Produksi Pupuk Organik
Limbah Rumah Potong Hewan dan
Sampah Organik. Vol. 2 No.2 hal
101, 2016.
[15] R. Ratnawati, Y. Trihadiningrum,
S.R. Juliastuti, Composting of
Rumen Content Waste Using
Anaerobic-Anoxic-Oxic
(A2O)
Methods, J. of Solid Waste Tech.
and Management 42 (2): 98-106
(2016b).

Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

467

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Artikel Ilmiah Hasil Riset

PEMBERIAN PAKAN IKAN, PEMBERSIHAN DAN MONITORING AIR
MELALUI SMARTPHONE (ANDROID) VIA BLUETOOTH
Firdaus Prasetyawan1, Farid Baskoro2, Hernanda Setiawan3
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya
Email: firdausprasetyawan@gmail.com

ABSTRAK
Pemeliharaan ikan secaraotomatisdengan menggunakan smartphone (android) yang
terkoneksi pada mikrokontroler (arduino), danmenggunakan aplikasi android yang dibuat khusus
untuk alat ini. Untuk menghubungkan antara arduino dan smartphonedigunakan sebuah nirkabel
bluetooth. Beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut antara lain: pemberian pakan,
pergantian air, dan monitoring keadaan air. Cara kerja dari alat ini adalah pemilihan salah satu fitur
dalam aplikasismartphone, data akan dikirim ke arduino kemudian arduino memberikan luaran
sesuai dengan data yang diberikan. Pada era yang modern ini masih banyak peternak atau
sekedar pemelihara ikan yang masih memelihara dengan cara manual atau menggunakan tenaga
manusia, sehingga memungkinkan untuk mendapati kendala, seperti saat pemilik ikan tidak dapat
secara langsung melakukan pemeliharaan. Untuk itu dibuat sebuah alat yang dapat digunakan
untuk membantu pemeliharaan ikan.
Kata kunci:arduino,bluetooth, Internet Of Things (IoT),pemeliharaan ikan, smartphone.

ABSTRACT
Fish livestock automatically by using a smartphone (Android) connected to a microcontroller
(Arduino), and using an Android application made specifically for this too. To connect between
Arduino and smartphone a Bluetooth wireless is used. Some of the features available in the
application include: feeding, water change, and monitoring water conditions. The workings of this
tool are when we choose one of the features in the smartphone application, the data will be sent to
Arduino then Arduino provides an output according to the data we provide. In this modern era there
are still many farmers or just fish keepers who still maintain by manual or human labor, making it
possible to find obstacles, such as when fish owners cannot directly carry out maintenance. For
that we make a tool that can be used to help work fish owners.
Keywords:arduino,bluetooth,
fish
farm,
Internet
Of
Things(IoT),
smartphone.

PENDAHULUAN
Era teknologi berkembang pesat
seiring dengan kebutuhan akan
permasalahan yang timbul. Beragam
permasalahan ini dapat diatasi dengan
teknologi, baik dibidang pendidikan,
pertanian, kedokteran dan lain-lain. Tak
lepas dari peran teknologi, teknologi
yang paling dibutuhkan saat ini adalah
internet. Segala sesuatu bentuk
pekerjaan akan dapat diatasi dengan
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

teknologi internet yang tidak lepas dari
perangkat pendukungnya[1].
Internet of Things(IoT) dalam
penerapannya
juga
dapat
mengidentifikasi, menemukan, melacak,
memantau objek dan memicu event
terkait secara otomatis dan real time,
Pengembangan
dan
penerapan
komputer, Internet dan teknologi
informasi dan komunikasi lainnya (TIK)
membawa dampak yang besar pada
masyarakat
manajemen
ekonomi,
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operasi produksi, sosial manajemen dn
bahkan kehidupan pribadi[2].
Dalam
memanfaatkan
IoT,
sebagai seorang pemelihara/peternak
ikan memungkinkan mendapati kendala
dalam
pemeliharaanya.
Dengan
kemampuan
sebuah
arduino
memungkinkan
untuk
melakukan
pengiriman/penerimaan
(transceiver)
intruksi yang berupa data. Sebagai
penghubung antara mikrokontroler dan
manusia digunakanlah smartphone
(android) yang terhubung dalam jalur
transmisi data nirkabel (bluetooth). Dan
rancangan perangkat keras untuk
pengganti kerja si pamelihara/peternak
ikan.
Dengan menggunakan alat ini,
pemelihara ikan tidak lagi bingung untuk
melakukan pemeliharaan bila ditinggal
pergi keluar kota dalam waktu yang
lama, karena bisa diseting untuk
memberikan pakan secara otomatis
dalam durasi pemberian pakan 3 kali
dalam sehari atau 4 kali dalam sehari
atau memberikan pakan manual secara
wireless, ini memudahkan pemberian
pakan bila malas untuk mendatangi
objek secaralangsung. Dan alat ini dapat
memonitoring suhu air, hal ini sangat
penting terutama untuk pemeliharaan
ikan secara outdoor karena berpengaruh
terhadap tingkat stres ikan. Dengan
mengetahui
suhu
air
pada
kolam/akuarium
pemelihara
dapat
melakukan tindakan untuk mencegah hal
yang tidak diinginkan. Alat ini juga dapat
melakukan pembersihan air secara
otomatis
sehingga
memudahkan
pengerjaanya, karena kualitas air juga
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berpengaruh terhadap kesehatan ikan
sehingga perlu dilakukan pergantian air
atau pemfilteran.
METODE
Alur Penelitian
Tahap penelitian
dijelaskan bagaimana
perancangan
sampai
kesimpulan.

ini akan
tahap-tahap
mencapai

Rancangan
Penelitian

Perancangan
Hardware
Perancangan
Software

Uji Coba dan
analisis

Kesimpulan
Gambar 1. Alur Penelitian
Rancangan Penelitian
Penelitihan
yang
dilakukan
bertujuan untuk dapat memberi pakan
ikan, mengganti air, dan memonitoring
suhu air secara otomatis. Dalam
penelitian yang dilakukan menggunakan
media akuarium ukuran panjang 50cm x
lebar 30cm x tinggi 50cm dengan jenis
objek ikan hias (guppy, ballon, koi) dan
jenis pakan mikropelet dan pelet bubuk.
Memungkinkan untuk diaplikasikan pada
media lainnya yang lebih besar, dengan
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jenis ikan yang bermacam, dan pakan
selain pelet dengan ukuran kecil dan
tidak basah.Berikut penjelasan tentang
cara kerja dari fitur pada aplikasi
BlututKuarium:
1. Fish feed 1 x = Untuk pemeberian pakan
dengan jumlah tertenu (dapat diatur)
dengan pengulangan sebanyak 1 kali.
2. Fish feed 2 x = Untuk pemberian pakan
dengan jumlah tertentu uk(dapat diatur)
dengan pengulangan sebanyak 2 kali.
3. Clean On = Menyalakan filter air untuk
penyaringan air untuk pergantian air.
4. Clean Off = Untuk menonaktifkan filter
air.
5. Timer 6 jam = Untuk pemberian pakan
dengan durasi 6 jam sekali.
6. Timer 8 jam = Untuk pemberian pakan
dengan durasi 8 jam sekali.
7. Cek suhu air = untuk mengecek suhu air
yang hasilnya akan ditampilkan ke layar
monitor.

Cara kerjanya adalah pada saat
data dari smartphone dikirim ke arduino,
kemudian arduino memberikan output:
menggerakan servo yang dirancang
terhubung dengan stok pakan ikan
sehingga dapat memberi pakan ikan.
Menyalakan/mematikan relay yang
terhubung
ke
filter
air
untuk
filter/pergantian air. Dan mengirim data
dari sensor suhu yang akan ditampilkan
ke layar monitor.Alat ini bekerja sesuai
dengan intruksi/data yang kita kirim yang
sudah diinisialisasikan pada arduino.
Alat
ini
dibuat
dengan
menggunakan hardware dan software
yang saling terintegrasi. Pembuatan
hardware meliputi perancangan Arduino
sebagai mikrokontroler, motor servo
untuk penggerak pemberi pakan, module
relay untuk kontrol filter air untuk
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

pergantian air, dan sensor suhu air.
Sedangkan untuk pembuatan software
meliputi pemograman pada arduino
(untuk menjalankan intruksi) dan
pembuatan aplikasi kusus pada
smartphone
(untuk
melakukan
komunikasi data terhadap arduino dan
pemberian intruksi). Untuk mendapatkan
hasil yang maksimal sangat penting bila
dalam proses pembuatan alat ini
dilakukan pengecekan pada setiap tahap
pembuatannya
Berpedoman pada skema, dibuat
integrasi dari hardware (komponen
elektronik dan bukan komponen
elektronik). Secara garis besar ada dua
mode yang digunakan pada alat ini,
seperti pada Gambar 2. dan Gambar 3.

Gambar 2. Perancangan Pengiriman Data

Gambar 3. Perancangan Penerimaan Data
Pembuatan Hardware
Pada tahap ini dilakukan
perakitan komponen sesuai dengan
diagram Sebelum alat dan bahan
digunakan,
sebelumnya
dilakukan
pengecekan pada tiap-tiap komponen
apakah dapat berfungsi dengan baik.
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Pengecekan dapat dilakukan dengan
cara pengukuran atau dengan tujuan
megetahui bahwa alat dan bahan yang
digunakan dapat berfungsi. Beberapa
sepesifikasi dari alat dan bahan yang
digunakan antara lain:
1. Arduino Uno R3
2. Bluetooth HC-05
3. Module relay 5V 2-Channel 15mA,
AC250V 10A; DC30V 10A
4. Motor servo; SG90, Torque:
1,6kg/cm(4,8V)
5. Filter air; Sakkai Pro
6. Sensor suhu air; DS18B20
7. Power 5VDC (untuk arduino) atau
adaptor; 220VAC to 5VDC
8. Power 12VDC (untuk relay) atau
adaptor; 220VAC to 12VDC 15mA
9. Kabel jumper
Pembuatan Software
Adapun
untuk
perancangan
software menggunakan aplikasi Arduino
IDE dan MIT App Inventor. Untuk
pemrograman pada arduino pertama
dilakukan adalah membuat jalur
transmisi data menggunakan koneksi
nirkabel
bluetooth,
kemudian
diintegrasikan
dengan
komponen
penunjang lainnya. Pembuatan program
pada arduino dilakukan dengan cara
menghubungkan arduino dengan pc
menggunakan kabel USB, kemudian
memberikan program atau sketch pada
arduino melalui aplikasi Arduino IDE dan
terakhir upload sketch
Aplikasi android yang digunakan
untuk alat ini dibuat menggunakan APP
Inventor. APP Inventor adalah aplikasi
berbasis web open source yang awalnya
dikembangkan oleh Google, dan saat ini
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dikelola oleh Massachusetts Institute of
Technology (MIT). App Inventor
memungkinkan pengguna baru untuk
memprogram
komputer
untuk
menciptakan aplikasi perangkat lunak
bagi sistem operasi Android. App
Inventor ini menggunakan antarmuka
grafis, serupa dengan antarmuka
pengguna
pada
Scratch,
yang
memungkinkan pengguna men-dragand-drop objek visual untuk menciptakan
aplikasi yang bisa dijalankan pada
perangkat
Android.
Begitupun
dengan coding, kita tidak perlu menulis
kode program yang amat sangat
panjang, cukup dengan men-drag-anddrop seperti halnya menyusun puzzle.[3]
Pada alat ini dibutuhkan aplikasi
khusus (BlututKuarium). Aplikasi ini
dapat dibuat dengan inisialisasi sesuai
dengan program pada arduino. Melalui
app inventor yang dapat diakses secara
online maupun offline pada web
appinventor.mit.edu
HASIL
Setelah
semua
komponen
terpasang sesuai dengan diagram pada
Gambar 2 dan Gambar 3. Tahap
selanjutnya dilakukan re-cek, kemudian
pengujian terhadap alat dengan
menjalankannya. Kegiatan pengujian
dilakukan dengan mengamati setiap
output yang diberikan sesuai dengan
intruksi atau tidak. Untuk memperoleh
data dari kinerja alat yang telah dibuat,
berikut pemaparan hasil dari pengujian
alat:
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Hasil Pembuatan Software (Program
Pada Arduino)
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 7
OneWire
oneWire(ONE_WIRE_BUS);
Servo Servo1;
SoftwareSerial BT(0,1);
String readdata;
int servoPin = 3;
void setup() {
BT.begin(9600);
Serial.begin(9600);
Servo1.attach(servoPin);
sensors.begin();
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT); }
void loop() {
while (BT.available()){
delay(10);
char c = BT.read();
readdata += c;}
if (readdata.length() > 0) {
Serial.println(readdata);
if(readdata == "makan1x")
{Servo1.write(0);
delay(500);
Servo1.write(90);
delay(500);
delay(1000);}
else if(readdata == "makan2x")
{Servo1.write(0);
delay(500);
Servo1.write(90);
delay(500); }
else if(readdata == "6 jam")
{Servo1.write(0);
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

delay(21600000);
Servo1.write(90);
delay(500);}
else if(readdata == "8 jam")
{Servo1.write(0);
delay(28800000);
Servo1.write(90);
delay(500); }
else if (readdata == "clean on")
{ digitalWrite (2,HIGH);
delay (100);}
else if (readdata == "clean off")
{digitalWrite (2,LOW);
delay (100);}
else if (readdata == "cek suhu air")
{sensors.requestTemperatures();
Serial.print("Temperature air = \n");
Serial.print(sensors.getTempCByIn
dex(0));
Serial.print("\n"); delay(3000);}
Program
diatas
adalah
pemograman untuk arduino yang dibuat
melalui aplikasi Arduino IDE, sehingga
didapatkan output yang diingkan dan
dapat terhubung dengan jalur komunikasi
data bluetooth antara smartphone
android dan arduino
Hasil Pembuatan Software (Aplikasi
Android)
Aplikasi android (BlututKuarium) yang
digunakan untuk komunikasi data
bluetooth antara smartphone dengan
arduino dapat diamati pada Gambar 4.
Dan didalam aplikasi tersebut ada
beberapa fitur yang dapat digunakan
untuk pengiriman data.
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Gambar 5. Hasil Pembuatan Hardware
Hasil
Pengujian
Konektivitas
Bluetooth
Hasil dari pengujian konektivitas
bluetooth dengan jarak tertentu dan
benda dengan jenis yang berbeda
sebagai penghalang disajikan pada
Tabel 1.
Gambar 4. Hasil Pembuatan Aplikasi Android
Hasil Pembuatan Hardware
Hasil dari perancangan hardware
yang saling terintegrasi dengan arduino
sebagai mikrokontrolernya disajikan
pada Gambar 5. Alat ini memungkinkan
untuk dipasang dengan skala yang lebih
besar dan lebih banyak.

Tabel 1. Hasil Pengujian Konektivitas
Pada Jarak Tertentu
No.
Jarak
Status
Banyak
Bluetooth
Prengujian
1
0-10
Terhubung
5 kali
meter
2
10-20
Terhubung
5 kali
meter
3
20-30
Terhubung
5 kali
meter
4
>30
Terputus
5 kali
meter
Hasil percobaan diatas dapat
disimpulkan bahwa konektivitas dari
nirkabel bluetooth HC-05 adalah pada
jarak maksimum radius 30 m (Tabel 1).
Sehingga untuk instalasi sebaiknya tidak
melebihi dari jarak radius maksimum.
Beberapa
benda
dapat
memutuskan konektivitas dari bluetooth
(Tabel 2.). Sehingga untuk mendapatkan

Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

473

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

hasil yang maksimal dan meminimalkan
terjadinya errorsebaiknya dihindari
pemasangan instalasi pada benda-benda
seperti logam, beton, dan air.
Tabel 2. Hasil Pengujian Konektivitas
Dengan Penghalang
No.
Jenis
Persentase
Banyak
Penghalang Gangguan Pengujian
1
Logam
100%
10 kali
Terputus
2
Beton
80%
10 kali
Terputus
3
Kaca
100%
10 kali
Terhubung
4
Kayu
100%
10 kali
Terhubung
5
Plastik
100%
10 kali
Terhubung
6
Bahan
100%
10 kali
Sintetis
Terhubung
Hasil Pengujian Fitur pada Aplikasi
Fitur pada Tabel 3. yang dimaksud
adalah fitur yang tersedia pada aplikasi
android (BlututKuarium), sedangkan
outpunya adalah tindakan yang
dilakukan oleh arduino yang terhubung
dengan perangkat penunjang lainnya.
Setelah dilakukan percobaan pada fitur
dan pengamatan pada alat, semua
berfungsi dengan normal.
Tabel 3. Hasil Pengujian fitur pada
aplikasi
No.
Fitur
Status
Banyak
Pengujian
1
Fish Feed Berfungsi
10 kali
1x
2
Fish Feed Berfungsi
10 kali
2x
3 Timer 6 jam Berfungsi
10 kali
4 Timer 8 jam Berfungsi
10 kali
5
Clean On
Berfungsi
10 kali
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

No.

Fitur

Status

6
7

Clean Off
Cek Suhu
air

Berfungsi

Banyak
Pengujian
10 kali
10 kali

Berikut penjelasan tentang bagianbagian pada aplikasi BlututKuarium:
1. Fish Feed 1x = Untuk pemberian pakan
ikan dengan jumlah tertentu sebanyak 1
kali pemberian pakan
2. Fish Feed 2x = Untuk pemberian pakan
ikan dengan jumlah tertentu sebanyak 2
kali pemberian pakan
3. Timer 6 jam = Untuk pemberian pakan
ikan setiap 6 jam sekali
4. Timer 8 jam = Untuk pemberian pakan
ikan setiap 8 jam sekali
5. Clean On = Untuk menyalakan filter air
untuk membersihkan air
6. Clean Off = Untuk mematikan filter air
saat selesai digunakan membersihkan
air
7. Cek Suhu Air = Untuk mengecek suhu
air, kemudian ditampilkan pada layar
aplikasi BlututKuarium
8. Monitor = Untuk menampilkan data
yang dikirim dan diterima

Fitur ini dapat di gunakan berulang
kali kecuali fitur timer. Bila kita menekan
fitur timer, alat akan bekerja selama timer
berjalan. Untuk itu, jika kita ingin
menggunakan fitur lainnya harus
menekan tombol reset pada arduino.
SIMPULAN
Setelah dilakukan penelitian dari
pembuatan alat “Pemberian Pakan Ikan,
Pembersihan dan Monitoring Air Melalui
Smartphone (Android) via Bluetooth”.
Dapat disimpulkan bahwa alat ini dapat
diaplikasikan pada pemeliharaan ikan
dengan
media
akuarium
dan
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memungkinkan untuk dipasang pada
media lainnya karena pemasanganya
cukup mudah, dan jenis pakan yang
digunakan mikro/makro/serbuk pelet
kering, tidak dapat digunakan untuk
pakan basah. Bekerja dengan koneksi
bluetooth dengan jarak maksimum 30
meter. Dan fitur pada aplikasi
BlututKuarium juga berfungsi, sehingga
alat ini dapat melakukakan pemberian
pakan secara manual maupun dengan
timer dengan durasi 6 jam sekali dan 8
jam sekali, pembersihan air dan
memonitor suhu air yang semuanya
dilakukan secara otomatis melalui
smartphone.
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ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, berbagai penelitian telah
dilakukan untuk menunjang hasil riset yang kompleks. Saat ini, kontrol peralatan elektronik dapat
dilakukan dengan menggunakan perpaduan antara teknologi informasi dan komputasi yang
diterapkan di dalam rumah dengan mengandalkan efisiensi, otomasi perangkat, kenyamanan,
keamanan, dan penghematan perangkat elektronik atau biasa disebut dengan Smart Home. Pada
jenis koneksi router wifi rumah semua perangkat elektronik dapat dikendalikan hingga jarak 2000
meter, jika jenis koneksi hotspot dari android pengendali hanya dapat dikendalikan hingga jarak 30
meter. RFID dapat membaca tag jika diberi penghalang berupa kertas, plastik, dan duplex, tetapi
tidak dapat membaca tag jika diberi penghalang berupa besi dan aluminium.
Kata kunci: Arduino Uno, Blynk, Nodemcu, RFID, Smart Home.

ABSTRACT
Along with the development of increasingly rapid technology, various studies have been
varried cut to supporrt complex research result. At present, electronic equipment control can be
done by using a combination of informatic and computing technology that is applied in the home by
relying on efficiency, device automation, conveniece, security, and saving electronic devices of
commonly called Smart Home. In the type of home wifi router connection all electronic devices can
be controlled up to a distance of 2000 meters, if the type of hotspot connection from the Android
controller can only be controlled up to a distance 30 metes. RFID can read the tag if given a barrier
in the form of paper, plastic, and duplex, but cannot read the tag if given a barrier in the form of iron
and aluminium.
Keyword:
Arduino
Uno,
Blynk,
Nodemcu,
RFID,
Smart
Home.

PENDAHULUAN
Rumah atau biasa yang disebut
dengan papan merupakan salah satu
kebutuhan primer manusia. Seiring
dengan berkembanganya teknologi, saat
ini banyak sistem otomasi yang yang
diaplikasikan pada perangkat-perangkat
yang ada di dalam rumah. Di lain sisi,
kebutuhan manusia akan listrik sangat
tinggi. Bisa dikatakan bahwa, manusia
tidak dapat hidup dengan nyaman tanpa
listrik. Hampir seluruh perangkat rumah
tangga menggunakan listrik, seperti
kipas angin, kulkas, televisi, rice cooker,
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

dan lain sebagainya. Namun sangat
disayangkan, dengan adanya global
warming yang telah terjadi membuat
listrik terbilang mahal. Berbagai riset
telah dilakukan untuk menghemat
konsumsi listrik salah satu diantaranya
adalah kompleks perumahan yang
menerapkan teknologi smart home yang
bertujuan untuk lebih mengefisiensikan
pemakaian listrik di rumah. Pada sistem
Smart Home penggunaan listrik akan
diatur sedemikian rupa sehingga
meningkatkan efisiensi penggunaan
listrik.
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Untuk mengaktifkan perangkat
elektronik yang ada di rumah biasanya
perlu menekan suatu tombol atau saklar.
Hal ini, kadang membutuhkan waktu
yang tidak efisien. Penggunaan tombol
atau saklar juga membutuhkan suatu
aksi seperti menuju ke tempat tombol
atau saklar itu berada yang tentunya
memerlukan waktu dan tenaga lebih.
Ditambah lagi, apabila kondisi seseorang
tersebut tidal memungkinkan untuk
melakkan kegiatan fisik, seperti para
difabel atau kondisi badan seseorang
tersebut yang lelah maupun sakit, hal
tersebut merupakan sesuatu yang sulit
dilakukan. Dengan memperhatikan
kondisi seseorang yang telah disebutkan,
maka
dilakukan
pengembangan
terhadap kemudahan penggunaan
peralatan dalam rumah yang biasa
disebut rumah cerdasatau smarthome.
Rumah Cerdas (Smart Home) adalah
aplikasi gabungan antara teknologi dan
pelayanan yang dikhususkan pada
lingkungan rumah dengan fungsi tertentu
yang bertujuan meningkatkan keamanan,
efisiensi dan kenyamanan penghuninya.
Sistem smart home biasanya terdiri dari
perangkat monitoring, perangkat kontrol
dan otomatis ada beberapa perangkat
yang dapat di akses menggunakan
komputer [1]. Pendapat lain mengatakan
bahwa, rumah pintar (Smart Home)
merupakan sebuah aplikasi yang
dirancang dengan berbantuan komputer
yang akan memberikan kenyamanan,
keamanan dan penghematan energi
yang berlangsung secara otomatis
sesuai dengan kendali pengguna dan
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terprogram melalui komputer pada
gedung atau tempat tinggal kita [2].
Pada pengembangan sistem smart
home, masukan sebagai perintah untuk
unit kontrol smarthome didasarkan pada
sensor sehingga dihasilkan sistem
otomasi dalam pengendalian peralatan
rumah dengan kontrol yang sangat kecil
atau bahkan tidak melakukan kontrol
sama sekali dari user atau manusia
penghuni rumah.Seperti halnya, lampu
ruangan akan menyala secara otomatis,
kipas angin akan bekerja sesuai dengan
kondisi suhu ruang dan perangkat
pengusir nyamuk akan bekerja secara
otomatis [3].
Pada hakikatnya, rumah berfungsi
sebagai tempat untuk beristirahat setelah
beraktivitas, dan bercengkrama bersama
keluarga. Namun pada era seperti saat
ini, realitasnya sering kali rumah hanya
dijadikan tempat tidur pada malam hari
dan ditinggal pemiliknya pada pagi hari
sehingga membuat rumah dalam
keadaan kosong atau tidak berpenghuni
dalam waktu yang cukup lama. Dengan
keadaan rumah yang sering ditinggal
oleh pemiliknya, membuat rumah rentan
terhadap bahaya, baik itu bahaya
keamanan maupun keslamatan terhadap
barang-barang yang ada dalam rumah.
Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus
pencurian dan kebakaran pada rumah
kosong yang ditinggal pemiliknya [4].
Sibuknya pemilik rumah untuk menjaga
dan merawat rumah tersebut membuat
peralatan-peralatan
listrik
yang
terpasang menjadi cepat rusak dan
boros energi, seperti lampu yang sering
dinyalakan pada saat pemilik rumah
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meninggalkan rumah dengan maksud
agar rumah tidak terihat kosong
sehingga rumah aman dari pencurian,
namun kenyataannya hal ini tidak
berpengaruh terhadap aksi pencurian.
Fakta yang ada di lapangan
menunjukkan bahwa sudah banyak
perumahan yang menggunakan konsep
smart home dalam desainnya. Dimana
setiap pemilik rumah nantinya akan
medapatkan sebuah PIN pribadi untuk
mengakses perangkat elektronik di
rumah mereka. Konsep samrt home tidak
hanya mendukung gaya hidup yang lebih
praktis, aman, dan nyaman, tetapi juga
menjadikan penggunaan listrik lebih
efisien dan tepat guna, karena
disesuaikan dengan jadwal dan
kebiasaan pemilik rumah. Selain itu
dalam segi edukasi, smart home
membuat masyarakat tidak buta akan
teknologi yang sedang berkembang saat
ini. Di kota-kota besar tentunya smart
home dapat diterapkan lebih optimal
dibanding daerah terpencil. Faktornya
jelas, yaitu di kota-kota besar ditunjang
oleh berbagai infrastruktur seperti
jaringan listrik, jaringan internet yang
lebih stabil.
METODE
Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif, karena
melakukan pengamatan pada projek
guna mengumpulkan data-data berupa
angka yang diperlukan dalam penelitian.
Tahapan Penelitian
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Penelitian ini dilakukan berdasarkan
tahapan-tahapan
penting
yang
dikerjakan dengan berorientasikan
kepada indikator keberhasilan dalam
menghubungkan RFID dengan Arduino
dan lampu teras, lampu dalam, lampu
garasi dan pintu garasi dengan module
wifi Nodemcu. Adapun diagram alur
ditunjukan pada Gambar 1.
MULAI
Studi Literatur
Pengumpulan Alat dan
Bahan
Penentuan Komponen
Pembuatan Dan
Perancangan Alat
Pengaturan Sistem
Tidak
Pengujian
Alat
Ya
Analisis DanPembahasan
SELESAI

Gambar 1 Diagram Alir Tahapan
Penelitian
Berikut ini merupakan penjelasan
dari diagram alur tahapan penelitian:
1. Studi Literatur, melakukan pencarian
terhadap berbagai sumber tertulis,
baik berupa buku, artikel, jurnal, atau
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dokumen-dokumen lain yang relevan
dengan permasalahan yang dikaji.
2. Setelah melakukan studi literatur,
langkah
selanjutnya
adalah
pengumulan alat dan bahan yang
akan digunakan untuk membuat
projek.
3. Selanjutnya adalah penentuan letak
komponen-komponen pada projek.
4. Setelah melakukan langkah penentuan
komponen, tahapan yang harus
dilakukan
selanjutnya
adalah
pembuatan dan perancangan projek.
Mulai dari memotong duplex dan
menyusunnya menjadi prototype
rumah sampai dengan pemasangan
Arduino Uno, Nodemcu, RFID pada
bearboard serta pemasangan jalurjalur menggunakan kabel female to
female.
5. Setelah selesai pembuatan dan
perancangan projek, hal selanjutnya
yang harus dikerjakan adalah
pengaturan
sistem,
maksudnya
adalah membuat program yang akan
dipload pada projek. Program tersebut
dibuat pada software Arduino IDE.
6. Setelah program diupload pada projek,
perlu dilakukan pengujian alat, apakah
program sudah sesuai dengan
rancangan sebelumnya atau belum.
Selain itu pada pengujian alat, kita
dapat melihat apakah komponenkomponen yang disusun telah berada
pada tempat yang sesuai dan tidak
mengganggu komponen lain atau
belum.
7. Jika pada tahap pengujian alat sudah
sesuai
dengan
rancangan
sebelumnya (YA), maka dapat
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melajutkan ke tahap berikutnya yaitu
analisis dan pembahasan. Pada tahap
ini, dilakukan pengujian terhadap
beberapa komponen yang terpasang
misalnya
pengujian
terhadap
Nodemcu dan RFID. Dimana pada
pengujian Nodemcu tersebut, terdapat
dua indikator yang digunakan yaitu
Wifi rumah dan hotspot dari hp.
Analisis
dilakukan
dengan
menggunakan jarak 1-2000 m apakah
dalam rentan jarak sedemikian, projek
akan tetap memberikan respon yang
diinginkan atau tdak. Jadi pada tahap
analisis dan pembahasan ini, kita
dapat mengetahui jarak paling jauh
yang dapat dijangkau projek untuk
memberikan respon yang diinginkan.
8. Jika pada tahap pengujian alat belum
sesuai
dengan
rancangan
sebelumnya atau tedapat beberapa
hal yang masih tidak sesuai (TIDAK),
maka dapat kembali ke tahapan
pembuatan dan peracangan alat dan
dilanjutan ke tahap selanjutnya,
maksudnya
adalah
melakukan
pemeriksaan ulang semua yang ada
pada tahap tersebut. Hal ini
memungkinkan ditemukannya sedikit
langkah yang terlewat, baik komponen
yang tidak terpasang dengan tepat
(longgar pada bearboard) maupun
yang lainnya.
9. Setelah data-data sudah terkumpul
dalam
tahap
analisis
dan
pembahasan
maka
berakhirlah
tahapan penelitian.
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Alat dan Bahan
Dalam
perencanaan
dan
pembuatan
sistem smart home
menggunakan arduino uno dan module
wifi nodemcu, perancangan perangkat
keras meliputi pembuatan model
pemasangan RFID, buzzer, lampu led
putih, merah dan hijau, motor servo serta
peletakan power supply, arduino uno dan
nodemcu. Bahan yang digunakan
meliputi:
a. Perangkat Keras
1. Arduino Uno
2. Nodemcu
3. Power Supply 5V DC
4. RFID RC522
5. Motor servo
6. Buzzer
7. Bearboard
8. Lampu led merah
9. Lampu led hijau
10. Lampu led putih
b. Software yang digunakan untuk
pembuatan sistem:
1. Arduino IDE 1.8.5 digunakan
untuk memprogram yang akan
ditanamnkan pada Arduino Uno
dan Nodemcu
Perancangan Hardware
Dalam perancangan hardware
ditunjukan pada Gambar 2.

Gambar 2 Perancangan Hardware
Dalam perancangan hardware
diatas dimana pemasok listrik pada
nodemcu adalah power supply dengan
tegangan output sebesar 5V yang
dihubungkan ke pin Vin pada module wifi
nodemcu agar alat bisa bekerja dengan
semestinya, karena output dari nodemcu
sebesar 3V sedangan motor servo
membutuhkan input sebesar 5V sehingga
harus menggunakan power supply.
Berikut ini merupakan tabel yang
menjelaskan lebih detail sambungan
antar komponen [5].
Tabel 1. Sambungan komponen ke
Nodemcu
No
1
2
3
4
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Nama
Komponen.
LED Teras
LED
Ruang
Tamu
LED
Garasi
Servo
Garasi

PIN
+
+
+
+
sinyal

Disambungkan ke
pin Nodemcu
D0
GND
D1
GND
D2
GND
5V
GND
D8
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Tabel 2. Sambungan komponen ke
Arduino Uno
No

Nama
Komponen.

1

RFID

2

LED Hijau

3

LED
Merah
Buzzer

4

Servo
Pintu

Disambungkan
PIN
ke pin Arduino
Uno
3.3 V
3.3 V
RST
D9
GND
GND
MISO
D12
MOSI
D11
SCK
D13
SDA
D10
+
D5
GND
+
D4
GND
+
D2
GND
+
5V
GND
sinyal
D3

Desain Miniatur Rumah
Desain posisi power supply, lampu,
RFID, motor servo, arduino uno dan
nodemcu ditunjukan pada Gambar 3
sampai dengan Gambar 5.

Gambar 3 Desain miniatur rumah tampak
depan
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Gambar 4 Miniatur rumah tampak
samping

Gambar 5 Miniatur rumah ketika fitur
smarthome diaktifkan
Pada gambar tersebut dapat
diketahui bahwa yang dapat dikontrol
yaitu lampu teras, lampu dalam, lampu
garasi, dan motor servo untuk membuka
pintu garasi. Sedangkan motor servo
pintu rumah dikontrol oleh RFID berbasis
Arduino Uno.
Pengujian Alat
Untuk sistem nodemcu, dimulai
dengan menghubungkan nodemcu
dengan wifi rumah agar terhuung ke
server blynk
selanjutnya android
terhubung ke server blynk dengan
aplikasi blynk menggunakan data
internet, setelah terhubung langkah
selanjutnya pilih perintah apa yang ingin
dikendalikan, lampu teras, lampu dalam,
lampu garasi atau membuka pintu garasi.
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Untuk perancangan sistem pada
nodemcu ditunjukan pada Gambar 6.
MULAI
Perintah On/Off
Nodemcu

Aplikasi Blynk

Untuk sistem RFID, dimulai dengan
menghubungkan RFID ke Arduino Uno,
selanjutnya melakukan scanning ID pada
e-ktp atau RFID Card maupun RFID Tag,
langkah selanjutnya mendekatkan e-ktp
ke RFID, jika ID terdaftar maka lampu
hijau akan menyala dan buzzer berbunyi
sehingga
pintu
terbuka.
Untuk
perancangan sistem pada RFID
ditunjukan pada Gambar 7.

Tidak
MULAI
Koneksi
Berhasil

Scan ID pada RFID

Ya
Lampu menyala dan
Motor Servo bergerak

SELESAI

Gambar 6 Perancangan Sistem Pada
Nodemcu
Berikut ini merupakan penjelasan dari
diagram alur perancangan sistem pada
Nodemcu:
1. Perintah ON/OFF akan diproses ke
dalam Nodemcu,
jika perintah
tersebut
telah
didefinisikan
sebelumnya maka akan masuk ke
dalam aplikasi blynk.
2. Apabila koneksi berhasil maka lampu
akan menyala hijau dan motor servo
akan bergerak sehingga akan
membuka pintu garasi.
3. Apabila koneksi belum berhasil, maka
akan kembali ke proses dalam apikasi
blynk. Dan akan terus diproses
sampai koneksi berhasil
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Tidak

Tampilkan ID Tag

Jika ID
terdaftar
Ya
Motor servo terbuka
SELESAI

Gambar 7 Perancangan Sistem Pada
Nodemcu
Berikut ini merupakan penjelasan dari
diagram alur tahapan perancangansistem
pada RFID:
1. Langkah awal adalah melakukan scan
E-KTP
pada
RFID
dengan
menggunkan software Arduino IDE.
2. Apabila berhasil, maka akan muncul ID
E-KTP pada Arduino IDE dan ID
tersebut dapat di copy ke progam
Arduino yang telah dibuat. Jika ID
tidak terdeteksi, maka disarankan
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untuk mencari E-KTP lain dan
melakukan scan ulang sampai ID EKTP terdeteksi.
3. Setelah itu, upload progam ke Arduino
IDE lalu lakukan pengujian pada
projek. Jika berhasil maka motor
servo akan terbuka dan otomatis pintu
rumah akan terbuka.

No.
1
2
3
4
5

Gambar 8 Tampilan Aplikasi Blynk
HASIL
Hasil Pengujian Nodemcu
Pada pengujian lampu teras, lampu
dalam, lampu garasi, dan motor servo
garasi meggunakan nodemcu dilakukan
sebanyak 5 kali pengujian dengan jarak 1
meter hingga 2000 meter dengan kondisi
menggunakan koneksi wifi rumah atau
router dan menggunakan hotspot dari
android pengendali.
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Tabel 3. Hasil Pengujian Nodemcu
Jarak 1-2000 Meter
Jarak Jenis Kondisi Kondisi
Koneksi Lampu Pintu
Garasi
1 – 20 Wifi
On
On
Meter Rumah
Hotspot On
On
21 – 40 Wifi
On
On
Meter Rumah
Hotspot Off
Off
41 –
Wifi
On
On
160 Rumah
Meter Hotspot Off
Off
161 – Wifi
On
On
1000 Rumah
Meter Hotspot Off
Off
1001
Wifi
On
On
–
Rumah
2000 Hotspot Off
Off
Meter

Dalam hasil percobaan Nodemcu
dilakukan sebanyak 5 kali pengujian yang
ditampilkan Tabel 3 dimana dari hasil
percobaan terdapat dua jenis koneksi
yaitu menggunakan koneksi wifi rumah
atau router dan hotspot dari android
pengendali. Pada jarak 1-20 meter lampu
dapat menyala dan pintu dapat membuka
serta menutup dengan baik pada jenis
koneksi wifi rumah maupun hotspot.
Pada jarak 40-2000 jenis koneksi wifi
rumah, lampu dan pintu dapat bekerja
dengan baik. Sedangkan jenis koneksi
hotspot dari android pengendali, lampu
dan pintu tidak dapat dikendalikan,
mengingat jarak maksimal hotspot untuk
menjangkau area hanya mencapai radius
25-30 meter tergantung dari tipe sistem
wifi pada android [6]. Sehingga semua
peralatan elektronik dapat dikendalikan
melalui android selama nodemcu
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terhubung dengan wifi dan android
pengendali terhubung dengan jaringan
data agar dapat tersambung ke server
dari aplikasi blynk.
Hasil Pengujian RFID
Pada pengujian RFID berbasis
Arduino Uno dilakukan sebanyak 5 kali
pengujian
dengan
kondisi
jenis
penghalang yang berbeda-beda dengan
tujuan melihat pengaruh tag dari setiap
kondisi. Setiap tag akan dilakukan
pengujian dengan dihalangi lima bahan
yaitu kertas, plastik, duplex, besi dan
aluminium.
Tabel 4. Hasil Pengujian RFID Dengan
Penghalang
No.
Jenis
Kondisi RFID
Penghalang
1
Kertas
Terbaca
2
Plastik
Terbaca
3
Duplex
Terbaca
4
Besi
Tidak Terbaca
5
Aluminium
Tidak Terbaca
Dari hasil pengujian dilakukan pada
jarak 5cm dengan ketebalan penghalang
yang berbeda-beda dari masing-masing
bahan. Dari hasil pengujian disimpulkan
bahwa RFID Tag dapat terbaca ketika
penghalangnya berupa kertas, plastik,
duplex dan cermin, namun tidak dapat
terbaca apabila diberikan penghalang
besi dan aluminium.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil perancangan dan
analisa sistem yang dirancang, maka
kesimpulan dari prototype smart home
yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Dalam Perancangan prototype smart
home menggunakan Aplikasi Blynk dan
nodemcu sebagai pengendali lampu
serta pintu garasi dan menggunakan
RFID sebagai pengendali pintu rumah.
Lampu dapat dengan mudah
dinyalakan dan dimatikan serta pintu
garasi juga dengan mudah dibuka dan
ditutup dimana saja selagi nodemcu dan
android pengendali terhubung dengan
jaringan internet agar tersambung ke
server dari aplikasi blynk, sehingga lebih
mudah dalam penggunaannya.
Sistem
pembuka
pintu
menggunakan RFID, tag RFID untuk
membuka pintu bisa menggunakan e-ktp
sehingga selain e-ktp pemilik rumah atau
yang tidak terdaftar dalam sistem RFID
akan ditolak atau pintu tidak akan
membuka. RFID tidak dapat terbaca
apabila diberi penghalang berupa besi
dan aluminum.
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ABSTRAK
Salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam
menangani krisis Iingkungan adalah dengan melakukan pelestarian lingkungan, dalam hal
ini yakni melakukan penghijauan. Pelestarian lingkungan merupakan sebuah upaya dalam
menangani permasalahan yang timbul pada suatu kawasan. Pada kegiatan ini pelestarian
lingkungan diterapkan dengan konsep penghijauan yaitu dengan memanfaatkan lahan
kosong yang terletak di kawasan Desa Kalanganyar. Kegiatan ini merupakan salah satu
bentuk dari program pengabdian kepada masyarakat. Konsep penghiajuan dilakukan
dengan cara pembuatan taman desa (ruang terbuka hijau skala desa). Kegiatan
penghijauan ini diharapkan dapat memicu rasa kepedulian warga masyarakat desa untuk
selalu peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan adanya penghijauan ini diharapkan
warga tidak membuang sampah sembarangan, terutama diruang terbuka. Selain untuk
dijadikan sebagai lokasi penghijauan, taman desa juga dijadikan sebagai tempat untuk
penyerapan air hujan disekitar Desa Kalanganyar.
Kata Kunci: Desa Kalanganyar, Pelestarian Lingkungan, Penghijauan, Taman Desa
ABSTRACT
One of the important activities that must be carried out conceptually in dealing with
environmental crises is to carry out environmental conservation, in this case by reforesting.
Environmental conservation is an effort in dealing with problems that arise in a region. In
this activity, environmental conservation is applied with the concept of reforestation,
namely by utilizing vacant land located in the Kalanganyar Village area. This activity is a
form of community service program. The concept of appraisal is done by creating a village
park (village green open space). This reforestation activity is expected to trigger a sense of
concern for villagers to always care about the environment. With this reforestation, it is
expected that residents will not litter, especially in open spaces. In addition to being used
as a reforestation location, the village park is also used as a place for absorption of
rainwater around Kalanganyar Village.
Keywords: Environmental Conservation, Greening, Kalanganyar Village, Village Park
PENDAHULUAN
Salah satu kegiatan penting yang
harus dilaksanakan secara konseptual dalam
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

menangani krisis lingkungan adalah dengan
melakukan pelestarian lingkungan. Kondisi
kota-kota ataupun pedesaan yang sedang
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berkembang dan mengalami alih fungsi
ruang untuk kawasan terbangun tentunya
membutuhkan konsep penghijauan [1].
Perkembangan perkotaan dan pedesaan
dalam beberapa dekade terakhir ini
mengalami peningkatan yang sangat pesat.
Meningkatnya tingkat perekonomian pada
wilayah perkotaan dan pedesaan bersinergis
dengan tingkat pembangunan yang ada di
wilayah tersebut. Keadaan saat ini
menunjukan bahwa lahan-lahan perumahan
baik di desa dan perkotaan mengalami
penyusutan. Hanya pada daerah-daerah
pedesaan tertentu yang jauh dari jangkauan
perkotaan yang masih memiliki lahan
pekarangan yang dapat dimanfaatkan untuk
budidaya tanaman obat keluarga (TOGA) [2].
Desa Kalanganyar merupakan salah satu
desa yang ada di Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo. Seiring dengan
perkembangan zaman dan pertumbuhan
penduduk semakin padat mengakibatkan
densifikasi penduduk dan perkembangan
pemukiman yang cepat dan tidak terkendali
[3]. Upaya penghijauan merupakan salah
satu penyelamatan lingkungan akibat
adanya pertambahan jumlah penduduk yang
begitu cepat di kota ini. Kegiatan
penghijauan pun dilakukan secara merata
sampai dengan tingkat kelurahan [4].
Menurut Hakim [5], ada beberapa
manfaat dari adanya penghijauan, antara
lain: memberi kesegaran, kenyamanan dan
keindahan
lingkungan,
memberikan
lingkungan yang bersih dan sehat bagi
penduduk kota, daun, bunga dan buah,
sebagai tempat hidup satwa dan plasma
nutfah, sebagai resapan air guna menjaga
keseimbangan tata air dalam tanah,
mengurangi
aliran
air
permukaan,
menangkap dan menyimpan air, menjaga
keseimbangan tanah agar kesuburan tanah
tetap terjamin, sirkulasi udara dalam kota,
dan sebagai tempat sarana dan prasarana
kegiatan rekreasi. [5], juga memberikan
gambaran bahwa penghijauan sangat
bermanfat bagi pengembangan kota, antara
lain sebagai penunjang keindahan (estetika)
dan mempertinggi kualitas ruang kehidupan
lingkungan. Hal ini juga terjadi di Kelurahan
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Serengan. Jika dikaitkan dengan pendapat
diatas, maka ada beberapa kesamaan terkait
motif dari masyarakat di Kelurahan
Serengan melakukan penghijauan , antara
lain: masyarakat melakukan hijuan kota
untuk menambah nilai ekologi maupun
estetika pada ruang hunian mereka, alasan
untuk mendapatkan nilai ekonomi, serta
alasan lainnya adalah untuk menjalankan
kewajiban karena merupakan program
pemerintah.
Desa Kalanganyar merupakan salah
satu desa yang ada di Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo yang cukup aktif dalam
mendukung program pengabdian masyarkat.
Meningkatnya perubahan alih fungsi lahan
mendorong masyarakat untuk melakukan
penghijauan [3]. Berdasarkan hasil
pengamatan dilapangan, desa Kalanganyar
mengalami
beberapa
permasalahan
lingkungan, salah satunya yaitu terdapat
beberpa lahan kosong yang hanya
dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan
sampah sementara (TPS) meskipun dalam
skala kecil atau serta lahan yang tidak
dimanfaatkan atau hanya dibiarkan begitu
saja [6]. Kebutuhan akan tempat tinggal
menjadi faktor penyebab adanya alih fungsi
lahan. Hal ini kemudian berimplikasi pada
terjadinya permasalahan utama di Desa
Kalanganyar, yaitu semakin berkurangnya
ruang untukpenghijauan Desa.
Menyikapi keadaan yang begitu
krodit, masyarakat Desa Kalanganyar
bersama
dengan
tim
pengabdian
masyarakat, telah berhasil mengubah wajah
desa yang minim akan penghijauan menjadi
kawasan yang hijau dan tampak asri.
Kenyataan dilapangan yang berupa
permukiman padat hunian dengan jalan yang
sempit tidak menghalangi masyarakat
setempat untuk berinovasi, salah satunya
melalui kegiatan penghijauan. Masyarakat di
Desa Kalanganyar ini telah melakukan
alternatif peningkatan ruang hijau desa
melalui penghijauan dengan memanfaatkan
lahan-lahan
kosong
yang
tidak
termanfaatkan sebelumnya, penghijauan
pekarangan di halaman rumah, penghijauan
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melalui media pot, serta berbagai bentuk
penghijauan lainnya [7].
Warga Desa Kalanganyar cukup
antusias dalam kegiatan penghijauan jauh
sebelum program pemerintah masuk.
Penghijauan pekarangan biasa dilakukan
oleh masyarakat Desa Kalanganyar dengan
memanfaatkan sisa-sisa lahan atau di sekitar
pagar rumah penduduk [6]. Awal mula dari
gagasan ini adalah adanya keprihatinan
warga setempat akan keadaan lingkungan
hunian mereka yang semakin panas akibat
padatnya bangunan. Sehingga pada tahun
2016 warga mulai berinisiatif untuk
menanam tanaman hias disela-sela halaman
masing-masing.
Kegiatan
pengabdian
masyarakt ini bertujuan untuk mengkaji
tentang
keterlibatan
warga
Desa
Kalanganyar dalam upaya melakukan
pelestarian
lingkungan
dengan
memanfaatkan beberapa lahan kosong yang
tersedia di kawasan Desa Kalanganyar.
Adapun sasaran untuk mencapai tujuan dari
program pengabdian masyarakat tersebut,
adalah: 1). Mengkaji tentang persepsi
masyarakat terhadap lingkungan huniannya,
2). Mengkaji tentang persepsi masyarakat
terhadap kondisi ruang hijau di Desa
Kalanganyar, 3). Mengkaji tentang preferensi
masyarakat melakukan penghijauan, 4).
Mengkaji tentang peran stakeholder dalam
upaya-upaya penghijauan, serta 5). Mengkaji
tentang bentuk keterlibatan masyarakat
dalam upaya penghijauan.
Manfaat yang dapat diambil dari
program pengabdian masyarakat ini adalah
sebagai berikut: 1). Memberikan kontribusi
dalam pengembangan teori perencanaan
dan pembangunan desa khususnya terkait
upaya penghijauan pada kawasan desa. 2).
Memberikan gambaran secara nyata bahwa
kegiatan penghijauan merupakan tanggung
jawab semua pihak, baik itu pemerintah,
masyarakat, maupun stakeholder terkait. 3).
Dapat digunakan sebagai masukan untuk
mengevaluasi
kebijakan-kebijakan
pembangunan pemerintah desa, khususnya
di Desa Kalanganyar menyangkut upaya
penghijauan melalui bentuk kemitraan
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pemerintah dan
patnership).

swasta

(publik-private

METODE
Keberhasilan
program
pemanfaatan lahan pekarangan atau
pelestarian
lingkungan
tentunya
dirasakan langsung oleh warga desa
sekitar, salah satu kegiatan yang bias
diterapkan
adalah
dengan
memanfaatkan lahan untuk dijadikan
sebagai tanaman TOGA. Tanaman
TOGA dapat dijadikan sebagai salah
satu komoditi karena iklim dan
daerahnya yang cocok untuk menanam
TOGA [8]. Pelaksanaan ini dilakukan
pada
saat
kegiatan
KKN-PPM
Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA)
Surabaya di Desa Kalanganyar,
Kecamatan Sedati Kabuaten Sidoarjo.
Tempat
pelaksanaan
program
penghijauan berada di RT 02 tepat di
samping SDN Kalanganyar. Objek pada
pelaksanaan kegiatan penghijauan ini
adalah lahan kosong yang dulunya
menjadi tempat pembuangan sampah
oleh warga sekitar.
Adapun langkah-langkah dalam
pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai
berikut:
1. Tahap Perencanaan
a. Melakukan survey tempat lokasi
Survey
lokasi
dilaksanakan
beberapa tahap, tahap awal yaitu
mencari
tempat
yang
memungkinkan untuk dilakukan
pehijauan. Ada beberapa lokasi
yang memungkinkan dilakukannya
penghijauan. Pertama di TPU
Kalanganyar dan kedua ditempat
pembuangan sampah depan SDN
Kalanganyar. Dari dua tempat
tersebut, maka diputskan untuk
dilakuakn penghijauan di depan
SDN Kalanganyar. Tempat tersebut
dijadikan sebagai percontohan
untuk
dilakukan
programpenghijauan.
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b. Membuat Desain Taman
Desain dibuat oleh salah satu
anggota KKN PPM UNIPA
Surabaya diamana kebetulan
berasal dari Prodi Perencanaan
Wilayah dan Kota.
2. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan
kegiatan
program
penghijauan dilakukan di depan SDN
Kalanganyar.
Dalam
proses
pelaksanaannya, warga masyarakat
sangat antusias dalam mengerjakan
penghijauan tersebut. Pelaksanaan
program penghijauan dibantu oleh
mahasiswa UNIPA Surabaya yang
sedang melakukan kegiatan KKN-PPM
di Desa Kalanganyar. Pembuatan
taman hijau desa berlangsung selama
8 hari.
3. Tahap Observasi
Tahap observasi yang dilakukan dalam
pelaksanaan program kegiatan ini
dengan
menggunakan
format
pengamatan yang telah disediakan.
Hal-hal yang diamati adalah bagaimana
reaksi masyarakat sekitar dalam hal
kepedulian terhadap lingkungan.
4. Tahap Refleksi
Tahap refleksi meliputi prosesanalisis
hasil program penghijauan dan
penyusunan rencana perbaikan untuk
program penghijauan yang telah
selesai dilaksanakan.
a. Mencatan hasil pengamatan
b. Mengevaluasi hasil pengamatan
c. Menganalisis tingkat kepeudlian
warga sekitar lokasi penghijauan
d. Membuat
perbaiakan
dalam
menanggulangi permasalahan atau
kekurangan yang ada dalam
program kegiatan penghijauan.

HASIL
Program penghijauan merupakan
salah satu program utama dari kegiatan
pengabdian masyarakat melalui kegiatan
KKN-PPM. Kegiatan ini merupakan
program yang dilaksanakan oleh
mahasiswa KKN-PPM UNIPA Surabaya.
Sebelum
terjadinya
pelaksanaan
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program penghijauan lokasi penghijauan
sendiri dulunya merupakan sebuah lahan
yang digunakan oleh warga masyarakat
sekitar sebagai tempat pembuangan
sampah.
Sebelum terjadinya pelaksanaan
kegiatan
penghijauan
ini,
rasa
kepedulian
masyarakat
terhadap
kelestarian lingkungan sangatlah minim,
dari hal itu menjadikan keterlantaran
lahan yang sebetulnya merupakan lahan
yang strategis namun lahan ini menjadi
lahan kritis yang dikarenakan oleh
minimya kepedulian akan kelestarian
lingkungan. Sebelumnya lahan ini
termasuk tempat pembuangan sampah
dan pembakaran sampah oleh warga
sekitar terutama SDN Kalanganyar.
Karna lahan tersebut sering dibuat
tempat peristihatan orangtua yang
hendak menjempput anaknya sehingga
tidak etis apabila tempat pembuangan
sampah dipake untuk tempat tunggu bagi
orang tua yang akan menjemput
anaknya sekolah. Maka dari itu
Mahasiswa KKN PPM UNIPA Surabaya
berinisiatif untuk membuat tempat tunggu
yang lebih nyaman.
Program pembuatan taman ini
sendiri di laksanakan dengan cara
bekerjasama dengan warga masarakat
sekitar yang harapannya bisa memicu
tumbuhnya rasa kepedulian masyarakat
terhadap lingkungan sekitar. Setelah
program ini terlaksana lahan yang
dulunya kritis sekarang menjadi ruang
terbuka hijau dan nyaman untuk dilihat,
dan untuk perawatan selanjutnya peserta
KKN-PPM 2018 menyerahkan kepada
kader lingkungan Desa Kalanganyar.
Kajian
Bentuk
Keterlibatan
Masyarakat Dalam Upaya Penghijauan
Di Desa Kalanganyar
Partisipasi masyarakat sering
diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan
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kesamaan anggota masyarakat dalam
suatu kegiatan tertentu baik secara
langsung maupun tidak langsung, sejak
dari gagasan, perumusan kebijakan,
pelaksanaan program dan evaluasi.
Partisipasi secara langsung berarti
anggota masyarakat tersebut ikut
memberikan bantuan tenaga dalam
kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan
partisipasi tidak langsung dapat berupa
sumbangan pemikiran, pendanaan dan
material yang diperlukan [9]. Menurut
Cohen dan Uphoff [10], pengertian
partisipasi adalah keterlibatan aktif
masyarakat dalam proses pengembilan
keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan
hasil dan evaluasi. Pengertian partisipasi
lainnya didefinisikan oleh [11] sebagai
peluang untuk ikut menentukan
kebijaksanaan pembangunan serta
peluang ikut menilai hasil pembangunan.
Penghijauan adalah salah satu
kegiatan
penting
yang
harus
dilaksanakan secara konseptual dalam
menangani
krisis
lingkungan.
Penghijauan dalam arti luas adalah
segala daya untuk memulihkan,
memelihara dan meningkatkan kondisi
lahan agar dapat berproduksi dan
berfungsi secara optimal, baik sebagai
pengatur tata air atau pelindung
lingkungan [1]. Menurut Manan, S [12],
Penghijauan adalah suatu usaha
menanami lahan-lahan kritis, baik dari
segi hidroorologis, fisik, teknis maupun
sosial ekonomi, dengan jenis tanaman
tahunan atau perumputan, serta
pembuatan bangunan pencegah erosi
tanah di areal yang tidak termassuk areal
hutan negara. Menurut Malau, Fadmin
Prihatin [13], penghijauan sangat
dibutuhkan
untuk
menciptakan
lingkungan yang sejuk, segar, nyaman
dan sehat. Namun, dalam pelaksanaan
penghijauan masih acapkali ditemukan
hal yang tidak tepat sasaran sehingga
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

aksi penghijauan yang dilakukan kurang
(tidak) menghasilkan manfaat yang besar
atau
maksimal.
Banyak
faktor
menyebabkan pelaksanaan penghijauan
itu tidak tepat sasaran. Dari banyak
faktor itu dapat dikelompokkan menjadi
dua kelompok besar yakni faktor non
teknis dan faktor teknis.
Bentuk Keterlibatan masyarrakat
Desa Kalanganyar dalam kegiatan
pelestarian lingkungan adalah masyarkat
terlibat langsung dalam hal pembebasan
dan pembersihan lahan untuk dijadikan
taman, pembangunan berbagai macam
fasilitas taman, mentumbang beberapa
bibit tanaman serta penanaman
tanaman. Selain itu keberlanjutan dari
kegiatan ini yaitu masyarkat Desa
Kalanganyar
berkomitmen
untuk
menjaga dan merawat taman desa
tersebut dan mungkin aka nada
perkembangan kedepannya.
Analisis
Bentuk
Keterlibatan
Masyarakat Dalam Upaya Penghijauan
Di Desa Kalanganyar
1. Analisis Persepsi Masyarakat
Terhadap Lingkungan Huniannya
Dari hasil analisis ditemukan
bahwa alasan tinggal warga di Desa
Kalanganyar, yaitu karena alasan untuk
menempati rumah warisan, alasan
karena lingkungan masih asri, alasan
karena dekat dengan tempat kerja, serta
alasan harga lahan yang masih murah.
Jika
dikaitkan
dengan
aktivitas
bermukim, maka pendapat [14]
mengenai
pertimbangan
yang
mempengaruhi preferensi bermukim
perlu
diperhatikan
mengingat
perkembangan suatu kawasan sangat
dipengaruhi oleh preferensi orang untuk
mengakses kawasan tersebut. Hal ini
telah terjadi di Desa Kalanganyar seiring
dengan
munculnya
keinginan
masyarakat untuk tinggal karena alasan
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dekat dengan tempat kerja mereka.
Alasan seseorang untuk tinggal di suatu
kawasan, antara lain adalah harga lahan
atau rumah yang terjangkau kemampuan
ekonomi, akses lokasi, kelengkapan
sarana
dan
prasarana,
biaya
transportasi, jarak lokasi bermukim ke
lokasi kerja dan pusat aktivitas, kondisi
fisik lingkungan sekitar, estetika dari
arsitektur dan kawasan, serta kondisi
sosial dan lingkungan [11]. Keterbatasan
ruang perkotaan yang sifatnya statis
menyebabkan terjadinya alternatif alternatif dalam mencari kebutuhan
ruang untuk tempat tinggal dan akan
merambah pada lahan-lahan kosong di
luar pusat kota sehingga membentuk
suatu
konsentrasi
baru
[14].
Ketersediaan lahan yang terbatas telah
menyebabkan semakin terdesaknya
area-area kosong yang ada di Desa
Kalanganyar berubah menjadi kawasan
terbangun.
Kenyamanan Hunian. Sebanyak
52% responden berpendapat bahwa
Desa Kalanganyar sudah tidak
nyaman/panas. Hal ini dikarenakan
Desa Kalangayar berada di dekat pantai.
Dari beberapa nasasumber juga
disebutkan
bahwa
lingkungan
hunianmereka sekarang ini sudah terasa
panas. Mereka beralasan bahwa
kelurahan ini dulunya cukupsejuk, akan
tetapi karena banyaknya pendatang
mengakibatkan banyak lahan-lahan
persawahan yang beralih fungsi menjadi
hunian warga. Ketidaknyamanan juga
dapat dilihat dari tingkat keleluasaan
aksesibilitas yang ada di Desa
Kalanganyar ini. Hal ini adalah salah satu
alasan mereka mengatakan bahwa
lingkungan hunian mereka tidak nyaman.
Sebanyak 32% menyatakan masih
nyaman. Warga merasa nyaman karena
memang hanya dilingkungan tersebut
mereka mempunyai properti. Faktor
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

ekonomi
merupakan
penyebab
masyarakat mau menerima keadaan
mereka, sehingga mereka tetap merasa
nyaman untuk tinggal di Desa
Kalanganyar ini.
Sebanyak 18%
menyatakan biasa saja. Sebagian
masyarakat menilai tingkat kenyamanan
di Desa Kalanganyar ini biasa saja, hal
ini karena dari awal mereka datang
keadaannya sudah demikian sehingga
mereka merasa tidak ada perubahan
yang terjadi. Hal ini berbeda dengan
yang dialami oleh sebagian warga yang
sudah bertahun-tahun tinggal, pasti
mereka bisa melihat perbedaan antara
lingkungan mereka yang dulu dengan
yang sekarang ini. Mahalnya harga lahan
dipusat kota mendorong kepentingan
masyarakat untuk bermigrasi kepinggiran
kota. Pertumbuhan penduduk akibat
urbanisasi telah memacu perkembangan
wilayah kota yang menyebar dan
memicu konsentrasi-konsentrasi aktivitas
perkotaan yang baru yang didukung
dengan meningkatnya wilayah yang
memiliki ciri kekotaan [15].
Analisis
Preferensi
Masyarakat
Melakukan Penghijauan
Menurut Hakim [5], ada beberapa
manfaat dari adanya penghijauan, antara
lain: memberi kesegaran, kenyamanan
dan keindahan lingkungan, memberikan
lingkungan yang bersih dan sehat bagi
penduduk kota, daun, bunga dan buah,
sebagai tempat hidup satwa dan plasma
nutfah, sebagai resapan air guna
menjaga keseimbangan tata air dalam
tanah, mengurangi aliran air permukaan,
menangkap dan menyimpan air,
menjaga keseimbangan tanah agar
kesuburan tanah tetap terjamin, sirkulasi
udara dalam kota, dan sebagai tempat
sarana dan prasarana kegiatan rekreasi.
Hakim [5] juga memberikan gambaran
bahwa penghijauan sangat bermanfat
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bagi pengembangan kota, antara lain
sebagai penunjang keindahan (estetika)
dan mempertinggi kualitas ruang
kehidupan lingkungan. Jika dikaitkan
dengan pendapat di atas, maka ada
beberapa kesamaan terkait motif dari
masyarakat di Desa Kalanganyar
melakukan penghijauan, antara lain:
masyarakat melakukan hijuan desa
untuk menambah nilai ekologi maupun
estetika pada ruang hunian mereka,
alasan untuk mendapatkan nilai
ekonomi, serta alasan lainnya adalah
untuk menjalankan kewajiban karena
merupakan program pemerintah.
1. Penghijauan
untuk
ekologi kawasan.

menambah

Menurut pandangan masyarakat,
penghijauan dapat dijadikan sebagai
suatu sarana untuk menurunkan suhu
udara dilingkungan mereka yang cukup
panas akibat kepadatan bangunan yang
cukup padat. Upaya penghijauan desa
dapat dijadikan sebagai paru-paru desa
yang dapat memberikan perlindungan
terhadap angina, debu, sinar matahari,
bunyi dan lain-lain. Selain itu
penghijauan dapat dijadikan sebagai
resapan air hujan, sehingga persediaan
air tanah tetap terjamin [16]. Air hujan
yang tidak meresap ke dalam tanah akan
mengalir di atas permukaan tanah. Aliran
air ini juga mempunyai energi tertentu.
Makin curam dan panjang lereng tempat
air mengalir, makin besar energinya.
Energi kinetik aliran ini akan mengelupas
permukaan tanah, yaitu yang disebut
erosi permukaan [17]. Aliran air
permukaan dapat pula menyebabkan
terbentuknya alur pada permukaan tanah
yang disebut erosi alur.
2. Penghijauan
untuk
estetika kawasan.

menambah

Menurut Pandangan Masyarakat,
penghijauan
dapat
menambahkan
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

kualitas estetika dan dimensi manusia
dengan desain lingkungan untuk
penciptaan
ruang
yang
lebih
menyenangkan. Penghijauan dapat
meningkatkan permeabilitas ruang untuk
menjaga keseimbangan yang kosong
dan massa untuk kontras visual dalam
lingkungan bangunan rumah yang ada.
Masyarakat juga berpendapat bahwa
lingkungan yang hijau dan asri akan
menambah
nilai
estetika
suatu
lingkungan yang akan berdampak pada
kesehatan jiwa [17].
3. Penghijauan
untuk
program pemerintah.

mendukung

Menurut Pandangan Masyarakat,
Kegiatan
penghijauan
adalah
tangungjawab
bersama
antara
pemerintah,
masyarakat,
swasta,
maupun
pihak
terkait
lainnya.
Pemerintah sebagai pemangku kebijakan
berkewajiban untuk menyelenggarakan
program-program bagi masyarakat.
Masyarakat sendiri bisa berperan
sebagai subyek maupun obyek dari
kebijakan pemerintah khususnya terkait
penghijauan di skala basis [17].
4. Penghijauan untuk menambah nilai
ekonomi.
Menurut Pandangan Masyarakat,
penghijauan sebagai sumber produk
yang bisa dijual atau untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia, seperti
tanaman bunga, buah, daun, sayur
mayur. Untuk warga yang memiliki
pekarangan sempit mereka lebih suka
untuk memilih jenis tanaman hias
maupun tanaman obat (TOGA) [17].
Penghijauan dengan tanaman keras
dapat diambil kayu maupun buahnya.
seperti mangga, jambu, matoa dan
tanaman lainnya adalah tanaman
penghijauan pilihan warga di Desa
Kalanganyar.
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Analisis Peran Stakeholder Dalam
Upaya-Upaya Penghijauan
Keberadaaan stakeholder yang
terdiri dari Pemerintah Kota, Pemerintah
Kelurahan, Lembaga Pendidikan (UNIPA
Surabaya) telah berkontribusi besar
membantu perkembangan kegiatan
penghijauan
di
wilayah
studi.
Berdasarkan
hasil
pengamatan
dilapangan yang telah dilakukan,
diketahui peran peran masing-masing
stakeholder tersebut:

pelatihan
pengolahan
sampah
organik dan anorganik kepada
kelompok
Pengelola
Sampah
Pemerintah desa juga telah mengajak
masyarakat
untuk
melakukan
penanaman pohon dilingkungan
masing-masing sehingga menambah
ruang hijau privat dan melaksanakan
pagar hijau dengan menanami
tanaman hijau dan jika tetap
mempertahankan pagar hijau harus
dilengkapi tanaman merambat.

1. Peran Pemerintah Kota.
Dalam kegiatan penghijauan yang
telah
dilaksanakan
di
Desa
Kalanganyar,
Pemerintah
Kota
Sidoarjo banyak membantu dari segi
perencanaan maupun pelaksanaan.
Dari segi perencanaan, Pemerintah
Kota telah melibatkan masyarakat
mengenai
konsep-konsep
penghijauan
melalui
berbagai
kegiatan pemberdayaan masyarakat
dalam upaya-upaya penghijauan. Dari
sisi pelaksanaan Pemerintah Kota
banyak berperan dalam pembiayaan
untuk pembangunan fisik, seperti
pada pembuatan tamantaman kota,
pengadaan bibit untuk turus/jalur hijau
jalan dan penghijauan publik lainnya.

3. Peran Lembaga Non Pemerintah.
Salah satu Lembaga Non Pemerintah
yang ada di Desa Kalanganyar
adalah Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD) dalam hal
ini adalah ibu-ibu PKK dan kelompok
karangtaruna. Beberapa hal yang
dapat dilakukan LPMD Desa
Kalanganyar
dalam
upaya
penghijauan di Desa Kalanganyar
antara lain: Mendorong dan/atau
menfasilitasi proses pembelajaran
masyarakat untuk memecahkan
masalah yang berhubungan dengan
penyediaan ruang hijau. Kegiatan ini
dapat berupa pemberian pelatihan
kepada desa lain dan/atau yang
terkait hijauan desa, maupun dengan
proses diskusi dan seminar.

2. Peran Pemerintah Kelurahan.
Pemerintah Desa Kalanganyar telah
berperan dalam pengembangan
kapasitas warga terkait penghijauan
lingkungan melalui peningkatan
ketrampilan usaha di bidang terkait,
seperti: pelatihan tentang budidaya
tanaman hias dan pupuk organik
kepada warga desa, pelatihan
tentang budidaya tanaman jarak,
tanaman buah, dan sayuran.
Pelatihan konservasi air tanah,
pembuatan lubang biopori dan

4. Peran UNIPA Surabaya.
Adapun komunitas yang aktif dalam
kegiatan penghijauan di Desa
Kalanganyar adalah UNIPA Surabaya
telah menempatkan mahasiswanya
untuk melakukan pemberdayaan
masyarakat melalui kegiatan KKNPPM, dimana salah satu program
yang akan dibawakan ke desa adalah
pelestarian
lingkungan
dengan
melakukan penghijauan. Dalam
upaya
penghijauan
di
Desa
Kalanganyar, mahasiswa UNIPA
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Surabaya, sangat mambantu warga
terutama ibu-ibu dan anak usia
sekolah mengenal penghijauan
lingkungan dengan cara bercocok
tanam dilingkungan masing-masing
serta lahan untuk dijadikan sebagai
taman desa. Adapun yang telah
dilkuakan komunitas ini antara lain
adalah program kampung hijau dan
kegiatan berkebun di sekolah.
Mahasiswa UNIPA Surabaya telah
melakukan
pendampingan
masyarakat dalam membangun
kampung hijau, penanaman dan
perawatan tanaman langka, serta ikut
serta dalam pengembangan ruang
hijau desa dengan sistem roof
garden. Mahasiswa UNIPA juga telah
membantu
masyarakat
Desa
Kalanganyar dalam pembuatan
taman obat keluarga (TOGA).
SIMPULAN
Berdasarkan kegiatan yang telah
selesai dilaksanakan ada beberapa
kesimpulan yang dapat diambil
diantarannya adalah:
1. Masyarakat Desa Kalanganyar cukup
andil dalam mensukseskan kegiatan
pelestarian lingkungan. Hal ini
ditunjukan dengan adanya bentuk
partisipasi atau keterlibatan masyarakat
dalam pelestarian lingkungan.
2. Analisis persepsi masyarakat terhadap
lingkungan huniannya menunjukan
bahwa sebanyak 52% masyarakat
berpendapat bahwa Desa Kalanganyar.
sudah tidak nyaman/panas, 32%
menyatakan masih nyaman dan 18%
menyatakan biasa saja.
3. Adanya
keterlibatan
beberpa
stakeholder seperti peran pemerintah
kota, pemerintah kelurahan, lembaga
non pemerintah dan UNIPA Surabaya
yang ikut mensukseskan kegiatan
pelestarian lingkungan.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

PROTOTIPE MANAJEMEN BEBAN OTOMATIS
PADA SISTEM TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH 1 PHASA
Muhammad A’an Auliq1, Chairul Sholeh2
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember
Email: aan.auliq@unmuhjember.ac.id
ABSTRAK

Penggunaan tenaga listrik saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang mendasar bagi
masyarakat modern, bukan hanya pada industri dan perkantoran saja, tetapi juga pada
perumahan. Masalah pada distribusi tenaga listrik adalah daya yang dikonsumsi tidak boleh
melebihi pembatas arus yang dipasang karena bertambahnya beban menyebabkan naiknya arus.
Akan timbul masalah jika kontinuitas suplai tenaga listrik dari PLN padam yang disebabkan beban
lebih (overload), yang akan berakibat aktifitas tersebut terhenti. Padamnya suplai tenaga listrik dari
PLN yang disebabkan beban lebih (overload) menyebabkan para pengguna peralatan listrik rugi
waktu dan biaya. Tujuan penelitian yaitu membuat alat yang dapat memanajemen beban listrik
secara otomatis sehingga kerusakan peralatan elektronik yang disebabkan beban lebih
(overload) ini bisa berkurang. Metode yang digunakan yaitu pengembangan sensor arus dan
sensor tegangan yang menggunakan Mikrokontroller AT89S51 sebagai sistem kontrolnya.. Hasil
pengujian menunjukkan pengujian pada setiap titik menunjukkan bahwa ada hubungan yang linier
antara arus yang diukur dengan keluaran pada setiap titik. Jika ada group beban yang sudah
dipadamkan tetapi tampilan ampere meter masih menunjukkan 2.00 maka group beban lain akan
dipadamkan dalam waktu tunda 60 detik, sampai tampilan ampere meter menunjukkan angka
dibawah 2.00.
Kata kunci: Prototipe, Sensor, Manajemen, Tegangan Rendah.
ABSTRACT
The use of electricity now has become a basic requirement for modern society, not only in
industry and offices, but also in housing. The problem with the distribution of electricity is that the
power consumed must not exceed the current limiting installed because the increase in load
causes the current to rise. Problems will arise if the continuity of electricity supply from PLN goes
out due to overload, which will result in the activity stalled. The outage of electricity supply from
PLN due to overload (over load) causes the users of electrical equipment to lose time and costs.
The purpose of the research is to make a tool that can manage electrical loads automatically so
that damage to electronic equipment caused by overload can be reduced. The method used is the
development of a current sensor and a voltage sensor that uses the AT89S51 microcontroller as its
control system. The test results show that testing at each point shows that there is a linear
relationship between the current measured by the output at each point. If there are groups of loads
that have been extinguished but the ampere meter display still shows 2.00 then another load group
will be extinguished in a 60 second delay, until the ampere meter display shows a number below
2.00.
Keyword : Prototype, Sensor, Management, low Voltage
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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PENDAHULUAN
Masalah pada distribusi tenaga
listrik adalah daya yang dikonsumsi tidak
boleh melebihi pembatas arus yang
dipasang karena bertambahnya beban
menyebabkan naiknya arus. Selama
kontinuitas suplai tenaga listrik untuk
perangkat elektronik terjamin, pemakai
akan bisa menikmatinya dengan
nyaman. Namun akan timbul masalah
jika kontinuitas suplai tenaga listrik dari
PLN padam yang disebabkan beban
lebih (over load), yang akan berakibat
aktifitas tersebut terhenti.
Padamnya suplai tenaga listrik
dari PLN yang disebabkan beban lebih
(over load) menyebabkan para pengguna
peralatan listrik rugi waktu dan biaya.
Efek dari listrik padam mendadak yang
disebabkan beban lebih (over load) ini
bisa merusak alat-alat elektronik. Kasus
pemakaian listrik melebihi daya lazim
ditemukan pada pelanggan PLN skala
rumahan atau industri kecil.
Dengan permasalahan over load
pada pembebanan tersebut maka dalam
penelitian ini mencoba merencanakan
dan membuat alat yang memenuhi
persyaratan secara teknis dan ekonomis
yaitu ”Prototipe Manajemen Beban
Otomatis Pada Sistem Tenaga Listrik
Tegangan Rendah 1 Phasa”.
Alat tersebut diharapkan mampu
memanajemen daya listrik secara
otomatis. Alat ini juga diharapkan mampu
memberikan
peringatan
kepada
pelanggan listrik tentang penggunaan
daya listriknya.
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METODE
Perancangan
prototipe
manajemen beban otomatis pada sistem
tenaga listrik tegangan rendah 1 phasa
ini menggunakan sensor arus ACS712.
Keluaran
sensor
arus
ACS712
digunakan sebagai masukan Analog to
Digital Converter (ADC) 0809. ADC0809
berfungsi sebagai pengubah isyarat
analog keluaran dari ACS712 menjadi
isyarat digital sebagai masukan
mikrokontroller.
Mikrokontroller
berfungsi
menampilkan
nilai
arus
dan
memerintahkan circuit breaker untuk
menyalakan dan memadamkan salah
satu atau semua group beban biasa
supaya arus yang keluar tidak melebihi
setting arus.
Counter &
Auto
Recloser

Supply
Tenaga
Listrik

Beban
Biasa
Sensor Arus

Circuit
Breaker
Beban
Utama

Kontrol

Proses
(AT89S51)

Penampil
(7Segment)

Gambar 1. Blok Diagram Sistem
Prinsip kerja secara umum alat
yang direncanakan dan yang dibuat.
Sensor arus mendeteksi terjadinya
kenaikan atau penurunan arus. Sensor
arus memberikan sinyal pada ADC
(AnalogtoDigitalConverter)
yang
selanjutnya masuk pada mikrokontrol
AT89S51 untuk menampilkan nilai arus
pada penampil (display 7segment) [1].
Sensor arus juga memberikan
sinyal pada mikrokontrol AT89S51 untuk
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memerintahkan circuitbreaker (CB) perlu
tidaknya melakukan pelepasan beban.
Daerah beban yang dilepas didasarkan
pada tingkat kepentingan bebannya,
beban yang kurang penting (biasa) akan
dilepas lebih dulu.
Pada saat terjadi pelepasan
beban,
autorecloser
akan
memerintahkan circuitbreaker (CB) untuk
menyambung kembali beban yang telah
dilepas. Jika sampai 3 kali terjadi
penyambungan dan pelepasan, maka
beban tersebut akan dilepas terus
sampai ada reset manual.
Prototipe ini menggunakan Sensor
Hall effect dari Allegro dengan ukuran
yang relatif kecil. Aliran arus listrik yang
mengakibatkan medan magnet yang
menginduksi bagian dynamic offset
cancellation dari ACS712.
Bagian dynamic offset cancellation
dari ACS712 dikuatkan oleh amplifier
dan melalui filter sebelum dikeluarkan
melalui kaki 6 dan 7, modul tersebut
membantu
penggunaan
untuk
mempermudah instalasi arus ini ke
dalam sistem.

tegangan ini berupa rangkaian pembagi
tegangan. Tegangan yang dihasilkan
masih berupa sinyal sinusoidal.
Tegangan ini akan diteruskan ke input
rangkaian penyearah.
6V

1K
1N4001

PLN

1K VOut
0V

10uF

Gambar 3. Rangkain Sensor Tegangan
Analog
To
Digital
(ADC)
digunakan untuk mengkonversi besaran
analog menjadi besaran digital yang
dimengerti oleh mikrokontroler. ADC
yang digunakan adalah ADC 0809 dari
National Semiconductor. ADC tipe ini
merupakan komponen akuisisi data
dengan 8 bit A/D converter, 8 bit channel
multiplexer dan kompatibel dengan
control logika mikroprosessor. Dengan
adanya fasilitas 8 channel multiplexer
memungkinkan untuk mengakses secara
langsung 8 buah sinyal atau masukan
analog.

+ V Supply
Ke PLN
10K

10K
+
LM324
-

ACS712
Ke CB

10K
1nF

10K

+
LM324
-

Ke
ADC0809

10K
10K

190K

VR50K
- V Supply

Gambar 2. Rangkaian Sensor Arus
Sensor tegangan berfungsi untuk
mendeteksi tegangan jala-jala listrik
setiap saat. Hal ini diperlukan untuk
mengukur tegangan setiap saat. Sensor
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Gambar 4. Rangkain Proses ADC0809
Rangkaian
rangkaian yang

kontrol
adalah
berfungsi untuk
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menampilkan nilai arus dan memberikan
perintah pada circuit breaker untuk on
atau off salah satu atau semua group
beban.

12V
Dari
Recloser

Dari
Counter

Dari
Timer

RCB

SENSOR
ARUS
PLN

1N4001
RCB
RCB
BEBAN

0V

Gambar 7. Rangkaian Circuit Breaker

Gambar 5. Rangkaian Kontrol

Recloser
berfungsi
untuk
menormalkan kembali saat terjadi
pelepasan beban dari circuit breaker,
dengan waktu tunda sekitar 60 detik.
+ V Supply
VR100K

Relay 12V

10K
1N4001
+
LM741
-

Ke CB
RAR

5K
1K

10K

BD139

Dari CB
1000uF
- V Supply

Gambar 6. Rangkaian Penampil 7
Segment
Pada perancangan alat ini, circuit
breaker adalah susunan dari beberapa
relay yang berfungsi untuk memadamkan
dan menyalakan salah satu atau semua
group beban melalui perintah dari
mikrokontroller AT89S51 atau recloser
dan counter.
Relay yang digunakan adalah
relay DPDT (Double Pole Double Throw)
dengan tegangan koil 12V dan tahanan
koil 400Ω. Relay DPDT (Double Pole
Double Throw) mempunyai dua saklar
(kutub) dengan dua arah.
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Gambar 8. Rangkaian Recloser
Counter
berfungsi
untuk
menghitung terjadinya pelepasan oleh
circuit breaker jika sudah terjadi
pelepasan beban sebanyak tiga kali
maka beban tersebut akan dilepas terus
menerus sampai ada reset manual.
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terjadinya kenaikan dan penurunan arus
yang disebabkan oleh bertambah atau
berkurangnya beban.
Tabel 1. Hasil Pengujian Sensor Arus

No.
Gambar 9. Rangkaian Counter
SENSOR
ARUS

SENSOR
TEGANGAN

A

PLN

TAMPILAN
7SEGMENT
BEBAN 1
Circuit
Breaker
&
Recloser

BEBAN 2

Tegangan
Keluaran
(VDC)
0,00
0,53
1,22
1,48
1,66
1,86
1,98
2,14
2,32
2,43

Arus Terukur
(A)

1
2
3
4
5
V 6
7
8
9
10

0,0
0,2
0,5
0,8
1,1
1,3
1,6
1,9
2,1
2,4

BEBAN 3

Tabel 2. Hasil Pengujian Sensor
Tegangan

BEBAN 4

Gambar 10. Pengujian Rangkaian
keseluruhan
Prosedur pengujian ini dilakukan
dengan cara beban (lampu pijar)
ditambahkan secara bertahap. Instrumen
yang dibutuhkan adalah: (1) ampere
meter AC, (2) multimeter dan (3) lampu
pijar 15 W sebanyak 10 buah, 60 W
sebanyak 10 buah dan 100 W sebanyak
5 buah.
Hasil
Hasil
pengujian
rangkaian
sensor arus dapat dilihat dari Tabel 1.
Dari tabel tersebut terlihat bahwa
rangkaian sensor arus ini bekerja dengan
baik. Rangkaian ini mendeteksi
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

No.

Tegangan
Primer
(VAC)

Tegangan Sekunder
/ Setelah Penyearah
(VDC)

Vout
Pembagi
Tegangan
(VDC)

1
2
3

225
200
180

6
5,5
5

3
2,75
2,5

Hasil pengujian rangkaian sensor
tegangan dapat dilihat dari Tabel 2. Dari
tabel tersebut terlihat bahwa tegangan
primer (tegangan dari PLN) setara
dengan tegangan setelah melalui
penyearah, apabila tegangan primer
mengalami penurunan maka tegangan
sekunder juga mengalami penurunan.
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Tabel 3. Hasil Pengujian Penampil 7
segment
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dari Tabel 4 memperlihatkan hasil
pengujian rangkaian keseluruhan. Timer
akan On saat arus yang terukur telah
Tegangan (Volt)
Terukur
Tampilan mencapai 2,1 Ampere. Pada saat
berarti
timer
telah
220
224 timerOn
220
224 memerintahkan circuitbrekaer untuk
220
224 melakukan pelepasan beban dengan
220
224 waktu tunda 60 detik.

Arus (A)
Terukur Tampilan
0,0
0,00
0,2
0,12
0,5
0,32
0,8
0,69
1,1
0,98
1,3
1,28
1,6
1,68
1,9
1,88
2,1
2,08
2,4
2,28

220
220
220
220
220
220

224
224
224
224
224
224

Hasil
pengujian
rangkaian
penampil 7 segment dapat dilihat dari
Tabel 3. perbedaan antara arus yang
terukur dengan tampilan 7 segment pada
Tabel 3 disebabkan oleh input offset
voltage dari op-amp LM324 yang yang
mencapai 1 V, terjadi ketidak
seimbangan pada kedua terminal
inputnya 7 mV sehingga berpengaruh
pada outputnya.
Tabel 4. Pengujian Rangkaian Keseluruhan
Beban
Lamp
No
u
(W)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
60
120
180
240
300
360
420
480
540

Arus
Teruku
r
(A)

Tampilan
Arus

Teganga
n Terukur
(V)

Tampilan
Teganga
n

Statu
s
Timer

0,0
0,2
0,5
0,8
1,1
1,3
1,6
1,9
2,1
2,4

0,00
0,12
0,32
0,69
1,98
1,28
1,68
1,88
2,08
2,28

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

224
224
224
224
224
224
224
224
224
224

Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
On
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Tabel 5. Pengujian Rangkaian tampilan 7
segment
Arus
Tampilan
%
No. Terukur
Error
Arus
Error
(A)
1
0,0
0,00
0,00 0,00
2
0,2
0,12
0,08 0,67
3
0,5
0,32
0,18 0,56
4
0,8
0,69
0,11 0,16
5
1,1
0,98
0,12 0,12
6
1,3
1,28
0,02 0,02
7
1,6
1,68
0,08 0,05
8
1,9
1,88
0,02 0,01
9
2,1
2,08
0,02 0,01
10
2,4
2,28
0,12 0,05
Error Rata-rata
0,075 1,65
Dari hasil perhitungan didapatkan
bahwa alat ukur yang dibuat ini memiliki
kelas 2,5. Golongan dari kelas 1,5, 2,5,
dan 5 berarti alat ukur ini dipergunakan
pada panel-panel yang tidak begitu
memperhatikan presisi dan ketelitian.
Alat ukur ini dapat dipergunakan di
laboratorium untuk pengukuran yang
tidak memerlukan ketelitian yang tinggi.
Simpulan
➢ Pengujian pada setiap titik menunjukkan
bahwa ada hubungan yang linier antara
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➢

➢

➢

➢

➢

arus yang diukur dengan keluaran pada
setiap titik.
Penggunaan ADC dengan output 7segment mempermudah mikrokontroller
untuk membaca dan menampilkan
outputnya.
Pada saat tampilan ampere meter
menunjukkan 2.00 maka salah satu
group beban akan dipadamkan dalam
waktu tunda 60 detik.
Jika ada group beban yang sudah
dipadamkan tetapi tampilan ampere
meter masih menunjukkan 2.00 maka
group beban lain akan dipadamkan
dalam waktu tunda 60 detik, sampai
tampilan ampere meter menunjukkan
angka dibawah 2.00.
Alat ukur pada prototipe ini memiliki
klasifikasi kelas 2,5 yang artinya dapat
dipergunakan di laboratorium untuk
pengukuran yang tidak terlalu tinggi
ketelitiannya.
Rangkaian counter dalam perancangan
ini tidak bisa secara optimal mengcounter terjadinya pelepasan dan
penormalan pada circuit breaker karena
adanya bouncing pada kontak relay
peng-counter.

Saran
➢ Perlu adanya penyempurnaan pada
rangkaian amplifer sensorarus sehingga
rangkaian ini bisa menampilkan nilai arus
yang lebih teliti.
➢ Untuk memperbaiki performa kerja dari
perancangan ini perlu adanya perubahan
dalam rangkaian counter-nya baik pada
hardware
atau
padaprogrammikrokontrollerAT89S51.
Perubahan pada hardware dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya bouncing
pada kontak relay peng-counter.
Perubahan pada program dimaksudkan
untuk jika terjadi bouncing pada kontak
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

relay peng-counter maka mikrokontroller
tidak
meng-counter
atau
mengabaikannya.
➢ Untuk mendapatkan daya keluaran yang
besar maka relay pada circuit breaker
bisa diganti dengan relay yang
mempunyai kemampuan hantar arus
besar.
➢ Untuk mendapatkan ampere meter yang
bisa mengukur lebih dari 2 ampere maka
program pada mikrokontroler AT89S51
bisa dimodifikasi untuk mendapatkan
keluaran yang diinginkan.
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Artikel Ilmiah hasil Riset

ANALISIS ASPEK TEKNIS DAN EKONOMIS HASIL PRODUK
PENGEMBANGAN LAMPU RUMAH BERBASIS
MIKROKONTROLER ARDUINO
Trismawati¹, Achmad Fatahilah², Tri Prihatiningsih³
Jurusan Teknik Industri, Universitas Panca Marga Probolinggo 67271, Indonesia1,2,3
trismawati@upm.ac.id¹

ABSTRAK
Hasil produk dari perancangan dan pengembangan lampu rumah berbasis mikrokontroler
arduino adalah produk Fathlamp yaitu produk lampu LED yang dapat di kontrol dengan jarak jauh
menggunakan smartphone android sebagai sakelar dengan memanfaatkan jaringan wifi. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui aspek teknis terhadap produk dan aspek ekonomis penggunaan
energi listrik untuk produk fathlamp. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan
dengan cara menganalisis dari segi teknis dan ekonomis terhadap produk fathlamp berdasarkan
atribut yang sudah diketahui dari hasil survey konsumen tentang produk lampu rumah yang ada
dimasyrakat antara lain desain, penggunaan energi, kecerahan cahaya, bahan dan perawatan.
Dalam hal analisis penggunaan energi listrik lampu, pada penelitian ini akan menggunakan metode
pengukuran secara langsung menggunakan alat KWH Meter dan yang dihitung adalah tingkat
efisiensi dari penggunaan produk Fathlamp. Penelitian dilakukan dengan cara mencatat
penggunaan energi listrik untuk penerangan pada sebuah ruang. Lampu di ruang tersebut
dihidupkan selama 8-10 jam setiap hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Fathlamp
mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi dibandingkan jenis lampu TL dalam hal konsumsi energi
listrik dan secara ekonomi penggunaan produk Fathlamp dapat menghemat biaya sebesar 50%
per bulan.
Kata kunci : energi listrik, lampu TL, fathlamp.
ABSTRACT
The product results from the design and development of Arduino microcontroller-based
home lights are Fathlamp products, which are LED lighting products that can be controlled remotely
using an Android smartphone as a switch using a wifi network. This study aims to determine the
technical aspects of the product and the economical aspects of the use of electrical energy for the
Fathamp product. This research is a case study conducted by analyzing the technical and
economic aspects of fathlamp products based on the attributes that are already known from the
results of consumer surveys about existing home lighting products in the community including
design, energy use, brightness, materials and maintenance. In terms of analyzing the use of
electrical energy lamps, this study will use the measurement method directly using a KWH Meter
device and what is calculated is the level of efficiency of the use of Fathlamp products. The
research was conducted by recording the use of electrical energy for lighting in a room. The lights
in the room are turned on for 8-10 hours every day. The results showed that Fathlamp products
had a high level of efficiency compared to TL lamp types in terms of electrical energy consumption
and economically the use of Fathlamp products could save costs by 50% per month.
Keywords : electrical energy, TL lights, fathlamp.
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi saat ini
mendorong manusia untuk terus berpikir
kreatif, tidak hanya menggali penemuanpenemuan
baru
tapi
juga
memaksimalkan
kinerja
dalam
pemakaiannya [1]. Penghematan energi
listrik terus dilakukan untuk mengurangi
pemakaian energi yang berlebihan dan
mengantisipasi semakin berkurangnya
persediaan energi listrik pada saat ini.
Lampu LED merupakan suatu terobosan
produk baru yang hemat energi, selain
itu penggunaan lampu led memiliki umur
yang relatif lebih lama [2]. Berdasarkan
survey
yang
sudah
dilakukan,
masyarakat mengharapkan suatu produk
lampu yang awet dalam penggunaannya
dan hemat energi. Seberapa besar
penghematan yang dihasilkan oleh
pemakaian lampu LED dibandingkan
dengan penggunaan lampu TL di dalam
suatu ruangan inilah yang menjadi bahan
penelitian.
Obyek pada penelitian ini adalah
hasil perancangan dan pengembangan
produk lampu rumah yaitu produk lampu
fathlamp. Produk lampu fathlamp adalah
produk lampu hasil penelitian yang
tombol on-off menggunakan smartphone
android dengan memanfaatkan jaringan
wifi berbasis mikrokontroler arduino.
Kegiatan yang dilakukan adalah
melakukan penelitian tentang aspek
teknis dan ekonomis terhadap produk
lampu fathlamp dibandingkan dengan
lampu TL yang terpasang dalam suatu
ruangan. Penelititan dilakukan untuk
mendapatkan
penjelasan
secara
terperici kajian teknis terhadap lampu
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

fathlamp berdasarkan pengamatan
langsung dan mendapatkan hasil
pengukuran daya listrik serta konsumsi
energi listrik dari produk fathlamp dengan
lampu TL.
METODE
Tempat penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian ini,
peneliti mengambil tempat penelitian
dirumah peneliti di Jl. Musi perumahan
Mahameru jingga Blok I-3 Kelurahan
Jrebeng Lor, Kota Probolinggo.
Metode penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui aspek teknis produk dan
efisiensi penggunaan lampu Fathlamp.
Beberapa tahapan yang dilakukan pada
penelitian ini adalah:
a. Pengamatan langsung
Pengamatan dilakukan secara
langsung untuk mengetahui aspek teknis
pada produk dari desain bentuk produk
sampai penggunaan produk.
b. Pengukuran langsung
Konsumsi energi listrik secara riil
dihitung dengan memasang Kwh meter
di sebuah rumah penelitian. Pengukuran
dilakukan mulai 5 November 2018
sampai dengan 7 November 2018,
dengan menggunakan 2 jenis lampu
yaitu lampu TL dan Fathlamp.
c. Analisis Perhitungan Konsumsi Energi
Listrik
Perhitungan simulasi konsumsi
energi listrik dilakukan dengan langkah
sebagai berikut:
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1. Menghitung konsumsi energi listrik
pada kondisi lampu saat ini (lampu
TL)
2. Menghitung konsumsi energi listrik
lampu fathlamp
3. Membandingkan kedua lampu untuk
mendapatkan lampu yang paling
efisien
HASIL PENELITIAN
Analisis Teknis
Analisis teknis yang akan dibahas
pada penelitian ini yaitu tentang atribut
yang diinginkan oleh konsumen, antara
lain desain, bahan, kecerahan dan
konsumsi energi dari produk lampu
Fathlamp.
a. Analisis desain dan bahan produk
lampu Fathlamp
Pada desain produk lampu
Fathlamp sangat sederhana dimana
desain produk lampu berbentuk kerucut
dengan tutup lampu yang berbentuk
setengah lingkaran. Desain produk
lampu Fathlamp dapat dilihat pada
gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1. Produk Fathlamp
Pada wadah lampu di desain
berongga garis dengan tujuan agar
udara dapat masuk ke dalam wadah
lampu sehingga rangkaian lampu yang
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

ada didalam wadah tidak cepat panas
yang diakibatkan dari aliran listrik dalam
pemakaiannya, terdapat 18 rongga yang
ada di wadah lampu.
Penutup lampu juga dapat di
bongkar pasang dengan cara memutar
penutup dengan
wadah
lampu.
Tujuannnya adalah untuk memudahkan
pengguna dalam hal perawatan baik itu
dalam pembersihan lampu ataupun
dalam perbaikan lampu apabila terjadi
kerusakan. Peneliti juga sengaja memilih
bahan wadah lampu yang terbuat dari
plastik mika dengan tujuan produk bisa
awet dan tidak mudah pecah.
b. Analisis kecerahan cahaya produk
lampu Fathlamp
Kuat cahaya atau fluks cahaya
dengan satuan lumens merupakan
jumlah
total
cahaya
tanpa
memperhatikan arah. Lumen adalah
satuan terang gelapnya cahaya, dimana
semakin besar lumen maka semakin
terang cahayanya [3]. Lampu led
tersedia untuk perlengkapan standart,
bervariasi dalam kecerahan kurang dari
50 lumens sampai sekitar 1200 lumens,
jumlah led bukanlah faktor yang
menentukan kecerahan lampu. Lampu
led jauh lebih terang dari lampu TL atau
neon dengan watt yang sama, tetapi
lampu led tidak tersedia di watt yang
sangat tinggi [4].
Pada penelitian ini menggunakan
lampu led dengan kapasitas 15 watt
yang menghasilkan kuat cahaya rata-rata
sebesar sekitar 290 lumen [5]. Cahaya
yang dihasil oleh produk lampu Fathlamp
terang tetapi tidak silau terhadap mata
sehingga
tidak
dapat
merusak
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penglihatan
lingkungan.

dan

ramah

terhadap

Gambar 2. Produk Fathlamp
c. Analisis konsumsi energi produk
lampu Fathlamp
Pada penelitian ini akan dihitung
besarnya konsumsi energi listrik untuk
penerangan dengan menggunakan
lampu LED 15 watt. Pengukuran

dilakukan di rumah peneliti yang
dijadikan sebagai ruang penelitian, pada
rumah peneliti dipasang Kwh meter dan
setiap hari dicatat hasil pengukurannya.
Penggunaan energi listrik diukur
dengan menghidupkan lampu dan
mencatat angka yang tertera di Kwh
meter. Hal ini dilakukan selama 8 – 10
jam setiap hari dalam jangka waktu 3
hari untuk hasil pengembangan produk
lampu rumah [5]. Sebelum melakukan
pengukuran terhadap hasil produk
pengembangan lampu rumah berupa led,
peneliti melakukan pengukuran energi
terhadap produk lampu lama yaitu lampu
TL atau neon dengan tanggal
pengukuran yang berbeda. Berikut hasil
pengukuran konsumsi energi terhadap
lampu TL

Tabel 1.Total Konsumsi Energi Listrik untuk lampu TL

Jenis Lampu
TL
(15 watt)

Jam

Hari
ke-

Mulai

1
2
3

09.00
08.00
08.00

Kwh Meter
Mulai Selesai
Selesai
(KWH) (KWH)
17.00 43.25
43.15
17.30 42.56
42.43
17.00 41.98
41.86

Pemakaian
energi listrik
(KWH)
0.10
0.13
0.12

Sumber : data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel hasil pengukuran
energi listrik di atas, rata-rata pemakaian
energi listrik untuk lampu TL dalam
waktu 8 - 10 jam adalah 0.12 Kwh. Dan
berikut ini adalah hasil pengukuran
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konsumsi energi listrik terhadap produk
lampu rumah Fathlamp berupa lampu
led dengan daya 15 watt dapat dilihat
pada tabel 2.
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Tabel 2.Total Konsumsi Energi Listrik untuk Lampu Fathlamp

Jenis Lampu
Fathlamp
(15 watt)

Jam

Hari
ke-

Mulai

1
2
3

09.00
08.00
08.00

Kwh Meter
Mulai Selesai
Selesai
(KWH) (KWH)
17.00 40.12
40.07
17.30 39.36
39.29
17.00 38.98
38.91

Pemakaian
energi listrik
(KWH)
0.05
0.07
0.06

Sumber : data diolah oleh penulis

Berdasarkan data penelitian pada
tabel di atas terlihat bahwa penggunaan
listrik untuk lampu Fathlamp berupa
lampu led rata-rata dalam pemakaian 8 –
10 jam adalah 0.06 Kwh. Dapat
disimpulkan penggunaan listrik untuk
lampu Fathlamp lebih sedikit dibanding
lampu TL atau neon sehingga produk

lampu Fathlamp akan lebih hemat energi
dalam pemakaiannya yaitu 50 % lebih
hemat dibanding dengan lampu TL atau
neon.Pemakaian energi listrik selama 3
hari dalam waktu 8-10 jam untuk lampu
TL dan lampu fathlamp dapat di lihat
pada grafik berikut

Gambar 3.Grafik pemakaian energy listrik

Gambar 4.Diagram pemakaian energi listrik dalam 1 hari
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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Analisis Ekonomis
Langkah-langkah dalam melakukan
analisis ekonomi dimulai dengan
melakukan pengolahan data awal yang
memperhitungkan total biaya produksi
dari pembuatan satu produk lampu

Fathlamp. Kemudian tahap berikutnya
memperhitungkan konsumsi energi listrik
yang dipakai untuk penerangan dengan
penggunaan lampu Fathlamp.

Tabel 3.Biaya produksi pembuatan satu produk lampu Fathlamp
No.
1
2
3
4
5
6
7

Harga/satuan
(Rp.)
Arduino ESP8266
57.000
HQ1 relay module 5v
16.800
Power adapter
20.000
Casing lampu
15.000
Lampu led satu set
20.500
Kabel audio
2.000
Timah
2.000
Total Biaya
Material

Kebutuhan
(satuan)
1
1
1
1
1
2
1

Biaya (Rp.)
57.000
16.800
20.000
15.000
20.500
4.000
2.000
135.300

Sumber : data diolah oleh penulis

Perhitungan total biaya produksi
satu produk lampu didapatkan dari total
harga keseluruhan bahan yang
diperlukan untuk merancang produk
lampu rumah berbasis mikrokontroler,
sehingga berdasarkan tabel 3 biaya
pembuatan satu produk lampu seharga
Rp. 135.300,-. Jika dibandingkan
denganproduk lampu TL harga produk
lampu Fathlamp lebih mahal, harga
lampu TL yang beredar dipasaran sekitar
Rp. 45.000 per produk lampu [6]. Akan
tetapi jika ditinjau dari pemakaian energi
listrik pada lampu Fathlamp cenderung
lebih hemat dibanding lampu TL

Jenis lampu

TL(15 Watt)

sehingga biaya mahalnya produk sudah
akan tertutupi dengan biaya pemakaian
lampu.
Selanjutnya perhitungan konsumsi energi
listrik dalam menggunakan produk lampu
TL dan dibandingakan dengan produk
Fathlamp, kemudian dikalikan dengan
harga listrik per Kwh. Biaya per Kwh
adalah Rp 1.488,25, sehingga total biaya
harian untuk setiap jenis lampu dapat
dilihat pada tabel 4. Biaya bulanan dan
tahunan
dihitung
dengan
mengasumsikan 1 bulan terdiri dari 30
hari dan 1 tahun terdiri dari 12 bulan.

Tabel 4.Total Biaya Penggunaan Lampu
Konsumsi
Konsumsi
energi dalam energi dalam 1
Hari
1 jam (KWH)
Hari (KWH)
0,015
0,36
536
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Biaya (Rp.)
Bulan

Tahun

16.080

192.960
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Fathlamp(15 Watt)

0,008

0,18

268

8.040

96.480

Sumber : data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa
lampu Fathlamp biaya hariannya lebih
murah dibandingkan menggunakan
lampu TL. Akibatnya, akumulasi dari itu
biaya bulanan dan tahunan juga akan
lebih hemat yaitu 50% lebih hemat

daripada lampu TL.Secara garis besar
perbandingan analisis ekonomis produk
lampu TL dengan lampu fathlamp
berdasarkan harga dan biaya pemakaian
dapat di lihat pada diagram berikut.

Gambar 5.Diagram Harga lampu dan biaya pemakaian listrik
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang
telah dilakukan, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa analisis kajian teknis
terhadap hasil pengembangan produk
lampu rumah Fathlamp yaitu: Desain
produk lampu Fathlamp sangat
sederhana dimana desain produk lampu
berbentuk kerucut dengan tutup lampu
yang berbentuk setengah lingkaran,
terdapat 18 rongga yang terdapat di
wadah lampu dan bahan wadah lampu
yang terbuat dari plastik mika dengan
tujuan produk lampu bisa awet dan tidak
mudah pecah. Penggunaan listrik untuk
lampu Fathlamp lebih hemat energi
dalam pemakaiannya yaitu 50 % lebih
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hemat dibanding dengan lampu TL atau
neon.
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

SMART GREEN HOUSE UNTUK OPTIMASI PERTUMBUHAN TANAMAN
HIDROPONIK
Agus Suprapmoko1, Yosef Weisrawei2, Dwi Arman Prasetya3, Aries Boedi Setiawan4
Robotika dan Sistem Komputer1 , Sistem Kontol dan Elektronika2, Program Studi Teknik Elektro3,4 Universitas
Merdeka Malang
Email: gusminart117@gmail.com

ABSTRAK
Dalam hal budidaya selada menggunakan media hidroponik ada beberapa hal yang harus
diperhatikan seperti kadar pH, suhu air dan kebutuhan cahaya yang cukup. Secara manual
pengecekanpun dilakukan parah petani hingga menyitah banyak waktu, oleh sebab itu sistem
otomatisasi dibutuhkan dalam hal ini untuk mengatasi pengecekan yang dilakukan secara rutinitas.
Sistem ini merupakan suatu alternatif sistem kendali modern untuk mengoptimalisasi pengontrolan
kadar pH, suhu air tanaman selada berbasis arduino, dan penambahan lampu LED 40 watt,
pengukuran kadar pH menggunakan sensor pH SEN0161, untuk pengukuran suhu air
menggunakan sensor Ds18b20. Pengontrolan pH dan suhu air dilakukan secara otomatis,
menggunakan peltier sebagai pendingin dan selenoid valve sebagai penetesan cairan pH hingga
mencapai nilai yang dibutuhkan yaitu kadar pH 6.0-7.0, suhu air < 27°C dan penamahan lampu
LED 40 watt sebagai penambah asupan cahaya pada tanaman, kestabilan suhu air dan kadar pH
yang selau terjaga oleh alat ini dapat menghemat waktu para petani dalam rutinitas pengecekan
kadar pH dan suhu air, alat ini juga menghasilkan pertumbuhan sayur selada yang lebih baik
dibandingkan dengan metode biasa.
Kata kunci:Smart Green House, Optimalisasi pH , Selada.

ABSTRACT
In terms of cultivation of lettuce using hydroponic media there are some things to note such
as pH levels, water temperature and the need for sufficient light. Manually, the checking is done by
the farmer until he tells a lot of time. Therefore automation systems are needed in this regard to
overcome routine checks. This system is an alternative to the modern control system to optimize
the control of pH, arduino-based lettuce water temperature, and the addition of 40 watt LED
lamp, measurement of ph content using SEN0161 pH sensor, for water temperature measurement
using Ds18b20 sensor. Control of pH and water temperature is done automatically, using peltier
as coolant and selenoid valve as pH liquid penetration to reach the required value that is pH
level 6.0-7.0, water temperature <27°C and 40 watt LED lamp lighting as addition of light intake
on plant, the stability of the water temperature and the ph level always maintained by this tool can
save farmers time in routine checking of the phosphorus and water temperature, this tool also
produces improved lettuce vegetable growth compared to the usual method.
Keyword:Smart Green House, Optimization of pH, Lettuce.

Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

512

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

PENDAHULUAN
Beralihnya fungsi lahan pertanian
menjadi
daerah
perindustrian
menyebabkan semakin sempitnya lahan
pertanian yang potensial untuk bercocok
tanam, oleh karena itu, diperlukan
adanya suatu sistem bercocok tanam
yang dapat menggunakan lahan sempit
tanpa mengurangi tingkat produktivitas
pertanian dan dapat menghasilkan
kualitas produksi yang lebih tinggi [1].
Salah satu teknologi pertanian yang
dapat digunakan adalah teknologi
budidaya tanaman secara hidroponik.
Hidroponik merupakan cara bercocok
tanam tanpa menggunakan media tanah,
melainkan dapat menggunakan air atau
bahan porous lainnya. Sistem sumbu
merupakan salah satu sistem hidroponik.
Sistem sumbu memanfaatkan prinsip
kapilaritas larutan nutrisi yang diserap
langsung oleh tanaman melalui sumbu.
Salah satu bahan yang memiliki daya
serap air terbaik dan dapat digunakan
sebagai sumbu pada sistem sumbu
adalah bahan kain [2]. Kendala yang
sering dialami oleh petani konvensional
di Indonesia adalah kondisi lingkungan
yang kurang mendukung seperti curah
hujan yang tinggi [3]. Sehingga tanaman
tidak
dapat
melakukan
proses
fotosintesis secara sempurna karena
kekurangan cahaya matahari, dan
perubahan kadar pH dan suhu air yang
dapat mempengaruhi pertumbuhan
tanaman. Kondisi tingkat keasaman yang
baik
untuk
tanaman
hidroponik
khususnya selada keriting adalah pada
kisaran pH 6.0-7.0 dan diberikan pupuk
AB Mix dilarutkan 1 liter AB Mix dalam 10
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

liter air di bak penampungan yang
kemudian disimulasikan dalam tanaman.
Pembuatan larutan AB Mix adalah
dengan mencampurkan 5 ml larutan A
dan 5 ml larutan B untuk setiap 1 liter
larutan nutrisi siap pakai. Temperatur air
yang sesuai untuk tanaman selada pada
hidroponik adalah pada kisaran 15 0C 27 0C karena pada temperatur tersebut
kandungan oksigen yang terlarut
mencapai 6-8 ppm [4]. Peran sinar
matahari pada tanaman dapat diganti
dengan pemberian sinar khusus dari
lampu fluorescent monokromatik dengan
fluks antara 100 - 400 ft-c (1000-4000
lux) dengan daya 161 watt - 215 watt,
sehingga meskipun tanaman dalam
ruangan tertutup proses fotosintesis
masih
dapat
berlangsung
[5].
Pemantauan
secara
berkalapun
dilakukan secara terus menerus untuk
pemantauan dan pengontrolan kadar pH
dan suhu air, untuk membantu dan
memudahkan
pekerjaan
petani
hidroponik, maka dibutuhkan alat yang
mampu untuk mengontrol tingkat
keasaman, suhu air dan pemberian
cahaya yang dapat menyuplai asupan
cahaya, maka dibuatlah alat pengontrol
pH dan suhu air yang dapat bekerja
secara otomatis, menggunakan arduino
uno sebagai mikrokontroler.
METODE
Tahapan penelitian yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut:
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Ilustrasi alat adalah gambaran
bagaiamana alat ini akan dibuat
sehingga dapat membantu saat proses
pembuatan alat:

Gambar 1. Diagram Alir penelitian
Gambar 3. Ilustrasi Alat

Blok diagram adalah sistem
yang digunakan untuk rancangan awal
dari alat tugas akhir ini:

Gambar 2. Blok Diagram

Blok diagram pada Gambar 2
adalah prinsip kerja dari alat
pengontrolan ini, dimanan sensor pH dan
sensor suhu sebagai input yang akan
membaca nilai pH dan suhu pada air,
nilai yang di hasilkan akan diteruskan
dan
diproses.
Nilai-nilai
yang
diikeluarkan akan masuk ke arduino dan
diproses sesuai program yang telah
dimasukan. Hasil output dari arduino
akan mengaktifkan solenoid valve
sebagai penetesan cairan pH AB Mix,
dan mengaktifkan driver peltier sebagai
pendingin air, nilai-nilai pH dan suhu air
yang diterima arduino akan dikirim ke
data loger yang kemudian akan
ditampilkan di LCD.
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Keterangan Gambar 3 adalah
sebagai berikut :
1.LED
2.Cairan pH (AB Mix)
3.Sensor pH
4.Sensor suhu DS18B20
5.Control Panel
6.Pendingin Peltier dan Pompa
7.Pompa Air Tandon
8.Tandon Air
9.Selang Air
Dalam
perangkat
elektronik,
terdapat beberapa elemen yang harus
disusun untuk dapat mengontrol pH dan
temperatur dengan baik. Elemen-elemen
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Mikrokontroler yaitu Arduino sebagai
unit pengontrol dan pengolah dari
data sensor.
2. Sensor pH sebagai komponen
untuk mengidentifikasi tingkat pH
pada air.
3. Sensor
DS18B20
sebagai
komponen
pengidentifikasi
temperatur air.
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4.

Power supply sumber tegangan
untuk semua komponen pada alat
ini.
5. Solenoid valve sebagai buka/tutup
katup aliran cairan pH.
6. Peltier
sebagai
alat
untuk
mendinginkan suhu air.
7. Data logger sebagai penyimpan
data.
8. LCD alat untuk menampilkan status.
Dalam perangkat lunak, terdapat
beberapa program yang harus dibuat
untuk dapat membaca sensor dan
mengontrol temperatur dan pH dengan
baik. Tahapan dalam pembuatan dapat
di lihat pada flowchart.

data pengukuran dari sensor pH dan
sensor suhu disimpan pada data logger
dan data yang disimpan ditampilkan
pada LCD kemudian masuk pada bagian
decision, apabila temperatur dibawah
27˚C dan pH dibawah 6,8, jika Ya maka
connecting line akan kembali pada
sensor pH membaca nilai pH air, jika
tidak maka program akan menghidupkan
driver peltier dan driver solenoid valve
kemudian data pengukuran disimpulkan
pada data logger dan program selesai.
HASIL
Dalam tahap ini akan dibahas
tentang
pengujian
berdasarkan
perencanaan dari sistem yang dibuat.
Pengujian dan analisis data dilaksanakan
untuk mengetahui kerja dari sistem dan
untuk mengetahui sesuai atau tidaknya
dengan perencanaan yang telah dibuat.
Pengujian terlebih dahulu dilakukan
secara terpisah pada masing-masing unit
rangkaian dan kemudian dilakukan
dalam sistem yang telah terintegrasi.
Pengujian terhadap sensor pH
dilakukan dengan cara menghubungkan
ke pengkabelan dari pH ke arduino
berupa Vout,ground dan vcc sedangkan
hasil keluarannya ditampilkan pada serial
monitor arduino.

Gambar 4. Flowchart Program Utama

Berdasarkan Gambar 4 dijelaskan
bagaimana proses program saat
dijalankan yaitu diawali dengan mulai
maka pompa tandon on dan sirkulasi air
menyala, kemudian sensor pH membaca
nilai kadar pH pada air tendon dan
sensor suhu membaca tempratur air,
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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Gambar 5. Keluaran Sensor pH Pada
Serial Monitor Arduino

Pada Gambar 5 menunjukan hasil
keluaran sensor pH, Untuk mendapatkan
keluaran dari sensor pH, dapat dilakukan
perhitungan dengan persamaan sebagai
berikut:

Pengujian pertama sensor pH
dilakukan dengan cara pengkalibrasian
suatu nilai sensor pH yang digunakan
dengan nilai pH di dalam larutan standar
buffer yang sudah diukur dengan alat
lain. Pengujian ini juga bertujuan untuk
mengetahui perubahan pembacaan nilai
pH terhadap waktu tertentu.
Pengujian selanjutnya adalah
pengujian menggunakan sensor suhu
yang bertujuan untuk mengkalibrasi
sensor agar pengukuran sesuai dengan
keadaan aslinya. sensor suhu yang di
diuji adalah sensor
Ds18b20 dan
dilakukan
perbandingan
hasil
pengukuran dari sensor suhu Ds18b20
dengan termometer. Media yang
digunakan adalah air dari es yang
mencair, es dicampur dengan air, dan air
hangat. Dari hasil pengujian dapat dilihat
dalam Tabel 1.
Tabel 1. Data Hasil Perbandingan
Pengukuran Sensor Suhu

Volt= analogread /2ᶯxvcc
pH =(intercept+(voltxslope))+0,07
Analogreadadalahsebuah
nilaimasukandaripengkondisi
sinyalpadaelektroda,2ᶯsebuahresolusibitp
ada
mikrokontroleryaitu10bitsehingga21°=10
24vcc=5
volt,sedangkaninterceptdanslope
adalahnilaistandar
kemiringandarisebuahkalibrasipabrikanse
nsorpH nilai intercept=13,720danslope=3,838.Jikasalahsatu nilai padagambar5
dimasukkanpadauntuk
membuktikan
persamaandiatasmaka :
Volt=analogread / 2ᶯ xvcc
=527/1024x5=2,57
pH=(intercept+(voltxslope))+0,07
=13,720+(2,5732421875x-3,838)
=13,720+-9,876=3,84+0,07=3,91
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Media

Suhu
Ds18b20
(oC)

Termometer
(oC)

Air es
yang
mencair
Es
dicampur
Air
hangat

4

3,80

15

15,75

55

55,25

Pengujian pendingin pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui apakah
pendingin berfungsi sesuai dengan
fungsinya, sehingga dapat menstabikan
suhu air sesuai yang diinginkan.
Tabel 2. Data Hasil Pengujian Pendingin

Waktu
(menit)

Temperatur
Sebelum
(oC)

Temperatur
Sesudah
(oC)
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Waktu
(menit)
0
5
10
15

Temperatur
Sebelum
(oC)
29,50
29,50
29,50
29,50

Temperatur
Sesudah
(oC)
29,50
27,30
25,55
23,60

Pengujian
selanjutnya
adalah
pengujian bertujuan untuk menghitung
waktu yang digunakan solenoid valve
untuk mengalirkan air dari botol ke luar.
Tabel 3. Data Hasil Pengujian Selenoid
Valve

No.
1.
2.
3.
4.

Volume Air
(cm3)
300
400
500
600

Waktu
(s)
42
58
79
93

Dari hasil pengujian yang
dihasilkan pada table 3 didapatkan hasil
dengan nilai yang berbeda.
Pengujian selanjutnya adalah
pengujian data logger, pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui apakah data
logger berfungsi sesuai dengan
fungsinya. Pengujian ini dilakukan
dengan cara menyambungkan data
logger dengan arduino, dari pengujian ini
didapat file dengan ekstensi “.txt” dalam
SD card sesuai dengan format waktu
yaitu yymmddhh (tahun, bulan, tanggal
dan jam).
Pada
langkah
pengujian
keseluruhan alat ini dilakukan agar dapat
mengetahui apakah kerja sistem bisa
berjalan semaksimal mungkin.
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Gambar 6. Rancangan Keseluruhan Alat

Berbagai tahapan dilakukan dalam
pegnujian
keseluruhan,
pengujian
dilakukan dengan tahapan-tahapan
sebagai berikut:
1. Alat dihubungkan dengan sumber
listrik AC 220 volt.
2. Sensor suhu dan sensor pH
diletakkan di dalam tandon air untuk
mengukur temperatur dan tingkat pH
air dalam tandon.
3. Pompa air akan menyala secara terus
menerus untuk mengalirkan air pada
tananman hidroponik. Pengairan
terus menerus dilakukan untuk
sirkulasi air.
4. Ketika temperatur air pada tandon
bernilai di atas 27°C maka driver
relay akan aktif untuk menyalakan
pendingin air dalam tandon sampai
termperatur pada air tandon
mencapai nilai dibawah 25°C,
kemudian
driver
relay
akan
dinonaktifkan.
5. Driver solenoid valve akan aktif ketika
sensor pH mendeteksi nilai pH pada
ai mencapai lebih dari 6,8. solenoid
valve akan meneteskan cairan
penetral pH hingga sensor pH
mendeteksi nilai dari pH air mencapai
kurang dari 6.8.
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6. Semua data pengukuran dicatat dalam
data logger yang disimpan dalam SD
card.
7. Status kadar pH dan suhu air akan
ditampilkan di LCD.
Pengujian terakhir adalah pengujian
dan analisis perilaku media tanam.

Gambar 7. Grafik Nilai Suhu dan pH Air
selama 30 Hari

Pengujian ini dilakukan untuk
mengetahui baik tidaknya kerja alat
pengendali suhu air dan kadar pH.
Perlakuan
dilakukan
dengan
2
perlakuan, yaitu dengan pengendali
secara otomatis (pada media A) dan
tanpa pengendali (pada media B)
dilakukan selama 30 hari. Pemantauan
nilai-nilai yang ditujukan di Gambar 7
dilakukan untuk mengetahui apakah
suhu air dan kadar pH selalu terjaga
sesuai yang diinginkan. Kadar pH pada
media B distabilkan dengan cara manual.

Gambar 8. Intensita Cahaya pada
Media A dan Media B

Pada Gambar 8 merupakan grafik
intensitas cahaya selama 30 hari, dapat
dilihat perubahan intensitas cahaya pada
media B yang selalu berubah-ubah
karena bergantung pada sinar matahari.

Gambar 9. Lebar Daun Media A dan B

Pada Gambar 9 menunjukkan
perbandingan lebar daun media A dan B,
dimana lebar daun pada bibit media B
lebih lebar dari media A pada hari ke 0
dengan perbedaan 0,4 cm. Pada hari ke5 lebar daun pada media A melebihi
lebar daun media B hingga hari ke-30.

Gambar 10. Jumlah Daun Media A dan
Media B

Pada Gambar 10 menunjukan
perbedaan jumlah daun selama 30 hari,
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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kedua bibit memiliiki jumblah daun yang
sama pada awal penelitian, perbedaan
pertama terlihat saat hari ke-5 dimana
media A memiliki 4 daun sedangkan
media B memiliki 3 daun, dan pada hari
ke-30 perbedaan yang sangat signifikan
dimana selisih jumblah daun pada media
A dan B mencapai 5 daun.

1. Sistem optimasi pertumbuhan salada
dengan pengontrolan pH dan suhu air
otomatis dapat berjalan sesuai nilai
yang diinginkan dan menghasilkan
pertumbuhan tanaman yang lebih
baik dibandingkan pertumbuhan
menggunakan media biasa.
2. Tanaman Selada di dalam media A
(dengan pengendali) lebih
baik
dibandingkan
dengan
tanaman
Selada di dalam media B (tanpa
pengendali) dimana tanaman Selada
pada media A lebih banyak memiliki
daun dan memiliki lebar daun yang
lebih lebar, dibandingkan tanaman
media B.
UCAPAN TERIMA KASIH

Gambar 11. Tinggi Tanaman Media A dan B

Pada Gambar 11 merupakan
perbedaan tinggi tanaman selada selama
30 hari, dimana selisih pada awal
penelitian mencapai 2,8 cm, dengan
tinggi tanaman media A 3,1 cm dan
media B 5,9 cm, pada hari ke-10
mencapai selisih 0,2 cm, dan pada hari
ke-30 selisih mencapai 1,6 cm.
Dapat dilihat dari hasil penelitian,
perkembangan tanaman pada media A
lebih baik dibandingkan pada media B
dimana selisih pertumbuhannya dapat
dilihat pada perbedaan selama penelitian
pertumbuhan 30 hari.
SIMPULAN
Berdasarkan pengujian dan analisa
maka ditarik beberap kesimpulan antara
lain :
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

PERSEPSI ATRIBUT PRODUK PADA SISI DESAIN BOOKTORY TELLING
(PERANGKAT PAMER BUKU AJAR) DOSEN UNIPA SURABAYA
Yitno Utomo1, Djoko Adi Walujo2
Teknik Industri, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya1,2
yitnou@yahoo.com

ABSTRAK
Booktory telling adalah perangkat berupa furniture untuk ruang pamer buku ajar. Tujuan dari
penelitian ini adalah ; (1) Menganalisis rancangan booktory telling berupa perangkat pamer bukubuku ajar unggulan dengan nilai persepsi pada atribut produknya, (2) Membuat rancangan desain
perangkat booktory telling yang menarik yang berdasarkan hasil analisa persepsi responden.
Sampel peneltian sebanyak 86 orang, Analisa data menggunakan Odd ratio. Hasil penelitian (1)
Atribut warna produk berdasarkan hasil odd ratio sebesar 4,7 diprioritaskan pada desain produk
booktory telling berwarna merah, (2) Atribut bahan baku produk berdasarkan hasil odd ratio
sebesar 1,2 diprioritaskan pada pemilihan bahan yang kuat sehingga dipilih bahan multiplek, (3)
Atribut story telling berdasarkan hasil odd ratio sebesar 1,8 diprioritaskan berupa art paper screen.
Kata Kunci : Booktory Telling, Story Telling, Odd Ratio

ABSTRACT
Book telling is a device in the form of furniture for textbook showrooms. The purpose of this
study is; (1) Analyzing the design of booktory telling in the form of devices showing superior
teaching books with perceptual values on their product attributes, (2) Creating an attractive
booktory telling device design based on the analysis of perceptions of respondents. The research
sample was 86 people, analyzing the data using Odd ratios. Research results (1) Product color
attributes based on the results of the odds ratio of 4.7 are prioritized in the design of red booktory
telling products, (2) The attributes of product raw materials based on the results of 1.2 odds ratios
are prioritized on the selection of strong materials so that multiplex material is selected , (3) The
story telling attribute based on the result of an odds ratio of 1.8 is prioritized in the form of an art
paper screen.
Keyword: Booktory Telling, Story Telling, Odd Ratio

PENDAHULUAN
Konsep desain yang kadangkala
diterapkan dalam sebuah produk tidak
mengacu pada keinginan konsumen dan
pelanggan. Ketidakcocokan ini yang
menyebabkan terjadi perubahan desain
yang tidak pas sehingga konsumen juga
tidak tertarik untuk membelinya. konsep
produk untuk desain sudah diperlukan
keterlibatan konsumen sehingga mampu
dibuat desain yang sempurna melalui
Quality Fuction Deployment.
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Membicarakan desain untuk
perangkat pamer buku ajar bagi dosen
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
dirasa sangat perlu, mengingat kampus
ini termasuk 100 besar kampus
unggulan, sehingga sangat mungkin jika
seluruh karya dosen mampu di publish
secara baik. Desain yang dibuat harus
berdasarkan pada kaidah kaidah atribut
produk. Penjelasan atribut produk dapat
dikaitkan dengan pengembangan suatu
produk yang didasarkan pada fungsi
522

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

manfaat [1]. Selanjutnya untuk unsurunsur produk yang dipandang penting
oleh pelanggan dan dijadikan sebagai
dasar pengambilan keputusan.
Booktory telling terinspirasi dari
story telling film, dimana pada bagian ini
terdapat dibagian front gedung bioskop
yang tujuannya dapat dijadikan ruang
pamer, tempat informasi dan iklan yang
membawa daya tari bagi penonton. Story
telling adalah sebuah teknik atau
kemampuan untuk menceritakan sebuah
kisah, pengaturan adegan, event, dan
juga dialog. Kalau di film, para film maker
bersenjatakan kamera; di komik, para
komikus bersenjatakan gambar dan
angle cerita; di cerpen atau novel, para
penulis bersenjatakan pena, diksi, dan
permainan kata serta deskripsi, dengan
menyampaikan sebuah cerita dengan
cara mendongeng. Story telling
memberikan peran penting bagi siswa
TK untuk membaca permulaan [2].
Booktory telling diberlakukan
untuk menjadi ajang promosi karya-karya
dosen yang sudah memiliki buku berISBN, sehingga dengan adanya
perangkat pamer buku ajar ini akan
dapat dilihat siapakah yang menciptakan
buku ini serta bercerita tentang apa-apa
secara garis besar dalam tiap-tiap bab.
Alat pamer buku ajar ini memang
dirancang sebagai bagian dari furniture
atau meubel, kaidah-kaidah yang
diterapkan dalam pembuatan desai
furniture ini mempertimbangkan nilai
isoteri, mengandung kompleksitas nilai,
baik ilmu pengetahuan dan ketrampilan
teknik,
muatan
filosofi
maupun
metodologi yang mampu memberikan
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

langkah-langkah
yang
benar
berdasarkan literatur [3].
Booktory telling mengadopsi dari
perancangan rak buku yang prosesnya
menggunakan
metode
Quality
Function Deployment (QFD), bahwa
responden sangat menginginkan rak
buku yang ergonomi, dapat menampung
banyak
buku
[4].
Keefektifan
penggunaan QFD ini menjadi latar
belakang pemilihan alat analisis guna
perancangan booktory telling yang akan
dibuat dalam artikel ini. Pemilihan bahan
furniture juga dilakukan penelitian
sebelumnya bahwa kayu masih menjadi
pertimbangan utama sebagai dinamika
budaya material, karena wooden
furniture masih memiliki tingkat eksport
tertinggi yaitu 67,02%. [5]
Kajian atribut produk dalam
pembuatan desain booktory telling harus
mempertimbangkan fitur, gaya desain,
kualitas [6]. Penggambaran dari atributatribut produk ini harus mampu
dikonsultasikan
kepada
pelanggan/konsumen
baik
itu
menggunakan perangkat kuesioner,
maupun dengan interview terbuka.
Sehingga produsen atau workshop yang
akan membuat produk ini sudah
memahami keingginan pelanggannya
serta mampu menerapkan konsep sesuai
dengan keinginan dosen dan mahasiswa
yang menjadi stakeholder dari produk
yang akan dibuat.
Tujuan dari penelitian ini adalah ;
(1) Menganalisis rancangan booktory
telling berupa perangkat pamer bukubuku ajar unggulan dengan nilai persepsi
pada atribut produknya, (2) Membuat
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rancangan desain perangkat booktory
telling yang menarik yang berdasarkan
hasil analisa persepsi responden.

itu dibuat. Untuk rancangan penelitian
dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

METODE
Penelitian
ini
merupakan
penelitian pengembangan (Research and
Development), untuk metode penelitian
dan pengembangan (Research and
Development)
merupakan
metode
penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu, dan
menguji keefektifan produk tersebut
dengan melakukan aktivitas penelitian
yang menggunakan suatu metode yang
sesuai dengan alur penelitian.[7]
Sampel dalam penelitian adalah
dosen dan mahasiswa di lingkungan
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
sekitar 86 orang. Teknik sampling yang
dipergunakan
adalah
accidental
sampling yaitu teknik pengambilan
sampel dengan menentukan responden
yang ada dan bersedia untuk menjadi
sampel penelitian. Kriteria inklusi /
pemilihan sampel ; (1) Dosen dan
mahasiswa yang bersedia memberikan
jawaban atas kuesioner yang disebarkan
oleh peneliti, (2) Dosen yang sudah
memiliki buku ajar dan ber-ISBN, (3)
Dosen dan mahasiswa yang menjawab
kuesioner lebih awal melalui aplikasi
STRAW dengan batasan tanggal 30
Oktober 2018.
Analisa dalam penelitian ini
menggunakan
odd
ratio
yang
diperuntukkan
untuk
melihat
kecenderungan responden memilih
atribut yang sudah dipersiapkan,
sehingga atas pilihan responden desain
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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Mulai

Identifikasi masalah
Matrik Perencanaan
Produk
Rumusan masalah
Matrik Pengembangan
Desain
Analisis
Oddratio & QFD

Tujuan
Penelitian

Matrik Perencanaan
Proses

Pengumpulan Data
Rancangan
Desain
Uji Validitas
Reliabilitass

Matrik Perencanaan
Produksi

Pembahasan Hasil

Kesimpulan Saran

Selesai

Gambar 1. Rancangan
Penelitian

HASIL
A. Identitas Responden
Responden dalam penelitian ini
sejumlah 86 orang yang diambil dari
mahasiswa dan dosen di Kampus I dan II
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya,
maka datanya adalah sebagai berikut :
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Tabel 1. Identitas Responden
Identitas
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Status
Dosen
Mahasiswa
Total

Frekuensi (n)

Persentase (%)

39
47

45,3
54,7

60
26

69,8
30,2

86

100

Berdasarkan jenis kelamin maka
responden yang laki-laki sebanyak 39
orang (45,3%) dan yang perempuan
sebanyak 47 orang (54,7%). Selanjutnya
yang sttausnya dosen sebanyak 60
orang (69,8%) dan yang sebagai
mahasiswa sebanyak 26 orang (30,2%)
B. Analisa Odd RatioData Responden
dengan Pemilihan Tipe Desain
Booktory Telling
Data ini akan menjelaskan faktorfaktor dari identitas responden terhadap
keinginan desain booktory telling yang
akan dirancang
Tabel 2. Jenis Kelamin dan Pilihan Warna
Warna Booktory Telling
Warna Dasar Warna Dasar
Biru
Merah
n
%
n
%
Laki-Laki
12 14,0% 27 31,4%
Perempuan
4
4,7%
43 50,0%
Total
16
18,6
70 81,4%
Odd Ratio
4,7
95%CI
1,397 – 16,341
Jenis
Kelamin

Hasil analisis menunjukkan nilai
OR = 4,7 (95% CI 1,397 < OR <16,341)
artinya dominasi perempuan dalam
pemilihan warna booktory telling 4,7 kali
lebih banyak daripada laki-laki, dan
pilihan terbanyaknya pada warna merah
sebagai warna dasar booktory telling.
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Tabel 3. Status dan Pilihan Warna
Warna Booktory Telling
Status
Warna Dasar Warna Dasar
Biru
Merah
n
%
n
%
Dosen
12 14,0% 48 55,8%
Mahasiswa
4
4,7%
22 25,6%
Total
16
18,6
70 81,4%
Odd Ratio 1,3
95%CI
0,397– 4,747

Hasil analisis menunjukkan nilai
OR = 1,3 (95% CI 0,397 < OR <4,747)
artinya dominasi dosen dalam pemilihan
warna booktory telling 1,3 kali lebih
banyak daripada mahasiswa, dan pilihan
terbanyaknya pada warna merah
sebagai warna dasar booktory telling.
Tabel 4. Jenis Kelamin dan Pilihan
Bahan
Bahan Baku Booktory
Telling
Jenis
Bahan
Bahan
Kelamin
Baku
Baku Kayu
Logam
n
%
n
%
Laki-Laki
15 17,4% 24 27,9%
Perempuan 16 18,6% 31 36,0%
Total
31 36,0% 55 64,0%
Odd Ratio 1,2
95%CI
0,501 – 2,929
Hasil analisis menunjukkan nilai
OR = 1,2 (95% CI 0,501< OR <2,929)
artinya dominasi perempuan dalam
pemilihan bahan baku booktory telling
1,2 kali lebih banyak daripada laki-laki,
dan pilihan terbanyaknya pada bahan
baku kayu sebagai bahan dasar
booktory telling.
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Tabel 5. Status dan Pemilihan
Bahan Baku Booktory
Telling
Status
Bahan
Bahan
Baku
Baku Kayu
Logam
n
%
n
%
Dosen
24 27,9% 36 41,9%
Mahasiswa 7
8,1% 19 22,1%
Total
31 36,0% 55 64,0%
Odd Ratio 1,8
95%CI
0,660 – 4,962
Hasil analisis menunjukkan nilai
OR = 1,8 (95% CI 0,660< OR <4,962)
artinya dominasi dosen dalam pemilihan
bahan baku booktory telling 1,8 kali lebih
banyak daripada mahasiswa, dan pilihan
terbanyaknya pada bahan baku kayu
sebagai bahan dasar booktory telling.
Tabel 6. Jenis kelamin dan StoryTell
Jenis Story Telling
Jenis
LCD
Artpaper
Kelamin
Screen
Screen
n
%
n
%
Laki-Laki
15 17,4% 24 27,9%
Perempuan 12 14,0% 35 40,7%
Total
27 31,4% 59 68,6%
Odd Ratio 1,8
95%CI
0,727 – 4,573

terbanyaknya pada art paper screen
sebagai bahan dasar story telling.
Tabel 7. Status dan Story Tell
Jenis Story Telling
Ststus
LCD
Artpaper
Screen
Screen
n
%
n
%
Dosen
17 19,8% 43 50,0%
Mahasiswa 10 11,6% 16 18,6%
Total
27 31,4% 59 68,6%
Odd Ratio 0,6
95%CI
0,240 – 1,667
Hasil analisis menunjukkan nilai
OR = 0,6 (95% CI 0,240< OR <1,667)
artinya dominasi dosen dalam pemilihan
story telling 0,6 kali lebih banyak
daripada mahasiswa, dan pilihan
terbanyaknya pada art paper screen
sebagai bahan dasar story telling.

Gambar 2. Bentuk Desain Booktory
Telling

Hasil analisis menunjukkan nilai
OR = 1,8 (95% CI 0,727< OR <4,573)
artinya dominasi perempuan dalam
pemilihan story telling 1,8 kali lebih
banyak daripada laki-laki, dan pilihan
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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Berdasarkan hasil analisa odd
ratiopada bagan diatas maka dapat
dilihat 3 prioritas yang tingkat
kepentingannya paling tinggi sebagai
berikut :
1. Hasil odd ratio sebesar 4,7
diprioritaskan pada desain produk
booktory telling berwarna merah
mencolok dengan dasaran terbuat
dari bahan HPL.
2. Hasil odd ratio sebesar 1,2
diprioritaskan pada pemilihan bahan
yang kuat sehingga dipilih bahan
multiplek
3. Hasil odd ratio sebesar 1,8
diprioritaskan pada bagian story
telling yang terbuat dari art paper
screen untuk menceritakan sekilas
tentang buku dan identitas penulis.
SIMPULAN
Hasil penelitian tentang analisa
desain produk booktory telling sebagai
perangkat pamer buku ajar unggulan
untuk dosen Unipa Surabaya, dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Atribut warna produk berdasarkan
hasil
odd
ratio
sebesar
4,7diprioritaskan pada desain produk
booktory telling berwarna merah
mencolok dengan dasaran terbuat
dari bahan HPL.
2. Atribut
bahan
baku
produk
berdasarkan hasil odd ratio sebesar
1,2 diprioritaskan pada pemilihan
bahan yang kuat sehingga dipilih
bahan multiplek
3. Atribut story telling berdasarkan hasil
odd ratio sebesar 1,8 diprioritaskan
pada bagian story telling yang terbuat
dari art paper screen untuk
menceritakan sekilas tentang buku
dan identitas penulis.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

ICE CREAM JAMU TRADISIONAL (IJISIO) DIVERSIFIKASI PENGOLAHAN
UNTUK MENINGKATKAN MANFAAT TANAMAN TOGA
Diana Evawati1, Susilowati2 Nafila Aryanti Al Arif3
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
diana@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Jamu tradisional yang kaya akan manfaat kesehatan kurang kurang di sukai
sebagian masyarakat, khususnya anak-anak. Ice Cream Jamu tradisional adalah produk
Ice cream dengan menambahkan rempah-rempah tradisional. Membuat Ice Cream kreasi
jamu tradisional agar masyarakat lebih tertarik untuk mengkonsumsi jamu herbal
tradisional kunyit asam, temu lawak, beras kencur) bermanfaat untuk meningkatkan nafsu
makan. Rancangan penelitian mengunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4
perlakuan ice cream kontrol, ice cream krim dengan penambahan kunyit asam, temulawak,
dan beras kencur. Setiap perlakuan diujikan secara organoleptik sebesar ke 65 responden,
30 panelis terlatih dan anak-anak 35 konsumen panelis. Data hasil uji organoleptik
dianalisis menggunakan Anova satu arah. Hasil analisis data menunjukkan efek dari
ekstrak jamu herbal tradisional ice cream terbaik adalah ice cream dengan penambahan
kunyit dan asam dengan rasa manis, tidak pahit, tidak langu (rata-rata 4,17), warna kuning
(rata-rata 2,83), aromatik susu dan jamu kuat (rata-rata 2,83), tekstur lembut (rata-rata
4,03), dengan tingkat kesukaan panelis terlatih dan konsumen anak-anak (rata-rata 3,77
dan 3,80). Ramuan jamu tradisional yang kurang disuakai oleh masyarakat khususnya
anak-anak, perlu adanya diversifikasi pengolahan produk makanan tradisional, salah
satunya dalam bentuk ice cream.
Kata Kunci : Ice Cream, Jamu, Tradisional
ABSTRACT
Ice cream jamu tradisional is an ice cream product by adding traditional herbs.
Traditional herbal medicine less desirable by the community, especially children. Made ice
cream creations with traditional herbal hoped that the people are more interested to
consume traditional herbal (turmeric and tamarind, curcuma, and zeodary) is also
beneficial to increase appetite. This type of research is a quantitative experiment with a
complete randomized design of one factor. The population is traditional herbal medicine,
the sample is ice cream with 4 treatments, ice cream without additions, ice cream with the
addition of sour turmeric, temulawak, and zeodary. Each treatment amounted to 65 ice
cream cups distributed to 65 respondents, 30 trained panelists and 35 children's consumer
panelists. Data on organoleptic test results were then analyzed using Anova One Direction.
Data has been obtained showed hat effect of traditional herbal extract on organoleptic ice
cream. The best ice cream is ice cream with the addition of turmeric and tamarind extract
with the sweet taste criteria, not bitter, not limp (average 4,17), light yellow color (average
2,83), aromatic of milk and herbal medicine (average 2,83), soft texture (average 4,03),
with favorable level trained panelists and children's consumer likes (average 3.77 and
3.80). Traditional herbs are less desirable by the society especially children, so it is
necessary to diversificate variable traditional food product to be liked by the society which
is an ice cream made by traditional herbs.
Keywords : Traditional Herbal Extract, Ice Cream.
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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PENDAHULUAN
Jamu adalah bahan atau ramuan
bahan yang berupa tumbuhan, bahan
hewan, bahan mineral, sediaan sarian
(galenik), atau campuran dari bahan
tersebut yang secara turun temurun telah
digunakan untuk pengobatan, dan dapat
diterapkan sesuai dengan norma yang
berlaku di masyarakat. Jamu dapat
digunakan untuk pengobatan dan
pemeliharaan
kesehatan
maupun
kecantikan, hal ini disebabkan jamu
merupakan minuman kesehatan yang
bahan bakunya terdiri dari tumbuhtumbuhan berkhasiat tanpa campuran
bahan kimia sehingga dipercaya sangat
aman untuk dikonsumsi serta tidak
menimbulkan efek samping bagi
kesehatan. Meskipun rasanya pahit,
namun sejak berabad-abad yang lalu
jamu selalu mendapat tempat yang
penting dalam kehidupan sebagian besar
masyarakat Indonesia. Berbagai literatur
yang menyatakan bahwa tumbuhan obat
di sekitar lingkungan hidup manusia telah
berhasil mencegah kemusnahan mereka
akibat wabah penyakit menular seperti
wabah di masa lalu[1] Salah satu bahan
yang memiliki khasiat menambah nafsu
makan dan kesehatan terutama pada
anak seperti jamu temulawak, beras
kencur dan kunyit asam[2] .
Temulawak
mengandung
zat
kurkuminoid
yang
cukup tinggi.
Kurkuminoid adalah komponen yang
memberikan warna kuning yang bersifat
sebagai antioksidan dan berkhasiat
antara lain sebagai hipokolesteromik,
kolagogum, koleretik, bakteriostatik,
spasmolitik, antihepatotoksik, dan antiinflamasi. Selain kurkumin, kandungan lturmeron pada rimpang temulawak
berkhasiat untuk mengobati berbagai
penyakit. Beras kencur sebagai tanaman
obat untuk penyakit-penyakit seperti
radang lambung, radang anak telinga,
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

influenza pada bayi, masuk angin, sakit
kepala, batuk, diare, mata pegal,
keseleo,
dan
kelelahan,
serta
menghilangkan darah kotor dan
memperlancar haid[3]
Kunyit mengandung kurkumin, yaitu
senyawa turunan fenolik dari hasil isolasi
rimpang tanaman kunyit (Curcuma
longa). Senyawa tersebut memiliki gugus
vinilguaiacol yang saling dihubungkan
dengan rantai alfa beta diketon.
Kurkumin (senyawa fenolik alam)
memiliki potensi dalam pengobatan
kanker[3]. Jamu (temulawak, kunyit
asam, beras kencur) selama ini
dimanfaatkan sebagai bahan dasar
pembuatan jamu yang kurang diminati
oleh masyarakat. Padahal produk
pangan tradisional berbahan alami
tersebut
mempunyai
beberapa
keunggulan yaitu harganya murah, aman
dikonsumsi, dan berkhasiat. Saat ini
temulawak, kunyit asam, beras kencur
banyak digunakan dalam berbagai
minuman kesehatan maupun sirup
multivitamin terutama untuk anak-anak
dan remaja, karena khasiatnya sebagai
penambah nafsu makan[4].
Kehilangan nafsu makan ialah
masalah umum yang sering melanda
sebagian besar anak-anak serta remaja
di
dunia.
Kondisi
ini
amat
mengkhawatirkan para orangtua, dan
merupakan kerugian jangka panjang
pada anak karena menyebabkan
penurunan berat badan, sistem
kekebalan tubuh, penurunan tingkat
energi, kinerja otak yang menurun pula,
hingga terserangnya beragam penyakit
pada tubuh mereka. Agar tidak terjadi
kondisi yang mengkhawatirkan tersebut,
orang tua perlu memperhatikan pola
makan anak mulai dari makanan utama,
jajanan maupun minuman. Selain itu,
perlu adanya diversifikasi produk pangan
berbahan tradisional yang bervariasi
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agar disukai konsumen, salah satunya
ice cream [5]. Salah satu makanan
penutup yang disukai anak dan remaja
adalah ice cream karena rasanya yang
lezat, manis dan teksturnya lembut [6].
Ice cream adalah makanan beku
yang terbuat dari susu yang melewati
proses pencampuran, pasteurisasi dan
homogenisasi. Ice cream merupakan
salah satu frozen dessert yang sangat
disukai anak-anak juga orang dewasa,
dan menarik perhatian, karena rasanya
lezat dan penyajian yang bervariasi[7].
Kreasi pembuatan ice cream ini juga
merupakan salah satu bentuk untuk
mengatasi rasa bosan dan meningkatkan
nilai ekonomi untuk mengkonsumsi jamu
tradisional. Penambahan temulawak,
kunyit asam, dan beras kencur dalam
pembuatan ice cream ini juga untuk
memaksimalkan khasiat dari temulawak,
kunyit, kencur itu sendiri yaitu untuk
menjaga
kesehatan
tubuh
dan
menambah nafsu makan bagi anakanak. Ice cream juga sangat baik untuk
kesehatan anak-anak karena kaya akan
nutrisi. Pembuatan kreasi ice cream
temulawak, kunyit asam, beras kencur
diharapkan masyarakat khususnya anakanak dan remaja lebih tertarik untuk
mengkonsumsi jamu temulawak, kunir
asam, beras kencur yang bermanfaat
untuk meningkatkan nafsu makan [8]
Berdasarkan hal diatas mendorong
untuk mengadakan penelitian berbentuk
eksperimen
dan
pembahasan
pembuatan ice cream yang diolah
dengan menggunakan bahan dasar
tambahan jamu tradisional. Sehingga
dalam penelitian ini penulis mengambil
judul “Daya Terima Ijisio(Ice cream Jamu
Tradisional) untuk Peningkatan Manfaat
Tanaman Toga”. Penggunaan jamu
tradisional dalam pembuatan es kim
diharapkan dapat menyamai ice cream
pada umumnya yang berbahan dasar
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

yang meliputi rasa, warna, aroma dan
tekstur.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk
mengetahui formulasi yang terbaik dalam
pembuatan Ijisio (Ice Cream Jamu
Tradisional) dilihat dari rasa, warna,
aroma, dan tekstur dan untuk mengetahui
daya terima konsumen terhadap Ijisio (Ice
Cream Jamu Tradisional) oleh anak-anak.
METODE
Metode penelitian quasi eksperimen
dengan 4 perlakuan. Desain rancangan
penelitian eksperimen yang digunakan
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
satu faktor dimana hanya mempunyai
satu faktor yang nilainya berubah-ubah.
Satu faktor yang dimaksudkan adalah
penambahan jamu tradisional namun
terdapat 3 macam jamu, yaitu jamu
kunyit asam, temulawak, dan beras
kencur. Teknik Pengumpulan data
menggunakan metode eksperimen
dengan memberikan hasil produk kepada
65 panelis dengan 2 kategori yaitu 30
panelis terlatih dan 35 panelis konsumen
anak-anak.
Analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah anova satu arah.
Peneliti menggunakan analisis ini untuk
menyelidiki hubungan antara variabel
respon (dependent) sebanyak 4 kali
perlakuan yaitu tanpa penambahan
jamu, dengan penambahan jamu kunyit
asam, dengan penambahan jamu
temulawak, dengan penambahan jamu
beras kencur yang dihubungkan dengan
5 variabel prediktor (independent) yaitu
uji organoleptik dari segi rasa, warna,
aroma, tekstur dan tingkat kesukaan.
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Tabel 1. Desain Eksperimen
No.
1
2
3
4

Variabel
Bebas
(x)

170,06

116

Sifat Organoleptik

Total

191,87

119

y1

y2

y3

y4

x0
x1
x2
x3

Tabel 2. Skala
Organoleptik
N
o Aspek
.
1

Variabel Terikat (y)

Within
Groups

Pengukuran

Uji

Skala Pengukuran

Rasa

1

2

3

4

pahit,
langu

hambar,

Agak
manis,

Manis

y5

1,46

Taraf signifikan α= 0,05
Berdasarkan data hasil penelitian
rasa Ijisio diperoleh Fhitung sebesar 4,96
dan Ftabel adalah 2,68 sehingga Fhitung
4,96 > Ftabel 2,68, dengan probabilitas
0,00 < 0,05 dari taraf signifikan.
Sehingga dapat dibuktikan H0 ditolak
dan H1 diterima, bahwa terdapat
pengaruh penambahan jamu tradisional
dalam pembuatan adonan ice cream dari
5 segi rasa.

Sangat
manis,

2. Warna
Tabel 4. Hasil Analisis Data Warna Ice cream
Putih
Kuning
2
Warna
Putih
Kuning Kuning tua
Jamu Tradisional
tulang
muda
Mean
Sang
Beraroma
Sum of
Sig
Df
Squar
F
at
susu dan
Squares
.
Tidak
tidak
Beraro jamu
e
beraro
Kurang
berar
ma
Between
ma
beraroma
20,06
3
6,69 5,76 ,00
oma
khas
3 Aroma
khas
khas
Groups
khas
susu
susu
susu dan
Within
susu
dan
134,60 116 1,16
dan
jamu
Groups
dan
jamu
jamu
jamu
Total
154,67 119
Taraf signifikan α= 0,05
Sanga
Sangat
Berdasarkan data hasil penelitian
t
Kurang Lembu lembut
4 Tekstur
Kasar
warna diperoleh Fhitung sebesar 5,76 dan
Kasar
lembut
t
Ftabel adalah 2,68 sehingga Fhitung 5,76 >
Sangat
Sangat Ftabel 2,68, dengan probabilitas 0,00 <
Tidak
Kurang
5 Kesukaan tidak
Suka
suka
0,05 dari taraf signifikan. Sehingga dapat
suka
Suka
suka
dibuktikan H0 ditolak dan H1 diterima,
bahwa terdapat pengaruh penambahan
HASIL PENELITIAN
jamu tradisional dalam pembuatan
Analisis data kuantitatif pengaruh
adonan ice cream dari segi warna.
penambahan jamu tradisional
(X)
terhadap rasa, warna, aroma, tekstur dan
3. Aroma
tingkat kesukaan terhadap ice cream (Y).
Tabel 5. Hasil Analisis Data Aroma Ice cream Jamu
1. Rasa
Tradisional
Tabel 3. Hasil Analisis Data Rasa Ice
Sum of
Mean
Df
F
Sig.
Squares
Square
cream Jamu Tradisional

Between
Groups

Sum of
Squares

Df

Mean
Square

21,80

3

7,27
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Between
Groups
F
Sig. Within
Groups
4,96 ,00

22,03

3

7,34

157,93

116

1.36

5,39
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Total

179,97

119

Taraf signifikan α= 0,05
Berdasarkan data hasil penelitian
aroma diperoleh hasil Fhitung sebesar 5,39
dan Ftabel adalah 2,68 sehingga Fhitung
5,39> Ftabel 2,68, dengan probabilitas
0,00 < 0,05 dari taraf signifikan.
Sehingga dapat dibuktikan H0 ditolak
dan H1 diterima, bahwa terdapat
pengaruh penambahan jamu tradisional
dalam pembuatan adonan ice cream dari
segi aroma.

Total
183,97 119
Taraf signifikan α= 0,05
Berdasarkan data hasil penelitian
diperoleh hasil Fhitung sebesar 5,90 dan
Ftabel adalah 2,68 sehingga Fhitung 5,90 >
Ftabel 2,68, dengan probabilitas 0,00 <
0,05 dari taraf signifikan. Sehingga dapat
dibuktikan H0 ditolak dan H1 diterima,
bahwa terdapat pengaruh penambahan
jamu tradisional dalam pembuatan
adonan ice cream dari segi tingkat
kesukaan.

4. Tekstur
Tabel 6. Hasil Analisis Data Tekstur Ice cream Jamu
Tradisional
Sum of
Mean
Df
F Sig.
Squares
Square
Between
,20
3
,06
1,06 ,37
Groups
Within
7,27
116
,06
Groups
Total

7,47

119

Taraf Signifikasi α= 0,05
Berdasarkan data hasil penelitian
tekstur diperoleh Fhitung sebesar 1,06 dan
Ftabel adalah 2,68 sehingga Fhitung 1,06 <
Ftabel 2,68, dengan probabilitas 0,37 >
0,05 dari taraf signifikan. Sehingga dapat
dibuktikan H0 diterima dan H1 ditolak,
bahwa tidak terdapat pengaruh
penambahan jamu tradisional dalam
pembuatan adonan ice cream dari segi
tekstur.

Tabel 10. Hasil Analisis Data Tingkat
Kesukaan Panelis Konsumen Anak-anak
Ice cream Jamu Tradisional
Between
Groups
Within
Groups
Total

Sum of
Squares

Df

Mean
Square

F

Sig.

20,30

3

6,76

4,45

,00

206,68
226,99

13
6
13
9

1,52

Taraf signifikan α= 0,05

Berdasarkan data hasil penelitian
diperoleh Fhitung sebesar 4,45 dan Ftabel
adalah 2,68 sehingga Fhitung 4,45 > Ftabel
2,68, dengan probabilitas 0,00 < 0,05
dari taraf signifikan. Sehingga dapat
dibuktikan H0 ditolak dan H1 diterima,
bahwa terdapat pengaruh penambahan
jamu tradisional dalam pembuatan
adonan ice cream dari segi tingkat
5. Tingkat Kesukaan
Tabel 9. Hasil Analisis Data Tingkat Kesukaan kesukaan.
Panelis Terlatih Ice cream Jamu Tradisional
PEMBAHASAN
Mean
Sum of
Berdasarkan data dan analisis data
Df Squar F
Sig.
Squares
melalui
penelitian dengan menggunakan
e
pendekatan kuantitatif adalah menguji
Between
24,37
3
,12 5,90 ,00 teori, membangun fakta, menunjukkan
Groups
hubungan
dan
pengaruh
serta
Within
159,60 116 1,37
perbandingan
antar
variabel,
Groups
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memberikan deskripsi statistik, menafsir
hasilnya.
1. Rasa
Hasil penelitian menunjukkan rasa
ice cream jamu tradisional diminati oleh
panelis, pengaruh rasa dalam substitusi
pada pembuatan ice cream jamu
tradisional, hal ini sejalan dengan
penelitianLim [9]menyebutkan bahwa
rasa dan penerimaan keseluruhan roti
dengan bubuk kunyit substitusi 0-4%
memiliki nilai rasa tertinggi.Hasil analisis
data penelitian ketertarikan oleh 65
responden terlatih terhadap rasa ice
cream dengan penambahan jamu
tradisional. Rasa terbaik adalah manis,
tidak pahit, tidak langu terdapat pada ice
cream dengan penambahan sari kunyit
asam.
2. Warna
Hasil penelitian menunjukkan warna
ice
cream
jamu
tradisional
mempengaruhi minat panelis, tingkat
warna dalam subtitusi pada pembuatan
ice cream jamu tradisional. Sampel ice
cream yang diberi perlakuan memiliki
warna sesuai dengan bahan yang
ditambahkan.
Menurut
Lukman Adi P[2] semakin banyak jumlah
susu full cream yang ditambahkan maka
nilai rasa dan kecerahan ice cream
semakin manis dan cerah. Hal ini
dikarenakan penambahan susu full
cream dan karagenan meningkatkan
overrun. Sama halnya dengan penelitian
Inggar Kumala (2015) menyebutkan
bahwa Semakin tinggi persentase
penambahan puree labu kuning pada ice
cream, maka semakin memenuhi kriteria
warna yang baik sesuai dengan warna
bahan labu kuning yang digunakan
halnya dengan penelitian Inggar Kumala
[10] menyebutkan bahwa Semakin tinggi
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

persentase penambahan puree labu
kuning pada ice cream, maka semakin
memenuhi kriteria warna yang baik
sesuai dengan warna bahan labu kuning
yang digunakan yaitu kuning oranye.
Hasil analisis data penelitian warna
terbaik adalah kuning muda terdapat
pada ice cream dengan penambahan
sari temulawak.
3. Aroma
Hasil penelitian menunjukkan tingkat
kesukaan aroma dari ketiga macam ice
cream jamu tradisional. Sampel ice
cream yang diberi perlakuan memiliki
aroma sesuai dengan bahan yang
ditambahkan.
Sama halnya penelitian yang dilakukan
oleh
Dewi
Pamungkasari[11]
menyebutkan bahwa ice cream ubi jalar
yang paling disukai aromanya oleh
panelis adalah ice cream ubi jalar tanpa
substitusi susu kedelai (100% susu sapi),
dengan skor 1,50. Dengan semakin
bertambahnya konsentrasi susu kedelai
menyebabkan aroma yang dihasilkan
dari ice cream menjadi sedikit langu
(Beany flavor). Sama halnya dengan
penelitian Widiantoko[12], menyebutkan
bahwa ada perlakuan proporsi sari
tempe : sari jahe (5 : 5) memiliki rerata
kesukaan paling rendah karena proporsi
jahe yang terlalu tinggi sehingga
menimbulkan bau pedas menyengat
karena terdapat minyak atsiri sebagai
pemberi aroma yang khas pada jahe,
komponen utama pada minyak atsiri
yang menyebabkan bau yaitu zingiberen
dan zingiberol, sedangkan penelitan ice
cream jamu tradisional menyebutkan
bahwa aroma pada ice cream jamu
tradisonal mempengaruhi
rasa yag
dihasilkan oleh ice cream.
Hasil analisis data penelitian 65
responden terlatih terhadap aroma ice
cream dengan penambahan jamu
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tradisional. Aroma terbaik adalah
beraroma khas susu dan jamu terdapat
pada ice cream dengan penambahan
sari beras kencur.
4. Tekstur
Hasil penelitian menunjukkan tekstur
ice cream jamu tradisional tidak ada
pengaruh rasa dalam substitusi pada
pembuatan ice cream jamu tradisional
karena hanya dilakukan penambahan
bubuk jamu sebesar 10 %.Hal ini juga
sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh A. S. Akalın [13] menyebutkan
bahwaserat jeruk dalam pembuatan es
probiotik krim, serat gandum berpotensi
meningkatkan reologidan karakteristik
tekstur,
sambil
mempertahankan
sensoriksifat dan viabilitas probiotik.
Penelitian Putri, Kharisma Dayanti
[14]menyebutkan bahwa penambahan
pati ubi Cilembu 3 % (P3) memberikan
perbedaan pengaruh yang tidak nyata
(P≥0,05) terhadap P0 (0 %), P1 (1 %)
dan P2 (2 %). Nilai rata-rata aroma ice
cream yoghurt sinbotik tertinggi adalah
P1 (4,250), sedangkan nilai rata-rata
terendah adalah P0 (4,100). Hal ini
membuktikan bahwa pati ubi Cilembu
yang ditambahkan dalam pembuatan ice
cream yoghurt sinbiotik ini memang tidak
mempengaruhi tekstur yang dihasilkan.
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada
pengaruh tekstur dalam subtitusi pada
pembuatan ice cream jamu tradisional.
5. Tingkat Kesukaan
Hasil penelitian menunjukkan ada
pengaruh tingkat kesukaan dalam
subtitusi jamu pada pembuatan ice
cream jamu tradisional. Dian Faqih Anni
Hadis[15]
menyebutkan
bahwa
penambahan sari wortel 10% merupakan
perlakuan terbaik pada ice cream
dengan nilai rata-rata viskositas 467,5
cP, overrun 32,5%, kecepatan meleleh
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

20,32 menit/50 g, dan nilai pH 4,20.
Penambahan sari wortel sebagai sumber
pro-vitamin A dan mengandung zat
antioksidan yang tinggi. Terkait dengan
penelitian tersebut teori menurut Elfahmi,
Herman dkk[16] yaitu jamu beras kencur
memiliki khasiat untuk menambah daya
tahan tubuh, menghilangkan masuk
angin, dan kelelahan. Penggunaan
kencur dalam pengobatan penyakit
lainnya dan senyawa kurkumin hasil
isolasi dari kunyit dan temulawak tetap
memiliki kelebihan, yaitu sifatnya yang
alami dan kecil kemungkinan efek
samping trehadap penderita kanker. Dari
hasil penelitian dan teori tersebut bubuk
kunyit, temulawak dan beras kencur
dalam pembuatan ice cream jamu
tradisional selain disukai oleh panelis
juga sangat baik untuk kesehatan tubuh.
Sampel ice cream yang diberi
perlakuan memiliki tingkat kesukaan
sesuai dengan bahan yang ditambahkan.
Ice cream yang disukai panelis adalah
ice cream dengan penambahan sari
kunyit asam dan beras kencur.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis data dan sesuai dengan
hipotesis, peneliti dapat menarik
simpulan bahwa:
1. Formulasi terbaik dalam pembuatan
ice cream jamu tradisional dari
kriteria uji organoleptik. Ice cream
dengan formulasi terbaik ada pada
sampel X1 dengan presentasi 10%
sari kunyit asam dengan kriteria rasa
manis, tidak pahit, tidak langu (rerata
4,17), warna kuning muda (rerata
2,83), beraroma khas susu dan jamu
(rerata 2,83), tekstur lembut (rerata
4,03), dengan tingkat kesukaan
panelis terlatih dan konsumen anakanak suka (rerata 3,77 dan 3,80).
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2. Hasil penelitian menunjukkan ada
pengaruh tingkat kesukaan dalam
subtitusi jamu pada pembuatan ice
cream jamu tradisional. Sampel ice
cream yang diberi perlakuan memiliki
tingkat kesukaan sesuai dengan
bahan yang ditambahkan. Ice cream
yang disukai panelis adalah ice
cream dengan penambahan sari
kunyit asam dan beras kencur
dengan kriteria suka (rerata 3,77).
Saran
1. Dinas Pertanian atau Badan Ketahan
Pangan
Sebagai
usaha
diversifikasi
pengolahan Ijisio (Ice Cream Jamu
Tradisional) upaya pengolahan
pangan lokal untuk mendukung
ketahanan pangan.
2. Masyarakat
Memanfaatkan jamu tradisional
sebagai makanan penutup (frozen
dessert).
Meningkatkan nilai gizi pada ice
cream dengan penambahan bubuk
temulawak, kunyit asam, dan beras
kencur yang mengandung kurkumin
untuk pencegahan kanker, gangguan
lambung,
meningkatkan
nafsu
makan pada anak.
3. Mahasiswa Prodi PKK-Tata Boga
Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan, sangat bermanfaat
bagi mahasiswa prodi pkk-tata boga
agar menjadi referensi resep kuliner
sehat dan bergizi dan sebaiknya
untuk menghasilkan kriteria ice
cream yang baik.
4. Wirausaha Pemula
Ice cream jamu tradisional ini
sangat cocok bagi calon pengusaha
karena dalam pembuatannya cukup
mudah. Penulis berharap bagi calon
pengusaha dapat membuat ice
cream tersebut yang lebih menarik
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

bagi khususnya untuk anak-anak
sehingga bisa dijadikan alternatif
dessert atau makanan penutup yang
bukan
hanya
enak
namun
menyehatkan.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

IDENTIFIKASI TUTUPAN LAHAN PESISIR KECAMATAN
GUNUNGANYAR KOTA SURABAYA BERDASARKAN
OPTIMUM INDEX FACTOR (OIF)
Jelita Citrawati Jihan1, Suning2
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya1,2
jelita@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Kawasan pesisir timur Kota Surabaya mudah mengalami perubahan lingkungan baik
secara spasial dan skala temporal dikarenakan wilayah terbangun menjadi permukiman. Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi tutupan lahan di wilayah pesisir. Titik-titik dasar pemetaan
ditetapkan dengan remote sensing, mengkaji kombinasi band dengan nilai Optimum Index Faktor
(OIF). Metode klasifikasi multispektral yang digunakan adalah metode kemiripan maksimum.
Setelah dilakukan proses klasifikasi maka akan diperoleh kelas-kelas penutup lahan yang dominan
ada pada daerah terliput. OIF disusun oleh parameter simpangan gangguan spektral tertentu
seperti banyak bad lines, noise (salt and pepper), atau berkabut (hazy) akan membentuk komposit
dengan OIF tertinggi. Penilaian visual tetap diperhatikan, ada kemungkinan bahwa kombinasi
saluran dengan OIF di peringkat dua atau tiga justru yang lebih baik. Hasil analisis tertinggi
gabungan Band 451, akan tetapi komposit gabungan 321 merupakan true color composite atau
warna sebenarnya yang ada di permukaan bumi (natural color) memiliki kemampuan deteksi yang
jauh lebih baik dari mata normal manusia sehingga bisa dibaca dan diinterpretasikan. Untuk
mendetailkan dilakukan vektorisasi dan kemudian klas didetailkan dengan interpretasi visual
dengan cara digitasi on screen diatas beberapa citra komposit yang telah ditajamkan. Selain itu,
untuk monitoring pemanfaatanruang pesisir.
Kata kunci:Landsat 7ETM+, OIF, pesisir, Surabaya.

ABSTRACT
The eastern coastal area of the city of Surabaya easily experiences environmental
changes both spatially and temporally because the area is built into settlements. This study aims to
identify land cover in coastal areas. Basic mapping points are determined by remote sensing,
reviewing band combinations with the Optimum Factor Index (OIF) value. The multispectral
classification method used is the maximum similarity method. After the classification process is
carried out, the dominant land cover class will be obtained in the covered area. OIF is composed by
deviation parameters of certain spectral disorders such as many bad lines, noise (salt and pepper),
or foggy (hazy) which will form a composite with the highest OIF. Visual assessment is still
considered, there is a possibility that the combination of channels with OIF is ranked two or three is
actually better. The highest combined band 451 analysis results, but the composite composite 321
is true color composite or actual color on the earth's surface (natural color) has a detection ability
that is far better than the normal human eye so that it can be read and interpreted. To detail
vectorization is done and then the class is detailed with visual interpretation by digitizing on screen
above some composite images that have been sharpened. In addition, to monitor utilization of
coastal space.
Keyword: Landsat 7ETM+, OIF, coastal, Surabaya.
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PENDAHULUAN
Kota Surabaya memiliki wilayah
pantai, secara geografis terletak diantara
07°09’-07°21’ Lintang Selatan dan
112°36’-112°54’ Bujur Timur. Wilayah
administrasi sebelah utara berbatasan
dengan Selat Madura, di sebelah timur
berbatasan dengan selat Madura dan
Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan
dengan Kabupaten Sidoarjo dan sebelah
barat dengan Kabupaten Gresik[1].
Perkembangan
lahan
Kota
Surabaya relatif pesat, terkonsentrasi di
kawasan timur kota. Area pesisir berada
di kawasan timur, yang dimanfaatkan
untuk kampung nelayan, tambak, wisata.
Pengaturan pemanfaatan ruang pesisir
dan laut diutamakan aktivitas ekowisata
berbasis konservasi [2]. Monitoring
pemanfaatan ruang pesisir dapat
menggunakan metode penginderaan
jauh.
Penginderaan Jauh berasal dari
disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi
yang sangat baik dan menjanjikan dalam
pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya alam yang optimal. Instrumen satelit
atau sensor inderaja yang digunakan
untuk tujuan pengamatan bumi merekam
informasi yang berada pada spektrum
elektromagnetik, sehingga penentuan
kombinasi spektral yang optimal akan
memberikan informasi yang maksimum
[3].
Satelit
multispektral seperti
Landsat memiliki 7 pita panjang
gelombang(bands). Sistem pada Landsat
7 dirancang untuk mengumpulkan energi
pantulan yang dilakukan oleh saluran 1 –
5, 7,8 (7 saluran) dan energi pancaran
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

yang dilakukan oleh saluran 6 (1 saluran).
Sensor Landsat akan mengkonversi
energi
pantulan
matahari
yang
diterimanya menjadi satuan radiansi.
Radiansi adalah flux energi per satu
satuan sudut ruang yang meninggalkan
satu satuan area permukaan, pada arah
tertentu. Radiansi ini terkait erat dengan
kecerahan pada arah tertentu terhadap
sensor. Radiansi adalah sesuatu yang
diukur oleh sensor dan agak terkait
dengan pantulan. Nilai radiansi kemudian
dikuantifikasi menjadi nilai kecerahan
(brighness value) citra yang tersimpan
dalam format digital.
Pengolahan citra pada tahapan optimum
index factor (OIF) dan visualisasi citra.
Untuk menghitung OIF, minimal tiga peta
raster diperlukan dalam yang sama
domain nilai dalam georeferensi yang
sama [4]. Band-band pada Landsat-TM
memiliki kegunaan[5] :
1. Band 1 : spektral biru kegunaannya
tembus terhadap tubuh air, dapat
untuk pemetaan air, pantai, pemetaan
tanah, pemetaan tumbuhan, pemetaan
kehutanan
dan
mengidentifikasi
budidaya manusia panjang gelombang
(µm)0.45 - 0.52.
2. Band 2 : untuk spektral hijau panjang
gelombang 0.52 - 0.60 pengukuran
nilai pantul hijau pucuk tumbuhan dan
penafsiran aktifitasnya, juga untuk
pengamatan kenampakan budidaya
manusia.
3. Band 3 : panjang gelombang 0.63 0.69, spektral merah. Dibuat untuk
melihat daerah yang menyerap klorofil,
yang
dapat
digunakan
untuk
membantu dalam pemisahan spesies
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tanaman juga untuk pengamatan
budidaya manusia.
4. Band 4 : panjang gelombang 0.76 0.90, spektral Infra merah dekat Untuk
membedakan jenis tumbuhan aktifitas
dan kandungan biomas untuk
membatasi tubuh air dan pemisahan
kelembaban tanah
5. Band 5 : Spektral Infra merah sedang,
panjang gelombang 1.55 - 1.75
menunjukkan kandungan kelembaban
tumbuhan dan kelembaban tanah,
juga untuk membedakan salju dan
awan
6. Band 6 spektral Infra Merah termal
panjang gelombang 10.4 - 12.5
menganallisis tegakan tumbuhan,
pemisahan kelembaban tanah dan
pemetaan panas
7. Band 7 : spektral Pankromatik Infra
merah
sedang
dan
panjang
gelombang 2.08 - 2.35. Berguna untuk
pengenalan terhadap mineral dan
jenis batuan, juga sensitif terhadap
kelembaban tumbuhan Bermanfaat
untuk identifikasi obyek lebih detail
METODE
Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penginderaan jauh. Data
peta yang dipakai dengan luas area 34
hektar adalah peta citra satelit Landsat 7
ETM+ dikarenakan memiliki kanal resolusi
spasial 30 multispektral terdiri dari
1,2,3,4,5,dan 7 [6]. Pengolahan data
menggunakan
perangkat
lunak
penginderaan jauh.
Analisis Data
Dalam menyusun komposit citra
dinamakan index atau nilai untuk menilai
kualitas citra komposit secara statistik
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

yang disebut dengan Optimum Index
Factor (OIF).
Data citra satelit diolah dan dianalisis OIF
berdasar angka-angka korelasi antar
piksel yang mewakili obyek yang sama.
Landsat 7ETM+ memiliki sistem
multispektral menggunakan kombinasi
beberapa saluran menghasilkan informasi
citra pada satu wilayah. Informasi spektral
obyek berbeda-beda satu dengan yang
lainnya, informasi yang sama mampu
memperkuat sistem dari beberapa
saluran.
Nilai OIF terbesar dari kombinasi tiga
saluran band menampilkan paling banyak
informasi spektral yang diukur dengan
variasi dan diukur dengan koefisien
korelasi. Kemudian analisis OIF dilakukan
seperti berikut :
Σ sk

3

k=1
OIF = -----------------3
Σ abs (rj)
j=1

Keterangan
sk
= standard deviasi untuk band k
abs (rj) = adalah nilai absolut dari
koefisient korelasi diantara 3
band yangdinilai
Korelasi antar saluran band memiliki
hubungan yaitu nilai besaran. Jika nilai
semakin tinggi maka semakin baik pula
hasil kualitas citra komposit. Nilai OIF
yang tinggi karena variasi spektral saluran
panjang gelombang kecil yaitu biru atau
hijau, dapat menggambarkan kombinasi
antar saluran yang kurang baik,
gangguan aspek hamburan mampu
meningkatkan variasi spektral dan nilai
OIF.
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Gambar 1. Flowchart Analisa OIF
HASIL
Kombinasi Band RGB disusun
secara berurutan sebagai berikut :

Gambar 2. Kombinasi Band RGB
Kombinasi 321 warna yang disusun
berurutan RGB, sehingga menghasilkan
warna yang sama dengan warna yg
ditangkap mata ketika memandang alam
terbuka. Objek vegetasi (area) sesuai
warna yang ada di lapangan (hijau).
Coklat untuk genting sesuai warna yang
ada di lapangan. Objek Jalan (area)
tidak dapat dibedakan / tersamarkan
dengan objek lahan terbangun.
Kombinasi 543 banyak memberikan
informasi variasi dan kontras warna.
Vegetasi sehat berwarna hijau terang.
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Banyak digunakan untuk pengelolaan
hutan.
Daerah
perumahan/urban
berwarna merah/pink. Tampak adanya
variasi kehijauan yang menunjukkan
adanya perbedaan intensitas tingkat
kehijauan vegetasi atau penutup lahan.
Kenampakan hutan mangrove hijau
gelap pada Landsat.
Seperti kombinasi 4 5 1, kombinasi ini
memberikan pengguna dengan sejumlah
besar informasi dan kontras warna.
Vegetasi sehat berwarna hijau cerah dan
tanah adalah ungu muda. Kombinasi ini
542

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

berguna untuk studi vegetasi, dan secara
luas
digunakan
dalam
bidang
manajemen kayu dan serangan
hama.Warna biru adalah badan air
kondisi basah, lahan kelembaban tinggi
sebagai lautan yang dalam.
Kombinasi band 432 merupakan standar
komposit ‘false color’ dimana vegetasi
akan bercorak merah dengan berbagai
tone. Merah tua menunjukkan vegetasi
yang lebih padat/lebih sehat. Semakin
muda menunjukkan vegetasi yang jarang
Variasi ini banyak digunakan untuk studi
klasifikasi vegetasi, daerah perkotaan
cyan biru. Daerah perkotaan yang
berpenduduk padat diperlihatkan dengan
warna biru terang. Tanah bervariasi dari
cokelat
gelap
ke
terang.
Air
dangkal/keruh terlihat lebih terang.Pohon
yang termasuk jenis pohon jarum akan
tampak merah gelap dibandingkan jenis
kayu keras.
Banyak digunakan untuk studi vegetasi
kombinasi
band
451.
Vegetasi
merupakan salah satu satu obyek yang
khas pada saluran inframerah sehingga
dapat ditangkap citra satelit [7].
Vegetasi sehat akan berwarna merah
gelap, orange, coklat, kuning, jingga.
Vegetasi sehat muncul pada corak
merah, cokelat, jingga dan kuning.
Tanah mungkin akan di hijau dan
cokelat, fitur perkotaan putih, cyan dan
abu-abu, area biru terang mewakili
daerah baru-baru tebang habis dan
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daerah
kemerahan
menunjukkan
pertumbuhan vegetasi baru, padang
rumput
mungkin
jarang.
Jelas, air yang dalam akan sangat gelap
di kombinasi ini, jika air dangkal atau
mengandung sedimen itu akan muncul
sebagai nuansa biru lebih ringan.
Kombinasi 147 Alur hijau muda, adalah
bagian hilir selat Madura dan . Sebagian
ruas sungai atau saluran tampak
berkelok-kelok.
Kombinasi 731 menampilkan perbedaan
dalam jenis batuan.
Kombinasi 134 menunjukkan semakin
dekat daratan, air terlihat semakin coklat,
alirannya pun cukup deras. Warna biru
berarti semakin padat lahan terbangun di
suatu daerah rona yang terbentuk
semakin cerah dan sebaliknya.
Kombinasi 245 menampilkan air selat
Madura mengalir dari berbagai sungai
kecil
dan
saluran
menembus
permukiman penduduk.
Pada kombinasi 157 Objek jalan (area)
dapat dibedakan dengan objek lahan
terbangun. Kenampakan objek garis
berupa jalan terlihat cukup jelas dan
dapat dibedakan dengan kenampakan
objek area berupa lahan terbangun.
Jalan ditunjukan dengan sebuah garis
melintang dengan warna biru berona
gelap.
Kombinasi 124 menggambarkan warna
air yang masih coklat di hulu semakin
hitam pekat ketika mendekati muara.
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Tabel 1. Hasil perhitungan OIF untuk 6 Saluran CItra
No.
Kombinasi Saluran
Optimum Index Factor (OIF)
Rank
1
B4, B5, B1
91,13
1
2
B4, B3, B2
36,03
7
3
B5, B4, B3
31,14
9
4
B7, B3, B1
25,91
8
5
B1, B4, B7
72,53
2
6
B1, B3, B4
56,99
3
7
B3, B2, B1
15,68
10
8
B2, B4, B5
56,74
4
9
B1, B5, B7
55,52
5
10
B1, B2, B4
52,94
6
Komposit band 321 merupakan true
color composite atau warna sebenarnya
SIMPULAN
yang ada di permukaan bumi (natural
Kombinasi gabungan B4, B5, dan B1
color) memiliki kemampuan deteksi yang
merupakan jumlah tertinggi. Dapat
jauh lebih baik dari mata normal manusia
disimpulkan bahwa masing-masing band
sehingga
bisa
dibaca
dan
dalam citra memiliki kemampuan deteksi
diinterpretasikan.
Kombinasi ‘natural
yang
berbeda,
yang
dalam
color’ karena pada kombinasi ini fitur
penggunaanya disesuaikan sesuai
tanah muncul dalam warna yang mirip
kebutuhan. Band-band tidak dapat
dengan penampilan visual mereka pada
digunakan secara terpisah, untuk dapat
sistem visual manusia. Vegetasi sehat
diasosiasikan menjadi warna yang dapat
berwarna hijau, lahan baru dibuka
dibaca dan diinterpretasikan oleh mata
berwarna sangat ringan, vegetasi tidak
normal manusia, diperlukan band lain
sehat berwarna coklat dan kuning, jalan
untuk dikompositkan dalam kanal
berwarna abu-abu, dan garis pantai
RGB.Oleh karena itu, penilaian visual
berwarna putih. Sedangkan komposit
tetap diperhatikan ada kemungkinan
band 4 5 1 merupakan false color
bahwa kombinasi saluran dengan OIF di
composite atau warna yang bukan
peringkat dua atau tiga justru yang lebih
sebenarnya yang ada di permukaan
baik. Interpretasi citra komposit band 321
bumi.Perlu diperhatikan disini bahwa
Kecamatan Gunung Anyar : Selat
meskipun secara statistik perhitungan
Madura, muara, permukiman penduduk,
OIF ini logis dalam menunjukkan
hutan mangrove dan dataran rendah
kombinasi saluran terbaik, dalam
ditutupi tumbuhan air.
kenyataan tidak selalu demikian.
Mengingat bahwa rumus OIF disusun
UCAPAN TERIMA KASIH
oleh parameter simpangan gangguan
Penulis mengucapkan terima kasih
spektral tertentu seperti banyak bad
kepada Universitas PGRI Adi Buana
lines, noise (salt and pepper), atau
yang telah memberikan dana hibah
berkabut (hazy) akan membentuk
komposit dengan OIF tinggi.
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ABSTRAK
Bali merupakan salah satu daerah yang mempunyai ciri khas bangunan dan permukiman
yang berorientasi pada budaya dan adat istiadat. Salah satu konsep kearifan lokal di masyarakat
bali dalam pengendalian perkembangan permukiman adalah Tri Hita Karana. Tri Hita Karana bagi
masyarakat Hindu-Bali telah menjadi panduan dalam kegiatan dan kehidupan sehari – hari yang
dan juga dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Desa. Arus modernisasi dan Perkembangan
penduduk menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya adalah masalah lingkungan
permukiman sehingga bermunculan permukiman – permukiman baru. Desa kaba – Kaba
merupakan salah satu desa di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Bali mengalami perubahan
sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya kajian tentang
implementasi Tri Hita Karana khususnya dalam pengendalian Pola Permukiman di desa Kaba –
Kaba Tabanan Bali. Kajian ini bersifat Deskriptif kualitatif analisis dengan metode pengumpulan
data menggunakan pengamatan langsung melalui observasi lapangan, wawancara dan studi
literature. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pola permukiman di Desa Kaba – Kaba berpola
memanjang mengikuti jalur jalan dengan persebaran fasilitas umum berada di sepanjang jalur jalan
utama. Bentuk – bentuk pengendalian pola permukinan dengan penerapan konsep Tri Hita Karana
terimplementasi dalam Visi, Misi, Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pengendalian tata guna
lahan terbuka terutama lahan pertanian dan perkebunan.
Kata kunci:Tri Hita Karana, Pola Permukiman, Rencana Tata Ruang, Tata Guna Lahan.

ABSTRACT
Bali is one of the provinces in Indonesia which that has the characteristics of buildings
and settlements that are oriented towards culture and customs. One concept of local
wisdom in the Balinese community in controlling the development of settlements is Tri Hita
Karana. Tri Hita Karana for the Hindu-Bali community has become a guide in daily
activities and life which are also included in the District Spatial Plan. The modernization
and development of the population raises several problems, one of which is the problem of
the settlement environment that new settlements emerge. Kaba - Kaba village is one of the
villages in Kediri Subdistrict, Tabanan Regency, Bali, has undergone a change in line with
the improvement of the community's economy. Therefore there is a need for a study of the
implementation of Tri Hita Karana specifically in the control of Settlement Patterns in the
village of Kaba - Kaba Tabanan Bali. This study is descriptive qualitative analysis with data
collection methods using direct observation through field observations, interviews and
literature studies. The results of this study indicate that the pattern of settlements in Kaba Kaba village has a pattern that extends to follow the road lane with the distribution of public
facilities along the main road lane. Forms of textile pattern control by applying the concept
of Tri Hita Karana implemented in Vision, Mission, Regional Spatial Planning in controlling
the use of open land, especially agricultural and plantation land .
Keyword : Tri Hita Karana, setelment patterns, Spatial Planning, Land Use
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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PENDAHULUAN
Bali merupakan salah satu daerah
yang mempunyai ciri khas bangunan dan
pemukiman dengan berorientasi ke arah
reliji. Pola-pola desa adat di Bali telah
menjadikan pulau Bali memiliki ciri khas
tersendiri dalam pengembangan pola
desa. Arsitektur tradisional Bali tercipta
dari hasil akal budi manusia di mana
pengejewantahannya di dasari oleh
pandangan terhadap alam semesta,
sikap hidup, norma agama, kepercayaan
dan kebudayaan masa lalu. Falsafah
kehidupan
masyarakatnya
selalu
melandasi karya-karyanya. Di mana
kehidupan masyarakat Bali tidak lepas
dari ajaran dan kepercayaannya, yaitu:
Hindu Dharma. Dalam ajarannya di
katakan bahwa semua makhluk sudah
dititahkan hidup dalam alamnya masingmasing dan hidup dalam kesatuan yang
harmonis dengan alamnya[1].
Terwujudnya pola perumahan
tradisional sebagai lingkungan buatan
sangat terkait dengan sikap dan
pandangan hidup masyarakat Bali, tidak
terlepas dari sendi-sendi agama, adat
istiadat, kepercayan dan sistem religi
yang melandasi aspek-aspek kehidupan.
Peranan dan pengaruh Agama Hindu
dalam penataan lingkungan buatan, yaitu
terjadinya implikasi agama dengan
berbagai kehidupan bermasyarakat. [2]
Di Bali secara etnis kultural relatif
homogen, fleksibilitas ruang,waktu dan
tempat tetap mempunyai skala prioritas
bagi
penyelenggaraan
kehidupan
masyarakatnya, termasuk kegiatan
memanipulasi ruang bermukim sesuai
dengan perspektif pemahaman ruang
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

komunal yang diinginkan. Tapi seiring
dengan waktu, penguatan konsep lokal
dalam membentuk tatanan ruang
permukiman cenderung mengalami
ambevalensi antara sistem pengetahuan
lokal dengan perencanaan konvensional.
Hal ini tentu saja berdampak pada
biasnya konsep lokal yang bisa diadopsi
dalam unit perencanaan ruang tradisonal
Bali. Perbedaan geografis, perbedaan
pandangan sosial budaya serta psikologi
perilaku antara Bali dataran dengan Bali
pegunungan
juga
mempengaruhi
perspektif dan aplikasi konsep lokal
dalam tatanan ruang permukimannya. [3]
Masyarakat Bali memiliki budaya
yang didasari konsep Tri Hita Karana.
Konsep Tri Hita Karana adalah suatu
konsep mengintegrasikan secara selaras
tiga komponen agar dapat hidup
sejahtera dan bahagia. Komponen yang
ada di dalam Tri Hita Karana adalah
Hubungan Manusia dengan Tuhan,
Hubungan Manusia dengan Manusia,
hubungan
manusia
dengan
Lingkungannya. [4]. Konsep Tri Hita
Karana menunjukkan berbagai unggulan
yang bersifat universal, relevan dengan
lingkungan dan pembangunan yang
berkelanjutan. Secara implisit, Tri Hita
Karana mengandung pesan agar
penelolaan sumberdaya alam dilakukan
secara
arif
untuk
menjaga
kelestariannya, dan selalu bersyukur
kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dan
juga mengutamakan keharmonisan
hubungan dengan sesama manusia,
sehingga
meminimalis
adanya
pertentangan dan konflik antar manusia.
[5].
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Pertumbuhan penduduk dan
peningkatan kegiatan penduduk sebagai
akibat dari pembangunan di berbagai
sector menuntut manusia untuk
memenuhi kebutuhan akan lahan yang
tentunya membawa pengaruh kepada
penataan lingkungan.
Desa Kaba – Kaba merupakan
desa Pinggiran yang terdapat di
Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan,
secara astronomis berada pada 08° 35’
35,2” LS dan 115° 58’ 24,3“ BT. Desa
kaba – kaba terdiri dari 10 Desa adat
yang biasa di sebut Banjar Dinas. Seiring
dengan perkembangan teknologi dan
dinamika penduduk, terjadi beberapa
perubahan tatanan pola permukiman dan
tata guna lahan.
Kajian ini dilakukan di Desa Kaba
– Kaba Kecamatan Kediri Kabupaten
Tabanan Propinsi Bali berdasarkan
pertimbangan – pertimbangan tertentu.
Adapun pertimbangan yang digunakan
adalah perkembangan desa Kaba –
Kaban dalam 10 tahun sangat pesat,
menurut data dari Kantor desa Kaba –
Kaba terdapat 6 (enam) Villa berkelas
internasional di desa Kaba – Kaba,
merupakan jalan menuju kawasan wisata
pantai Tanah Lot dan perencanaan
pengembangan Puri Gede Kaba – Kaba
sebagai destinasi wisata baru di desa
Kaba – kaba Tabanan Bali.
Untuk itu perlu dilakukan
penelitian yang menganalisis tentang “Tri
Hita Karana dalam Pengendalian Pola
Permukiman di Desa Kaba – Kaba
Tabanan Bali”.

Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

METODE
Penelitian ini bersifat deskriptif
kualitatif analisis. Metode pengumpulan
data
menggunakan
pengamatan
langsung melalui observasi lapangan
yang dilakukan pada bulan Juni 2018.
Data primer didapat dari observasi
lapangan kondisi perumahan dan
permukiman serta tata guna lahan serta
wawancara terhadap responden yang
telah ditentukan. Data sekunder diapat
dari penelitian terdahulu, instansi –
instansi terkait serta studi kepustakaan
yang mendukung.
Jenis Alat analisis yang digunakan
dalam kajian ini adalah :
1. Penggambaran,
meliputi
peta
maupun foto yang digunakan untuk
analisis
yang
membutuhkan
keterangan secara visual.
2. Penyusunan
uraian,
berupa
penyampaian informasu dan fakta
dalam bentuan uraian bahasa yang
sederhana dan mudah dimengerti
sehingga dapat menggambarkan
keadaan sebenarnya.
Jenis analisis yang digunakan dalam
kajian ini adalah :
1. Analisis Pola Permukiman di desa
Kaba – Kaba Tabanan Bali.
Analisis
ini
dilakukan
untuk
mengidentifikasi pola permukiman di
desa Kaba – Kaba dengan cara
pengambaran melalui peta sebaran
permukiman dan jalur sirkulasi serta
orientasi permukiman.
2. Analisis Peranan Konsep Tri Hita
Karana dalam pengendalian Pola
Permukiman di desa Kaba – Kaba.
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Analisis
ini
dilakukan
untuk
pengejawantahan konsep Tri Hita
Karan sebagai wadah pengendalian
perkembangan pola Permukiman.
Cara analisis melalui wawancara dan
survey yang di komparasikan dengan
literature dan observasi lapangan.

Pada tabel 1 dijabarkan variable,
indikator dan parameter kajian yang
disesuaikan dengan kedua jenis analysis
untuk pemecahan masalah penelitian.

Tabel 1. Variabel, Indikator dan Parameter penelitian
Variabel

Indikator
Berderet memanjang

Pola
sebaran
Permukiman permukiman

Terpusat

Parameter
1. Mengikuti jalan
2. Mengikuti rel kereta api
3. Mengikuti alur sungai
4. Mengikuti garis pantai
1. Memusat di permukiman jalan

2. Memusat di sepanjang jalan

3. Memusat bujur sangkat
4. Memusat belokan jalan
Tersebar
Permukiman menyebar
1. Shrotest dimension on the street
side
Permukiman dengan
2. Growing more lots sheet frontage
sistem Grid
3. Easier to assemble individual lots
larger unit
Tri
Hita Kebijakan
Hubungan Manusia Tempat peribadatan Tri Murti (3 dewa)
Karana
pemerintahan dengan Tuhan
Hubungan Manusia Kegiatan keseharian masyarakat
dengan Manusia
Hubungan Manusia Tata guna Lahan
dengan Lingkungan
Sumber : [6] dan [7]

HASIL
1. Pola Permukiman
Secara umum pola permukiman
desa Kaba – Kaba merupakan sistem
Memanjang yang membujur dari utara
ke selatan (gambar 1). Terdiri dari 3
bagian yaitu bagian utara Banjar Pilisan,
sedangkan bagian tengah yang
merupakan Memanjang adalah Banjar
Juntal, Banjar Beringkit, Banjar Gaduh,
Banjar Sengguan, Banjar Dualang,
Banjar Dauh Yeh, dan Banjar Buading.
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Bagian selatan adalah Banjar Dangin
Uma dan Banjar Tegal Kepuh.
Secara keseluruhan bentuk pola
permukimannya
adalah
sistem
Memanjang dimana fasilitas umum
diapit oleh persil – persil perumahan
penduduk. Persil – persil ini terletak di
sebelah kanan dan kiri berderet di
sepanjang utara sampai selatan sampai
akhir batas wilayah.
Pola
persebaran
permukiman
penduduk dipengaruhi oleh keadaan
iklim. Keadaan tanah, tata air, topografi
dan ketersediaan sumber daya alam
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yang terdapat di wilayah tersebut. [8].
Ada tiga pola permukiman penduduk
dalam hubungannya dengan bentang
alamnya, yaitu sebagai berikut : Pola
Permukiman
Memanjang,
Pola
Permukiman Terpusat dan Pola
Permukiman Tersebar. Permukiman
tradisional
mengalami
perubahan
mengikuti
perkembangan
dengan
pembentukan pola permukiman yang
menyebar
dan
mengumpul
menyesuaikan kondisi permukimannya.
[6].
Pola permukiman menyebar terjadi
karena permukiman yang baru dibuka
yang belum mempunyai akses pengarah,
pola permukiman memanjang terbentuk
karena permukiman mengikuti garis
jalan, sungai atau garis pantai. Pola
permukiman memusat (core) karena
permukiman berkumpul membentuk
lingkaran, persegi panjang atau
berbentuk kubus yang dipisahkan oleh
garis jalan.
Desa merupakan bentuk satu
kesatuan tertentu dari permukiman di
Bali. Bentuk – bentuk bangunan, pola
desa, kekayaan jenis bangunan yang
beragam merupakan potensi sebagai
pembentuk identitas yang kuat. [9].
Setiap
daerah
perumahan
dan

permukiman di Bali mempunyai pola
tersendiri yang dipengaruhi oleh sistem
sosial
masyarakatnya,
sehingga
permukiman tradisional Bali dapat
diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu [1] :
a. Tipe Bali Age, yang merupakan
penduduk asli dengan pola
permukiman yang membentang
membujur berbentuk linier.
b. Tipe Bali Daratan, merupakan
perumahan tradisional yang
polanya dipengaruhi Kerajaan
Hindu Jawa. Pola permukiman
mempunyai ciri pola perempatan
jalan yang mempunyai 2 sumbu
utama, yang membujur arah
Utara – selatan
Rumah tradisional di desa Kaba –
kaba Tabanan Bali, adalah satu
kompleks rumah yang terdiri dari
beberapa bangunan, dikelilingi oleh
tembok
yang
disebut
tembok
penyengker. (Gambar 2).
Kesatuan ruang keagamaan yang
ada di desa Kaba – kaba terdiri dari Pura
Kayangan tiga, yaitu Pura Desa, Pura
Puseh dan Pura Dalem yang berada di
sepanjang jalan Utama, kecuali Pura
Dalem yang berada di bagian luar
permukiman karena berdekatan dengan
Sema (Kuburan). (gambar 3)

Gambar 1. Pola Permukiman desa Kaba – Kaba Kediri Tabanan Bali
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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Rumah dalam arsitektur Bali, merupakan
satu kesatuan rumah yang terdiri dari
beberapa bangunan yang dikelilingi oleh
tembok pembatas yang disebut
Penyengker.
Perumahan
adalah
perkumpulan dari beberapa rumah dalam
satu kesatuan wilayah yang disebut

banjar adat atau desa adat dan
mempunyai satu kesatuan keagamaan
yang disebut Pura Kayangan Tiga yaitu :
Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem.
[10].

Gambar 2. Komples rumah tradisional di desa Kaba – Kaba Tabanan Bali

Gambar 3. Sebaran Pura Kahayangan Tiga di desa Kaba – Kaba Tabanan Bali
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2. Penerapan Tri Hita Karana
dalam Pengendalian Pola
Permukiman.
Penerapan konsep Tri Hita karana di
desa kaba – kaba masih terlihat sangat
kental. Hal ini dibutkikan dengan seluruh
rencana tata ruang desa kaba – kaba
mengacu dengan konsep Tri Hita
Karana.
Visi Desa Kaba – Kaba tahun 2014 –
2019 adalah “Mewujudkan Masyarakat
desa Kaba – Kaba yang Sejahtera,
Adil dan Makmur yang Berbasis
Pertanian yang dijiwai Tri Hita
Karana”.
Penerapan konsep Tri Hita Karana di
desa Kaba – Kaba adalah :
a. Hubungan manusia dengan Tuhan.
Desa kaba – kaba terdapat tiga
kahanyang ( pura desa, pura puseh
dan pura dalem).Tiga Kahanyang
merupakan tempat persembahyangan
masyarakat agama Hindu di desa
Kaba – Kaba untuk memuja tiga dewa
kepercayaan agama Hindu, yaitu
dewa Siwa, Dewa Brahma dan Dewa
Wisnu, yaitu Pura Desa, Pura Puseh
dan Pura Dalem.
Hal ini menunjukkan bahwa di desa
kaba – kaba menerapkan tri hita
karana
dimana
terbentuk
keharmonisan hubungan antara
manusia dengan Tuhan.
b. Hubungan manusia dengan manusia.
Manusia tidak akan sempurna bila
hidup sendiri. Manusia akan menata
hubungan dengan lainnya dengan
bermasyarakat. Hubungan manusia
dengan manusia terlihat pada
kesatuan pelaksanaan budaya dan
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

keagamaan, kesatuan pekerjaan .
ekonomi dan kesatuan ekonomi.
Di desa kaba – kaba memperhatikan
pembinaan keluarga mulai dari
terbentukknya
janin
sampai
meninggal penuh dengan upaca adat
dan agama.
Untuk hubungan yang lebih besar
dibidang budaya, politik dan ekonomi
dilaksanakan
diatas
kesatuan
kelompok seperti banjar, sekeha dan
subak.
Dari kegiatan – kegiatan yang
dilakukan secara periode, sehari –
hari, minguan maupun tahunan dalam
perencanaan menjadi pertimbangan
yang baik.
c. Hubungan
manusia
dengan
lingkungan
Hubungan
manusia
dengan lingkungan terlihat pada
keselarasan penggunaan tata guna
lahan di desa Kaba – Kaba.
Penggunaan lahan di kaba – kaba
60% digunakan utk lahan pertanian
dan perkebunan serta tegalan,
sedangkan 40% dipergunakan untuk
kawasan permukiman
Desa-desa di Bali memiliki lembaga adat
yang khusus mengurusi tentang Adat
disebut Desa Pakraman. Dalam
mengatur desa Pakraman menggunakan
filosofi Tri Hita Karana (tiga penyebab
kesejahteraan), Tri Hita Karana
diimplementasikan secara nyata dalam
aturan desa Pakraman ( Awig-Awig),
yang intinya mengatur hubungan yang
menyebabkan terciptanya keharmonisan
hidup di muka bumi ini seperti :
hubungan manusia dengan manusia,
hubungan manusia dengan lingkungan
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dan hubungan manusia dengan
Tuhannya.
Dengan
falsafah
ini
diharapkan tercipta suatu dunia yang
harmonis.[11] Dalam hubungannya
dengan desa adat dan bahkan
permukiman maka[7] :
a. Kayangan tiga merupakan jiwa pada
karang desa yang tidak terpisahkan
dari seluruh kehidupan desa.
b. Karma desa merupakan warga desa
atau aparatur desa, merupakan
pengeerak atau tenaga yang
menghidupi desa
c. Karang desa adalah territorial tempat
karma desa melakukan aktivitas
untuk menjaga hubungan harmonis
dari unsur di atas.
Hubungan harmonis diatas juga bisa
diidentikkan dengan :
a. Hubungan manusia dengan Tuhan
b. Hubungan manusia dengan manusia
c. Hubungan
manusia
dengan
lingkungan
Konsepsi Tri Hita Karana yang mengatur
keseimbangan antara manusia sebagai
bhuana alit dengan bhuana agung (alam
semesta). Dalam kehidupan sehari-hari
konsepsi ini, diwujudkan dalam ketiga
unsur tunggal yang tercermin pada
wadah interaksinya, yaitu pola rumah
dan desa yang memenuhi ketiga unsur
tesebut. [12]
SIMPULAN
Desa Kaba – Kaba Kecamatan
Kediri Kabupaten Tabanan Bali memiliki
pola Permukiman secara makro
Berderet Memanjang mengikuti Jalur
Jalan dengan sebaran fasilitas umum
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

terutama kesatuan keagamaan yang
disebut Pura Kahayang Tiga berada di
sepanjang Jalur Jalan Utama. Tingkat
pertumbuhan
penduduk
dan
perekonomian
yang
meningkat
memungkinkan
pola
permukiman
mengalami perubahan dengan Pola
Permukiman
Menyebar,
karena
permukiman akan mulai mengisi lahan –
lahan perkebunan dan pertanian. hal ini
sudah mulai terlihat dengan mulai
banyaknya bangunan Villa bertaraf
Internasional menyebar di desa Kaba –
Kaba.
Implementasi Tri Hita Karana sudah
dirumuskan dalam Visi, Misi dan
Rencana Tata Wilayah Desa Kaba –
Kaba. Peranan Tri Hita Karana dalam
pengendalian memperkuat ketahanan
sosial budaya dan keselarasan untuk
pengendalian perkembangan, perubahan
tata guna lahan dan tatanan permukiman
di desa Kaba – Kaba Tabanan Bali.
.
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PENGEMBANGAN HIDROPONIK MULTIMODEL UNTUK TATA KELOLA
LINGKUNGAN DI DESA LEGOK MELALUI PROGRAM PPDM
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ABSTRAK
Adanya limbah dari budidaya lele yang mempenggaruhi pencemaran lingkungan sekitar dan
limbah yang bau mendapatkan respon negatif dari warga. Maka dari itu dikembangkannya sistem
dan media aquaponik yang dapat mengubah limbah air menjadi nutrisi untuk tanaman. Nutrisi yang
dihasilkan dari limbah budidaya lele dapat dimanfaatkan untuk tanaman hidroponik yang juga
dikembangkan dalam pengambdian masyarakat ini. Hidroponik merupaan teknik bertanam tanpa
menggunakan media tanah, sehingga dapat dilakukan dimana saja tanpa harus memiliki lahan
yang luas. Dalam pengabdian masyarakat di Desa Legok, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa
Legok diberikan pelatihan cara bertanam hidroponik. Pelatihan ini dijelaskan tiga teknik bertanam
hidroponik yaitu NFT, Wick dan Tower. Metode ini dipilih karena dirasa mudah untuk diterapkan.
Setelah dilakukan pelatihan, penduduk akan mengembangkannya lagi sehingga menjadi desa
wisata hidroponik dan hasil dari panen bisa menjadi pendapatan bagi masing-masing penduduk.
Kata kunci: hidroponik, NFT, Sistem Wick, Sistem Tower

ABSTRACT
The presence of aquaponic catfish and vegetable waste water with nutrients from water to the
pond. Hydroponics is a farming technique without using soil media, so it can be done anywhere
without having to have large land. In community service in Legok Village, PKK women and youth
groups in Legok Village were given training in how to grow hydroponics. This training explained
three hydroponic farming techniques, namely NFT, Wick and Tower. This method was chosen
because it was considered easy to apply. After training, residents will develop it again so that it
becomes a hydroponic tourism village and the yield from harvest can be income for each resident.
Keyword: hydroponic, NFT, Wick System, Tower System

PENDAHULUAN
Dusun Panderejo Legok berlokasi
di kecamatan Gempol Pasuruan. Lokasi
strategis yang berdekatan dengan
bundaran gempol yang menghubungkan
wilayah pantura dengan malang dan
arah banyuwangi. Program kerja yang
dapat memenuhi kebutuhan konsumsi
lele di Desa Legok dan meningkatkan
ekonomi mandiri desa.
Ada 3 akar permasalah yang ada
di Desa Legok tentang produksi dan
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

pengolahan produk. Adanya limbah dari
peternakan lele yang berdampak
mempengaruhi pencemaran kondisi
lingkungan sekitar peternakan dan
berdampak respon negatif dari warga
karena bau dari air limbah. Masalah yang
kedua yaitu penjualan terbatas produk
lele mentah dengan harga tidak stabil,
masalah tersebut berdampak pada
pendapatan dipengaruhi oleh harga dari
tengkulak dan pendapatan tidak
sebanding dengan biaya produksi.
Masalah yang terakhir yaitu belum ada
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produk olahan dan diverifikasi produk,
dampaknya ialah harga produk masih
minim dengan produk mentah dan dapat
tersaingi oleh pesaing yang bermodal
besar.

Gambar 1. Kelompok Karang Taruna
Desa Legok dan Ternak Lelenya
Program ternak lele yang
dicanangkan sekali panen yang
mencapai 2 hingga 3 kuintal masih dijual
dan dipasarkan dalam kondisi segar
disekitar kecamatan gempol pasuruan
dipengaruhi harga pasar atau harga dari
tengkulak. Belum adanya diversifikasi
produk ataupun produk olahan lain untuk
mengoptimalkan profit dari kegiatan
unggulan. Masalah ini akan berlarut
dengan dampak berkurangnya minat dari
anggota kelompok karang taruna karena
profit yang tidak stabil dan tidak ada
peningkatan ditambah lagi menimbulkan
konflik dengan warga sekitar peternakan.
Kelompok karang taruna yang
memiliki produk unggulan ternak lele
dengan pendapatan ekonomi secara
kontinyu dalam waktu dua hingga tiga
bulan memiliki beberapa kendala dalam
proses produksi. Selain itu masalah yang
paling berhubungan langsung dengan
masyarakat adalah air kolam lele yang
cenderung
bau
karena
proses
penyaringan/filter air secara manual.
Kondisi air limbah ini setiap hari
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

dirasakan warga disekitar lokasi
peternakan lele yang membuat ketidak
nyamanan warga .

Gambar 2. Air limbah dari lele yang
keruh, kotor dan berbau.
Jika masalah ini dibiarkan maka
berdampak banyak hal. Perlu adanya
solusi
yang
sistematis
dalam
menyelesaikan permasalahan tersebut,
solusi untuk permasalahan dari ketiga
akar permasalahan.
METODE PELAKSANAAN
Program pengembangan desa mitra
panderejo legok ini bertujuan untuk
mengurangi
permasalahan
yang
dihadapi. Permasalahan pada mitra
adalah limbah air dari ternak lele,
keterbatasan pada penjualan produk
mentah dan belum adanya produk lain
pada PPDM diselesaikan dengan
beberapa solusi.
Solusi
pertama
berupa
pengembangan sistem dan media
aquaponik yang dapat mengubah limbah
air dari kolam lele menjadi nutrisi untuk
tanaman aquaponik. Solusi ini dibuat
dengan tujuan mendapatkan dua fungsi,
fungsi pengolahan limbah dan fungsi
untuk menghasilkan sayuran organik
guna memenuhi kebutuhan warga
disekitar panderejo khususnya. Solusi
yang kedua berupa pengolahan hasil
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panen yang cenderung dijual mentah
dengan harga yang ditentukan oleh
tengkulak, produk olahan ini dapat
berupa makanan ringan ataupun
makanan tambahan berupa sambal.
Solusi yang ketiga untuk mitra kedua
berupa pengembangan diversifikasi
produk dari ternak lele yang berupa
makanan ringan yang nantinya akan
dipasarkan di sentra kuliner panderejo
untuk menjadi ikon makanan ringan desa
panderejo legok.
Berdasarkan uraian pada bagian
sebelumnya, diketahui bahwa 3 akar
permasalahan yang dihadapi Mitra
dengan solusi dan target yang dicapai.
Dalam rangka mendapatkan target yang
ditentukan pengusul menyusun metode
pelaksanaan untuk mengembangkan
program pengembangan desa mitra
panderejo mandiri teknopreneur. Metode
pelaksanaan PPDM Desa Panderejo
Legok Mandiri Teknopreneur Digital
memiliki beberapa tahapan metode
pelaksanaan.
Mengembangkan aquaponik lele
dan sayur dengan nutrisi dari air kolam
lele. Air limbah yang mencemari
lingkungan diolah untuk menjadi nutrisi
dari aquaponik yang dikembangkan
bersama tim mitra karang taruna
panderejo legok. Menaman dengan
sistem aquaponik merupakan menaman
tanpa media tanah [1]. Keuntungan
menggunakan sistem hidroponik yaitu

perawatan yang lebih praktik, pemakaian
pupuk lebih efisien, harga jual lebih
tinggi, lebih hemat tempat dan masih
banyak lagi keuntungan menggunakan
hidroponik [2].
Melakukan
Pendampingan
pengolahan kripik tortilla lele mulai
produksi, pengemasan dan pemasaran.
Hasil produk lele yang awalnya dijual
mentah diolah secara mandiri oleh mitra
karang taruna melalui pendampingan
oleh pengusul PPDM dengan kerjasama
oleh tim ahli. Dari pendampingan
tersebut akan dihasilkan produk olahan
berupa kripik lele yang dibentuk menjadi
tortilla kripsi yang menargetkan segmen
anak muda dan anak-anak.
Memberikan pelatihan manajemen
pemasaran produk olahan (tortilla
lele)dan produk diversifikasi produk
(sayur organik). Hasil olahan dari lele
yang telah menjadi produk makanan
ringan yang perlu pendampingan dari
praktisi. Pendampingan ini dilaksanaan
bekerja sama dengan dinas perindustrian
UKM Pasuruan pada tahun ke 2 serta
praktisi produk UKM dari UMSIDA.

HASIL

yang digunakan untuk mendukung
optimalisasi kegiatan ekonomi maupun
kegiatan produktif lainnya. Kelebihannya
adalah hemat ruang, karena tanaman
memutar disekitar pipa, paling hanya
butuh ruang dalam radius 50cm sudah

Program Pengembangan Desa
Mitra Mandiri Teknopreneur pada tahun
pertama
melakukan
strategi
pengembangan teknologi dan sarana
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

Gambar 3 Pelatihan dan pendampingan
Karang Taruna untuk pembibitan
hidroponik dan Hasil bibit dari proses
pendampingan setelah 7 hari.
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bisa ditempati. Kekurangannya adalah
tidak banyak tanaman yang bisa di
tanam,
sebatas
jumlah
lubangnya.Kegiatan
pertama
Pengembangan dan Pendampingan
Hidroponik NFT.
Sistem
kerja
Nutrient
Film
Technique (NFT) adalah mengalirkan air
yang dicampurkan dengan nutrisi secara
terus menerus melalui akar yang
nantinya nutrisi tersebut diserap oleh
akar. Dengan teknik NFT pasokan nutrisi
dapat terbagi merata pada setiap
tanaman[3].
Kegiatan kedua pengembangan dan
Pendampingan Hidroponik Wick atau
rakit apung merupakan salah satu teknik
hidroponik yang mengalirkan nutrisi
melalui sistem sumbu. Sumbu berperan
untuk mengalirkan nutrisi ke akar
tanaman[4].
Kegiatan ketiga pengembangan dan
Pendampingan
Hidroponik
Tower.
Tanaman ditanam di netpot yang
dimasukkan di lubang yang dibuat di
sekeliling pipa berbentuk tower tersebut.
Sementara air dipompa ke atas melalui
selang di tengah pipa, selanjutnya turun
sesuai grafitasi[5].

pengembangan teknologi berbasis
layanan self service berupa sistem
kependudukan dan layanan masyarakat
dengan melibatkan kelompok pamong
untuk efisiensi layanan masyarakat.
Pada mitra telah dikembangkan
pendekatan hidroponik bagi warga
didusun panderejo untuk peningkatakn
kualitas ekonomi dan lingkungan yang
telah berhasil panen pada tahun
pertama. Peningkatan layanan kepada
konsumen dilakukan pada mitra satu
untuk melalui teknologi cash register.
Program ini merupakan sinergi antara
pengusul dengan mitra yang telah
terlaksana pada tahun kedua.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih penulis sampaikan
kepada Ristekdikti selaku yang memberikan
pendanaan dalam Penelitian Pengabdian
Masyarakat ini, terima kasih juga kepada ke
dua anggota penelitian, kepada mahasiswa,
dan kelurahan desa legok yang telah
membantu dalam penelitian ini. Tidak akan
berjalan lancar penelitian ini tanpa perantara
bantuan semua pihak yang ada.

DAFTAR RUJUKAN
[1]

[2]

Gambar 4 Pembuatan hidroponik Tower
100 hole untuk mitra dan hasil dari
hidroponik system wick.
SIMPULAN
Program Pengembangan Desa
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melakukan
strategi
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ABSTRAK
Material magnetik memiliki sifat dan karakteristik magnetik yang dapat diketahui dari
pengukuran yang memberikan informasi berupa kurva magnetisasi atau kurva hysteresis.
Kurva hysteresis dapat diperoleh dengan menggunakan metode magneto-optical Kerr
effect (MOKE), mengukur perubahan cahaya terpolarisasi yang dipantulkan oleh
permukaan material magnetik. Pengukuran MOKE terdiri atas sumber cahaya, dua
analisator, dan sampel yang diberikan medan magnet luar sehingga sampel
termagnetisasi. Magnetisasi memiliki arah yang berbeda akibat pemberian medan magnet,
sehingga magneto-optical Kerr effect (MOKE) dikategorikan berdasarkan geometri yaitu
polar, longitudinal, dan transversal. Penulisan ini bertujuan membangdingkan ketiga
kategori geomtri MOKE dan hasil pengukuran material magnetik yang telah diteliti. Ketiga
kategori ini dibedakan atas arah magnetisasi material terhadap incident plane dan bidang
sampel (material). Dari ketiga kategori metode MOKE dan hasil karakteristik material yang
telah diteliti dipilih metode polar MOKE karena dapat mengukur PMA dalam material
magnetik dan material yang baik untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan/pengolahan
data yaitu CoFeB karena sifat PMA yang dimilikinya.
Kata kunci:magneto-optical Kerr effect (MOKE), polar, longitudinal, transversal
ABSTRACT
Magnetic material has magnetic properties and characteristics that can be known
from measurements that provide information in the form of a magnetization curve or
hysteresis loop. The hysteresis loop can be obtained using the magneto-optical Kerr effect
(MOKE) method, measuring changes in polarized light reflected by the surface of magnetic
material. MOKE measurements consist of a light source, two analyzer, and a sample that
is given an external magnetic field, sample is magnetized. Magnetization has different
directions due to the giving of a magnetic field, so the magneto-optical Kerr effect (MOKE)
is categorized based on geometry, namely polar, longitudinal, and transversal. This writing
aims to develop the three categories of MOKE geometry and the results of measurement
of magnetic material that has been studied. These three categories are distinguished by
the direction of material magnetization on the incident plane and the sample field
(material). Of the three MOKE method categories and the results of the material
characteristics studied, the MOKE polar method was chosen because it can measure PMA
in magnetic materials and good material for increasing data storage/processing capacity,
CoFeB because of the PMA properties.
Keywords: magneto-optical Kerr effect (MOKE), polar, longitudinal, transversal
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi digital
saat ini begitu pesat, salah satunya
mengenai kapasitas penyimpanan data
yang berkapasitas tinggi. Media
penyimpanan data yang diketahui secara
umum yaitu harddisk, dimana material
dalam harddisk merupakan bahan
ferromagnetik. Saat ini, penelitian dalam
bidang magnetik telah banyak dilakukan
untuk mengetahui karakteristik sifat
magnet. Material magnetik memiliki
karakteristik dan sifat magnetik yang
dapat diketahui dengan cara melakukan
pengukuran yang memberikan informasi
mengenai karakterisasi sifat magnetik
material berupa kurva hysteresis. Kurva
hysteresis memberikan informasi seperti
struktur magnetik domain dan energy
magnetik material [1]–[3].
Terdapat beberapa cara untuk
memperoleh kurva hysteresis, salah
satunya dengan metode magneto-optical
Kerr effect (MOKE) [3]. Magneto-optical
Kerr effect merupakan salah satu metode
yang digunakan untuk mengkarakterisasi
sifat magnetik dan struktur material
magnetik [4], [5], serta digunakan untuk
pembacaan optik dari informasi yang
tersimpan secara magnetik [6]. Magnetooptical Kerr effect digunakan untuk
mempelajari fenomena magnetic pada
thin film seperti anisotropi magnetik,
magnetization
reversal,
interlayer
coupling,
dan
magnetization
dynamics[7]–[14].
Penelitian dengan metode MOKE
telah banyak dilakukan oleh para peneliti

tidak hanya unutk mempelajari sifat
magnetik material dan struktur material,
tetapi juga untuk menganalisis dan
membandingkan hasil dari metode
MOKE berdasarkan kategori geometri
MOKE tersebut[3], [6], [14]–[17]. Hal
inilah yang membuat MOKE begitu
menarik
untuk
dipelajari
dan
dikembangkan. Dalam tulisan ini akan
membahas perkembangan, prinsip dan
membandingkan tiga kategori magnetooptical Kerr effect serta bahan
ferromagnetik yang baik untuk aplikasi
penyimpanan data.
ANALISIS PEMECAHAN MASALAH
Sejarah MOKE
Efek Kerr ditemukan oleh Jonh
Kerr pada abad ke-18 [18], yang Ia
kembangkan dari fakta-fakta yang telah
ditemukan oleh Faraday. Faraday
melakukan percobaan polary-scopy pada
bidang magnetik dan hasil dari
percobaannya dikenal dengan efek
Faraday[19]. Dari penemuan dan faktafakta efek Faraday, Kerr melakukan
suatu percobaan. Percobaan pertama
yang Kerr lakukan yaitu dengan
menggunakan magnet U yang diletakkan
tegak lurus terhadap sumbu magnetisasi
dan ditembakkan laser yang dilewatkan
pada prisma pertama kemudian
mengenai ujung magnet U dan kemudian
laser melewati prisma kedua yang
diletakkan sebelum pengamat [18].

Gambar 1. Skema percobaan yang digunakan oleh John Kerr [18]
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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Kerr melakukan dua percobaaan
yaitu “the polar geometry” dan “the
equatorial
geometry”.
Percobaan
“thepolar geometry” yang dilakukan Kerr
menemukan bahwa saat Ia memutar
prisma, sumber cahaya terpolarisasi
yang dipantulkan berubah dan yang
menjadi menarik bahwa sinar yang yang
dipantulkan terjadi polarisasi eliptik.
Penemuan cahaya terpolarisasi yang
berubah ketika dipantulkan pada
permukaan material magnetik inilah yang
disebut dengan efek Kerr.
Percobaan
“the equatorial
geometry”
Kerr
mengembangkan
penelitiannya
kearah
magnetisasi

longitudinal dengan cara menambahkan
batang besi yang diletakkan diatas
magnet U, sehingga batang besi
termagnetisasi dan berfungsi sebagai
reflector. Percobaan tersebut dikenal
dengan nama longitudinal magnetooptical Kerr effect (LMOKE) [18].
Penemuan tersebut merupakan
dasar bagi para peneliti dalam
melakukan
percobaan
dan
pengembangan baru dalam bidang
magnetik optik dan perangkat teknologi
terutama dibidang penyimpanan data [2],
serta
beberapa
penelitian
menggabungkan metode lain dengan
MOKE [6], [13], [17], [20]–[23].

Gambar 2. Skema percobaan the polar geometry [18]

Gambar 3. Skema percobaan longitudinal magneto-optical Kerr effect [18]
Magneto-Optical Kerr Effect
Prinsip MOKE
Pada material magnetik, magnetooptical effect diperoleh dari efek
anisotropi optik pada material. Anisotropi
optik bersumber dari magnetisasi di
dalam permukaan material yang
dipengaruhi oleh gangguan luar, seperti
medan magnet, yang mengakibatkan
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

perubahan orientasi cahaya terpolarisasi
yang mengenai material dan dipantulkan
oleh permukaan untuk dideteksi.
Peristiwa ini dikenal sebagai magnetooptical Kerr effecr (MOKE) [7], [9].
Magneto-optical Kerr effect adalah
teknik
yang
menggambarkan
karekteristik magnetik dari permukaan
material dengan mengukur perubahan
cahaya terpolarisasi yang dipantulkan
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oleh permukaan material [3], dan
digunakan untuk mengkarakterisasi sifat
magnetik dan struktur material magnetik
[4], [5]. Magneto-optical Kerr effect dipilih
karena memiliki keunggulan yaitu noncontact sehingga tidak merusak material,
sensitivitas tinggi, hemat biaya,
otomatisasi, dan kompetibel dengan
beberapa device seperti spintronic[3], [7].

Ketika cahaya terpolarisasi linier
dipantulkan oleh permukaan material
magnetik maka cahaya tersebut
terpolarisasi eliptik dan dibelokkan, yang
dikenal dengan sudut Kerr (rotasi Kerr)
dan eliptisitas. Oleh sebab itu cahaya
terpolarisasi yang dipantulkan, dirotasi
oleh sudut kecil yang diakibatkan adanya
medan magnet [3], [24], [25]. Seperti
terlihat pada Gambar 4 dan 5.

Gambar 4. Skematik Diagram MOKE [3]

Gambar 5. Refleksi p-polarisasi cahaya pada material magnetik [24]
Gambar 4 merupakan skematik dari
MOKE dimana terdapat dua polarisator
yang diletakkan antara sumber cahaya
dengan sampel dan antara sampel dan
detektor. Gambar 5, terdapat area merah
berbentuk kotak disebet incident place
yang merupakan bidang yang terbentuk
dari cahaya terpolarisasi dan pantulan
cahaya terpolarisasi. Sudut rotasi antara
sumbu polarisasi eliptik dan sumbu
referensi disebet sebagai sudut Kerr, 𝜃𝐾 .
Dan terkait perubahan pada tingkat
elipsometrik, yang dikenal dengan
eliptisitas 𝜀𝐾 [3], [24]. Kedua kuantitas
ditunjukkan oleh kompleks MOKE [7],
[26]:
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

∅𝐾 = 𝜃𝐾 + 𝑖𝜀𝐾
(1)
Dimana,
𝐸
∅𝐾 = 𝐸 𝑆

𝑃

(2)

Dimana 𝐸𝑆 adalah cahaya Spolarisasi dan 𝐸𝑃 adalah cahaya Ppolarisasi yang mana 𝐸𝑆 lebih kecil dari
𝐸𝑃 [3], [10]. Sudut Kerr dan eliptisitas
Kerr untuk materi magnetik dipengaruh
oleh suhu dan ketebalan material
tersebut [3], [16], [27].
Geometri MOKE
Magneto-optical
Kerr
effect
dikategorikan berdasarkan arah vector
magnetissi terhadap permukaan material
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dan incident plane, yaitu longitudinal,
transversal dan polar [3], [24], [25].
Perbedaan ketiga kategori MOKE dapat
dilihat dari Gambar 6 (a, b, c), yang

dimana Gambar 6(a) merupakan skema
untuk longitudinal, (b) polar, dan (c)
transversal.

Gambar 6. klasifikasi geometri MOKE (a) longitudinal (b) polar dan (c) transversal [29]
Longitudinal MOKE
Longitudinal Magneto-Optical Kerr
Effect (LMOKE), arah vektor magnetisasi
sejajar dengan permukaan material dan
insiden plane[3], [7], [24]. Umumnya
longitudinal MOKE digunakan untuk
mempelajari
in-plane
magnetic
anisotropy (IMA), dengan menggunakan
pantulan cahaya terpolarisasi akan
menghasilkan komponen orthogonal
pada pantulannya [7], [24].

Skematik pengukuran longitudinal
MOKE yang membedakan dengan
MOKE secara umum yaitu dengan
mengatur magnetisasi pada material
magnetik sesuai dengan prinsip
longitudinal
MOKE
yaitu
arah
magnetisasi sejajar dengan pantulan
cahaya dan insiden plane. Pada Gambar
7, P-polarisasi sudut yang digunakan 0o
dan analisator dipasang pada sudut 45o
dan dideteksi oleh detektor [10].

Gambar 7. Skematik LMOKE [10]

Transversal MOKE
Transversal Magneto-Optical Kerr
Effect (TMOKE), ketika arah vektor
magnetisasi tegak lurus terhadap
incident plane dan sejajar dengan
permukaan material [3], [15]. Transversal
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

MOKE digunakan untuk mempelajari
anisotropi magnetik dalam bidang dan
berbeda dengan longitudinal dan polar,
transversal MOKE hanya mempengaruhi
amplitudo [7]. Keuntungan tranversal
MOKE yaitu propogasi cahaya dalam
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media magnetik dengan menggunakan
konfigurasi transversal lebih sederhana
dari pada konfigurasi lain karena hanya
satu
gelombang
bidang
yang
terpolarisasi linier yang terlibat dalam
arah propagasi. Teknik transversal
MOKE banyak digunakan di bidang lain
seperti studi struktur nanomagnetik [28].
Untuk skematik dari transversal MOKE
hampir sama dengan longitudinal namun
hanya arah magnetisasinya saja yang
berbeda.

magnetisasinya tegak lurus terhadap
permukaan material dan sejajar dengan
incident plane [3], [7], [29]. Teknik polar
MOKE digunakan untuk mempelajari
anisotropi tegak lurus yang dikenal
dengan
perpendicular
magnetic
anisotropy (PMA) [9].
Skematik polar MOKE yang
ditunjukkan Gambar 8 [8], pada dasarnya
sama
dengan
longitudinal
dan
transversal MOKE tetapi ada beberapa
pengaturan untuk pengukuran polar yang
berbeda dikarenakan medan magnet
yang tegak lurus terhadap permukaan
sampel [3].

Polar MOKE
Polar Magneto-Optical Kerr Effect
(PMOKE)
atau
disebut
juga
perpendicular MOKE dimana arah vector
Gambar 8. Skematik PMOKE [8]
MOKE untuk Industri Digital
Berdasarkan
prinsip
dan
penggunaan MOKE yang dijelaskan
sebelumnya, diketahui bahwa metode ini
banyak digunakan untuk mempelajari

dibidang pengolahan data, karena sifat
intrinsik berkualitas baik yang dimiliki
material magnetik berbasis PMA seperti
energy anisotropi yang tinggi, konsumsi
daya yang rendah dan stabilitas panas

fenomena magnetik salah satunya
adalah anisotropi. Anisotropi merupakan
salah satu sifat magnetik material yang
menunjukkan momen magnetik material
sesuai dengan easy axisnya, yang
mengakibatkan perubahan orientasi
cahaya [7], [9]. Anisotropi magnetik
dalam pengukuran dikategorikan menjadi
dua yaitu in-plane magnetic anisotropy
(IMA) dan out-of-plane magnetic
anisotropy atau dikenal dengan
perpendicular magnetic anisotropy
(PMA) [30]. PMA merupakan salah satu
sifat dari material magnetik yang saat ini
menarik untuk diobservasi terutama

yang sangat baik. Untuk energy
anisotropy magnetik yang efektif pada
material dapat ditentukan dengan [30],
[31]:
𝐾
𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑉 𝑡 𝑠
(3)

Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

𝑇

Dimana 𝐾𝑉 adalah volume anisotropy
energy dan 𝐾𝑠 adalah interface
anisotropy energy pada material. 𝐾𝑒𝑓𝑓
yang bernilai negative untuk IMA dan
𝐾𝑒𝑓𝑓 positif untuk PMA dan ditentukasn
secara ekperimen dari:
𝐻 𝑀
𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝑘 𝑠⁄2
(4)
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Dimana 𝑀𝑠 adalah saturasi magnetisasi
dan 𝐻𝑘 adalah medan anisotropy.
HASIL
Dari beberapa penelitian yang
dilakukan
diperoleh
hasil
kurva
hysteresis dengan metode MOKE
(longitudinal, transversal, dan polar)
terhadap material magnetik yang
berbeda dapat dilihat pada Table 1.
Tabel 1. Hasil Pengukuran Kurva
Hysteresis
Material Ketebalan Hysteresis Reff
(nm)
Loop
NiFe/Co
0.4, 0.8,
[7]
(atas
dan 1.2
Co,
bawah
NiFe)
NiFe
100
[17]

0.9, 1.6,
3.4

MnSbAg

[1]

[9]

Py

15, 35,
60, 80,
dan 250

[10]

SmCo

15, 35,
60, 80,
dan 250

[10]

CoPd

6,12, dan
24

[13]
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Material

Ketebalan
(nm)

CoFeB/
MgO

1.4, 1.6,
dan 2

Hysteresis
Loop

Reff

[30]

Kurva hysteresis yang diperoleh
untuk setiap material berbeda, dan untuk
material yang sama dengan ketebalan
yang bervariasi kurva hysteresis yang
diperoleh juga berbeda. Kurva hysteresis
ini menggambarkan sifat magnetik dari
suatu material. Hasil pengukuran kurva
hysteresis seperti yang ditampilkan pada
Tabel 1, untuk material NiFe, Co, Py, dan
SmCo menampilkan hasil PMA saja yang
dimana dari empat material tersebut
dapat dilihat bahwa unutk material NiFe
dengan ketebalan 0.4 nm memiliki
koersifitas yang kecil (dilihat dari luas
kurva hysteresis) dan material SmCo
dengan ketebalan 250 nm memiliki
koersifitas yang besar. Untuk material
MnSbAg, CoPd, dan CoFeB/MgO kurva
hysteresis
yang
ditampilkan
membandingkan antara PMA dan IMA
dengan variasi ketebalan material.
Untuk material CoPd kurva
hysteresis (a) merupakan pengukuran
menggunakan longitudinal MOKE dan (b)
pengukuran polar MOKE. Hasil
pengukuran polar menunjukkan nilai
koersivitas yang kecil dibandingkan
dengan hasil longitudinal, tetapi saturasi
pada polar bernilai besar dibanding
dengan longitudinal yang linier terhadap
ketebalan material. Dimana jika nilai
saturasi besar maka membutuhkan
medan magnet yang besar dan untuk
nilai koersivitas menunjukkan besarnya
energy yang hilang selama proses
berupa panas.
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Untuk material CoFeB/MgO kurva
hysteresis (a), (c), dan (e) diukur dari
bagian atas dan (b), (d), dan (f) diukur
dari bagian bawah material. Untuk garis
yang berwarna merah adalah PMA dan
garis biru untuk IMA, yang mana untuk
kurva (a), (c) dan (e) masing-masing
dengan ketebalan 1.4, 1.6, dan 2.0 nm
menghasilkan respon yang berbeda.
Dimana dari kedua pengukuran memiliki
koersivitas yang kecil namun saturasi
untuk PMA pada ketebalan 1.4 dan 1.6
nm lebih kecil dibanding IMA, tetapi
untuk ketebalan 2.0 nm PMA memiliki
saturasi yang besar dibanding IMA.
Berdasarkan
dari
hasil
pengukuran kurva hysteresis dari
beberapa material dapat diketahui bahwa
material yang baik untuk peningkatan
kemampuan dalam industry digital
terutama dibidang pengolahan data
berkecepatan tinggi dilihat dari kurva
hysteresis yaitu material magnetik yang
memiliki koersivitas kecil sehingga
energy yang hilang sedikit, artinya panas
yang dihasilkan sedikit (stabilitas panas
sangat baik). Serta saturasi yang bernilai
kecil sehingga medan magnet yang
diberikan tidak besar yang artinya
konsumsi daya yang dibutuhkan sedikit.
KESIMPULAN
Material yang
baik untuk
penyimpanan/pengolahan
data
berdasarkan PMA pada material. Hal
tersebut karena material magnetik
berbasis PMA memiliki sifat intrinsik
berkualitas baik yang seperti energy
anisotropi yang tinggi, konsumsi daya
yang rendah dan stabilitas panas yang
sangat baik. Material magnetik yang
mendekati kriteria tersebut adalah
CoFeB/MgO dengan ketebalan film tipis
yaitu 1.4 nm.
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ABSTRAK
Seiring jumlah pembangunan rumah tinggal dan perumahan yang semakin meningkat,
diikuti juga dengan perkembangan teknologi jaman sekarang yang sudah sangat maju. Dimana
dapat dijumpai beberapa material konstruksi yang sudah jadi (pracetak). Pada pekerjaan fondasi
dangkal untuk rumah tinggal sederhana dan perumahan saat ini masih menggunakan metode
konvensional dengan material batu kali yang kurang ramah lingkungan dan pekerjaannya
dilakukan ditempat. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat diselesaikan dengan metode fondasi
dangkal pracetak / precast dengan beberapa bahan tambah serat bambu (BA) dan foam concrete
(FB) pada campuran beton. Fondasi pracetak adalah fondasi yang sangat simpel pemasangannya
untuk menghemat waktu, menekan biaya dan dapat dilakukan diluar pekerjaan pembangunan.
Dalam pembuatan benda uji fondasi pracetak menggunakan beton mutu K.200 dengan bahan
tambah serat bambu 5% dan foam agent 0,75%. Hasil pengujian kapasitas beban benda uji (BA)
pada usia 14,28 hari sebesar 1.13 kg/cm2, 2.21 kg/cm2, sedangkan kapasitas beban pada benda
uji (FB) pada usia 14,28 hari sebesar 1.70 kg/cm2, 2.66 kg/cm2. Nilai deviasi pengujian
laboratorium dengan analisa teoritis (SAP) kode benda uji (BA) pada usia 14, 28 hari adalah -1.98
kg/cm2 (63.67%), -3.4 kg/cm2 (63.41%). Sedangkan kode benda uji (FB) pada usia 14, 28 hari
adalah -2.96 kg/cm2 (63.52%), -4,60 kg/cm2 (63.36%).
Kata kunci:fondasi pracetak, serat bambu, foam concrete, kapasitas beban

ABSTRACT
In this era, the amount of house development and residence is higher than before. It is
also supported by the advance technologies. So that, we can also find some ready construction
materials easily (precast). Nowadays, we still use conventional method in doing shallow foundation
for plain house and residence. This method uses river stone which is unfriendly for our
environment. It is also to be done in that place directly. However, it can be solved by using precast
shallow foundation method. It is also added by some additional materials such as Bamboo fiber
(BA) and foam concrete (FB) on the mixture concrete. The precast foundation is a very simple
foundation which can be set. It is used to save time and money. It can be done beyond
development process.In manufacturing of specimen, the precast foundation uses qualified concrete
K.200 with additional materials such as 5% of bamboo fiber and 0,75 % of foam agent. The trial
result of specimen load capacity (BA) in 14,28 days is 1,13 kg/cm2, 2.21 kg/cm2. Meanwhile, the
capacity of load on the specimen (FB) in 14,28 days is 1,70 kg/cm2, 2.66 kg/cm2. The laboratory
trial deviation with theoretical analysis (SAP) of specimen code (BA) in 14,28 days is -1.98 kg/cm2
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan
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(63.67%), - 3,4 kg/cm2 (63.41%). Then the specimen code (FB) in 14,28 days is -2,96 kg/cm2
(63,52%), -4,60 kg/cm2 (63,36%).
Keyword:precast foundation, bamboo fiber,
foam concrete, load capacity

PENDAHULUAN
Seiring jumlah pembangunan
rumah tinggal dan perumahan yang
semakin meningkat, diikuti juga dengan
perkembangan teknologi jaman sekarang
yang sudah sangat maju. Dimana dapat
dijumpai beberapa material konstruksi
yang sudah jadi (pracetak), seperti panel
lantai dan dinding pracetak yang
memudahkan
pengerjaan
dan
menghemat waktu pengerjaan. Teknologi
Ramah
Lingkungan
pada
era
Industrialisasi 4.0 telah membantu
perkembangan pembuatan teknologi
material. Berbagai penelitian tentang
penggunaan material ramah lingkungan
yang dilakukan sebagai pengisi
pembuatan beton telah dilakukan. [2]
Dharma Giri, I.B, dkk, (2008) melakukan
penelitian tentang nilai kuat tekan dan
modulus elastisitas beton dengan
menambahkan styrofoam granular.
Styrofoam granular digunakan dengan
pertimbangan dapat mengurangi berat
beton tetapi masih memiliki kekuatan
yang cukup untuk menahan beban.
Perbandingan campuran adalah 1: 2: 3
(semen: pasir: batu crush) dengan
perbandingan berat dengan rasio air
semen adalah 0,50 dan ukuran
maksimum agregat adalah 25 mm.
Variasi
persentase
peningkatan
styrofoam granular adalah 0%, 10%,
20%, 30%, 40% terhadap volume
campuran. Kisaran diameter styrofoam
granular adalah 3-10 mm, dengan
volume berat 22,89 kg / m3. [3] Indrawan
melakukan penelitian tentang paving
menggunakan serat bambu dan fly
ash[8]. Vicky oktavian saleh pada tahun
2016 menggunakan foam sebagai bahan
pengisi pada campuran beton mutu
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

K.225 dengan volume sebanyak 100 ml,
300 ml , 500 ml terhadap volume beton.
Hasil yang diperoleh pada saat pengujian
kuat tekan beton dan tegangan lentur
didapatkan nilai kuat tekan beton mix
foam 500 ml pada usia 7 sampai 28 hari
mengalami kenaikan nilai kuat tekan
sebesar 42,86%. Nilai tegangan lentur
benda uji balok dengan jarak sengkang
10 cm mix foam 500 ml pada usia 7
sampai 28 hari juga mengalami kenaikan
nilai 15,79 % . Dan hasil nilai tegangan
lentur pada benda uji balok dengan jarak
sengkang 15 cm mix foam 500 ml pada
usia 7 sampai 28 hari juga mengalami
kenaikan nilai yaitu sebesar 11,42%. [7]
melakukan
penelitian
penggunaan
bambu sebagai pengisi pembuatan
paving. Kesimpulan yang diperoleh
adalah semakin besar persentase serat
bambu dalam campuran paving
mempengaruhi kompresi nilai kekuatan
menjadi lebih besar. Nilai kuat tekan
terbesar adalah 199 kg / cm2 dan nilai
kuat tekan terkecil adalah 92 kg / cm2.
Berdasarkan SNI terkuat nilai luat tekan
paving terbesar memenuhi standar
kualitas B dan yang terkecil nilai paving
kekuatan tekan memenuhi standar
kualitas D SNI 03-0691-1996 untuk
digunakan sebagai trotoar. [5] melakukan
kajian pengaruh penambahan serat
bambu ori terhadap kuat tekan dan kuat
Tarik beton ISSN 2088 – 3676. Hasil
yang diperoleh adalah penambahan
serat bambu ori pada campuran beton
sampai 2% dari berat semen mampu
meningkatkan kuat tekan mauput kuat
tarik beton. Selain itu pada pelaksanaan
campuran, pencetakan dan pemampatan
mengalami kesulitan. Penggunaan
material pengganti ini bisa dijadikan
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dalam pembuatan struktur bangunan
yang lain misalnya fondasi pracetak. [6]
Beton pracetak adalah Elemen atau
komponen beton tanpa atau dengan
tulangan yang dicetak terlebih dahulu
sebelum dirakit menjadi bangunan.
Definisi fondasi adalah bagian bawah
dari
struktur
bangunan
yang
membutuhkan waktu pengerjaan yang
relatip lama, membutuhkan tenaga kerja
dan dilakukan ditempat. Pada pekerjaan
fondasi dangkal untuk rumah tinggal
sederhana dan perumahan saat ini
masih
menggunakan
metode
konvensional dengan material batu kali
dan pekerjaannya dilakukan ditempat.
Hal ini dapat diselesaikan dengan
metode fondasi dangkal pracetak /
precast dengan beberapa bahan
tambahan campuran beton. Fondasi
pracetak / precast adalah fondasi yang
sangat simpel pemasangannya untuk
menghemat waktu, menekan biaya dan
dapat dilakukan diluar pekerjaan
pembangunan.
Dalam pekerjaaannya fondasi ini
akan dibuat dengan model tertentu
sehingga memudahkan dalam tahap
pelaksanaan dan pemasangan pekerjaan
fondasi pada rumah tinggal dan
bangunan – bangunan sederhana
lainnya. Fondasi pracetak ini diharapkan
agar dapat diproduksi secara massal
sehingga mampu memenuhi kebutuhan
pembangunan perumahan secara global,
serta mampu menciptakan lapangan
pekerjaan baru serta UKM dan dapat
mengurangi jumlah limbah bambu yang
sampai saat ini masih belum dikelola
secara optimal. Penelitiaan ini bertujuan
untuk mengetahui nilai kapasitas beban
dari fondasi pracetak tersebut.
Fondasi pracetak / precast adalah
komponen fondasi beton yang metode
pencetakannya dilakukan di pabrik atau
bengkel untuk mendapatkan waktu
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

pengeringan yang maksimal dan memliki
kekuatan
yang
tnggi
sebelum
pemasangan.
Karena
proses
pencampuran beton di tempat khusus
(fabrikasi bengkel), kualitasnya bisa
terjaga. Untuk mendapatkan keuntungan
dalam proses pembuatannya, fondasi
beton pracetak hanya diproduksi dalam
bentuk tipikal dan jumlah minimal
tertentu. [4] telah melakukan penelitian
tentang fondasi preacetak. Kesimpulan
dari pondasi yang dihasilkan mampu
menahan beban 17 ton dengan mutu
beton K-200 dan untuk pengujian Kuat
Tekan Silinder Beton diharapkan pada
28 hari bisa mencapai 175 kg/cm2.
Desain alternatif pondasi pracetak ini
mempunyai nilai ekonomis yang lebih
murah dibanding pondasi batu kali
sekaligus
ramah
lingkungan
di
karenakan tidak membutuhkan material
yang berlebih dan bagian dalam pondasi
bisa dibuat untuk utilitas yang lain.
Pondasi pracetak masa kini dapat
diproduksi secara pabrikasi sehingga
dapat menekan harga per satuan
pondasi terutama dalam segi biaya
tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja
tidak perlu terlalu banyak menggunakan
tukang yang ahli. Penggunaan alat berat
bisa mempermudah aplikasi pondasi
pracetak yang mempunyai berat cukup
besar. [1] melakukan penelitian perilaku
deformasi pondasi telapak pracetak
bambu komposit dengan titik berat pada
pelat dan balok rib pondasi yaitu
lendutan akibat beban yang diberikan
dan pola keretakan yang terjadi. Benda
uji dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga)
variasi tipe pondasi pracetak bambu
komposit yang dibedakan berdasarkan
letak kolom (tengah, pinggir, dan sudut),
dimana setiap tipe terdiri dari 3
(pengulangan) benda uji, sehingga
jumlah benda uji adalah 9 (sembilan)
buah. Ukuran pelat pondasi yaitu 45 cm
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x 80 cm x 5 cm. Tulangan utama yang
dipakai baik untuk pelat, balok rib dan
kolom menggunakan bambu petung
dimensi 1 cm x 1 cm.
METODE
Metode Penelitian ini menggunakan
metode eksperimental yaitu suatu
metode penelitian untuk mengadakan
kegiatan percobaan yang mendapatkan
suatu hasil, dari hasil tersebut
menunjukkan hubungan perbandingan
antara variabel satu dengan yang lainnya
dengan diagram alir penelitian tampak
pada gambar 1.

Gambar 2. Desain Fondasi Pracetak

Material yang digunakan untuk membuat
bekiting fondasi pracetak adalah
multiplek tebal 12 mm, lalu sebagai
campuran beton adalah material beton
mutu K-200 dengan penambahan limbah
serat bambu 5% pada fondasi pracetak
variasi 1 dan bahan tambah foam
concrete 0.75% pada variasi 2. Waktu
pengujian benda uji adalah pada usia 14
hari dan 28 hari dengan sketsa pengujian
terlihat pada gambar 3.

Gambar 1. Alur Penelitian

Desain dan model fondasi
pracetak dalam penelitian ini mempunyai
model fondasi dangkal dengan dimensi
lebar atas 30 cm, tinggi 80 cm, lebar 60
cm dan lebar tambahan tapak 10 cm sisi
kiri dan kanan, tulangan besi 6 mm
seperti terlihat pada gambar 2.
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Gambar 3. Metode Pengujian Benda Uji

HASIL
Dari desain fondasi pracetak
dengan dimensi lebar atas 30 cm, tinggi
80 cm, lebar 60 cm dan lebar tambahan
tapak 10 cm sisi kiri dan kanan, tulangan
besi 6 mm, mutu K-200 dengan
penambahan serat bambu 5% pada
fondasi pracetak variasi 1 dan bahan
tambah foam concrete 0,75% pada
fondasi pracetak variasi 2 seperti tampak
pada Gambar 4.Setelah benda uji
mencapai usia 14 dan 28 hari lalu
dilakukan pengujian kapasitas beban
yang berlokasi di Politeknik Negeri
Malang dengan menggunakan alat uji
kapasitas beban dengan pompa hidraulik
seperti tampak pada gambar 5 dan 6.

Gambar 4. Fondasi Pracetak

Gambar 5.Pengujian fondasi pracetak
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Gambar 6.Retak pada fondasi pracetak

Hasil pengujian kapasitas beban
fondasi pracetak kode benda uji (BA) dan
(FB) pada usia 14 & 28 hari. Serta nila

deviasli hasil pengujian Laboratorium
dengan program SAP 2000 seperti
terlihat pada tabel 1

Tabel 1 Hasil pengujian kapasitas beban fondasi pracetak kode benda uji (BA) dan (FB)

No

Kode Benda Uji

1

Kapasitas Beban (kg/cm2)

DEVIASI

Persentase

LAB

SAP

LAB - SAP

%

BA (14)

1,13

3,11

-1,98

63,67

2

BA (28)

2,21

6,04

-3,83

63,41

3

FB (14)

1,7

4,66

-2,96

63,52

4

FB (28)

2,66

7,26

-4,60

63,36

SIMPULAN
Hasil simpulan penelitian ini adalah :
1. Nilai kapasitas beban benda uji
fondasi pracetak, untuk kode benda
uji BA pada usia 14, 28 hari adalah
1.13 kg/cm2, 2.21 kg/cm2.
2. Nilai kapasitas beban benda uji
fondasi pracetak, untuk kode benda
uji FB pada usia 14, 28 hari adalah
1.70 kg/cm2, 2.66 kg/cm2.
3. Hasil analisa teoritis beban benda uji
fondasi pracetak menggunakan SAP
2000 untuk kode benda uji BA pada
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

usia 14, 28 hari adalah 3,11 kg/cm2,
6.04 kg/cm2 .
4. Hasil analisa teoritis kapasitas beban
benda
uji
fondasi
pracetak
menggunakan SAP 2000 untuk kode
benda uji FB pada usia 14, 28 hari
adalah 4.66 kg/cm2, 7.26 kg/cm2.
5. Deviasi hasil pengujian laboratorium
dengan analisis teoritis menggunakan
SAP 2000 fondasi pracetak variasi
kode benda uji BA pada usia 14 hari
adalah -1,98 (63.67%) Kg/cm2
sedangkan pada usia 28 hari adalah 3,83 Kg/cm2 (63.41%).
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6. Deviasi hasil pengujian laboratorium
dengan analisis teoritis menggunakan
SAP 2000 fondasi pracetak variasi
kode benda uji FB pada usia 14 hari
adalah -2,96 (63.52%) Kg/cm2
sedangkan pada usia 28 hari adalah 4,60 Kg/cm2 (63.36%).
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Artikel Ilmiah (Pengabdian)

OPTIMALISASI LAYANAN KEPENDUDUKAN BERBASIS SISTEM
INFORMASI SELF SERVICE PADA PROGRAM PENGEMBANGAN
DESA MITRA
Rohman Dijaya1, Eko Agus Suprayitno2, Arief Wisaksono3 dan Siti Novida4
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
rohman.dijaya@umsida.ac.id

ABSTRAK
Desa Panderejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari empat dusun,
jarak antar dusun berjauhan karena desa ini terletak pada jalur jawa bali. Informasi dan kebutuhan
surat-menyurat mengenai kependudukan masyarakat bisa didapatkan dengan mendatangi
langsung kantor kepala desa. Penyampaian informasi masih berjalan dari secara manual, kepala
desa menyampaikan ke pamong dusun setelah itu ke RT/RW barulah sampai ke penduduk dusun
masing-masing dengan informasi yang terkadang kurang akurat. Masalah yang ada pada desa
panderejo mengenai sistem informasi, dapat ditangani dengan dikembangkannya sistem informasi
berbasis web. Sistem informasi dapat membantu penduduk desa untuk mendapatkan informasi
dari kepala desa serta dapat memudahkan penduduk dalam pengurusan surat kependudukan.
Dengan adanya sistem informasi, jarak antara dusun ke kantor kepala desa tidak menjadi suatu
permasalahan lagi.
Kata kunci: Panderejo, Sistem Informasi, Web

ABSTRACT
Panderejo Village, Gempol Subdistrict, Pasuruan Regency which consists of four hamlets, the
distance between the hamlets is far apart because this village is located on the Java Java route.
Information and correspondence needs regarding community population can be obtained by visiting
the head of the village office directly. Submission of information is still running from manually, the
village head conveyed to the hamlet afterwards to the RT / RW then arrived at each hamlet
resident with information that was sometimes less accurate.The problem that exists in the village of
Panderejo regarding information systems, can be handled by the development of a web-based
information system. The information system can help villagers get information from the village head
and can facilitate the population in arranging the residence certificate. With the existence of an
information system, the distance between the hamlets to the village head office does not become a
problem anymore.
Keyword:Infortmation System, Panderejo, Web

PENDAHULUAN
Desa Legok secara administrasi
berkelurahan di Legok kecamatan
Gempol kabupaten Pasuruan merupakan
daerah sibuk yang termasuk dalam
wilayah pembangunan daerah dengan
jalur nasional Jawa-Bali dan lintas
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

pantura yang mengacu pada Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah Pasuruan 2005-2025 [1].
Kelompok pamong desa yang
bertugas menyampaikan informasi dua
arah antara pihak pemerintah desa legok
dan masyarakat dari empat dusun.
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Dalam pelaksanaanya pamong desa
harus siap manyampaikan aspirasi
masyarakat desa dan memberikan
pelayanan kepada masyarakat desa
untuk mendapatkan hak sebagai warga
desa baik secara administratif maupun
secara materi. Tentunya dalam
penyampaian informasi dan pengajuan
dokumen kependudukan pamong perlu
pengurusan administrasi di kantor
kelurahan yang dipisahkan oleh
bunderan gempol dengan lalu lintas yang
padat. Ditambah lagi jam kerja perangkat
kelurahan terbatas waktu, selain itu
potensi desa dan kebutuhan masyarakat
yang diaspirasikan kepada pamong desa
belum
terdokumentasikan
secara
sistematis. Selain itu masalah jarak
antara setiap dusun dengan kantor
kepala desa dipisahkan oleh bundaran
gempol seperti pada gambar 1.1 yang
ramai pada jam kerja membuat
kecenderungan pamong untuk enggan
melakukan koordinasi dengan pihak
pemerintah dasa terutama dalam
pelayanan masyarakat baik berupa
dokumen
kependudukan
ataupun
sosialisasi program desa kepada warga
dusun.

Gambar 1.1 Desa Legok
Pamong Desa yang berhubungan
langsung dengan warga desa legok
memiliki
peran
penting
dalam
penyampaian informasi dan pelayanan
Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

penduduk. Mitra yang terdiri dari
kelompok pamong desa dari setiap
dusun untuk memenuhi kebutuhan
informasi masyarakat desa legok akan
program pemerintah desa. Dalam
pelaksanaan tugas bakti pamong, setiap
pamong harus siap datang ke kantor
kelurahan untuk menyampaikan keluhan,
aspirasi dan memenuhi kebutuhan
masyarakat
akan
pelayanan
kependudukan ataupun program desa
untuk masyarakat. Masalah yang
dihadapi oleh kelompok pamong desa
adalah lokasi kantor kelurahan yang
terpisah dengan masyarakat yang
dipisahkan bunderan gempol dimana lalu
lintas sangat padat setiap waktunya.
Selanjutnya jam kerja dari pemerintah
desa
yang
terbatas
sehingga
mengakibatkan
pengurusan
kependudukan belum bisa optimal.
Masalah terakhir yang diahadapi oleh
mitra
ketiga
adalah
belum
terdokumentasinya potensi desa dan
data kependudukan yang masih dalam
bentuk arsip fisik dan dokumentasi
manual.
Kontribusi yang dihasilkan dari
program pengembangan desa mitra ini
adalah terbentuknya desa sentra kuliner
panderejo dengan pelayanan self service
digital dan desa dengan produsen lele
dan sayur organik serta desa dengan
pelayanan masyarakat digital sehingga
terbentuk desa panderejo dengan
kemandirian teknopreneur digital.
Sistem informasi berbasis web
dengan menggunakan model Electronic
Government
(E-Government)
dan
menggunakan laravel dapat membantu
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Desa Legok selaku desa mitra. Dengan
adanya sistem informasi ini, penduduk
tidak harus datang ke kantor kepala desa
untuk mengurus KK dan KTP. Penduduk
bisa mengakses layanan ini dari mana
saja dengan terkoneksi internet.
Sistem informasi adalah suatu
komponen yang saling berhubungan untuk
mengumpulkan atau mendapatkan kembali,
memproses,
menyimpan
dan
mendistribusikan
informasi
untuk
mendukung
pengambilan
keputusan.informasi yang berupa data akan
berarti dan berguna bagi manusia. [2]. Data
merupakan sekumpulan baris fakta yang
mewakili dari setiap peristiwa yang terjadi
atau pada lingkungan manusia yang belum
dikelolah ke dalam suatu format yang dapat
dipahami
dan
digunakan.
Input
mengumpulkan data mentah dari dalam
organisasi atau dari lingkungan eksternal.
Output mengalihkan informasi yang diproses
kepada
orang–orang
yang
akan
menggunakannya atau kepada aktivitas
yang membutuhkannya [3].

Electronic government merupakan
suatu proses sistem pemerintahan
dengan memanfaatkan ICT (information,
communication and technology) sebagai
alat untuk memberikan kemudahan
proses komunikasi dan transaksi kepada
warga masyarakat, organisasi bisnis dan
antara lembaga pemerintah serta
stafnya[4]. Sehingga dapat dicapai
efisiensi, efektivitas, transparansi dan
pertanggungjawaban pemerintah kepada
masyarakatnya [5].

METODE PELAKSANAAN
Analisis Modeling
Tujuan analisis modeling adalah
menganalisis jalannya arsitektur sistem
informasi secara keseluruhan sesuai dengan
fitur-fitur yang ada pada sistem.

Gambar 1.2 Flowchart User
Proses Aplikasi Permohonan Surat
di atas menjelaskan hubungan antara dua
entitas yang saling berhubungan yaitu
Warga dan Perangkat Desa. Dimana entitas
Warga sebagai entitas yang akan melakukan
pengajuan permohonan surat. Kemudian
Perangkat desa akan melayani permohonan
surat sebagi entitas yang bertanggung jawab
terhadap permohonan surat menyurat.
Proses ini akan berakhir hingga aktivitas
cetak oleh perangkat maupun warga.

Gambar 1.3 Data Flow Diagram Level 0
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HASIL
1. Halaman Login
Form login digunakan untuk login user
aplikasi sebelum melakukan serangkaian
proses pengurusan dokumen.

Gambar 1.10 Halaman User
Halaman Master Surat
Form Data tipe surat tersebut
digunakan admin untuk menambahkan data
tipe surat sesuai aturan yang berlaku dalam
pengurusan dokumen. Pada halaman
tersebut
ada
action
edit
yang
memeungkinkan perangkat melakukan
perubahan dalam ketentuan syarat maupun
format surat kelengkapan pengajuan surat.
4.

Gambar 1.8 Form Login
2. Halaman Dashboard
Tampilan Dashboard digunakan untuk
tampilan awal dari website layanan desa dan
ada kolom yang menampilkan jumlah
permohonan yang masuk dan sebelah kanan
ada list terbaru surat yang ditangani.

Gambar 1.9 Halaman Dashboard
Halaman User
Form user tersebut digunakan untuk
admin
melakukan
penambahan,
penghapusan, dan megatur hak akses user.
Pada halaman tersebut ada action edit yang
memeungkinkan perangkat melakukan
perubahan pada data user diantaranya
kewenangan.
3.
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Gambar 1.11 Master Surat
5. Halaman Data Penduduk
Form penduduk tersebut digunakan
admin untuk menambahkan, mengubah,
menghapus, dan mengatur status aktif
kependudukan warga. Pada halaman
tersebut ada action edit yang memungkinkan
perangkat melakukan perubahan pada data
penduduk dan juga dapat melakukan
aktifkan maupun menonaktifkan status KTP.
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Gambar 1.12 Data Penduduk
Pada pengabdian masyarakat PPDM
2018 ini, adapun hasilnya yaitu penerapan
sistem informasi berbasis website di
kelurahan legok dan harapannya, semoga
dengan adanya sistem tersebut dapat
memudahkan penduduk dalam mengurus
surat kependudukannya.
6. Proses Pendampingan Sistem
Pegawai kelurahan Desa Legok
diberikan pendampingan untuk menjalankan
sistem ini.

Gambar 1.14 Sosialisasi Rancangan Desa
Self Service
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7.
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

PENGARUH APLIKASI PUPUK HAYATI TERHADAP PERTUMBUHAN
DAN PRODUKSI SERTA KUNJUNGAN POPULASI SERANGGA PADA
TANAMAN KEDELAI (GLYCINE MAX MERILL.)
Didi Jaya Santri, Riyanto, Delly Citra, Yurika Nur Muslimah
Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sriwijaya1
Email penulis : dj_santri@unsri.ac.id

ABSTRAK
Permasalahan utama dalam budidaya kedelai adalah rendahnya produksi dan tingginya
hama kedelai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan efektivitas dari aplikasi pupuk
hayati untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi kedelai (Glycine max L.) dan
mengendalikan hama serangga. Pupuk hayati disemprotkan dengan dosis 4,8 g / 960 ml air pada
tanaman kedelai mulai 12 hari setelah tanam (HST) setiap empat hari dan tujuh hari sekali selama
60 HST. Sebagai control digunakan pupuk kimia sintetik dan insektisida kimia. Hasil penelitian ini
menunjukkan, aplikasi pupuk hayati empat hari sekali menunjukkan pengaruh signifikan pada tinggi
tanaman, indeks luas daun, jumlah daun, Panjang akar, jumlah akar, pembentukan nodul, berat
basah tanaman, berat kering tanman jumlah bunga dan polong serta berat biji, tetapi berpengaruh
tidak nyata pada viabiitas dan waktu perbungaan. Indeks luas daun, berat basah dan kering serta
jumlah polong meningkat lebih dari dua kali lipat pada penggunaan pupuk hayati empat hari sekali.
Pupuk hayati ini juga menunjukkan daya tekan yang efektif terhadap hama serangga pada
tanaman kedelai, akan tetapi kehadiran serangga penyerbuk meningkat. Berdasarkan penelitian
ini, pupuk hayati dapat direkomendasikan sebagai pupuk dan juga pestisida untuk tanaman
kedelai.
Kata kunci: pupuk hayati, Glycine max, pengendalian serangga, pertumbuhan kedelai

ABSTRACT
The main problems in soybean cultivation in Indonesia are low production and high soybean
pests. The purpose of this study was to determine the effectiveness of biological fertilizer
application to enhance the growth and production of soybean (Glycine max L.) and the control of
insect pests. The biological fertilizers were sprayed with a dose of 4.8 g / 960 ml of water to
soybeans 12 HST every 4 and 7 days until 60 HST. As a control we used synthetic chemical
fertilizers and synthetic chemical insecticides. As the results of this study, the application of 4 days
biological fertilizer showed a significant effect on plant height, leaf area index, leaf number, root
length, number of roots, the formation of nodules, fresh weight of plants, plant dry weight, number
of flowers and pods, and seed weight was generated, but did not affect viability and flowering time.
Leaf area index, fresh and dry weight of plant, and the number of pods increased more than
doubled with the use of biological fertilizer every 4 days. The biological fertilizer application also
showed effective suppressed for the soybean insect pests, but the presence of pollinator insect
populations improved. Based on this study, its recomended to use the biofertilizer as both soybean
fertilizer and pestiside.
Keyword: biofertilizer, Glycine max, insect control, plant growth, seed production
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PENDAHULUAN
Produksi kedelai Indonesia pada
tahun 2017 menurun hingga 36,91%
dibandingkan 2016 [1], sementara
produksi di Sumatera Selatan cukup
fluktuatif dan cenderung menurun dari
13.710 ton pada 2011 menjadi 12.550
ton pada 2014 [2]. Rendahnya produksi
kedelai tersebut disebabkan kurangnya
penggunaan bibit unggul, waktu
penanaman
yang
tidak
tepat,
pemeliharaan tanaman, ketersediaan air
irigasi, kesuburan tanah dan pemupukan
yang tidak tepat, serta pengendalian
hama yang tidak optimal. Penggunaan
pupuk kimia yang berlebihan dapat
memicu dampak negative terhadap
tanah, mengurangi kesuburan tanah,
peningkatan pathogen secara cepat dan
menimbulkan berbagai permasalahan
ekosistem [3,4].
Penggunaan berbagai formulasi
pupuk sintetis untuk meningkatkan
produksi tanaman kedelai telah banyak
dilakukan. Antara lain menggunakan
fosfor dan kompos [5], NPK dan
biofertilizer [6,7] fosfat dan kalium [8,9]
pemanfaatan Rhizobium [10,11] dan
pupuk NPK organic [12]). Namun
demikian penggunaan pupuk sitetik
kurang efektif dan efisien disebabkan
dampak yang kurang menguntungkan
terhadap tanah dan tumbuhan sendiri.
Selain itu juga dibutuhkan dosis tinggi
dan perlu dikombinasikan dengan pupuk
lain [13]. Hal lain yang dapat
mengganggu produksi kedelai adalah
serangan hama [14]. Pengendalian hama
kedelai masih fokus pada penggunaan
insektisida [15]. Penggunaan pestisida
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kimia dapat menyebabkan permasalahan
lingkungan seperti meninggalkan residu
pada tanah [16] dan mempunyai dampak
resistensi dan resurgensi serangga
target [15,17]
Berdasarkan adanya dampak
negative dari penggunaan pupuk dan
pestisida kimia, menjadikan penting
untuk menggunakan pupuk alternatif
yang ramah lingkungan, lebih murah dan
berdampak minimal terhadap lingkungan
[18].
Pupuk hayati adaah suatu jenis
pupuk yang kandungan utamanya adalah
mikroorganisme,
yang
dapat
memberikan lebih banyak nutrient dan
meningkatkan kualitas dan kuantitas
tanaman
[18].
Beberapa
studi
menunjukkan bahwa pupuk hayati
mempengaruhi
pertumbuhan
dan
produksi
tanaman
pangan
dan
hortikultura [13,19–22]. Penggunaan
pupuk hayati juga dapat meningkatkan
pertumbuhan tanaman kopi robusta [16].
Sejauh ini penggunaan pupuk
hayati telah dapat meningkatkan
pertumbuhan tanaman kedelai, namun
belum dapat meningkatkan produksi
bijinya [6,23]. Oleh karena itu diperlukan
pupuk hayati dengan komposisi
seimbang.
Pupuk
hayati
selain
mengandung nutrient juga mengandung
populasi microbial alam lokal Indonesia
yang ramah lingkungan. Mikroorganisme
yang digunakan dalam pupuk ini antara
lain Azotobacter sp., Azospirilium sp.,
Bacillus
sp.,
Lactobacillus
sp.,
Aspergillus sp., Trichoderma sp. , dan
Mikoriza, yang dipadukan dengan
beberapa enzim. Perpaduan ini
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menjadikan ketersediaan hara tanah
dapat lebih optimal dan mudah diserap
tanaman, sehingga penggunaannya lebih
efisien [24]
Dalam penelitian ini penggunaan
pupuk
hayati
ditujukan
untuk
meningkatkan pertumbuhan tanaman
serta hasil kedelai, dan sekaligus
mengendalikan hama serangga tanaman
kedelai.
METODE
Penelitian ini menggunakan
metode eksperimen dengan Rancangan
Acak Kelompok trdiri dari tiga kelompok.
Kelompok
I
untuk
pengamatan
pertumbuhan
vegetative
kedelai.
Kelompok II pengamatan fase generatif
(perbungaan, buah dan biji), serta
kelompok III pengendalian serangga.
Perlakuan untuk kelompok I dan II
secara berturut-turut sebagai berikut:
A = Air biasa (control)
B = Pupuk sintesis (20, 30, 60 HST)
C = Pupuk hayati empat hari sekali
D = Pupuk hayati tujuh hari sekali
Untuk Kelompok III diberikan perlakuan
sebabagi berikut:
A = Air biasa (control)
B = insektisida kimia setiap empat hari
C = insektisida kimia setiap tujuh hari
D = pupuk hayati setiap empat hari
E = pupuk hayati setiap tujuh hari.
Benih yang digunakan adalah biji
yang tanpa cacat, bersih, bebas hama
dan penyakit dengan ukuran dan warna
yang seragam. Penelitian ini dilakukan
pada lahan petani kedelai dengan 12
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blok pengamatan, dimana enam blok
digunakan untuk pengamatan vegetative
selama 30 HST dan enam blok
digunakan hingga produksi biji selama 60
HST. Setiap blok berukuran 100 x 310
cm terbagi menjadi empat plot dengan
perlakuan berbeda. Masing-masing plot
berukuran 100 x 40 cm berisi tiga
tanaman dengan jarak tanam 30 x 30
cm. Setiap plot berjarak 50 cm antara
dua plot yang berdekatan. Dengan
demikian setiap plot berisi 12 tanaman
kedelai. Satu hari sebelum penanaman,
setiap blok diberikan pupuk kompos.
Pupuk hayati yang digunakan
dilarutkan dalam air dengan dosis 4.8 g /
960 ml air. Aplikasi menggunakan hand
sprayer. Aplikasi insektisida degan dosis
1 per mill air. Penyemprotan dilakukan
sore hari antara pukul 16.00 – 17.00
WIB. Pemeliharaan tanaman dilakukan
setiap hari dengan mengontrol gulma
dan penyieaman air setiap pagi.
Pengamatan dilakuakan setiap hari
setelah tanam. Parameter yang diamati
adalah :
a) Parameter pertumbuhan tanaman
(viabilitas, tinggi batang, tinggi
tanaman, jumlah daun, indeks luas
daun, jumlah dan Panjang akar,
jumlah nodul akar, berat basah dan
berat kering tanaman)
b) Parameter
Produksi
(waktu
pembungaan, jumlah bunga, jumlah
polong, berat biji yang dihasilkan
c) Parameter pengendalian serangga
(jenis serangga yang berkunjung,
jumlah kunjungan serangga)
Data pertumbuhan dan produksi
disajikan dalam bentuk table dan
dianalisis dengan Anava dengan uji
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lanjutan Beda Jarak Nyata Duncan
(BJND). Populasi serangga dianalisis
dengan menggunakan metode tes
efektivitas serangga.

HASIL
1. Pertumbuhan tanaman kedelai dan
produksi biji
Penggunaan pupuk hayati dalam
budidaya tanaman kedelai menunjukkan
hasil
yang
terbaik
dengan
mengaplikasikannya setiap empat hari
sekali, kecuali untk viabilitas benih dan
waktu perbungaan (Gambar 1). Hasil
yang sama ditunjukkan pada parameter
produksi dari tanaman kedelai seperti
jumlah polong dan produksi biji.
Berdasarkan
analisis
statistika
menggunakan
Anava,
perlakuan
menunjukkan perbedaan yang sangat
signifikan hampir pada semua parameter
kecuali viabilitas dan waktu perbungaan.
Setelah diuji lanjut dengan BJND,
aplikasi pupuk hayati setiap empat hari
sekali pada tanaman kedelai menunjukkan hasil yang signifikan dibandingkan
kontrol. Sebagaimana terlihat pada
Gambar 1, pengaruh pupuk hayati pada
pertumbuhan
vegetative
sangat
signifikan. Hal ini disebabkan pupuk
hayati mengandung mikroorganisme
yang dapat membantu menyediakan
hara untuk tanaman. Mikroorganisme
tersebut memiliki peranan yang
menguntungkan yaitu menghancurkan
limbah organik, mendaur ulang hara
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tanaman, fiksasi biologis nitrogen,
pelarutan
fosfat,
merangsang
pertumbuhan, biokontrol patogen, dan
membantu penyerapan unsur hara,
memberikan zat pengatur tumbuh dan
menetraisir pH tanah [18,23,24]. Pupuk
hayati yang digunakan mengandung
beberapa
mikroorganisme
seperti
Azotobacter sp., Azospirillum sp.,
Bacillus
sp.,
Lactobacillus
sp.,
Aspergillus sp., Trichoderma sp., dan
mikoriza [24]. Azotobacter sp., dan
Azospirillum sp adalah mikroorganisme
yang membantu tanaman untuk
mendapatkan
nitrogen,
sementara
Bacillus sp., Aspergillus sp dan mikoriza
adalah penyedia fosfat. Lactobacillus sp
berperan sebagai mikroorganisme yang
terdegradasi, sedangkan Trichoderma sp
berperan sebagai pelindung tanaman
dari berbagai patogen. Mikroorganisme
ini tidak memiliki sifat antagonis terhadap
satu sama lain, yang berarti bahwa
mikroba tidak saling menekan atau
membunuh [18]. Oleh karena itu, peran
mikroorganisme di sini membantu
menyediakan nutrisi bagi tanaman yang
membantu pertumbuhan tanaman.
Penyiraman pupuk hayati setiap
empat hari sekali dapat meningkatkan
nodul akar. Hal ini sejalan dengan
Chusnia dkk (2012) menyatakan bahwa
penggunaan pupuk hayati 15 ml
sebanyak 3 kali, dapat meningkatkan
jumlah nodul akar jika dibandingkan
dengan penggunaan pupuk sintetis
dengan frekuensi 1 atau 2 kali [19].
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Gambar 1. Pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai dengan aplikasi pupuk hayati.
(K=Kontrol, PS=Pupuk sintetis, PH=Pupuk Hayati).
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Peningkatan nodul akar pada tanaman
legume terjadi ketika diinokulasikan
dengan mikoriza dan bakteri Rhizobium
sp. dalam jumlah yang seimbang [18].
Peningkatan nodulasi dan daya fiksasi
N2 oleh Rhizobium pada simbiosis legum
merupakan akibat adanya pembesaran
volume jelajah akar serap bermikoriza.
Peningkatan bintil akar tersebut karena
adanya hubungan antara Rhizobium dan
mikoriza yang berinteraksi secara
sinergistik, dalam menghasilkan nutrien,
sehingga hasil panen dapat menjadi
lebih baik. Pupuk hayati yang
diaplikasikan dalam penelitian ini
mengandung mikroorganisme penyedia
P sehingga hal ini sangat membantu
pembentukan nodul akar. Penyiraman
pupuk hayati empat hari sekali
menghasilkan jumlah nodul akar yang
paling banyak (53,4), dibandingkan

penyiraman pupuk hayati tujuh hari
sekali (39,7), pupuk sintetis (29) dan
control (27,4).
Hasil studi ini juga menunjukkan
bahwa penyiraman pupuk hayati empat
hari sekali berpengaruh sangat signifikan
terhadap jumlah polong dan berat biji
yang dihasilkan per tanaman (Gambar
2). Pada penyiraman pupuk hayati
dengan interval empat hari sekali jumlah
polong yang dihasilkan adalah 143,8
buah dibandingkan kontrol 65,1 buah
atau meningkat lebih dari 200%. Pada
penelitian lain, peningkatan jumlah
polong sebagai akibat aplikasi pupuk
hayati mencapai 11,11% [25]. Demikian
juga dengan berat biji yang dihasilkan,
pada perlakuan penyiraman empat hari
sekali mencapai 65,3 g dibandingkan
control 34,3 g, atau meningkat 190%.
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0
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Gambar 2. Jumlah Polong dan Bobot Biji Kedelai setelah Aplikasi Pupuk Hayati
(K=Kontrol, PS=Pupuk sintetis, PH=Pupuk Hayati).

2. Pengaruh Pemberian Pupuk Hayati
terhadap Kunjungan Serangga
Penelitian ini menemukan 10 jenis
serangga yang mengunjungi tanaman
kedelai selama 60 HST pengamatan.
Jenis-jenis serangga tersebut adalah
Ophiomyia phaseoli, Aphis glycine,
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Piezodorus hybneri, Riptortus linearis,
Cheilomenes
sexmaculata,
Borbo
cinnara, Appias libythea, Spodoptera
litura, Crysodeixis chalcites dan
Lamprosema indica. Kesepuluh jenis ini
terbagi ke dalam liam Ordo yakni
Diptera,
Homoptera,
Lepidoptera,
Hemiptera dan Coleoptera. Jenis
serangga yang mengunjungi kedelai ini
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dapat juga digolongkan ke dalam kedua
kelompok berdasarkan peranannya:
serangga non hama dan serangga hama.

Jumlah serangga yang berkunjung dapat
dilihat
pda
Tabel
1.

Table 1. Jumlah kunjungan serangga setelah penggunaan pupuk hayati
Perlakuan

Jenis Serangga
Ag

Op

Ha

Cc

Nv

Sl

Rl

Cs

Bc

Al

K

1441

88

105

30

33

36

40

48

24

21

PS 4

957

77

172

19

18

19

23

38

15

17

PS 7

1230

83

101

22

25

29

33

42

18

18

PH 4

416

48

17

3

2

3

6

48

25

26

PH 7

619

60

23

9

7

7

11

43

21

23

Keterangan: Ag (Aphis glycine); Op (Ophiomyia phaseoli); Ha (Helicoverpa armigera);
Cc (Chrysodeixis chalcites); Nv (Nezara viridula); Sl (Spdoptera litura); Rl (Riptortus
linearis); Cs (Cheilomenes sexmaculata); Bc (Borbo cinnara); Al (Appias libythea).

Pemanfaatan pupuk hayati pada
tanaman kedelai juga mempengaruhi
kehadiran serangga. Serangga seperti
Aphis glycine, Ophiomyia phaseoli,
Helicoverpa armigera, Chrysodeixis
chalcites, Nezara viridula, Spodoptera
litura, and Riptortus linearis dapat

120

1773
1523

1500

100

1285

Total Keberadaan
(Individu)

Total Keberadaan
(Individu)

2000

dikelompokkan ke dalam serangga hama
[17,26]. Sementara
Cheilomenes
sexmaculata, Borbo cinnara, dan Appias
libythea
diklasifikasikan
sebagai
serangga penyerbuk. Data kunjungan
setiap kelompok serangga dapat dilihat
pada
Gambar
2.
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0

0
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C
Perlakuan
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Gambar 2. Kunjungan Serangga pada aplikasi pupuk hayati (A) Kelompok Serangga
hama; (B) kelompok serangga penyerbuk (A = kontrol ; B = Insektisida interval 4 hari
; C = Insektisida interval 7 hari ; D = Pupuk hayari interval 4 hari ; E = Pupuk hayati
interval 7 hari)
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Gambar 2 memperlihatkan bahwa
tanaman kedelai yag diaplikasikan pupuk
hayati setiap empat hari sekali kurang
dikunjungi oleh serangga hama. Namun

sebaliknya, lebih banyak dikunjungi
serangga
penyerbuk.
Efektivitas
perlakuan pada tujuh jenis serangga
hama ditampilkan dalam Gambar 3.
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Gambar 3. Penurunan efektivitas kehadiran serangga hama setelah aplikasi pupuk
hayati
(a. O. phaseoli, b. A. glycine, c. C. chalcites, d. R. linearis, e. L. indica, f. P. hybneri, g. S.
litura. h. Semua jenis; A = kontrol ; B = Insektisida 4 hari ; C = Insektisida 7 hari ; D =
Pupuk hayati 4 hari ; E = Pupuk hayati 7 hari )

Dalam Gambar 3 terlihat bahawa
efektivitas tertinggi (lebih dari 90%)
adalah untuk serangga Piezodorus
hybneri (Gambar 1e ) and Lamprosema
indica (Gambar 3f). setelah pemberian
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pupuk hayati empat hari sekali. Secara
umum efektivitas pupuk hayati dalam
menekan serangga hama mencapai 72%
(Gambar 3h) lebih besar dari pada
penggunaan insektisida kimia (14%
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40

insektisida kimia. Efektivitas negative
mengindikasikan tidak ada tekanan
terhadap populasi serangga penyerbuk
setelah aplikasi pupuk hayati sementara
aplikasi insektisida dapat menekan
populasi serangga hingga 20% lebih.
40
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20

9.52

4.76

0
-2.38
-20
A

B

-14.28
C

D

Efektivitas (%)

Efektivitas (%)

setiap tujuh hari sekali, dan 24% empat
hari sekali).
Gambar
4
memperlihatkan
efektivitas penggunaan pupuk hayati
terhadap
serangga
penyerbuk
dibandingkan dengan penggunaan
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-20
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Gambar 4. Penurunan efektivitas serangga penyerbuk setelah aplikasi
pupuk hayati. (a. C. sexmaculata, b . B. cinnara, c . A. libythea , d . Semua
jenis; A = kontrol ; B = Insektisida interval 4 hari ; C = Insetisida interval 7
hari ; D = Pupuk hayati interval 4 hari ; E = Pupuk hayati interval 7 hari)

SIMPULAN
Aplikasi
pupuk
hayati
mempengaruhi pertumbuhan vegetative
seperti tinggi tanaman, jumlah daun,
indeks luas daun, Panjang akar, jumlah
akar, jumlah nodul, berat basah
tanaman, berat kering tanaman, dan juga
pertumbuhan generative seperti jumlah
polong dan bobot biji, namun demikian
tidak mempengaruhi viabilitas dan waktu
perbungaan. Pupuk hayati juga dapat
menekan efektivitas kunjungan serangga
hama hingga 72% dan tidak menekan
kehadiran
serangga
penyerbuk.
Pemberian pupuk hayati setiap empat

Subtema: Tekonologi Ramah Lingkungan

hari sekali merupakan perlakuan terbaik
untuk pertumbuhan vegetative dan
generative serta pengendalian hama
tanaman kedelai.
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

BIAYA MINIMUM PEMENUHAN GIZI SEIMBANG IBU HAMIL DI
SURABAYA
Ahmad Hatip
Fakutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: ahmad.hatip@unitomo.ac.id
ABSTRAK
Di wilayah Surabaya, masih banyak ibu hamil atau masyarakat yang tidak tahu kecukupan gizi
ibu selama kehamilan di trimester 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menentukan
biaya minimum pemenuhan gizi ibu hamil di Surabaya dengan menggunakan perhitungan algoritma
simpleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian adalah deskriptif
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer di dapat
dari hasil wawancara harga bahan baku makanan yang akan dianalisis, sedangkan data sekunder
diambil dari website resmi pemerintah adalah harga bahan baku makanan, kandungan nutrisi ibu
hamil, dan tingkat gizi minimal. Wawancara dilakukan sendiri oleh peneliti dengan metode
pencatatan. Data yang diperoleh adalah data penentuan harga, nutrisi ibu hamil, dan tingkat gizi
minimal yang dianalisis menggunakan algoritma simpleks. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa
harga minimum yang harus dikeluarkan oleh ibu hamil atau masyarakat untuk pemenuhan gizi
selama kehamilan trimester 1 adalah Rp.18.800, - per hari. Sedangkan harga minimum yang harus
dikeluarkan oleh ibu hamil atau masyarakat untuk pemenuhan gizi selama kehamilan trimester 2 dan
3 adalah Rp.19.200, - per hari. Ibu hamil atau masyarakat di Surabaya dapat memenuhi kebutuhan
gizi hariannya dengan mengeluarkan biaya yang minimal namun kebutuhan gizi seimbangnya tetap
terpenuhi.
Kata Kunci: biaya minimum, gizi seimbang, algoritma simpleks

ABSTRACT
In the Surabaya area, there are still many pregnant women or people who do not know the
nutritional adequacy of mothers during pregnancy in the 1st, 2nd and 3rd trimesters. Therefore, the
purpose of this study is to determine the nutritional minimum cost of pregnant women in Surabaya
using the simplex algorithm calculation. This study uses a qualitative approach and the type of
research is qualitative descriptive. The data sources in this study are primary and secondary data.
Primary data can be obtained from the results of interviews of food raw material prices to be analyzed,
while secondary data taken from official government websites are food raw material prices, nutritional
content of pregnant women, and minimal nutritional levels. The interview was conducted by the
researcher himself with the method of recording. The data obtained are data on price determination,
nutrition of pregnant women, and minimum nutrient levels which are analyzed using the simplex
algorithm. The results of this study are that the minimum price to be paid by pregnant women or the
community for nutrition fulfillment during the first trimester of pregnancy is Rp.18,800 per day. While
the minimum price that must be paid by pregnant women or the community for fulfilling nutrition
during the second and third trimester of pregnancy is Rp.19,200, - per day. Pregnant women or the
community in Surabaya can fulfill their daily nutritional needs by spending a minimal fee but their
balanced nutritional needs are still fulfilled.
Keyword: minimum cost, balanced nutrition, simplex algorithm

Subtema: Sain dan Kesehatan

594

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

PENDAHULUAN

Pada masa kehamilan, pemenuhan
asupan makanan yang bergizi sangatlah
penting. Ibu hamil yang mendapatkan
gizi seimbang dan baik diharapkan dapat
terhindari dari risiko kesehatan baik bagi
janin dan ibu sendiri. Adapun hal-hal
yang penting diperhatikan dan
manfaatnya untuk ibu hamil antaranya
adalah:
kalori,
protein,
lemak,
karbohidrat, vitamin dan mineral. Gizi
dan Nutrisi ibu hamil merupakan hal
penting yang harus dipenuhi selama
kehamilan berlangsung. Resiko akan
kesehatan janin yang sedang dikandung
dan ibu yang mengandung akan
berkurang jika ibu hamil mendapatkan
gizi dan nutrisi yang seimbang. Oleh
karena itu, keluarga dan ibu hamil
haruslah memperhatikan mengenai hal
ini. Gizi atau nutrisi ibu hamil kondisinya
sama saja dengan pengaturan gizi
mengenai pola makan yang sehat.
Hanya, ibu hamil harus lebih hati-hati
dalam memilih makanan karena
mengingat juga kesehatan janin yang
sedang dikandungnya.
Bersama dengan usia kehamilan
yang terus bertambah, makan
bertambah pula kebutuhan gizi dan
nutrisi ibu hamil, khususnya ketika usia
kehamilan memasuki trimester kedua.
Pada saat trimester kedua, janin tumbuh
dengan sangat pesat, khususnya
mengenai pertumbuhan otak berikut
susunan syarafnya. Nutrisi dan gizi yang
baik ketika kehamilan berlangsung
sangat membantu ibu hamil dan janin
dalam menjalani hari-hari kehamilannya.
Tentunya ibu hamil dan janin akan tetap
sehat. Selama kehamilan, kebutuhan
nutrisi akan meningkat sepeti kebutuhan
akan kalsium, zat besi serta asam folat.
Ibu hamil haruslah di beri dorongan agar
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mengkonsumsi makanan yang baiknan
bergizi, ditambah kontrol terhadap
kenaian berat badannya selama
kehamilan berlangsung. Kenaikan berat
badan yang ideal berkisar antar 12-15
kilogram.
Hasil penelitian Prativi pada
tahun 2014 menunjukkan bahwa
masyarakat surabaya berpengetahuan
kurang dalam hal pemenuhan gizi saat
kehamilan yaitu 73,4%, sebesar 23,3%
berpengetahuan cukup dan hanya
sebesar
3,3%
yang
memiliki
pengetahuan baik. Simpulan dari
penelitian ini adalah hampir sebagian
besar ibu hamil di Surabaya memiliki
pengetahuan yang masih minim
terhadap pentingnya kebutuhan gizi saat
kehamilan. Untuk itu diperlukan sebuah
kajian
yang
mendalam
untuk
menganalisis keterpenuhan harga
minimum yang harus dikeluarkan oleh
setiap ibu hamil untuk mencukupi
kebutuhan minimum gizinya. Kajian ini
akan dinalisis dengan menggunakan
model
pemprograman
linear
menggunakan aplikasi QM for Windows.
Hasil kajian adalah akan didapatkan
harga minimum dari kombinasi makanan
untuk memenuhi gizi seimbang pada ibu
hamil pada trimester 1,2, dan 3.
Penelitian sebelumnya terkait
dengan kebutuhan gizi telah dilakukan
oleh [1] yang menyatakan bahwa
kebutuhan harian pada bayi 7 bulan–12
bulan, menghitung jumlah bahan
makanan yang dikonsumsi dengan biaya
minimum, serta menganalisis ketiga
kasus kombinasi makana yang telah
dibentuk.
Setalah
dilakukan
penghitungan menggunakan metode
simplek dengan bantuan Qm For
Windows, diproleh solusi optimum pada
kasus tiga adalah beras sebanyak 82
gram, tempe sebanyak 268 gram, labu
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kuning sebanyak 100 gram dan mentega
sebanyak 99 gram, serta total biaya
minimum yang dikeluarkan adalah lima
ribu rupiah per hari. Selain itu ada juga
penelitian yang dilakukan oleh [2]
menyatakan bahwa harga minimum
yang harus dikeluarkan oleh orang
tua/masyarakat untuk pemenuhan gizi
balitanya yang berusia 1-3 tahun adalah
Rp.9.000,- perhari. Sedangkan harga
minimum yang harus dikeluarkan oleh
orang tua/masyarakat untuk pemenuhan
gizi balitanya yang berusia 4-6 tahun
adalah Rp.11.900,- perhari.
Pada Penelitian ini masalah yang
akan dibahas adalah: “Berapakah Biaya
Minimum Pemenuhan Gizi Seimbang Ibu
Hamil di Surabaya dengan Algoritma
Simpleks?”. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui biaya minimum
pemenuhan gizi seimbang ibu hamil di
Surabaya dengan algoritma simpleks.
Model Program Linier
Dalam program linier hal yang
pertama
dilakukan
adalah
pengidentifikasian
masalah
dan
penetapan tujuan yang tepat. Menurut
[4] Setelah masalah di identifikasikan,
tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya
adalah formulasi model matematika
yang meliputi tiga tahap seperti berikut :
1. Tentukan variabel yang tidak
diketahui (variabel keputusan) dan
nyatakan dalam simbol matematika.
2. Membentuk fungsi tujuan yang
ditunjukkan
sebagai
suatu
hubungan linier (bukan perkalian)
dari variable keputusan.
3. Menentukan
semua
kendala
masalah
tersebut
dan
mengekspresikan dalam persamaan
atau pertidaksamaan yang juga
merupakan hubungan linier dari
variabel
keputusan
yang
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mencerminkan
keterbatasan
sumber daya masalah itu.
Pedoman Gizi Seimbang dan Angka
Kecukupan Gizi
Kata gizi sendiri berasal dari kata
ghidza dalam bahasa Arab, yang berarti
makanan. Kata ghidza dalam dialek
Mesir dibaca gizi. Semetara itu ada juga
yang menerjemahkan kata nutrition
menjadi nutrisi [3]. Definisi Ilmu gizi yang
paling sederhana adalah ilmu yang
menganalisis pengaruh pangan yang
dikonsumsi terhadap organisme hidup.
Ilmu gizi juga disebut ilmu pangan , zatzat gizi dan senyawa lain yang
terkandung dalam bahan pangan.
Reaksi,
Interaksi
serta
keseimbangannya yang dihubungkan
dengan kesehatan dan penyakit. Selain
itu juga meliputi proses-proses
pencernaan pangan , serta penyerapan ,
pengangkutan
pemanfaatan
dan
ekskresi zat-zat oleh organisme. [3]
mendefinisikan ilmu gizi sebagai ilmu
yang mempelajari cara memberi makan
tubuh yang layak atau pantas.
Manusia mendapat zat gizi atau
nutrisi dalam bentuk makanan yang
berasal dari hewan (hewani) dan
tumbuh-tumbuhan (nabati). Zat gizi
tersebut adalah karbohidrat, protein dan
lemak yang disebut sebagai zat gizi
makro serta vitamin dan mineral yang
disebut dengan zat gizi mikro. Zat gizi
makro diperlukan tubuh dalam jumlah
yang lebih besar daripada zat gizi mikro.
Disamping itu, untuk memperlancar
proses metabolisme dalam tubuh
diperlukan air dan serat. Tubuh manusia
membutuhkan aneka ragam makanan
untuk memenuhi semua zat gizi tersebut.
Komposisi energi dan zat gizi setiap
pangan tidak sama. Selain itu, pangan
tidak mengandung semua zat gizi secara
lengkap.
Beberapa
pangan
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mengandung karbohidrat dalam jumlah
yang besar sehingga disebut sebagai
pangan sumber karbohidrat. Misalnya
jenis umbi-umbian, serealia dan
beberapa buah-buahan, seperti pisang,
pepaya dan mangga. Pangan yang lain
adalah pangan sumber protein dan
pangan sumber lemak. Protein nabati
banyak terdapat dalam jenis kacangkacangan, sedangkan protein hewani
terdapat dalam telur, ikan dan daging.
Sejumlah besar lemak terdapat dalam
minyak, daging, margarin dan mentega.
Oleh karena itu sangat dibutuhkan
pedoman untuk penyusunan makanan
yang memenuhi kandungan gizi yang
dibutuhkan tubuh yang sering disebut
Pedoman Gizi Seimbang [3].
Gizi yang Diperlukan Ibu Hamil
Saat hamil seorang calon ibu
membutuhkan gizi untuk dirinya sendiri
dan janin dalam kandungannya. Oleh
karena itu tentu perlu makan yang lebih
banyak dan makan makanan yang
bergizi. Tidak ada pantangan bagi ibu
hamil. Makanlah makanan yang
bervariasi agar terpenuhi segala
kebutuhan akan zat gizi dari karbohidrat,
lemak, protein, berbagai vitamin dan
mineral.Oleh sebab itu wanita hamil
menunjukkan kenaikan berat badan
yang cukup banyak, baik bagi komponen
janin maupun bagi dirinya sendiri, maka
sangat dianjurkan untuk dapat
mengkonsumsi makanan tambahan
seperti energi, protein, dan berbagai
vitamin dan mineral.
Pada penelitian ini akan di kaji dan
dianalisis hanya 8 kombinasi makanan
saja untuk mendapatkan biaya minimum
dalam pemenuhan gizi seimbang ibu
hamil di trimester 1,2 dan 3.
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METODE
Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan
penelitian
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur
penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa tulisan dan perilaku
yang dapat diamati dari subjek itu sendiri
dalam penelitian ini yaitu kombinasi
makanan yang memenuhi kebutuhan gizi
ibu hamil dengan biaya paling murah.
Sedangkan jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif,
yaitu
mendeskripsikan
dan
menginterpretasikan apa yang ada, itu
bisa mengenai kondisi atau hubungan
yang ada yaitu mendeskripsikan
penerapan program linier dalam
pemenuhan gizi ibu hamil dengan biaya
minimum.
Data dan Sumber Data
Adapun data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh langsung
dari survei harga bahan makanan saat ini
di pasar Wonokromo dan pasar Keputran
Surabaya. Sedangkan data sekunder
berupa Angka Kecukupan Gizi diambil
dari web resmi kementerian kesehatan
Republik Indonesia dan kandungan gizi
tiap item bahan makanan diambil dari
buku Panduan Gizi Lengkap Keluarga
dan Olahragawan [3].
Metode Pengumpulan Data
Metode dalam mengumpulkan data
dalam penelitian adalah
1. Studi Pustaka
[5], studi pustaka adalah metode
pengumpulan data dengan cara
mencari informasi melalui bukubuku, koran, majalah dan literatur
lainnya. Dalam hal ini pengumpulan
data dilakukan dengan membaca
dan mempelajari tulisan-tulisan
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berupa buku-buku literatur dan
sumber bacaan lainnya yang
berkaitan
dengan
obyek
pembahasan sebagai landasan
teori.Dalam penelitian ini peneliti
melakukan studi pustaka, yaitu
mempelajari
teori-teori
yang
berkaitan
dengan
konsep
pemograman linier dan ilmu gizi.
2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan
dengan
maksud
tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua
pihak, yaitu pewawancara sebagai
yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara
sebagai
yang
memberikan
jawaban
atas
pertanyaan yang diajukan [6]. Dalam
penelitian ini peneliti melakukan
wawancara dengan pedagang
bahan makanan di pasar keputran
untuk mengetahui dan memperoleh
data harga bahan makanan yang
sedang berlaku.
3. Observasi
Observasi adalah suatu usaha sadar
untuk mengumpulkan data yang
dilakukan secara sistematis dengan
prosedur standar [1]. Prosedur yang
digunakan adalah pengamatan jarak
dekat.Dalam penelitian ini peneliti
melakukan observasi di pasar
Keputran dan Wonokromo.
Instrumen Pengumpulan Data
Sesuai
dengan
pengumpulan data di atas,
menggunakan
instrument
berikut:
a. Buku-buku
literatur
program linier dan ilmu
hamil.
b. Lembar wawancara.
c. Lembar Observasi

metode
peneliti
sebagai
tentang
gizi ibu

Data yang telah dikumpulkan
akan dianalisa menggunakan metode
simpleks sesuai dengan kendala-kendala
yang dihadapi dan tujuan yang akan
dicapai. Asumsi yang digunakan pada
pembuatan modelnya adalah kandungan
gizi masing-masing bahan tetap dan
harga bahan makanan tidak berfluktuasi.
Adapun langkah-langkah analisa tersebut
diantaranya:
1. Menyusun fungsi tujuan, yakni
meminimumkan biaya pengeluaran
untuk pembelian makanan dengan
kandungan gizi yang tetap
memenuhi
syarat
kesehatan.
Minimasi z= k1a +k2b +k3c +k4d
+k5e +k6f,dengan k = harga bahan
makanan dan a,b,c,d,e,f = jumlah
bahan makanan.
2. Menyusun fungsi kendala atau
batasan variabel dan parameter
model yang akan digunakan.
3. Melakukan
iterasi
dengan
menggunakan metode simpleks.
4. Mendapatkan solusi optimal.
Dalam menyelesaikan masalah
pengoptimalan kandungan gizi yang
dikonsumsi dengan biaya minimum ini,
penulis menggunakan sofware QM for
Windows.
Teknik Keabsahan Temuan
Teknik keabsahan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis triangulasi sumber dan teoritik.
Dimana triangulasi sumber digunakan
dengan membandingkan data harga
bahan makanan hasil observasi dan
wawancara dengan data harga makanan
dari SISKAPERBAPO. Sedangkan
triangulasi teoritik digunakan dengan
membandingkan data Angka Kecukupan
Gizi dari Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia dengan
Angka
Kecukupan Gizi dari rekomendasi Widya

Teknik Analisis Data
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Karya Nasional Pangan dan Gizi XI
Tahun 2012.
HASIL
Kombinasi Makanan yang akan di
analisis dalam penelitian ini adalah
makanan yang mengandung kalori,
protein, lemak, karbohidrat, kalsium,
fosfor, besi, vitamin A, vitamin B1, dan
vitamin C. karena begitu banyaknya
makanan yang bisa dipenuhi untuk
mendapatkan gizi seimbang untuk ibu
hamil, maka dipilihlah beberapa jenis
makanan saja. Makanan-makanan
tersebut dipilih karena murah, mudah di
dapat, dan mempunyai gizi yang baik.
makanan-makanan tersebut adalah:
beras, ayam, tempe, mujair, kankung,
bayam, pisang, papaya, air. Pemilihan.
Kombinasi makanan tersebut antara lain:
a. Beras, tempe, mujair, kangkung,
pisang, dan air (Kombinasi 1)
b. Beras, tempe, mujair, kangkung,
pepaya, dan air (Kombinasi 2)
c. Beras, tempe, mujair, bayam, pisang,
dan air (Kombinasi 3)
d. Beras, tempe, mujair, bayam,
pepaya, dan air (Kombinasi 4)
e. Beras, tempe, ayam, kangkung,
pisang, dan air (Kombinasi 5)
f. Beras, tempe, ayam, kangkung,
pepaya, dan air (Kombinasi 6)
g. Beras, tempe, ayam, bayam, pisang,
dan air (Kombinasi 7)
h. Beras, tempe, ayam, bayam, pepaya,
dan air (Kombinasi 8)
Tabel 1. Angka Kecukupan BUMIL

Ket
Kalori(kkal)
Protein(gr)
Lemak(gr)
Karbo(gr)
CA
Fosfor

Tri 1
2430
76
81
334
1300
700
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Tri 2 Tri 3
2550 2550
76
76
85
85
349 349
1300 1300
700 700

Ket
Tri 1 Tri 2 Tri 3
FE
26
35
39
Vit A
800 800 850
Vit B1
1.4
1.4
1.4
Vit C
85
85
85
Air (gr)
2600 2600 2600
Berdasarkan
tabel
1,
kebutugan gizi ibu hamil saat trimester 2
dan 3 adalah relatifsama. Terjadi
peningkatan kebutuhan gizi ibu hamil dari
trimester 1 ke trimester 2. Kebutuhan
pertambahan gizi sesuai dengan
bertumbuh dan kembangnya bayi yang
ada dalam kandungan ibu.
Tabel 2. Harga Bahan Pokok di Pasar
Wonokromo dan Keputran Per 1 Mei 2017

No
1
2

3

Bahan
Makanan
Beras (IR
64)
Ikan Mujair
(Segar
ukuran
sedang)
Daging
Ayam
(Broiler)

Harga(Rp)
10000/kg
30000/kg

27000/kg

4

Tempe

1200/batang(
200gr)

5

Kangkung

1000/ikat(200
gr)

6

Bayam

1000/ikat(125
gr)

7

Pisang

8
9

Pepaya
Air

1250/buah(1
50gr)
9000/kg
16000/3,79kg
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Hasil Perhitungan Harga Untuk
Memenuhi Kecukupan Gizi Seimbang
Ibu Hamil Trimester 1 adalah sebagai
berikut:
a. Kombinasi Pertama
Kombinasi pertama makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, mujair, kangkung, pisang,
dan air.
Berdasarkan hasil
perhitungan QM bahwa dalam
kombinasi pertama menu makanan
ibu hamil trimester 1, jumlah
makanan yang dibutuhkan adalah
beras sebanyak 84,78546 gram,
tempesebanyak
1990,241gram,
mujair sebanyak 0 gram, kangkung
sebanyak 265,624 gram, pisang
sebanyak 0 gram dan air sebanyak
1077,807gram
dengan
biaya
minimum
Rp
18.798,58bisa
dibulatkan menjadi Rp 18.800,.
b. Kombinasi Kedua
Kombinasi kedua makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, mujair, kangkung, pepaya,
dan air. Berdasarkan hasil
perhitungan QM bahwa dalam
kombinasi kedua menu makanan
ibu hamil trimester 1, jumlah
makanan yang dibutuhkan adalah
beras sebanyak 84,78503 gram,
tempesebanyak 1990,242gram,
mujair sebanyak 0 gram, kangkung
sebanyak 265,6196gram, pepaya
sebanyak 0 gram dan air(f)
sebanyak 1077,808gram dengan
biaya minimum Rp 18.798,56,- bisa
dibulatkan menjadi Rp 18.800,c. Kombinasi Ketiga
Kombinasi ketiga makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, mujair, bayam, pisang, dan
air. Berdasarkan hasil perhitungan
QM bahwa dalam kombinasi ketiga
menu makanan ibu hamil trimester
1,
jumlah
makanan
yang
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dibutuhkan adalah beras sebanyak
91,40544 gram, tempe sebanyak
2007,676gram, mujair sebanyak 0
gram, bayam sebanyak 106,25
gram, pisang sebanyak 0 gram dan
air
sebanyak
1211,788gram
dengan biaya minimum Rp
18.913,23 bisa dibulatkan menjadi
Rp 19.000.d. Kombinasi Keempat
Kombinasi keempat makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, mujair, bayam, pepaya, dan
air. Berdasarkan hasil perhitungan
QM bahwa dalam kombinasi
keempat menu makanan ibu hamil
trimester 1, jumlah makanan yang
dibutuhkan adalah beras sebanyak
82,85 gram, tempe sebanyak
2.010,50 gram, mujair sebanyak 0
gram, bayam sebanyak 0 gram,
pepaya sebanyak 108,97 gram dan
air sebanyak 1.208,85 gram
dengan biaya minimum Rp
18.882,91atau dibulatkan menjadi
Rp 18.850,e. Kombinasi Kelima
Kombinasi kelima makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, ayam, kangkung, pisang,
dan air. Berdasarkan hasil
perhitungan QM bahwa dalam
kombinasi kelima menu makanan
ibu hamil trimester 1, jumlah
makanan yang dibutuhkan adalah
beras sebanyak 84,78 gram, tempe
sebanyak 1.990,24 gram, ayam
sebanyak 0 gram, kangkung
sebanyak 265,62 gram, pisang
sebanyak 0 gram dan air sebanyak
1.077,807 gram dengan biaya
minimum Rp 18.798,58 bisa
dibulatkan menjadi Rp 18.800,f. Kombinasi Keenam
Kombinasi keenam makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
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tempe, ayam, kangkung, pepaya,
dan air. Berdasarkan hasil
perhitungan QM bahwa dalam
kombinasi keenam menu makanan
ibu hamil trimester 1, jumlah
makanan yang dibutuhkan adalah
beras sebanyak 84,78 gram, tempe
sebanyak 1.990,24 gram, ayam
sebanyak 0 gram, kangkung
sebanyak 265,62 gram, pepaya
sebanyak 0 gram dan air sebanyak
1.077,807 gram dengan biaya
minimum Rp 18.798,58 bisa
dibulatkan menjadi Rp 18.800,g. Kombinasi Ketujuh
Kombinasi ketujuh makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, ayam, bayam, pisang, dan
air. Berdasarkan hasil perhitungan
QM bahwa dalam kombinasi
ketujuh menu makanan ibu hamil
trimester 1, jumlah makanan yang
dibutuhkan adalah beras sebanyak
91,40 gram, tempe sebanyak
2.007,676 gram, ayam sebanyak 0
gram, bayam sebanyak 106,25
gram, pisang sebanyak 0 gram dan
air(f) sebanyak 1,211,788 gram
dengan biaya minimum Rp
18.913,23 bisa dibulatkan menjadi
Rp 18.950,h. Kombinasi Kedelapan
Kombinasi ketujuh makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, ayam, bayam, pepaya, dan
air. Berdasarkan hasil perhitungan
QM bahwa dalam kombinasi
kedelapan menu makanan ibu
hamil trimester 1, jumlah makanan
yang dibutuhkan adalah beras
sebanyak 82,85 gram, tempe
sebanyak 2.010,501gram, ayam
sebanyak 0 gram, bayam sebanyak
0 gram, pepaya sebanyak 108,97
gram dan air sebanyak 1.208,856
gram dengan biaya minimum Rp
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18.882,91 bisa dibulatkan menjadi
Rp 18.900,Berdasarkan perhitungan dari
delapan kombinasi makanan di atas,
maka biaya yang dibutuhkan oleh ibu
hamil untuk memenuhi kebutuhan gizi
seimbang pada trimester 2 dan 3 adalah
di kisaran Rp 18.000,- sampai dengan
Rp 19.000,- harga tersebut adalah
perhitungan untuk makanan dalam
bentuk mentah/tanpa proses dimasak.
Dari delapan kombinasi tersebut, biaya
minimum yang harus dikeluarkan oleh
ibu hamil trimester 1 sebesar Rp Rp
18.800,- yaitu pada kombinasi makanan
1, 2, 5, dan 6 sebagai berikut:
1. Kombinasi 1: Beras, Tempe, Mujair,
Kangkung, Pisang, Air.
2. Kombinasi 2: Beras, Tempe, Mujair,
Kangkung, Pepaya, Air.
3. Kombinasi 5: Beras, Tempe, Ayam,
Kangkung, Pisang, Air.
4. Kombinasi 6: Beras, Tempe, Ayam,
Kangkung, Pepaya, Air.
Ibu hamil atau masyarakat bisa
memilih diantara keempat kombinasi
(1,2,5 atau 6) untuk mendapatkan gizi
seimbang dengan biaya minimal yaitu
Rp 19.200,-per hari.
Kecukupan gizi untuk ibu hamil
trimester 2 dan 3 adalah relatifsama. Hal
tersebut berpengaruh pada perhitungan
biaya yang harus dikeluarkan oleh
seorang ibu dalam memenuhi
kecukupan gizinya. Hasil Perhitungan
Harga Untuk Memenuhi Kecukupan Gizi
Seimbang Ibu Hamil Trimester 2 dan 3
adalah sebagai berikut:
a. Kombinasi Pertama
Kombinasi pertama makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, mujair, kangkung, pisang,
dan air.
Berdasarkan hasil
perhitungan QM diinterpretasikan
bahwa dalam kombinasi pertama
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menu makanan ibu hamil trimester 2
dan 3, jumlah makanan yang
dibutuhkan adalah beras sebanyak
87,78 gram, tempe sebanyak
2.089,715 gram, mujair sebanyak 0
gram, kangkungsebanyak 265,625
gram, pisang sebanyak 0 gram dan
air sebanyak 1.013,782 gram
dengan biaya minimum Rp
19.155,24 bisa dibulatkan menjadi
Rp 19.200,b. Kombinasi Kedua
Kombinasi kedua makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, mujair, kangkung, pepaya,
dan air. Berdasarkan hasil
perhitungan QM bahwa dalam
kombinasi kedua menu makanan
ibu hamil trimester 2 dan 3, jumlah
makanan yang dibutuhkan adalah
beras sebanyak 87,785 gram,
tempe sebanyak 2.089,716 gram,
mujair sebanyak 0 gram, kangkung
sebanyak 265,62 gram, pepaya
sebanyak 0 gram dan air sebanyak
1.013,782 gram dengan biaya
minimum Rp 19.155,24
bisa
dibulatkan menjadi Rp 19.200,c. Kombinasi Ketiga
Kombinasi ketiga makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, mujair, bayam, pisang, dan
air. Berdasarkan hasil perhitungan
QM bahwa dalam kombinasi ketiga
menu makanan ibu hamil trimester
2 dan 3, jumlah makanan yang
dibutuhkan adalah beras sebanyak
94,405 gram, tempe sebanyak
2.107,151 gram, mujair sebanyak 0
gram, bayam sebanyak 106,25
gram, pisang sebanyak 0 gram dan
air sebanyak 1.147,764 gram
dengan biaya minimum Rp
19.269,89 bisa dibulatkan menjadi
Rp 19.300,d. Kombinasi Keempat
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Kombinasi keempat makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, mujair, bayam, pepaya, dan
air. Berdasarkan hasil perhitungan
QM bahwa dalam kombinasi
keempat menu makanan ibu hamil
trimester 2 dan 3, jumlah makanan
yang dibutuhkan adalah beras
sebanyak 85,85 gram, tempe
sebanyak 2.109,976 gram, mujair
sebanyak 0 gram, bayam sebanyak
0 gram, pepaya sebanyak 108,97
gram dan air sebanyak 1.144,832
gram dengan biaya minimum Rp
19.239,57bisa dibulatkan menjadi
Rp 19.250,e. Kombinasi Kelima
Kombinasi kelima makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, ayam, kangkung, pisang,
dan air. Berdasarkan hasil
perhitungan QM bahwa dalam
kombinasi kelima menu makanan
ibu hamil trimester 2 dan 3, jumlah
makanan yang dibutuhkan adalah
beras sebanyak 87,75 gram,
tempesebanyak 2.089,716 gram,
ayam sebanyak 0 gram, kangkung
sebanyak 1.013,782 gram, pisang
sebanyak 0 gram dan air sebanyak
19.155,24 gram dengan biaya
minimum Rp 19.155,24 bisa
dibulatkan menjadi Rp 19.200,f. Kombinasi Keenam
Kombinasi keenam makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, ayam, kangkung, pepaya,
dan air. Berdasarkan hasil
perhitungan QM bahwa dalam
kombinasi keenam menu makanan
ibu hamil trimester 2 dan 3, jumlah
makanan yang dibutuhkan adalah
berassebanyak 87,785 gram,
tempesebanyak 2.089,716 gram,
ayam sebanyak 0 gram, kangkung
sebanyak 265,62 gram, pepaya
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sebanyak 0 gram dan air sebanyak
1.013,782 gram dengan biaya
minimum Rp 19.155,24 bisa
dibulatkan menjadi Rp 19.200,g. Kombinasi Ketujuh
Kombinasi ketujuh makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, ayam, bayam, pisang, dan
air. Berdasarkan hasil perhitungan
QM bahwa dalam kombinasi
ketujuh menu makanan ibu hamil
trimester 2 dan 3, jumlah makanan
yang dibutuhkan adalah beras
sebanyak
94,405
gram,
tempesebanyak 2.107,151 gram,
ayam sebanyak 0 gram, bayam
sebanyak 106,25 gram, pisang
sebanyak 0 gram dan air sebanyak
1.147.746 gram dengan biaya
minimum Rp 19.269,89 bisa
dibulatkan menjadi Rp 19.300,h. Kombinasi Kedelapan
Kombinasi ketujuh makanan ibu
hamil trimester 1 adalah: beras,
tempe, ayam, bayam, pepaya, dan
air. Berdasarkan hasil perhitungan
QM bahwa dalam kombinasi
kedelapan menu makanan ibu
hamil trimester 2 dan 3, jumlah
makanan yang dibutuhkan adalah
beras sebanyak 85,852 gram,
tempesebanyak 2.109,976 gram,
ayam sebanyak 0 gram, bayam
sebanyak 0 gram, pepaya
sebanyak 108,97 gram dan air
sebanyak 1.144,832 gram dengan
biaya minimum Rp 19.239,57 bisa
dibulatkan menjadi Rp 19.250,Berdasarkan perhitungan dari
delapan kombinasi makanan di atas,
maka biaya yang dibutuhkan oleh ibu
hamil untuk memenuhi kebutuhan gizi
seimbang pada trimester 2 dan 3 adalah
di kisaran Rp 19.000,- sampai dengan
Rp 20.000,- harga tersebut adalah
perhitungan untuk makanan dalam
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bentuk mentah/tanpa proses dimasak.
Dari delapan kombinasi tersebut, biaya
minimum yang harus dikeluarkan oleh
ibu hamil trimester 1 sebesar Rp Rp
19.200,- yaitu pada kombinasi makanan
1, 2, 5, dan 6 sebagai berikut:
1. Kombinasi 1: Beras, Tempe,
Mujair, Kangkung, Pisang, Air.
2. Kombinasi 2: Beras, Tempe,
Mujair, Kangkung, Pepaya, Air.
3. Kombinasi 5: Beras, Tempe,
Ayam, Kangkung, Pisang, Air.
4. Kombinasi 6: Beras, Tempe,
Ayam, Kangkung, Pepaya, Air.
Ibu hamil atau masyarakat bisa
memilih diantara keempat kombinasi
(1,2,5 atau 6) untuk mendapatkan gizi
seimbang dengan biaya minimal yaitu
Rp 19.200,-per hari. Jika memungkinkan
punya uang lebih, ibu hamil/masyarakat
bisa juga mengkonsumsi makanan dari
kombinasi 3 dengan biaya Rp 19.300,- ,
kombinasi 4 dengan biaya Rp 19.250,
atau kombinasi 7 dengan biaya Rp
19.300,-. Selisih harga dari kombinasi
1,2,5 dan 6 dengan kombinasi 3,4, dan
7 memang tidak terlalu jauh jika dihitung
hanya sehari. Namun, jika dihitung
secara akumulasi selama 9 bulan 10 hari
dalam masa kehamilan, maka selisih
harga tersebut cukup banyak. Selisih
harga yang tidak terlalu jauh diantara
semua
kombinasi
dikarenakan
pemilihan bahan baku makanan adalah
makanan yang paling murah dan mudah
dijangkau oleh masyarakat untuk dibeli
di pasar.
SIMPULAN
Berdasarkan analisis pembahasan di
atas maka dapat disimpulkan bahwa
harga minimum yang harus dikeluarkan
oleh ibu hamil/masyarakat untuk
pemenuhan gizi saat hamil trimester 1
adalah Rp.18.800,- perhari. Sedangkan
harga minimum yang harus dikeluarkan
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oleh ibu hamil/masyarakat untuk
pemenuhan gizi saat hamil trimester 2
dan 3 adalah Rp.19.200,- perhari. Ibu
hamil bisa mengkonsumsi beberapa
kombinasi bahan baku makanan untuk
mendapatkan gizi seimbang dengan
biaya minimum seperti pada kombinasi
1: Beras, Tempe, Mujair, Kangkung,
Pisang, Air, kombinasi 2: Beras, Tempe,
Mujair, Kangkung, Pepaya, Air,
kombinasi 5: Beras, Tempe, Ayam,
Kangkung, Pisang, Air., atau kombinasi
6: Beras, Tempe, Ayam, Kangkung,
Pepaya, Air.
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Artikel Ilmiah (Hasil Penelitian)

ANALISA BEBAN KERJA MENTAL OPERATOR PRODUKSI DENGAN
METODE NASA-TLX PADA PT XYZ
Deby Nur Sanjaya1, Zeplin Jiwa Husada2
Teknik Industri ITATS1
debynursanjaya@gmail.com

ABSTRAK
PT XYZ merupakan perusahaan manufacturing yang bergerak di bidang material building, yang
produk unggulanya adalah produk atap bangunan. Sistem kerja di PT XYZ menggunakan system
kerja shift untuk operator produksinya. PT XYZ memiliki 3 line mesin yang masing masing line mesin
memiliki 4 sub area, mulai dari Section 1 : merupakan area Raw Material, Section 2 : merupakan
area pembuatan barang setengah jadi, Section 3 : merupakan area pencetakan, dan Section 4 :
merupakan area pengeringan dan pembongkaran. Dalam satu line mesin terdiri dari 8 operator yang
mengoperasikan mesin dengan masing masing 2 operator di setiap section nya. Tujuan dari
penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui persebaran beban kerja mental di area
produksi PT XYZ dan penyebab dari beban kerja mental menggunakan metode NASA-TLX. Metode
NASA-TLX merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa beban kerja psikis atau beban
kerja mental yang dihadapi ole pekerja. Dari hasil penelitian yang dilakukan di dapatkan bahwa
beban kerja mental tertinggi adalah di section 3, satu operator memiliki skor 76 yang dikategorikan
tinggi dan 87 yang dikategorikan sangat tinggi. Rata rata beban kerja mental operator produksi di
PT XYZ masih tinggi, hampir di semua operator di masing masing section, yaitu antara 56 -87 mulai
dari kategori sedang 1 operator, tinggi 7 operator dan sangat tinggi 1 operator.
Kata kunci: beban kerja, Nasa TLX, mental, psikis

ABSTRACT
PT XYZ is a manufacturing company engaged in material building, whose superior products
are building roof products. The work system at PT XYZ uses a shift work system for its production
operators. PT XYZ has 3 machine lines, each machine line has 4 sub-areas, starting from Section 1:
Raw Material area, Section 2: Semi-finished goods manufacturing area, Section 3: Printing area, and
Section 4: Drying area and demolition. In one machine line consists of 8 operators who operate
machines with each of the 2 operators in each section. The purpose of this research was to determine
the distribution of mental workload in the production area of PT XYZ and the causes of mental
workload using the NASA-TLX method. NASA-TLX method is a method used to analyze the
psychological workload or mental workload faced by workers. From the results of the research
conducted, it was found that the highest mental workload was in section 3, one operator had a score
of 76 which was categorized as high and 87 which was categorized very high. The average mental
workload of production operators at PT XYZ is still high, in almost all operators in each section,
namely between 56-87 starting from the medium category 1 operator, high 7 operators and very high
1 operator..
Keyword: workload, Nasa TLX, mental, psychological

PENDAHULUAN
Perusahaan – perusahaan di
Indonesai saat ini di tuntut untuk terus
melakukan inovasi untuk meningkatkan
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produktivitas perusahaan, hal ini
berkaitan dengan mulainya Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) yang telah
dimulai sejak tahun 2016. Menurut
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Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Perindustrian, Syarif Hidayat Selain
inovasi teknologi, industri lokal juga harus
meningkatkan efisiensi, produkstivitas,
dan
kompetensi
tenaga
kerja.
"Persaingan bisnis sangat ketat, tentunya
industri domestik harus berbenah. [1]
Dalam kegiatan perusahaan, kajian
tentang produktivitas umumnya selalu
dikaitkan hanya pada masalah teknologi
produksi dan masalah ekonomi, padahal
disamping hal tersebut tidak kalah
pentingnya
adalah
masalah
pengembangan sumber daya manusia.
Dalam hal ini maka kegiatan yang
terpenting
adalah
bagaimana
mengelolanya sedemikian rupa agar
efektif untuk mencapai hasil yang
optimum, di samping bagaimana
membuat proses kerja menjadi lebih
manusiawi. [2]
Selama menjalankan aktivitas
kerja, manusia mengalami dua jenis
beban kerja, yaitu beban kerja fisik dan
beban kerja mental. Beban kerja fisik
menunjukkan seberapa banyak aktivitas
fisik yang dilakukan manusia selama
bekerja, seperti: mendorong, menarik,
mengangkat, dan menurunkan beban.
Sedangkan beban kerja mental
merupakan kebutuhan mental seseorang,
seperti: memikirkan, menghitung, dan
memperkirakan sesuatu [3]
Pada PT XYZ kapasitas produksi
terus dilakukan pengembangan untuk
meningkatkan kapasitas produksinya, hal
ini terkait dengan banyaknya permintaan
produk dari perusahaan XYZ. Problem
yang muncul adalah dengan semakin di
genjotnya produksi akan tetapi tidak ada
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perubahan di man power operator yang
menjalankan proses produksi baik
formasi maupun jumlahnya. Perlu atau
tidaknya untuk melakukan perubahan
man power dapat diketahui dengan
menganalisa beban kerja operator.
Problem selanjutnya adalah belum
adanya perhitungan beban kerja baik
mental maupun fisik operator produksi di
setiap sub mesinnya. Sehingga masih di
mungkinkan adanya kelebihan beban
kerja pada tiap tiap sub mesin yang ada.
Akan tetapi ada kemungkinan juga
adanya kurangnya beban kerja pada
sebagian sub mesin yang ada, sehingga
ada pemborosan pemborosan yang perlu
untuk di eliminasi, maka sangat perlu
untuk menghitung beban kerja baik fisik
maupun mental untuk setiap karyawan
dalam proses produksi. Hal ini terkait
dengan produktifitas karyawan yang perlu
untuk di setarakan, sehinngga tidak ada
kesenjangan antar karyawaan di setiap
lininya. Henry ford mengatakan terkait
pemborosan
kalau sesuatu tidak
memberi nilai tambah itulah pemborosan
[4]
Tujuan dari penelitian yang
dilakukan ini adalah untuk mengetahui
persebaran beban kerja mental di area
produksi PT XYZ dan penyebab dari
beban kerja mental. Penelitian di lakuka di
salah sat mesin PT XYZ dengan jumlah
operator yang di jadikan sempel
sebanyak 8 operator.
[5]
Metode
NASA-TLX
dikembangkan oleh Sandra G. Hart dari
NASA-Ames Research Center dan Lowell
E. Staveland dari San Jose State
University pada tahun 1981. NASA-TLX
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merupakan metode pengukuran subjektif
yang sering digunakan dalam pengukuran
beban kerja mental pada individu atau
pekerja di berbagai industri atau
perusahaan. Pada metode NASA TLX ini,
terdapat 6 komponen yang akan diukur
dari setiap individu, yaitu kebutuhan
mental, kebutuhan fisik, kebutuhan waktu,
performansi, tingkat usaha, dan tingkat
frustasi.
Kopentensi dari seorang pekerja
akan berubah dari waktu ke waktu hal ini
karena akibat dari praktek terhadap
pekerjaan
yang
berdampak
meningkatkan kemampuan, kelelahan
yang
ditimbulkan
berdampak
menurunkan
kemampuan,
dan
kebosanan terhadap pekerjaan dan
kondisi
berdampak
menurunkan
kemampuan. Kemampuan seseorang
akan berbeda dengan orang lain karena
perbedaan dukungan fisik dan mental,
perbedaan latihan, dan perbedaan
pekerjaan [6]. Besar beban mental di
pengaruhi oleh:
1. Keharusan untuk menjaga tingkat
kewaspadaan yang tinggi selama
periode tertentu.
2. Kebutuhan
untuk
mengambil
keputusan
3. Kejadian menurunnya konsentrasi
akibat kemonotonan.
4. Kurangnya kontak dengan manusia
lain.

METODE

Gambar 1. Flow Metodelogi Penelitian
HASIL
Dari hasil pengambilan data dan
pengolaha data dari total 8 sampel di 4
section di didapatkan hasil sesuai dengan
urutan pengolahan data metode NASA
TLX sebagai berikut:
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Tabel 2. Pembobotan Nasa TLX

Penskoran Rating NASA TLX
Rating yang diberikan adalah
beban subjektif tergantung pada beban
mental yang dirasakan oleh responden
tersebut. Untuk mendapatkan skor beban
mental NASA-TLX, bobot dan rating untuk
setiap indikator dikalikan kemudian
dijumlahkan dan dibagi 15 (jumlah
perbandingan berpasangan). Dari hasil
pengambilan data di dapatkan data
sebagai berikut:

KZ
ES
MA
ZA
CF
AN
IH
MR

SECTION
SEC 1
SEC 1
SEC 2
SEC 2
SEC 3
SEC 3
SEC 4
SEC 4

KM
60
70
50
70
75
95
50
10

KF
80
90
75
40
40
40
80
90

RATTING
KW
P
80
50
30
60
60
75
30
80
75
90
60
100
50
70
85
80

F
50
20
40
50
80
80
30
10

SECTION

KZ
ES
MA
ZA
CF
AN
IH
MR

SEC 1
SEC 1
SEC 2
SEC 2
SEC 3
SEC 3
SEC 4
SEC 4

KM
1
2
4
1
2
4
2
1

KF
4
3
3
3
2
0
4
2

PEMBOBOTAN
KW
P
5
3
3
2
2
5
1
5
2
4
3
5
1
5
3
5

F
0
0
0
1
3
1
0
0

Diperoleh dengan mengalikan rating
dengan bobot faktor untuk masingmasing indikator
Tabel 3. Nilai Produk Nasa TLX
U
70
90
60
40
80
85
70
75

NAMA

SECTION

KZ
ES
MA
ZA
CF
AN
IH
MR

SEC 1
SEC 1
SEC 2
SEC 2
SEC 3
SEC 3
SEC 4
SEC 4

KM
60
140
200
70
150
380
100
10

KF
320
270
225
120
80
0
320
180

NILAI PRODUK
KW
P
400
150
90
120
120
375
30
400
150
360
180
500
50
350
255
400

F
0
0
0
50
240
80
0
0

Pembobotan NASA TLX
Karena metode Nasa-Tlx merupakan
metode pengukuran beban kerja yang
bersifat subjektif maka dilakukan dua
penilaian beban kerja yaitu dengan
perbandingan dan juga pembobotan ini
dilakukan untuk meminimasi subjektifitas
penilaian dari setiap responden [7].
Responden diminta untuk melingkari
salah satu dari dua indikator yang
dirasakan lebih dominan menimbulkan
beban kerja mental terhadap pekerjaan
tersebut. Dari kuesioner ini dihitung
jumlah tally dari tiap indikator yang
dirasakan paling berpengaruh. Jumlah
tally tersebut digunakan menjadi bobot
untuk tiap indicator beban mental. Dari
hasil pengambilan data di dapatkan data
sebagai berikut:
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U
2
5
1
4
2
2
3
4

Nilai Produk NASA TLX

Tabel 1. Nilai rating
NAMA

NAMA

Weighted Workload (WWL)
Weighted
Workload
(WWL)
diperoleh dengan menjumlahkan keenam
nilai produk yang ada.
Tabel 4. Weighted Workload Nasa TLX
NAMA

SECTION

KZ
ES
MA
ZA
CF
AN
IH
MR

SEC 1
SEC 1
SEC 2
SEC 2
SEC 3
SEC 3
SEC 4
SEC 4

WWL
1070
1070
980
830
1140
1310
1030
1145

Rata-rata Weighted Workload (WWL)
Rata-rata WWL atau skor diperoleh
dengan membagi Nilai WWL dengan
jumlah bobot total.
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Tabel 5. Rata – rata Weighted
Workload Nasa TLX
NAMA

SECTION

KZ
ES
MA
ZA
CF
AN
IH
MR

SEC 1
SEC 1
SEC 2
SEC 2
SEC 3
SEC 3
SEC 4
SEC 4

SKOR
71
71
65
55
76
87
69
76

Hasil rata-rata WWL kemudian
diklasifikasikan berdasarkan kategori
sebagai berikut [6]:
Tabel 6. Pengkategorian skor dari
perhitungan Nasa TLX
NO
1
2
3
4
5

KATEGORI

SKOR

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

0-2
21-40
41-60
61-80
81-100

Intepretasi Skor NASA TLX
Hasil intepretasi skor Nasa TLX dari
hasil pengolahan data:
Tabel 7. Intepretasi Skor Nasa TLX
NAMA

SECTION

KZ
ES
MA
ZA
CF
AN
IH
MR

SEC 1
SEC 1
SEC 2
SEC 2
SEC 3
SEC 3
SEC 4
SEC 4

SKOR

INTEPRETASI

71
TINGGI
71
TINGGI
65
TINGGI
55
SEDANG
76
TINGGI
87 SANGAT TINGGI
69
TINGGI
76
TINGGI

Dari hasil Intepretasi Skor dari Nasa
TLX yang telah dilakukan di dapatkan
bahwa sebagian besar operator produksi
di PT XYZ mengalami beban kerja mental
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yang tinggi (diwakili dengan 8 sempel
operator produksi). Aktifitas kerja yang
kontinu pada jam kerja, adanya pekerjaan
rangkap (ganda) serta tuntutan kerja
untuk memenuhi taget produksi dapat
mempengaruhi beban kerja mental [6].
Dilihat dari tabel 6 bahwa di section
1 memiliki nilai skor sebesar 71 , nilai
tersebut sama antara dua operator di area
tersebut. Dilihat dari section nya area ini
adalah area Raw Material yang bertugas
untuk memasukanj bahan baku untuk
proses produksi. Secara proses kerjanya
area ini masih sangat manual
pengoprasianya mulai dari pencatatan
dan proses memasukan materialnya,
sehingga hal ini lah yang menjadi factor
penyebab dari tingginya beban mental di
area ini.
Selanjutanya adalah di section 2
adalah area dimana material yang telah di
masukan di section 1 di proses menjadi
materal setengah jadi. Di area ini kerja
fisik sudah relative rendah hanya saja
pengawasan di area ini haruslah lebih
karena area inilah yang membuat
menentukan keteblan produk, tingkat
kebasahan dan bentuk permukaan dari
produk. Di area ini ada dua operator yang
satu memiliki skor 56 dalam kategori
sedang dan yang satu 76 dalam kategori
tinggi.
Berikutnya adalah section 3 yang
memiliki skor paling tinggi yaitu 87 yang
berarti karyawan tersebut memiliki beban
kerja mental yang sangat tinggi. Dilihat
dari jenis pekerjaan area ini adalah area
penentu dari semua area, sehingga
operator harus benar benar teliti dalam
mengawasi produk yang dihasilkan. Di
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section 3 inilah produk di cetak dan
tentukan apakah produk layak untuk di
lanjutnya ke proses selanjutnya atau
tidak, proses di section ini sudah 80
otomatis, akan tetapi cek dari operator
masih sangat berperan di area ini
sehingga dengan jam kerja selama 8 jam
sangat di mungkinkan terjadi kejenuhan
dan beban kerja mental yang berlebih di
area ini.
Section 4 adalah proses terakhir dari
proses produksi, di area ini dilakukan
proses
pembongkaran,
proses
pembongkaran di area ini tidak hanya
mengelurkan produk dari cetakan akan
tetapi juga cek dan pilah produk yang
tidak layak jual atau bellow standart. Skor
Nasa di area ini adalah 69 dan 76 yang
masuk dalam kategori tinggi.
Semua
Indikator
yang
mempengaruhi beban keja pada Nasa Tlx
memang tidak bersifat pasti karena
berdasarkan apa yang dirasakan
karyawan pada saat itu. [7]
Dari Pembahasan tersebut di atas,
dengan semakin di tambahnya kapasitas
produksi maka sangatlah perlu dari pihak
management perusahaan melakukan
kajian ulang terkait dengan proses yang
berjalan terutama proses proses yang
masih sangat manual dan perlu
konsentrasi tinggi. Selain itu perusahaan
juga harus mempertimbangkan terkait
jam istirahat karyawan yang dalam
system shift seakan akan operator tidak
istirahat, walaupun sebenarnya ada jam
istirahat yang tersedia. Akan tetapi masih
sangat di mungkinkan untuk improve
sistem istirahat sehingga dapat
mengurangi kejenuhan karyawan saat
bekerja.
Saran dari penulis untuk perusahaan
adalah:
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1. Melakukan improvement terkait
dengan pekerjaan yang masih
manual
2. Menhindari adanya double job di
satu operator.
3. Menigkatkan
kopetensi
dari
operator, terutama pada operator
baru.
4. Mengkaji ulang terkait dengan bonus
dan tunjangan apakah sesuai
dengan semakin meningkatnya
tuntutan produksi yang semakin
meningkat.
5. Mengkaji ulang terkait dengan
system istirahat karyawan.
SIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian yang
sudah di lakukan pada PT XYZ adalah
sebagai berikut
1. Rata rata beban kerja mental
operator produksi di PT XYZ masih
tinggi hamper di semua operator di
masing masing section. Yaitu antara
56 -87 mulai dari kategori sedang 1
operator, tinggi 7 operator dan sangat
tinggi 1 operator
2. Beban kerja mental terendah ada di
operator ZA di section 2. Hal ini
karena operator tersebut adalah
operator senior yang sangat
menguasai mesin sehingga beban
kerja mentalnya kecil
3. Beban kerja tertinggi ada di operator
AN yang memiliki skor paling tinggi di
operator lain, jika dilihat operator ini
adalah operator baru yang baru di
pindahkan dari mesin lain ke section
3. Sehingga sangat dimungkinkan
operator tersebut belim mengusai
mesin di section 3.
4. Management PT XYZ masih sangat
perlu untuk melakukankajian yang
lebih dalam terkait beban kerja
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mental dari masing masing operator
produksi.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih terhadap management
PT XYZ yang telah meluangkan waktu
dan memberikan izin untuk pengambilan
data di area produksi PT XYZ.
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CUSTOMER VALUE MANAGEMENT DAN EMPLOYEE BEHAVIOUR
ASSESSMENT
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ABSTRAK
Pemerintah mempunyai fungsi memberikan pelayanan pada seluruh masyarakat
dalam kehidupan bernegara yang pada dasarnya pelayanan dalam rangka untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Jombang pelayanan e-KTP sudah berjalan dengan lancar, akan tetapi
pelaksanaannya kurang maksimal dikarenakan tidak semua masyarakat Kabupaten
Jombang mengerti tentang syarat dan prosedur yang harus dilakukan dalam proses
pembuatan e-KTP, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi kualitas pelayanan dan membuat desain atau strategi yang digunakan dalam
upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan menggunakan metode Structural Equation
Modeling (SEM) yang berbasis variance dikenal sebagai metode Partial Least Square
(PLS). dengan hasil uji hipotesa yang berpengaruh antara variabel independen dan
dependennya serta memunculkan beberapa desain atau strategi untuk kualitas pelayanan,
sebagai berikut: 1) Peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia dalam rangka
pembaruan sebuah sistem yang didukung dengan IT. 2) Menyederhanakan dan
memudahkan sistem procedural atau syarat penerbitan dokumen. 3) Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan penataan layanan yang ramah dan efektif di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang
Kata kunci: Desain, PLS, Prosedur

ABSTRACT
The government has the function of providing services to the entire community in
the life of the state which is basically service in order to meet the needs of the community in
various fields. In the Jombang Regency Population and Civil Registry Service the e-KTP
service has been running smoothly, but the implementation is not optimal because not all
Jombang Regency people understand the terms and procedures that must be done in the
process of making e-KTP, the purpose of this study is to determine the which affects the
quality of service and makes the design or strategy used in an effort to improve the quality
of service using the Structural Equation Modeling (SEM) method based on variance known
as the Partial Least Square (PLS) method. with the results of hypothesis testing that
influence between the independent and dependent variables and bring up some designs or
strategies for service quality, as follows: 1) Improvement of facilities and human resources
in the framework of updating a system that is supported by IT. 2) Simplify and facilitate the
procedural system or document issuance requirements. 3) Human Resource Development
and friendly and effective service arrangements at the Jombang Regency Population and
Civil Registry Service
Keyword: Design, PLS, Procedur
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PENDAHULUAN
Pelayanan public meliputi aspek
kehidupan yang luas. Pemerintah
mempunyai
fungsi
memberikan
pelayanan pada seluruh masyarakat
dalam kehidupan bernegara yang pada
dasarnya pelayanan dalam rangka untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
berbagai bidang. Menurut Undangundang nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik adalah rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga Negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh
penyelenggara
pelayanan
publik.
Pemerintah sebagai Penyedia Jasa untuk
masyarakat diminta untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada
era otonomi daerah, kualitas dari
pelayanan pemerintah diharuskan untuk
optimal dan mampu memenuhi harapan
dari masyarakat, baik dari segi kulitas
maupun kuantitas. Fasilitas pelayanan
pemerintah yang belum memadai maka
belum dapat berjalan dengan efektif dan
efisien. Fasilitas disediakan sebagai alat
pendukung perkerjaan manusia dalam
mencapai tujuan organisasi yang telahdi
harapkan[6].
Strategi
peningkatan
pelayanan yang dapat dilakukan adalah
peningkatan fasilitas fisik, sumber daya
manusia, koleksi dan pengolahan
bahan[2].
Identifikasi Masalah
E-KTP
adalah
dokumen
kependudukan yang mempunyai suatu
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sistem keamanan baik dari segi
administrasi serta teknologi informasi
yang
berdasar
pada
database
kependudukan nasional dengan syarat
dan prosedur kepengurusan yang telah
ditentukan
oleh
pemerintah.
Ketidakmampuan masyarakat dalam hal
kepemilikan e-KTP akan menyulitkan
dalam kepengurusan surat-surat lain
yang berurusan dengan pemerintah.
Berdasarkan survey langsung yang
dilakukan di Dinas Kependudukan
Kabupaten Jombang kondisi obyektif juga
menunjukkan bahwa penyelenggaraan
pelayanan publik masih dihadapkan pada
sistem pemerintahan yang belum efektif
dan efisien. Hal ini terlihat dari masih
adanya keluhan dari masyarakat baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Kurang efektif dan efisiennya pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Jombang adalah
pelayanan e-KTP yang sudah berjalan
dengan
lancar,
akan
tetapi
pelaksanaannya
kurang
maksimal
dikarenakan tidak semua masyarakat
Kabupaten Jombang mengerti dan
memahami tentang syarat dan prosedur
yang harus dilakukan dalam proses
pembuatan e-KTP hingga keadaan
tersebut membuat Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil mengalami antrean
panjang, serta kurangnya sosialisasi
tentang e-KTP sehingga pemberi
pelayanan merasa kesulitan dan harus
mengulang penjelasannya kembali
tentang hal yang berkaitan dengan e-KTP
meliputi pengetahuan tentang prosedur,
fungsi,
manfaat
dll,
sehingga
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mengakibatkan
respon
pemberi
pelayanan kurang baik. Dengan demikian
untuk mengatasi kondisi tersebut perlu
dilakukan upaya untuk menciptakan
desain atau strategi untuk meningkatkan
kualitas pelayanan public yang seimbang
antara penilaian pelanggan dan perilaku
pemberi pelayanan sehingga pada
akhirnya tujuan dari pelaksanaan
pelayanan public itu akan tercapai dan
memberikan tingkat kepuasan kepada
masyarakat serta melakukan perbaikan
kualitas penyelenggaraan pelayanan
public secara berkesinambungan demi
mewujudkan pelayanan publik yang prima
dan mendorong peningkatan kualitas dan
kinerja pelayanan.
Berdasarkan uraian diatas maka
peneliti menjawab permasalahan yang
ada sebagai berikut :
1. Faktor yang mempengaruhi
kualitas pelayanan di Dinas
Kependukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jombang
2. Membuat desain atau strategi
yang digunakan dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan
pada Dinas Kependukan dan
Catatan
Sipil
Kabupaten
Jombang
Tujuan Penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Faktor yang
mempengaruhi
kualitas
pelayanan di Dinas Kependukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jombang
2. Untuk Mengetahui desain atau
strategi yang digunakan dalam
upaya peningkatan kualitas
pelayanan
pada
Dinas
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Kependukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Jombang
Kualitas Pelayanan
Secara umum pelayanan dapat
diartikan dengan sesuatu yang dilakukan
yang
hasilnya
ditujukan
untuk
kepentingan orang lain, baik individu,
maupun kelompok masyarakat. Menurut
Keputusan Menteri Negara Aparatur
Negara No. 63 Tahun 2003 disebutkan
bahwa: "Pelayanan adalah seluruh
kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh
instansi pemerintah di pusat, di daerah,
dan di lingkungan badan usaha milik
Negara atau daerah dalam bentuk barang
atau jasa dalam rangka untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka
melaksanakan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan".
Penilaian kualitas pelayanan publik yang
diberikan oleh aparatur pemerintah,
Kualitas pelayanan memiliki beberapa
dimensi
atau
unsur
kualitas
pelayanan.Unsur-unsur
kualitas
pelayanan merupakan hasil temuan
penelitian dari teori kualitas pelayanan
yang disampaikan oleh A. Pasuraman.
Sebagai salah satu tokoh pionir dalam
pengukuran
kualitas
pelayanan.
Pasuraman
mencetuskan
dimensi
servqual. Dimensi ini dibuat untuk
mengukur kualitas pelayanan dengan
menggunakan
suatu
kuisioner.
Teknik servqual dapat
mengetahui
seberapa besar jarak harapan pelanggan
dengan ekspektasi pelanggan terhadap
pelayanan
yang
diterima.
Servqual memiliki 5 dimensi, diantaranya
sebagai berikut [15] :
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1. Tangibles/
Bukti
Fisik,
penampilan fisik, perlengkapan,
karyawan dan bahan komunikasi,
2. Reliability/ Keandalan,
kemampuan
melaksanakan
layanan yang dijanjikan secara
meyakinkan dan akurat;
3. Responsiveness/ DayaTanggap,
kesediaan membantu pelanggan
dan memberikan jasa dengan
cepat;
4. Assurance/ Jaminan,
pengetahuan dan kesopanan
karyawan dan kemampuan
mereka
menyampaikan
kepercayaan dan keyakinan;
5. Empaty/ Empati, kesediaan
memberikan perhatian yang
mendalam dan khusus kepada
masing-masing pelanggan.
Strategi Pelayanan adalah Suatu
strategi untuk memberikan layanan
dengan mutu yang sebaik mungkin
kepada para pelanggan[5]. Strategi
pelayanan yang efektif harus didasari
oleh konsep atau misi yang mudah
dimengerti oleh seluruh individu dalam
perusahaan dan diikuti oleh berbagai
tindakan nyata yang bermanfaat bagi
para pelanggan. Kepuasan konsumen
adalah tanggapan emosional pada
evaluasi terhadap pengalaman konsumsi
suatu produk atau jasa[8]. Ada beberapa
pakar yang memberikan definisi
mengenaI
kepuasan/ketidakpuasan
pelanggan.
Kepuasan/ketidakpuasan
pelanggan adalah respon pelanggan
terhadap evaluasi ketidaksesuaian
(disconfirmation) yang dirasakan antara
harapan sebelumnya (atau norma kinerja
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lainnya) dan kinerja aktual produk yang
dirasakan setelah pemakaiannya[9.
Dimensi nilai (Perval) terdiri dari 4 yaitu [8]
:
1. Emotional value, utilitas yang
berasal dari perasaaan atau
afektif/ emosi positif yang
ditimbulkan dari mengkonsumsi
produk
2. Social value, utilitas yang didapat
dari kemamapuan produk untuk
meningkatkan konsep diri sosial
konsumen.
3. Quality/performance
value,
utilitas yang didapatkan dari
produk karena reduksi biaya
jangka pendek dan jangka
panjang.
4. Price/ value of maney, utilitas
yang diperoleh dari persepsi
terhadap kinerja yang yang
diharapkan dari produk atau jasa.
Strategi Kualitas Pelayanan
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dari kelima dimensi servqual,
semua variabel memiliki pengaruh positif
terhadap kepuasan mahasiswa, namun
dari lima variabel tersebut hanya dua
variabel
laten
yang mempunyai
pengaruh signifikan, sementara tiga
variabel yang lain tidak signifikan. Daya
tanggap dan empati berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan siswa,
sedangkan bukti fisik, keandalan dan
jaminan memiliki dampak positif namun
tidak signifikan[7].
Menurut dimensi Servqual yang
dipetakan ke dalam kategori Kano. Hasil
penelitian menunjukkan ada dua kategori
Kano untuk mengetahui harapan
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mahasiswa dan strategi kualitas
pelayanan yang sudah dipetakan. Yang
harus diperhatikan dati metode kano
adalah kategori must be dan kategori one
dimensional. Dengan hasil strategi
peningkatan pelayanan yang dapat
dilakukan adalah peningkatan fasilitas
fisik perpustakaan, sumber daya
manusia, koleksi dan pengolahan bahan
perpustakan[2].
Hasil penelitian diketahui bahwa
strategi utama yang diusulkan yaitu
forward integration strategy, product
development strategy dan
market
penetration strategy.
Berdasarkan
analisis QSPM, yang menduduki prioritas
pertama adalah forward integration
strategy.
Strategi-strategi fungsional
yang dapat dilaksanakan berkenaan
untuk meningkatkan jaringan distribusi
pelayanan administrasi kependudukan
yang lebih luas sehingga lebih mudah
dijangkau oleh masyarakat pengguna
layanan antara lain: 1) Penambahan
wewenang pelayanan administrasi
kependudukan di tingkat kecamatan, 2)
Pembentukan UPTD, 3) Perluasan akses
distribusi pelayanan, dan 4) Peningkatan
dan penguatan sistem manajemen antar
intansi terkait[3].
penelitian menunjukkan bahwa
yang diprioritaskan untuk ditingkatkan
adalah ketersediaan alat-alat modern
dengan nilai gap tertinggi yaitu sebesar 0,983. Demikian halnya juga untuk
ketepatan jadwal kunjungan dokter,
proses mencapai lokasi perawatan yang
cepat, proses administrasi perawatan
yang cepat, perhatian kepada pasien
secara individual, dan perhatian atas
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keluhan keluarga pasien yang menjadi
prioritas untuk ditingkatkan kinerjanya[4] .
C. Kerangka Berpikir

Gambar. 1 Kerangka Berpikir

METODE
Jenis penelitian ini termasuk
dalam penelitian deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Metode yang
digunakan adalah metode Structural
Equation Modeling (SEM) yang berbasis
variance dikenal sebagai metode Partial
Least Square (PLS). SMART PLS
3.0.PLS merupakan metode analisis yang
powerfull karena dapat diterapkan pada
semua skala data, tidakmembutuhkan
banyak asumsi dan ukuran sampel tidak
harus besar.PLS selain dapat digunakan
sebagai konfirmasi teori juga dapat
digunakan untuk merekomendasikan
hubungan yang ada atau belum dan juga
mengusulkan
proposisi
pengujian
selanjutnya. Metode Structural Equation
Modeling (SEM) yang berbasis variance
dikenal sebagai metode Partial Least
Square (PLS).
Metode Pengumpulan Data
Pada tahap ini metode yang
digunakan dalam pengumpulan data
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adalah kuisioner untuk mendapatkan data
primer. Data primer pada penelitian ini
diperoleh berdasarkan hasil penyebaran
kuisioner kepada 60 responden dengan
metode probability sampling yang
dilakukan di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jombang
menggunakan
teknik servqual untuk
mengetahui seberapa besar jarak
harapan pelanggan dengan ekspektasi
pelanggan terhadap pelayanan yang
diterima. Data yang diperoleh dari
responden akan ditabulasikan dengan
dengan pemberian skor menggunakan
skala Linkert.
Tabel1. Skala Linkert

Variabel
Sangat Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Skor
5
4
3
2
1

Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis
regresi Partial Least Square 3.0 untuk
menguji hipotesis yang diajukan dalam
penelitian. Data primer hasil penyebaran
kuisioner yang ada akan dianalisis
dengan menggunakan SMART PLS 3
untuk menguji hubungan antar variabel
dengan melakukan Uji Validitas dan Uji
Reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian
ini menggunakan SMART PLS 3.0.
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Convergent Validity adalah mengukur
validitas indikator refleksif sebagai
pengukur variabel yang dapat dilihat
dari outer loading dari masing – masing
indikator variabel. Suatu indikator
dikatakan mempunyai reabilitas yang
baik, jika nilai outer loding di atas 0,70 [14].
Sedangkan nilai outer loading masih
dapat ditolerir hingga 0,50 dan dibawah
dari nilai 0,50 dapat didrop dari analisis
[12].
Reliabilitas adalah alat untuk
mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari perubah atau
konstruk. Suatu kuesioner dikatakan
reliable atau handal jika jawaban
seseorang terhadap pernyataan adalah
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
Composite Reliability. Data yang memiliki
realibilitas tinggi harus memiliki composite
reliability diatas>0,6 [10] . Inner model yaitu
model structural yang menghubungkan
antar variabel laten yaitu untuk menilai
pengaruh satu variabel dengan variabel
lainnya. Koefisien determinasi pada
konstruk endogen. Menurut nilai R square
sebesar 0.67 (kuat), 0.33 (moderat) dan
0.19 (lemah) [11]. Selanjutnya dilakuakn
Uji T untuk melihat pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk
mengetahui pengaruh variabel (X)
terhadap variabel (Y).
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Gambar 2. Outer Model

Gambar 3 Covergen Validity Re-estimate
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HASIL
A. Convergen Validity
Dalam pengujian convergen validity
digunakan nilai outer loading. Suatu
indikator dikatakan memenuhi convergen
validity dalam kategori baik jika nilai outer
loadingnya >0,7. Sedangkan nilai outer
loading masih dapat ditolerir hingga 0,50
dan dibawah dari nilai 0,50 dapat didrop
dari analisis Berdasakan gambar 2
terdapat beberapa nilai kurang dari 0,5
yang harus di drop dari analisis. Berikut
adalah gambar analisi seletah reestimate.
Pada gambar 3 diatas menunjukkan
tidak terdapat indikator variabel yang
outer loadingnya dibawah 0,5, sehingga
semua indikator dapat dikatakan valid.
Nilai AVE digunakan untuk mengukur
banyaknya varian yang dapat ditangkap
oleh konstruknya disbandingkan dengan
variasi yang diakibatkan oleh kesalahan
pengukuran. Nilai AVE harus lebih besar
>0,5. Dibawah ini adalah nilai AVE yang
didapatkan dari analisis.

Gambar 4 Validitas dan Reliabilitas
Konstruk
Dari gambar.4 di atas, diketahui
nilai AVE variabel Kepuasan Pelanggan,
Kualitas Pelayanan dan Perceived Value
>0,5. Data yang memiliki realibilitas tinggi
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harus memiliki composite reliability
>0,6[13] . Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa gambar di atas dapat
diketahui bahwa nilai reliabilitas komposit
pada semua variabel >0,6. Hasil ini
menunjukan bahwa setiap variabel telah
memenuhi composite reliability sehingga
dapat dinyatakan keseluruhan variabel
memiliki reliabilitas yang tinggi.
Inner Model
Inner model yaitu model
structural yang menghubungkan antar
variabel laten yaitu untuk menilai
pengaruh satu variabel dengan variabel
lainnya. Nilai R square sebesar 0.67
(kuat), 0.33 (moderat) dan 0.19 (lemah)
[11] . Berdasarkan pengolahan data
menggunakan smartPLS 3.0 diperoleh
nilai R-Square sebagai berikut :

Gambar. 5 R Square
Berdasarkan
data
diatas
diketahui bahwa nilai R-Square variabel
Kepuasan Pelanggan 0,701 atau 70,1%.
Nilai R Square variabel kualitas
pelayanan sebesar 0,364 atau 36,4%.
Nilai Q Square memiliki arti yang sama
dengan R Square pada analisis Regresi,
dimana semakin tinggi nilai Q Square
maka model dapat dikatakan semakin
baik. Berikut adalah hasil perhitungan Q
Square :
Q-Square = 1- [(1–R²1) x (1-R²2)]
= 1- [(1-0,364) x (1-0,701)
= 1- [(0,636 x 0,299)]
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= 1 – 0,190
= 0,810
Berdasarkan hasil perhitungan
diatas didapatkan nilai Q-Square 0,810.
Hasil ini menunjukkan besarnya
keragaman dari data penelitian yang
dapat dijelaskan oleh model penelitian
sebesar 81%. Sedangkan sisanya 19%
dijelaskan oleh faktor lain.
Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini
dilakukan dengan melihat nilai T Statistics
dan nilai P-Values. Hasil hipotesis dapat
dinyatakan diterima apabila nilai PValues<0,05. Berikut ini dalah hasil uji
hipotesis yang diperoleh melalui inner
model :

Gambar 6 Koefisien Jalur
Berdasarkan gambar diatas dapat
diketahui bahwa dari tiga hipotesis yang
diajukan semuanya dapat diterima karena
masing-masing
pengaruh
yang
ditunjukkan memiliki nilai P-Values <0,05.
Sehingga dapat dinyatakan variabel
independen ke variabel dependen
memiliki pengaruh yang signifikan.
Berikut adalah rincian hipotesis dari data
diatas :
1. H1 menyatakan bahwa Kualitas
Pelayanan
berpengaruh
terhadap Kepuasan Pelanggan
diterima
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2. H2
menyatakan
bahwa
Perceived Value berpengaruh
terhadap Kepuasan Pelanggan
diterima
3. H3
menyatakan
bahwa
Perceived Value berpengaruh
terhadap Kualitas Pelayanan
diterima
Strategi peningkatan pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Jombang
dari
perhitungan frekuensi skala prioritas tiap
indikator yang memiliki prosentase paling
besar, Daya Tanggap (Kualitas
Pelayanan) 51%, Social Value (Perceived
Value) 70% dan Empati (Kepuasan
Pelanggan) 58% yang digunakan dapat
dilakukan sebagai berikut :
1. Menggunakan sistem yang
didukung dengan IT dengan
mengadakan pelatihan untuk
meningkatkan
kemampuan
Sumber Daya Manusia (penyedia
pelayanan) dalam rangka alih
media dari manual berganti
dengan penggunaan IT misalnya
untuk penerapan sistem loket.
2. Memudahkan sistem prosedur
dan
persyaratan
dengan
menyederhakan syarat dan alur
kepengurusan dokumen karena
sistem prosedur yang dirasa
rumit dan belum efisien
melatarbelakangi
pelayanan
tidak stabil, maka perlu adanya
penyederhanaan pengelolaan
sistem
procedural
dan
persyaratan
3. Mengembangkan
penataan
layanan,
diterapkannya
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pelayanan yang ramah cepat dan
transparan serta penambahan
sarana aduan pelanggan dalam
bentuk kotak saran dalam rangka
mengetahui tingkat harapan,
kepuasan pelayanan serta
aspirasi dari pelanggan.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan uji
hipotesis dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Kualitas pelayanan memiliki
pengaruh terhadap kepuasan
pelanggan
di
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jombang
2. Perceived
value
memiliki
pengaruh terhadap Kepuasan
pelanggan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten
Jombang
3. Perceived
Value
memiliki
pengaruh terhadap Kualitas
Pelayanan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten
Jombang
Terkait
program
pelaksaan
kepengurusan dokumen e-KTP sudah
berjalan lancar meskipun pada tahap
tertentu menemui hambatan. Adapun
desain atau strategi kualitas pelayanan
yang dapat dilakukan adalah :
1. Peningkatan fasilitas fisik atau
sebuah sistem yang didukung
dengan IT dengan mengadakan
pelatihan Sumber Daya Manusia
yang memiliki peran penting
sebagai penyedia pelayanan
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2. Menyederhanakan
atau
memberikan kemudahan dalam
setiap sistem procedural atau
syarat penerbitan dokumen dan
e-KTP.
3. Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan penataan layanan
yang
ramah
di
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Jombang
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

CITRA PEREMPUAN DALAM PUISI-PUISI
KARYA PEREMPUAN PENYAIR INDONESIA
Indayani
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Keguruan,
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: indayani@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengaji citra perempuan dalam puisi-puisi karya perempuan
penyair Indonesia yang meliputi karakter perempuan, perempuan sebagai ibu dan istri, tubuh dan
seksualitas perempuan, dan perempuan dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Model yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah
grounded research. Subjek penelitian ini adalah citraan puisi-puisi karya perempuan penyair
Indonesia. Hasil penelitian ini diperoleh dengan pengodean terhadap kosa kata dalam puisi Bayangbayang (bb) dan Sumirah (s) karya Umi Kulsum, Cut Nyak Dyen dan Kartini (ck) dan Bayang Ibu (bi)
D. Kemalawati. Hasil temuan dikaji dengan tahapan open coding, aksial coding, dan selective coding.
Penelitian ini menunjukkan bentuk pola pikir perempuan terhadap keadaan dunia, citra perempuan
sebagai ibu dan istri menunjukkan sisi keibuan yang dominan, citra tubuh dan seksualitas perempuan
menunjukkan sisi kelembutan dalam tindakan dan pancaran kecantikan senantiasa menyertai
kelembutan wataknya, citra perempuan dalam kehidupan sosial menunjukkan kontribusi perempuan
dalam kehidupan sosial. Citra karakter perempuan menunjukkan karakter dan pandangan hidup
perempuan, citra perempuan sebagai ibu dan istri menunjukkan kedudukan dan peran perempuan
sebagai ibu yang mendidik, anak-anaknya, citra tubuh dan seksualitas perempuan menunjukkan sisi
kelembutan, kecantikan, dan sikap ksatria perempuan. Citra perempuan dalam kehidupan sosial
menunjukkan peran perempuan dalam kehidupan sosial sebagai seorang pahlawan bagi sesama.
Kata kunci: citra perempuan, puisi perempuan, penyair Indonesia.
ABSTRACT
This study aims to examine the image of women in poems by Indonesian poet women
which include female characters, women as mothers and wives, female body and sexuality, and
women in social life. This study uses a qualitative descriptive research approach. The model used in
qualitative research is grounded research. The subject of this research is an image of poems by
Indonesian poet women. The results of this study were obtained by coding the vocabulary in shadows
(BB) and Sumirah (s) by Umi Kulsum, Dyen Cut Nyak and Kartini (ck) and Mother Shadow (bi) D.
Kemalawati. The findings are examined in the stages of open coding, axial coding, and selective
coding. This research shows the form of women's mindset toward the world condition, the image of
women as mothers and wives shows the dominant maternal side, female body image and sexuality
shows the tenderness in action and beauty always accompanies the tenderness of her character,
women's image in social life shows women's contribution in social life. The image of female
characters shows the character and outlook of women's lives, the image of women as mothers and
wives shows the position and role of women as educating mothers, their children, body image and
female sexuality shows the tenderness, beauty and attitude of female knights. The image of women
in social life shows the role of women in social life as a hero to others.
Keywords: image of women, female poetry, Indonesian poets.
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PENDAHULUAN
Para teoretis sastra mutakhir
mendudukkan karya sastra sebagai
equipment for living yang tidak
terpisahkan dari ideologi. Mereka juga
menjelaskan bahwa karya sastra dapat
(1) memberikan tanggapan terhadap
ideologi dan iklim politik, (2) menguraikan
hubungan-hubungan yang rumit antara
ideologi dan cara-cara reproduksi sastra,
(3) menerangkan ideologi pada masa
tertentu, (4) menggarisbawahi adanya
kaitan-kaitan antara penilaian estetis,
moral, dan sosial, (5) menyatakan bahwa
ideologi pada dasarnya merupakan posisi
politik, dan sebagainya [3]. Puisi adalah
bentuk
karya
sastra
yang
mengungkapkan pikiran dan perasaan
penyair secara imajinatif dan disusun
dengan mengonsentrasikan semua
kekuatan
bahasa
dengan
pengonsentrasian struktur fisik dan
struktur batinnya [11]. Lebih lanjut,
menyatakan puisi adalah genre sastra
yang berisi ungkapan perasaan penyair,
mengandung rima dan irama, serta
diungkapkan dalam pilihan kata yang
cermat dan tepat [13]. Dapat dikatakan,
puisi merupakan karya sastra dengan
bahasa yang dipadatkan dan diberi irama
dengan bunyi yang padu dan pemilihan
kata-kata kias. Agar dapat menikmati
puisi, harus dilakukan pemahaman
terlebih dahulu pada puisi tersebut.
Untuk itu memahami sebuah
puisi yang cenderung mengalami elipsis
dan pemadatan makna ini bisa dilakukan
dengan menguraikan kembali puisi atau
kata-kata tersebut dengan model kalimat
yang berbeda. Memparafrasa sebuah
puisi bisa diartikan memprosakan sebuah
puisi atau mengubah bentuk puisi menjadi
prosa dengan tetap mempertahankan
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sudut pandang dan kondisi makna
tersurat dan tersirat dalam puisi tersebut.
Penelitian citra perempuan
merupakan suatu jenis sosiologi yang
menganggap teks-teks sastra dapat
digunakan sebagai bukti adanya berbagai
jenis peranan perempuan [9].
Citra bersifat visual, merupakan
proses penginderaan atau persepsi,
tetapi juga “mewakili’ atau mengacu pada
suatu yang tidak tampak, sesuatu yang
berada di dalam [12]. Citra adalah wujud
gambaran mental spiritual dan tingkah
laku keseharian yang terekspresi oleh
perempuan dalam berbagai aspeknya
yaitu aspek fisik dan psikis sebagai aspek
citra diri perempuan serta aspek keluarga
dan masyarakat sebagai citra sosial [9].
Dapat dikatakan, citra adalah gambaran
mengenai suatu hal yang didapat dari
hasil kesadaran seseorang, baik bersifat
visual maupun bersifat nonvisual.
Berbicara tentang perempuan,
dapat dilihat dari pertama, karakternya.
Kepasrahan yang melahirkan kesabaran
pada diri perempuan sering kali dikagumi.
Mereka mampu menahan rasa sakit fisik
jauh lebih baik daripada laki-laki, mereka
sanggup mengendalikan diri di saat
situasi yang memang menghendaki
demikian, meskipun keberaniannya tidak
seagresif laki-laki, banyak perempuan
membedakan diri mereka dengan
kegiatan yang tenang dalam perlawanan
yang pasif [1]. Karakter perempuan
beragam, antara lain sabar, mampu
mengendalikan diri, tidak terlalu agresif
jika dibandingkan dengan laki-laki, dan
lain-lain.
Kedua, perempuan sebagai istri
dan ibu. Secara biologis (kodrat) kaum
perempuan dengan organ reproduksinya
dapat hamil, melahirkan, dan menyusui,
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kemudian dapat muncul peran gender
sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik
anak [8]. Perempuan dapat berposisi
sebagai istri dan ibu dengan penuh kasih
sayang.
Ketiga, tubuh dan seksualitas
perempuan. Otonomi tubuh perempuan
selalu berhubungan dengan kekuasaan.
Perempuan dapat dikatakan memiliki
otonomi atas tubuhnya sendiri jika ia
dapat melakukan kontrol atas tubuhnya
[2]. Perempuan memiliki otonomi atas
tubuhnya sendiri jika ia dapat melakukan
kontrol atas tubuhnya.
Keempat, perempuan dalam
kehidupan sosial. Lebih baik memilih
perempuan untuk duduk di pemerintahan
negara daripada hanya tinggal mengurus
keluarga karena jika diberi kesempatan,
perempuan sama rasional dan sama
efisiensinya seperti laki-laki, seperti
halnya dalam pemikiran abstrak, tindakan
yang terencana, perempuan unggul lebih
mudah karena jenis kelaminnya [1].
Perempuan memiliki kedudukan yang
sama dengan laki-laki dari segi rasional
dan efisiensinya, seperti pemikiran
abstrak dan tindakan yang terencana.
Dengan
demikian,
citra
merupakan gambaran mental spiritual
dan tingkah laku yang terekspresi oleh
perempuan dalam berbagai aspeknya.
Citra perempuan meliputi empat hal yaitu
karakter perempuan, perempuan sebagai
istri dan ibu, tubuh dan seksualitas
perempuan, dan perempuan dalam
kehidupan sosial.
Dalam penelitian ini, akan
dilakukan analisis puisi-puisi karya
perempuan penyair Indonesia tersebut
dipilih
sebagai
objek
karena
mempersoalkan
citra
perempuan.
Kumpulan puisi-puisi citra perempuan
dalam kesusastraan Indonesia adalah
karya-karya Umi Kulsum dan D.
Kemalawati.
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Untuk mengetahui puisi-puisi
karya perempuan penyair Indonesia teori
citra perempuan. Penelitian ini sangat
menarik karena kajian citra perempuan
puisi karya perempuan penyair. Melihat
hal tersebut, menarik untuk diteliti kajian
citra perempuan puisi karya perempuan
penyair Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk mengaji citra perempuan puisi
karya perempuan penyair Indonesia yang
meliputi: karakter perempuan, perempuan
sebagai ibu dan istri, tubuh dan
seksualitas perempuan, dan perempuan
dalam kehidupan sosial.
METODE
Penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.
Sumber data penelitian ini berasal dari
intisari dokumen yang berupa teks puisi
yang terdapat unsur citra perempuan
dalam kesusasteraan Indonesia. Model
yang digunakan dalam penelitian kualitatif
adalah grounded research, yakni
menemukan teori berdasarkan data yang
diperoleh di lapangan yakni berupa puisipuisi Indonesia. Citra perempuan
memfokuskan pada karakter perempuan,
perempuan sebagai ibu dan istri, tubuh
dan seksualitas perempuan, dan
perempuan dalam kehidupan sosial, baik
yang dinyatakan secara tersirat maupun
tersurat.
Subjek penelitian ini adalah
citraan puisi-puisi karya perempuan
penyair Indonesia. Kumpulan puisi-puisi
citra perempuan dalam kesusastraan
Indonesia yang menjadi sumber data
adalah karya-karya Umi Kulsum dan D.
Kemalawati. Penelitian ini menggunakan
teknik analisis deskriptif dan analisis isi
(content analysis. Ketiga aspek analisis
tersebut dilakukan secara bersamaan,
atau secara selektif. Analisis deskriptif
merupakan teknik analisis data yang
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mendeskripsikan data apa adanya
sehingga dapat menimbulkan kejelasan
dan kemudahan bagi pembaca. Analisis
isi
(content
analysis)
berusaha
menganalisis dokumen agar diketahui isi
dan makna puisi serta digunakan untuk
menganalisis peristiwa-peristiwa dan
tanda-tanda atau simbol-simbol yang
berupa kata-kata maupun baris-baris
puisi.
HASIL
Karakter perempuan beragam,
antara lain sabar, mampu mengendalikan
diri, tidak terlalu agresif jika dibandingkan
dengan laki-laki, dan lain-lain. Citra
karakter perempuan meliputi sMMKH;
dalam sajak matanya menyimpan
kenangan hitam, sajak ini mengandung
makna perempuan berkarakter sebagai
pemikir atas kejadian dalam masa
lalunya, sSBBP; tak ada daya menyertai
upaya dalam bekerja, sajak ini
mengandung
makna
karakter
keterbatasan kemampuan dalam dunia
kerja, ckMTK; melawan tradisi melawan
kompeni, sajak ini mengandung makna
karakter perempuan sebagai penentang
ketidakadilan
atas
kedudukannya,
ckPTPP; perlawanan dalam tulis
perlawanan dalam perang, sajak ini
mengandung makna karakter perempuan
sebagai sosok yang berjiwa lembut dan
berjiwa ksatria. bbKJMH; kota jadi mata
hantu, sajak ini menunjukkan karakter
perempuan yang takut terhadap dunia
terbuka, deskripsi citra karakter yang
muncul dalam fokus ini mengisyaratkan
tentang pola pikir perempuan terhadap
keadaan dunia dan segala hal yang
mengalami interaksi dengan pola
pemikiran perempuan.
Perempuan dapat berposisi
sebagai istri dan ibu dengan penuh kasih
sayang. Citra perempuan sebagai ibu dan
istri meliputi ckGM; guru mumpuni, sajak
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ini bermakna perempuan sebagai
seorang pendidik yang mumpuni
terutama bagi anak-anaknya, ckDSMAS;
dengan sekolah, membaca ayat-ayat
suci, sajak ini bermakna perempuan
selalu mengajarkan pengetahuan hidup
pada
anak-anaknya,
biMGBP;
melepaskan
genggaman
bersama
pandangan ibu, sajak ini bermakna
seorang perempuan selalu mengantarkan
anaknya dalam mencapai kemandirian
dalam hidup. biTIAL; tangan ibu akan kau
lepas, sajak ini bermakna perempuan
mengantarkan
anaknya
dalam
mengantarkan
anaknya
memulai
kemandirian, biTMST; tak akan
membawamu semakin tinggi, sajak ini
bermakna seorang perempuan selalu
menyertai
anak-anaknya
dalam
perjalanan hidupnya, biMBT; menyatu
bayang di tanah, sajak ini bermakna
seorang
perempuan
mengajarkan
kesadaran hidup kepada anaknya,
biMMT;
menanti
menggenggam
tanganmu, sajak ini bermakna seorang
perempuan yang selalu bersedia menjadi
tempat peraduan anaknya, biMKMS;
kembali ke makrifat sunyi, sajak ini
bermakna perempuan mengajarkan
tentang keimanan dan ke-Tuhanan
kepada anaknya, berdasarkan hasil
interpretasi tersebut dapat dideskripsikan
ideologi citra perempuan sebagai ibu dan
istri yaitu perempuan yang menunjukkan
sisi keibuan yang sangat dominan, yaitu
perempuan yang tergambarkan sebagai
sosok pendidik, pendamping, peraduan,
dan penuntun bagi kehidupan dan
keimanan anak-anaknya.
Perempuan dapat dikatakan
memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri
jika ia dapat melakukan kontrol atas
tubuhnya. Citra tubuh dan seksualitas
perempuan meliputi ckBR; bangsawan
dan rupawan, sajak ini bermakna
perempuan senantiasa berwatak lembut
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dan memiliki kecantikan, hasil interpretasi
fokus penelitian citra tubuh dan
seksualitas perempuan menunjukkan
hasil temuan bahwa perempuan
senantiasa berwatak lembut dan memiliki
kecantikan.
Dalam
kehidupan
sosial,
perempuan memiliki kedudukan yang
sama dengan laki-laki dari segi rasional
dan efisiensinya, seperti pemikiran
abstrak dan tindakan yang terencana.
Citra perempuan dalam kehidupan sosial
meliputi sPLGBU; perempuan Lelah
gagal berburu upah, sajak ini bermakna
perempuan dalam kehidupan sosial
menuai kegagalan dalam pekerjaan, ckP;
pahlawan, sajak ini bermakna perempuan
berkontribusi dalam perjuangan bagi
sesama, ckMMP; mengerang bara
menerima pinangan karena pelawan kafir
kompeni, sajak ini bermakna perempuan
dalam
pengorbanannya
terhadap
kemerdekaan sesama, ckCP; cermin bagi
perempuan, sajak ini bermakna
perempuan dapat menjadi panutan hidup
bagi perempuan lainnya. Pada fokus
penelitian citra perempuan dalam
kehidupan sosial dapat diinterpretasikan
hasil temuan sebagai berikut, perempuan
dalam kehidupan sosial menuai
kegagalan dalam pekerjaan, perempuan
berkontribusi dalam perjuangan bagi
sesama,
perempuan
dalam
pengorbanannya terhadap kemerdekaan
sesama dan perempuan dapat menjadi
panutan hidup bagi perempuan lainnya.
SIMPULAN
Citra perempuan dalam puisi
penyair Indonesia adalah citra karakter
perempuan yang menunjukkan karakter
dan pandangan hidup perempuan serta
sikap yang diambil perempuan terhadap
kondisi kehidupan dan tekanan yang
menimpanya. Citra perempuan sebagai
ibu dan istri yang menunjukkan
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kedudukan dan peran perempuan
sebagai
ibu
yang
mendidik,
mengarahkan, menuntun, dan menjadi
peraduan bagi anak-anaknya. Citra tubuh
dan seksualitas perempuan yaitu
menunjukkan
sisi
kelembutan,
kecantikan, dan sikap ksatria perempuan.
Citra perempuan dalam kehidupan sosial
yaitu menunjukkan peran perempuan
dalam kehidupan sosial sebagai seorang
pahlawan bagi sesama, pengorbanan
perempuan untuk sesama, dan
perempuan yang menjadi panutan bagi
sesamanya dalam kehidupan sosial.
UCAPAN TERIMA KASIH
LPPM Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya.
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PENGARUH UMUR, PARITAS, PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN
TERHADAP MENYUSUI SECARA EKSKLUSIF
DI BPM YEFI MARLIANDIANI
Indria Nuraini1, Yefi Marliandiani2
Prodi D III Kebidanan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: nurainiindria@gmail.com

ABSTRAK
Menyusui merupakan suatu perilaku kesehatan multidimensional yang dipengaruhi oleh
interaksi antara faktor umur, paritas, pendidikan dan pekerjaan ibu. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pengaruh umur, paritas, pendidikan dan pekerjaan terhadap menyusui secara eksklusif,
dengan metode penelitian diskriptif observasional pendekatan crossectional yang dilakukan di BPM
Yefi Marliandiani pada bulan Mei sampai dengan September 2018. Populasi penelitian ini adalah Ibu
Nifas hari ke 1 sampai dengan hari ke 40 yang berjumlah 40 responden. Tekhnik pengambilan
sampling yaitu Purposive sampling dengan cara wawancara terstruktur. Uji analisa data
menggunakan Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan pemberian ASI secara eksklusif 80%
dengan masa pemberian sampai usia 1 bulan. Hasil uji statistik Chi Square didapatkan bahwa
berdasarkan faktor umur ibu (p = 0,458), faktor paritas (p = 0,401), faktor pendidikan (p = 0,449) dan
faktor pekerjaan (p = 0,312). Berdasarkan pada hasil diatas maka tidak ada pengaruh umur, paritas,
pendidikan dan pekerjaan terhadap keberhasilan menyusui secara eksklusif tetapi diantara 4 faktor
tersebut maka faktor pekerjaan yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap keberhasilan
menyusui, sehingga mengandung implikasi yang dapat dilakukan oleh Bidan untuk meningkatkan
Keberhasilan menyusui yaitu dengan menyusun strategi dan manajemen yang baik dimulai sejak
hamil serta melibatkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait.
Kata kunci: Menyusui secara Eksklusif, Paritas, Pendidikan, Pekerjaan, Umur.

ABSTRACT
Breastfeeding is a multidimensional health behavior that is influenced by interactions between the
factors of age, parity, education and employment of the mother. This study was conducted to
determine the effect of age, parity, education and employment on breastfeeding exclusively, with a
cross-sectional observational descriptive research method conducted at BPM Yefi Marliandiani from
May to September 2018. The population of this study was post partum mothers day 1 to day 40 which
amounted to 40 respondents. The sampling technique is Purposive sampling by structured
interviews. Test data analysis using Chi Square. The results showed exclusively 80% breastfeeding
with the period of administration until the age of 1 month. Chi Square statistical test results obtained
that based on maternal age factors (p = 0.458), parity factors (p = 0.401), educational factors (p =
0.449) and employment factors (p = 0.312).Based on the results above, there is no influence of age,
parity, education and employment on the success of breastfeeding exclusively but among these 4
factors the work factors that have a large contribution to the success of breastfeeding, So that it
contains implications that can be done by Midwives to increase the success of breastfeeding, namely
by developing strategies and good management starting from the moment of pregnancy and
involving the support of various parties involved.
Keyword: Age, Education, Employment, Breastfeeding Exclusively, Parity.
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PENDAHULUAN
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) saja
pada bayi hingga usia 6 bulan merupakan
hak bagi semua bayi. Berdasarkan hasil
penelitian
yang
telah
dilakukan
menunjukkan bahwa ASI memiliki peran
yang sangat besar dalam membantu
pertumbuhan dan perkembangan bayi
secara optimal. Menurut UU No 36 tahun
2009 tentang Kesehatan pasal 128 ayat 1
menjelaskan tentang setiap anak berhak
mendapatkan ASI Eksklusif sejak
dilahirkan sampai usia 6 bulan [1].
Pemberian ASI secara eksklusif dapat
mempercepat penurunan angka kematian
bayi dan sekaligus meningkatkan status
gizi balita yang pada akhirnya akan
meningkatkan status gizi masyarakat
menuju tercapainya kualitas sumber daya
manusia yang memadai [2]. Masalah
pelaksanaan ASI Eksklusif di Indonesia
masih
sangat
memprihatinkan,
prosentase ASI Eksklusif pada tahun
2017 masih cukup rendah yaitu 35,73%
sedangkan di Surabaya prosentase ASI
Eksklusif sebesar 34,92% [3]. Menyusui
merupakan
perilaku
kesehatan
multidimensional yang dipengaruhi oleh
interaksi antara faktor demografi, biologi,
psikologi dan sosial, beberapa literatur
menampilkan hubungan kausal beberapa
faktor terhadap keberhasilan ibu dalam
menyusui secara eksklusif, tetapi terdapat
juga faktor yang tidak konsisten terhadap
keberhasilan ibu dalam memberikan ASI
secara eksklusif [2]. Selain faktor-faktor
diatas terdapat faktor lain yang
mempengaruhi pemberian ASI/Menyusui
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yaitu pengetahuan, ibu bekerja, ibu sakit,
Iklan, meniru teman memberikan susu
formula, takut kehilangan daya tarik,
kurangnya dukungan suami, keluarga
ataupun tenaga kesehatan [4]. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh
usia, paritas, pendidikan dan pekerjaan
terhadap keberhasilan menyusui di BPM
Yefi Marliandiani Surabaya.
METODE
Metode penelitian ini yaitu Diskriptif
Observasional
dengan
desain
Crossectional. Populasi penelitian yaitu
Ibu Nifas dari hari 1-40 Post Partum yang
berjumlah 40 responden dengan teknik
Sampling Purposive Sampling. Instrumen
Penelitian yang Digunakan adalah
Wawancara terstruktur. Hasil penelitian
dilakukan editing, koding dan tabulating
serta
dilakukan
Analisis
data
menggunakan Chie Square.
HASIL
a. Pengaruh Menyusui berdasarkan
pada Umur
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Menyusui
berdasakan pada umur
Paritas
Eksk
lusif

Menyusui
(%)
Tdk
Eksk
lusif
5
0
52,5
7

< 20 th
2
20-35
21
th
>35 th
9
22,5
Total
32
80
Sumber : data primer 2018

1
8

N

(%)

0
17,5

2
28

5
70

2,5
20

10
40

25
100

(%)

Berdasarkan pada Tabel 1 didapatkan
bahwa menyusui secara eksklusif pada
kelompok umur 20-35 tahun sebanyak
21 responden (52,5%). Dan hasil uji

630

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Chie Square didapatkan bahwa p =
0,458 dengan tingkat kemaknaan 5%
sehingga p > 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh
umur terhadap menyusui secara
eskklusif. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Astuti,
bahwa tidak ada hubungan yang
signifikan antara umur ibu dengan
pemberian ASI Eksklusif [5]. Ini juga
sejalan dengan penelitian Anggrita,
didapatkan tidak ada hubungan umur
dengan pemberian ASI Eksklusif [6].
Umur ibu tidak berperan penting dalam
praktek menyusui.

eksklusif, sehingga dapat disimpulkan
bahwa pengetahuan multipara lebih
banyak
dibandingkan
dengan
pengetahuan primipara [7]. Tetapi pada
penelitian ini antara primipara dan
multipara tidak terdapat perbedaan
dalam pemberian ASI eksklusif karena
ibu telah mendapatkan informasi
tentang ASI eksklusif dari bidan ataupun
media cetak ataupun elektronik.
c. Pengaruh Menyusui berdasarkan
pada Pendidikan
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Menyusui
berdasarkan Pendidikan

b. Pengaruh Menyusui berdasarkan
pada Paritas

Pend

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Menyusui
berdasarkan Paritas
Paritas
Eksk
lusif

Menyusui
(%)
Tdk
Eksk
lusif
30
5

Primip
12
ara
Multipa
16
40
ra
Grande
4
10
para
Total
32
80
Sumber: data primer, 2018

N

(%)

12,5

17

42,5

2

5

18

45

1

2,5

5

12,5

8

20

40

100

(%)

Berdasarkan pada Tabel 2 didapatkan
bahwa sebagian besar menyusui secara
eksklusif pada paritas multipara 16
responden (40%) dan hasil uji Chie
Square didapatkan bahwa p = 0,401
dengan tingkat kemaknaan 5%
sehingga p > 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh
paritas terhadap pemberian ASI secara
Eksklusif.
Paritas
memberikan
pengaruh dalam hal pengalaman praktik
menyusui.
Dengan
pengalaman
pemberian ASI secara eksklusif
sebelumnya maka akan meningkatkan
komitmen ibu dalam pemberian ASI
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Menyusui
(%)
Tdk
Eksk
lusif
2
5
1
SD
6
15
0
SMP
17
42,5
6
SMA
7
17,5
1
D III/PT
Total
32
80
8
Sumber: data primer, 2018
Eksk
lusif

N

(%)

3
6
23
8
40

7,5
15
57,5
20
100

(%)

2,5
0
15
2,5
20

Berdasarkan pada Tabel 3 didapatkan
bahwa sebagian besar menyusui secara
eksklusif dengan tingkat pendidikan SMA
17 responden (42,5%) dan hasil uji Chie
Square didapatkan bahwa p = 0,449
dengan tingkat kemaknaan 5% sehingga
p > 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak ada pengaruh pendidikan
terhadap pemberian ASI secara
Eksklusif. Semakin tinggi pendidikan
seseorang maka semakin mudah untuk
mendapatkan informasi yang dapat
mempengaruhi perilaku seseorang [8].
Ibu menyusui dengan tingkat pendidikan
yang rendah lebih mau mengikuti anjuran
pemerintah
dan
meninggalkan
kebiasaan yang dapat menyebabkan
bahaya pada anaknya dalam pemberian
ASI secara Eksklusif [7]. Tingkat
pendidikan Ibu pada penelitian diatas
paling banyak dengan tingkat pendidikan
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menengah keatas dengan memberikan
ASI Eksklusif. Sedangkan bagi ibu
dengan pendidikan SMA ataupun
Perguruan Tinggi yang tidak memberikan
ASI Eksklusif disebabkan karena Ibu
bekerja sebagai karyawan swasta, SPG
ataupun perawat, yang berkaitan dengan
jam kerja, perubahan shift kerja serta
tidak tersedianya kamar laktasi di tempat
kerja. Penyediaan kamar laktasi dan
memompa payudara saat jam istirahat
sangat membantu ibu untuk melanjutkan
menyusui [9].
d. Pengaruh Menyusui berdasarkan
pada Pekerjaan
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Menyusui
berdasarkan pekerjaan
Pekerj
Eksk
lusif

Menyusui
(%)
Tdk
Eksk
lusif
60
4
10
4

IRT
24
SWAS
6
TA/KA
RYAW
AN
WIRAS
1
2,5
0
WAST
A
PNS
1
2,5
0
Total
32
80
8
Sumber : data primer, 2018

N

(%)

10
10

28
10

70
25

0

1

2,5

0
20

1
40

2,5
100

(%)

Berdasarkan Tabel 4 didapatkan bahwa
sebagian besar responden menyusui
secara eksklusif dengan pekerjaan
sebagai ibu rumah tangga sebanyak 24
(60%) dan hasil uji Chie Square
didapatkan bahwa p = 0,312 dengan
tingkat kemaknaan 5% sehingga p > 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
ada pengaruh pekerjaan terhadap
pemberian ASI secara Eksklusif.
Variabel status pekerjaan pada ibu
menyusui merupakan faktor yang
memproteksi, yaitu ibu yang tidak
bekerja akan lebih mendukung dalam
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memberikan ASI Eksklusif dibandingkan
pada ibu yang bekerja. Hubungan antara
pekerjaan dengan pemberian ASI
Eksklusif, yang menunjukkan adanya
penurunan pemberian ASI Eksklusif
ketika terjadi peningkatan pekerjaan ibu
[10]. Ibu tidak bekerja 3,6 kali lebih
mungkin untuk menyusui bayinya
dibandingkan dengan ibu yang bekerja.
Penelitian yang dilakukan di Amerika,
Kaukasia dan Afrika menemukan
keberhasilan Menyusui ditentukan oleh
Komitmen Percaya diri (Confident
Comitment) yang meliputi (1) keyakinan
dalam proses menyusui (2) kepercayaan
pada kemampuan mereka untuk
menyusui (3) komitmen untuk membuat
menyusui berhasil meski ada kendala
[11]. Pada hasil penelitian diatas juga
ditemukan 4 responden tidak bekerja
(Ibu Rumah Tangga) yang tidak
memberikan ASI secara Eksklusif, hal ini
terjadi
karena
tidak
dilakukan
pengenalan ASI secara dini (IMD),
Produksi ASI yang sedikit dan ibu kurang
telaten dalam menyusui. Produksi ASI
terjadi karena adanya rangsangan pada
alveoli melalui : pengeluaran plasenta
serta adanya isapan puting susu.
Semakin sering dan lama putting susu di
isap oleh bayi maka semakin banyak
produksi ASI [12]. Menurut Fikawati dan
Syafiq dari hasil penelitian kualitatif yang
dilakukannya, bahwa salah satu faktor
predisposisi kegagalan ASI Eksklusif
yaitu tidak dilakukannya Inisiasi
Menyusui Dini. Bayi yang lahir normal
dan segera dilakukan kontak kulit
dengan ibunya selama ±1 jam maka
akan berhasil menyusu sedangkan bayi
yang lahir normal dan dipisahkan dengan
ibunya maka 50% tidak akan berhasil
menyusu pada ibunya secara mandiri
[13]. Pada penelitian diatas terdapat ibu
bekerja yang memberikan ASI secara
Eksklusif, berarti bahwa ibu bekerja
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mempunyai komitmen yang kuat untuk
memberikan ASI eksklusif. Hal ini dapat
diketahui dari tingkat pendidikan,
dukungan tempat kerja, jam bekerja lebih
pendek serta adanya jam istirahat untuk
bisa menyusui. Tidak ada pengaruh
komitmen ibu bekerja untuk Menyusui
dengan Keberhasilan Menyusui, hal ini
dipengaruhi oleh personal factor (usia,
pendidikan dan jenis pekerjaan),
situational factor (tempat bekerja,
dukungan lingkungan sekitar ) dan
positional factor (social ekonomi, dan
paritas) [14].

5.
6.

SIMPULAN
Hasil penelitian ini menghasilkan
jumlah pemberian ASI eksklusif cukup
tinggi yaitu 80% dari seluruh responden.
Keberhasilan pemberian ASI Eksklusif ini
dilihat dari faktor umur, paritas,
pendidikan, dan pekerjaan. Pada
penelitian ini juga ditemukan bahwa tidak
terdapat pengaruh umur, paritas,
pendidikan dan pekerjaan terhadap
menyusui secara Eksklusif. Hal ini terjadi
karena
kurangnya pengetahuan,
informasi tentang ASI Eksklusif yang
kurang, tempat bekerja yang tidak
mendukung menyusui, dan tidak
dilakukannya IMD.
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ABSTRAK
Angka morbiditas dan mortalitas pada pasien hemodialisis cukup tinggi karena banyaknya
proses hemodialisis dan butuh penilaian pada rencana pengobatan. Ketersediaan data pada
perencanaan dan pengobatan sangat dibutuhkan untuk efektivitas tindakan pelayanan hemodialisis.
Pengukuran kualitas pelayanan dan pasien hemodialisis untuk mengidentifikasi kebutuhan dan data
pendukung klinisi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sangat diperlukan. Tujuan dari penelitian
ini adalah membuat rancangan aplikasi pengukuran kualitas pelayanan dan pasien hemodialisis.
Penelitian ini dilakukan di Kowil Pernefri Jawa Timur. Tahapan penelitian ini adalah dilakukan dengan
import data dari Indonesian renal registry (IRR) ke aplikasi. Data dikumpulkan dengan in-depth
interview dan dokumen. Hasil penelitian ini adalah adanya data yang terolah yang dapat mengukur
kualitas pelayanan dan pasien hemodialisis sesuai standar. Aplikasi dapat menyediakan data berupa
angka mortalitas, dialisis produk, manajemen anemia, manajemen kesehatan tulang, dan kondisi
nutrisi pasien HD yang merupakan salah satu indikator pengukuran kualitas pelayanan dan kualitas
pasien hemodialisis. Secara keseluruhan aplikasi ini menunjukkan bahwa pelayanan hemodialisis
dapat diukur dengan menggunakan standard yang ada sebagai peringatan dini pada monitoring dan
evaluasi unit HD.
Kata kunci: Hemodialisis, kualitas pelayanan, desain sistem informasi

ABSTRACT
The number of morbidity and mortality among HD patients is persistently high because of
the complexity of the dialysis process and the need for continuous treatment plans. The availability
of those data is needed for planning and delivering treatments through the plan effectiveness
analysis. However, no data analysis and information is reporting to show the quality of renal care
services. Measuring quality of renal care to identify practice pattern will engage and support clinicians
in improve the healthcare quality. The purpose of this study was to describe application system
design that shows some of the clinical performance indicator and dialysis unit indicator for measuring
the quality service of renal care. Method: This is an action research study conducted in Indonesian
Society of Nephrology East Java Region (PERNEFRI). The step of design system covered from
Indonesian renal registry(IRR) data and import the data to the application. Data were collected by
the in-depth interview, and document study by two informants was the administrator and one of
PERNEFRI staff. Result: the output of the application described and evaluated the healthcare quality
through % calcium, % phosphate, % CaxP for prevention of hyperparathyroidism, % albumin for
nutrition, the machine of dialysis-nurse ratio, the machine of the dialysis-patients ratio for mortality
detection and dialysis product for adequacy dialysis. The renal unit that did not meet the standard
will be shown in the application automatically with the mark. Conclusion: Overall, this study showed

Subtema: Sain dan Kesehatan

635

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

that the application design could describe the quality of care through following quality of care
indicators and improve clinical practice as an early warning system.
Keyword: Hemodialysis, information system design, quality of renal care.

PENDAHULUAN
Dewasa ini penyakit tidak menular
(PTM) menjadi masalah kesehatan di
berbagai belahan dunia. Peningkatan
kasus penyakit tidak menular ini secara
tak langsung merupakan akibat adanya
perubahan pola hidup yang pasif,
mengkonsumsi makanan yang banyak
mengandung
lemak,
kolesterol,
kebiasaan merokok, dan tingkat stres
yang tinggi [1]. Salah satu PTM yang
menjadi masalah kesehatan adalah
Penyakit Ginjal Kronik (PGK).
Terapi pengganti ginjal terbagi dua,
yakni transplantasi ginjal dan dialisis.
Metode transplantasi ginjal dapat
mengembalikan kapasitas fungsi ginjal
pasien
sehingga
meminimalisir
ketergantungan pasien terhadap layanan
medis. Dialisis terbagi menjadi dua yakni
hemodialisis (HD) dan peritoneal.
Berdasarkan data CDC WHO,
Prevalensi End Stage Rena Disease
ESRD) di Amerika Serikat sebanyak
703.243 atau sebesar 2.087 per 1 juta
penduduk. Prevalensi meningkat 2 kali
lipat antar tahun 1990 – 2015 [2]. Pada
tahun 2009 di Indonesia, tercatat
sebanyak 5.450 pasien gagal ginjal yang
menjalani hemodialisis, kondisi tersebut
meningkat pada tahun 2010 sebanyak
8.034 penderita dan pada tahun
berikutnya sebanyak 12.804 penderita[3].
Seiring dengan peningkatan jumlah
pasien HD maka pelayanan kesehatan
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yang menyediakan fasilitas Unit HD baik
klinik maupun rumah sakit juga semakin
bertambah
Ukuran
kualitas
pelayanan
kesehatan adalah sesuatu hal yang
penting karena dapat menggambarkan
sistem pelayanan untuk meningkatkan
mutu pelayanan [4].
Dalam hal ini, pengukuran kualitas
pelayanan hemodialisis didasarkan pada
pengukuran kualitas pasien yang dapat
menggambarkan kualitas pelayanan di
Instalasi Hemodialisis (HD).
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian
pengembangan dengan rancang bangun
penelitian tindakan (action research)
dimana penelitian dilakukan dengan
membuat model aplikasi dari hasil export
data Indonesian Renal Registry (IRR)
yang di import pada model aplikasi
pengolahan unit HD sehingga hasil
analisis / output dari IRR dapat
memberikan informasi yang lebih optimal
yang dapat digunakan untuk mengukur
kualitas pelayanan HD.
Lokasi penelitian dilakukan di
Rumah Sakit di jawa Timur dan Korwil
Pernefri Jawa Timur. Waktu penelitian
dimulai pada bulan Maret - September
2017. Informan penelitian ini adalah satu
staf adminisrasi dan 2 staf Korwil
Pernefri Jawa timur.
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Rumah Sakit

HASIL
Model aplikasi ini adalah aplikasi
berbasis web (MySQL) namun berjalan
secara offline dengan database dalam
local disk yang telah disetting
sebelumnya. Sebelum menjalankan
aplikasi ini, PC/ laptop yang akan
gunakan harus sudah terinstal aplikasi
xampp/wampp. Aplikasi tersebut gratis
untuk di download. Setelah PC/laptop
sudah terinstall xampp/wampp maka user
bisa menggunakan aplikasi pengolah
data dengan cara membuka web browser
bawaan komputer atau PC user.
MySQL termasuk jenis relational
database management system, sehingga
pada MySQL dikenal istilah tabel, baris,
dan kolom [5].
Aplikasi
ini
mayoritas
menampilkan output dalam bentuk grafik.
Menurut Gupta dan
Malik (2005),
menyatakan bahwa output dalam bentuk
grafik memiliki beberapa keuntungan
yaitu lebih efektif dalam memberikan
informasi data, mudah dikenali antara
hubungan dan tren, keputusan dapat
diambil dengan cepat ketika mengambil
keputusan, dapat menunjukkan perhatian
khusus terhadap suatu isu, lebih atraktif
[6].
Model aplikasi di tunjukkan
dengan hal berikut:
Data flow diagram (DFD)
Data flow dagram rancangan aplikasi
adalah sebagai berikut:
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Pernefri Korwil Jatim
Unit HD

Clinical
Measurement
IRR PB Pernefri
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Timur

Gambar 1. Data Flow Diagram Aplikasi
Kualitas Pelayanan Hemodialisis
DFD adalah suatu gambaran
yang memperlihatkan aliran data dan
proses kerja pada suatu aplikasi. DFD
juga merupakan representasi grafik dari
sebuah sistem. DFD menggambarkan
komponen-komponen sebuah sistem,
aliran data di mana komponen-komponen
tersebut, dan asal, tujuan, dan
penyimpanan dari data tersebut. DFD
merupakan alat perancangan sistem yang
berorientasi pada alur data dengan
konsep dekomposisi yang dapat
digunakan untuk penggambaran analisis
maupun rancangan sistem, sehingga
dengan merancang DFD dapat
mempermudah menyusun program basis
data.
DFD diatas diperoleh melalui
proses arus informasi berupa data hasil
import IRR kemudian di proses dengan
indikator evaluasi kualitas pasien dan
menjadi
aplikasi
yang
dapat
memunculkan ukuran kualitas pasien
hemodialisis. Berikut adaah susunan
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tampilan data yang akan ada pada
program aplikasi.
Tabel 1.

Data import dan hasil proses
pengolahan pada aplikasi

N
o

Data

Out
put

Bentuk
Output

1

Jumlah durasi HD <
3 jam

Persen
tase

Grafik

Jumlah durasi HD 34 jam
Jumlah durasi HD >
4 jam
Jumlah
pasien
dengan kadar Hb ≤
10 g/dL

Persen
tase
Persen
tase

2
3
4

Grafik
Grafik

Persen
tase

Grafik

5

Jumlah
pasien
dengan kadar Hb 1011 g/dL

Persen
tase

Grafik

N
o

Data

Outpu
t

Bentuk
Output

Persen
tase

Grafik

Persen
tase

Grafik

Persen
tase

Grafik

Persen
tase

Grafik

Persen
tase

Grafik

Persen
tase

Grafik

Persen
tase

Grafik

Persen
tase

Grafik

6
7
8

9

Jumlah
pasien
dengan kadar Hb 1213 g/dL
Jumlah
pasien
dengan kadar Hb
≥13 g/dL
Jumlah
pasien
dengan
kadar
Albumin ≤ 3.5 g/dL
Jumlah
pasien
dengan
kadar
Albumin 3.5-4 /dL

1
2

Jumlah
pasien
dengan
kadar
Albumin ≥ 4g/dL
Jumlah penanganan
anemia
dengan
kadar Hb
Persentase kadar
serum fosfor

1
3

Persentase
kalsium

1
0
1
1

kadar
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1
4
1
5

Persentase kadar
CalciumPhosphorus Product
Ratio jumlah perawat
mahir HD dengan
tidak mahir HD/shift
HD/jumlah mesin HD

Persen
tase

Grafik

Persen
tase

Grafik

Adapun bentuk interface dari
output clinical performance measures
adalah sebagai berikut:
Tampilan data pasien berisi
mengenai grafik-grafik dengan indikator
evaluasi kualitas pasien. Berikut adalah
grafik prosentase durasi HD.

Gambar 3. Persentase Durasi HD
Pada grafik prosentase durasi HD,
digunakan untuk mengetahui jumlah
pasien yang menjalani HD dengan
adekuat. Grafik dengan warna merah
dominan menunjukkan bahwa mayoritas
pasien yang menjalani HD < 3 jam (tidak
adekuat).

Gambar 4. Persentase Kadar Hb
Pada grafik prosentase kadar Hb,
dapat digunakan untuk deteksi dini jumlah
pasien anemia. Grafik dengan warna
merah dominan menunjukkan bahwa
mayoritas pasien dalam unit HD ≤ 10
g/dL.
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Gambar 5. Persentase Kadar Albumin
Prosentase
kadar
albumin,
digunakan sebagai tanda awal dalam
mendeteksi adanya ganggungan nutrisi.
Mayoritas grafik prosentase kadar
albumin berwarna merah (≤3.5 g/dL)
maka perlu di waspadai bahwa pasien di
unit HD banyak yang mengalami
gangguan nutrisi. Begitu juga dengan
prosentase kadar Ca, P, dan CaxP yang
merupakan diagnosis penunjang dalam
mendeteksi adanya gangguan mineral
dan tulang pasien yang menjalani
hemodialisis. Berdasarkan data dari
Departemen of Health and Human
Services USA (2000) menyatakan bahwa
standar minimal satu unit HD adalah
angka kematian kasar, kadar albumin,
kadar Hb, kt/V, Stop HD, dan kejadian
rawat inap[7].
Indikator kualitas pelayanan
hemodialisis meliputi anemia dengan
ukuran % pasien dengan 10<Hb<13,
metabolisme tulang (fosfor, kalsium ,
PTH), nutrisi (kadar albumin) [8].
Beberapa persentase dan rasio
perawat/mesin Unit HD berfungsi untuk
mengetahui kecukupan perawat mahir
HD pada unit HD, berikut adalah contoh
tampilan
persentase
dan
rasio
perawat/mesin Unit HD:
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Gambar 6 Persentase dan rasio
perawat/mesin Unit HD
Bentuk tampilan output rasio
mesin/perawat/shift dan mesin/pasien
berfungai untuk deteksi kecukupan
perawat, kecukupan mesin tiap shift tiap
unit HD dan deteksi banyaknya pasien
yang CITO HD, dan banyaknya angka
kematian bisa di crosscheck dengan
angka mortalitas pasien HD, berikut
adalah salah satu contoh tampilan output
rasio
mesin/perawat/shift
dan
mesin/pasien:

Gambar 7. Rasio Mesin/Perawat/Shift
tiap Unit HD dan mesin/pasien
Ukuran kualitas pelayanan unit
HD dibagi menjadi 4 kategori yaitu
struktur seperti rasio perawat dengan
pasien, proses seperti vaksinasi hepatitis
B pada pasien HD, hubungan klinis
seperti ukuran klinis pasien, hasil
laboratorium yang berhubungan dengan
aktivitas penyakit, dan outcome seperti
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kematian kardiovaskuler pada pasien HD,
infeksi kateter, kualitas hidup pasien HD,
dan kepuasan pelayanan [9].
Beberapa indikator evaluasi
kualitas pasien tersebut, tidak bisa tegak
tanpa adanya keputusan seorang klinisi.
Pada gambar interface di atas, tiap-tiap
grafik di susun dengan warna yang juga
merupakan pertanda warning yaitu
merah, kuning dan hijau dimana merah
merupakan indikator warning yang perlu
diperhatikan.
Berikut adalah tampilan output
gambaran
keseluruhan
kualitas
pelayanan hemodialisis:

Gambar 8. Output Kualitas Pelayanan
Hemodialisis
Pada gambar diatas merupakan
kesimpulan secara umum dari suatu unit
HD. Bagi unit HD yang masih perlu
perbaikan
maka
sistem
akan
menunjukkan warna merah pada kolom
grafik. Sebaliknya unit HD yang baik
maka dalam kolom akan berwarna hijau.
SIMPULAN
Model aplikasi ini dapat digunakan untuk
menganalisis kualitas pelayanan melalui
pengukuran kualitas pasien meliputi
adekuasi hemodialisis, nutrisi pasien
hemodialisis, dan evaluasi gangguan
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mineral, tulang pada pasien hemodialisis
dan rasio perawat/mesin.
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ABSTRAK
Perubahan jaman mendorong manusia bersikap lebih praktis tidak terkecuali urusan makanan
sehingga saat ini menjamur fastfood di seluruh penjuru negeri. Fastfood umumnya merupakan
produk impor yang berasal dari negara lain sehingga kehalalan produknya masih harus diuji. Oleh
karena itu, tidak jarang isu kehalalan suatu produk muncul di negara Indonesia sebagai negara yang
mayoritas penduduknya muslim. Salah satu masalah yang krusial adalah pada produk makanan
terutama fastfood yang banyak digemari. Isu yang muncul adalah adanya kandungan lemak babi
pada fastfood ayam goreng yang beredar di Indonesia tidak terkecuali di Tasikmalaya. Oleh karena
itu, perlu dilakukan sebuah analasis untuk menguji kebenarannya sehingga masyarakat tidak ragu
lagi untuk mengonsumsi fastfood yang banyak dijual. Sampel diambil dari 3 lokasi penjualan ayam
goring fastfood di Kota Tasikmalaya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis
kandungan lemak babi pada makanan adalah metode Gas Chromatography Mass Spectrometry
(GC-MS). Metode ini merupakan gabungan metode gas kromatografi dengan metode massa
spektrometri dimana hasil akhir dari analisis ini berupa spectrum massa dari masing-masing sampel
yang diteliti akan dibandingkan dengan library WILLEY147 & NIST47 yang terdapat pada software
GCMS postrun analysis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan karektiristik fisikokimia
lemak yang terkandung pada ayam goreng cepat saji yang beredar di Kota Tasikmalaya dengan
lemak babi sehingga dapat diaktakan bahwa ayam goreng fastfood yang beredar di Kota
Tasikmalaya tidak mengandung lemak babi.
Kata kunci: Ayam Goreng Fastfood, GC-MS, Lemak Babi.

ABSTRACT
Changes in the era of encouraging people not to be better are no exception. Currently mushrooming
food in all corners of the country. Fast food is generally an imported product originating from another
country whose halal products must still be suppressed. Therefore, it is not uncommon for problems
that arise in Indonesia as a Muslim religion. One of the crucial problems is in food products, especially
fast food, which is very popular. The issue that arises is the presence of lard in fast food spread in
Indonesia is no exception in Tasikmalaya. Therefore, an analysis is needed to measure the truth.
People do not hesitate to consume fast food that is widely sold. Sample takes from 3 location
differentiated. One method that can be used to analyze fat content in food is the Gas Chromatography
Mass Spectrometry (GC-MS) method. This method is a gas chromatography method with a
spectrometric mass method where the final results of the mass spectrum creation of each sample
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studied will be compared with the WILLEY147 & NIST47 library contained in the GCMS software
postrun analysis (Janusz, Czarniecki., 1998). The results of this study are the provisions relating to
fat produced in the City of Tasikmalaya with lard can be notified that fried chicken circulating in the
City of Tasikmalaya does not contain lard.
Keyword: Fried Chicken Fast Food, GC-MS, Pork Fat.

PENDAHULUAN
Makanan merupakan kebutuhan
pokok bagi manusia karena sangat
dibutuhkan untuk keberlangsungan
hidupnya. Oleh karena itu, tidak heran
kalau saat ini banyak berkembang industri
makanan di Indonesia baik skala besar
maupun skala rumahan. Keadaan ini juga
tidak terlepas dari perkembangan zaman
dimana manusia sudah semakin ingin
serba cepat tidak terkecuali untuk hal
makanan. Keadaan inilah
yang
mendorong menjamurnya galeri makanan
cepat saji bahkan yang bersifat import
seperti Mc Donald, KFC, Texas, King
Burger, dan sebagainya [1]. Saking
menjamurnya makanan cepat saji bahkan
bisa ditemukan tidak hanya di galeri
khusus makanan bahkan di minimarket
pun menyediakan makanan cepat saji
(fastfood). Sehingga tidak heran kalau
fastfood mudah ditemukan di mana saja.
Indonesia merupakan negara yang
penduduknya mayoritas muslim hampir
sekitar 209,28 juta jiwa (88,10 persen)
dari jumlah penduduk Indonesia [2].
Sebagai seorang muslim tentunya
mafhum kalau daging babi haram untuk
dikonsumsi. Dalam hal ini, tidak hanya
dagingnya yang haram tetapi juga
termasuk lemak babi (lard). Kehadiran
komponen ini dalam makanan walaupun
persentasenya kecil akan membuat
makanan tersebut menjadi haram untuk
dikonsumsi.
Sehingga
dengan
menjamurnya makanan cepat saji yang
sangat digemari masyarakat Indonesia
perlu diwaspadai akan keberadaan dari
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komponen ini terutama bagi umat muslim.
Isu kehalalan makanan seringkali
diangkat akan tetapi seringkali hanya
menjadi isu sesaat dan tidak tuntas.
Sehingga menimbulkan rasa ingin tahu
yang besar terutama bagi para peneliti
pada bidang ini. Salah satu kasus yang
sempat booming adalah kasus Luwak
White Coffee, Mc Donald, KFC, Domino,
Pizza Hut. Bahkan akhir-akhir ini muncul
isu kehalalan pada obat seperti Viostin
DS dan Enzyplex [3]. Kasus yang ada
menimbulkan kekhawatiran yang tinggi
terutama bagi umat muslim untuk
mengkonsumsi produk tersebut, akan
tetapi tidak ada pijakan yang kuat
mengenai hal tesebut sehingga
menimbulkan keraguan yang tinggi.
Sama seperti di tempat lain, di
Tasikmalaya sempat beredar kabar
restoran yang diduga menggunakan
bahan tidak halal [4]. Oleh karena itu,
perlu dilakukan penelitian untuk
mengetahui kehalalan suatu produk
makanan terutama fastfood yang beredar
di Kota Tasikmalaya. Salah satunya
melalui analsisi kandungan lemak babi
ada makanan fastfood yang beredar di
Kota Tasikmalaya menggunakan metode
Gas Chromatography Mass Spectrometry
(GC-MS).
METODE
Metode penelitian ini adalah
metode kualitatif menggunakan teknik
Gas
Chromatography
Mass
Spectrophotometry (GCMS). Sampel
diambil secara acak di Kota Tasikmalaya.
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Berikut ini adalah tahapan penelitian yang
akan dilakukan:
1. Pengambilan Sampel. Sampel
penelitian diambil secara acak dari
tiga lokasi tempat jualan fastfood
yang berada di sekitar Kota
Tasikmalaya.
2. Preparasi Sampel. Preparasi sampel
dilakukan dengan cara pemekatan.
Pemekatan dilakukan dengan cara
lemak hewani diekstrak dari jaringan
lemak dengan cara pemanasan
menggunakan oven pada suhu 75°C
selama 24 jam. Setelah lemak
terekstrak, lemak akan disaring
dengan kertas saring Whatman yang
ditambah Na2SO4 anhidrat sebanyak
dua kali penyaringan. Sampel lemak
yang tersaring disimpan dalam
wadah tertutup dan ditempatkan
dalam desikator. Sedangkan untuk
lemak cair disiapkan dalam wadah
gelas sebanyak 5 mL dan disimpan
dalam desikator.
3. Analisis Komposisi. Lemak dengan
Metode GCMS Sampel lemak cair
dipisahkan
dengan
cara
disentrifugasi dan dan dipurifikasi
lebih lanjut dengan menambahkan
Na2SO4 untuk menghilangkan kadar
airnya. Hasilnya kemudian akan
dimasukkan kedalam vial untuk
dianalisis lebih lanjut menggunakan
alat GCMS 1μL sampel lemak,
kemudian diinjeksikan ke dalam
kolom GC dengan menggunakan
metode autosampler. Pemisahan
dilakukan dalam kolom RTx1-MS
Restech, 30 mx0.25 mm ID, 0.25 μm,
dengan fase diam poly dimethyl
xiloxane, suhu injector 280°C, suhu
kolom 70°C dinaikan sampai 300°C
dengan kenaikan 10°C /menit, alju air
1,15 mL/menit [5]. Detektor MS yang
digunakan adalah Electron Multifier
Detector (EMD) 70 MeV. Hasilnya
Subtema: Sain dan Kesehatan

4.

5.

6.

7.

berupa spectrum masssa akan
dibandingkan
dengan
library
WILLEY147 & NIST47 yang terdapat
pada software GCMS postrun
analysis [6].
Lokasi Penelitian. Penelitian ini
dilakukan di laboratorium Kimia
jurusan Pendidikan Biologi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Siliwangi dan Laboratorim
Kimia Badan Tenaga Nuklir Bandung.
Variabel
Penelitian.
Variabel
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Variabel
terikatnya
adalah
kandungan lemak babi sedangkan
variabel bebasnya adalah ayam
goreng fastfood.
Teknik Pengumpulan Data Penelitian.
Teknik pengumpulan data yang akan
dilakukan pada penelitian ini adalah
melalui pengamatan secara kualitatif.
Analisa Data Penelitian. Teknik
analisis data digunakan secara
kualitatif,
dengan
cara
membandingkan spectrum masssa
dengan library WILLEY147 & NIST47
yang terdapat pada software GCMS
postrun analysis [7] pada masingmasing sampel.

HASIL

Berikut ini (Tabel 1) merupakan
hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
[2] mengenai fisikokimia lemak ayam dan
lemak babi yang dijadikan acuan untuk
menentukan perbedaan kandungan
lemak yang terdapat pada sampel.
Tabel 1. Komposisi Asam Lemak
pada Lemak Ayam dan
Lemak Babi
Asam Lemak

Persentase
Asam Lemak
(%)
Ayam
Babi
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Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Asam
Kaprilat
C8:0
Asam
Kaprat
C10:0
Asam
Laurat
C12:0
Asam
Miristat
C14:0
Asam Palmitoleat
C16:1
Asam
Palmitat
C16:0
Asam
Margarat
C17:0
Asam
Linoleat
C18:2
Asam Oleat C18:1
Asam
Stearat
C18:0
Asam Arakidonat
C20:4
Asam Eikosenat
C20:1
Asam
Arakat
C20:0

-

-

-

0,07

0,1

0,3

0,62

1,20

6,98

1,60

27,02

7,22

-

0,2

15,45

24,88

35,29
5,35

41,12
13,45

0,50

0,20

0,1

-

0,1

0,3

Hasil pengujian sifat fisikokimia
pada masing-masing lemak yang telah
dilakukan oleh [2] tidak menunjukan
perbedaan yang cukup signifikan kecuali
untuk parameter titik leleh, bilangan iodin
dan bilangan penyabunannya.
Banyaknya asam lemak jenuh
dan asam lemak berantai panjang akan
memberikan kontribusi yang nyata bagi
peningkatan titik leleh lemak secara
keseluruhan. Hal yang sama juga berlaku
pada perbedaan nilai bilangan iod dan
bilangan penyabunan, dimana komposisi
asam lemak tidak jenuh pada setiap
sampel akan berkontribusi pada
peningkatan harga bilangan iodnya,
sedangkan perbedaan komposisi asam
lemak (rantai pendek, sedang dan
panjang)
akan
sangat
Subtema: Sain dan Kesehatan

berpengaruhterhadap harga bilangan
penyabunannya. Dengan demikian
berdasarkan hasil pengujian sifat
fisikokimia untuk setiap sampel
pembanding, terlihat bahwa terdapat
perbedaan komposisi asam lemak dan
perbandingan asam lemak jenuh/tidak
jenuh pada setiap sampel.
Hasil pengamatan disajikan pada
tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Komposisi Asam Lemak
pada Ayam Goreng Fastfood yang
beredar di Tasikmalaya
Asam Lemak

Persentase Asam
Lemak (%)
A1
-

A2
-

A3
-

Asam Kaprat
C10:0

-

-

-

Asam Laurat
C12:0

0,1

0,1

0,1

Asam Miristat
C14:0

0,62

0,61

0,60

Asam
Palmitoleat
C16:1
Asam Palmitat
C16:0

6,98

6,90

6,72

27,02

27,00

27,05

Asam Margarat
C17:0

-

-

-

Asam Linoleat
C18:2

15,45

15,40

15,35

Asam Oleat
C18:1

35,29

35,30

35,25

Asam Kaprilat
C8:0
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Asam Stearat
C18:0

5,35

5,30

5,35

Asam Arakidonat
C20:4

0,50

0,57

0,48

Asam Eikosenat
C20:1

0,1

0,5

0,1

Asam Arakat
C20:0

0,1

0,1

0,0

Berdasarkan analisis kromatografi
gas menunjukkan bahwa komposisi asam
lemak dari sampel A1, A 2 dan A3
cenderung pada lemak ayam sedangkan
Perbedaan sedikit dapat terjadi karena
perbedaan bahan baku dalam pembuatan
atau pengolahan. Asam lemak sampel
A1, A2 dan A3 menunjukkan bahwa asam
lemak rantai panjang tertinggi adalah
asam palmitat (C16:0), berkisar 27%,
kandungan ini jika dibandingkan dengan
lemak babi yang dijadikan acuan berbeda
sekitar 20%. Sedangkan asam lemak tak
jenuh tertinggi adalah oleat (C18:1)
sebesar 35%. Nilai tersebut lebih kecil jika
dibandingkan dnegan kandungan oleat
pada lemak babi (41%).
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa semua sampel tidak mengandung
lemak babi tetapi mengandung lemak
ayam yang banyak mengandung sterol
yang disebut kolesterol. Meskipun
demikian komposisi asam lemak
penyusun lemak hewani termasuk asam
lemak rantai panjang. Asam lemak bebas
dalam bentuk rantai panjang (C14-C22)
hasil hidrolisis trigliserida,
memiliki
ukuran molekul yang besar sehingga
tidak bisa langsung diserap oleh usus,
dengan bantuan enzim diangkut oleh
miselus dalam bentuk emulsi dan dilepas
ke dalam sel epitel usus, dan ditampung
di dalam saluran getah bening, lalu
disusun kembali menjadi lipoprotein.
Subtema: Sain dan Kesehatan

Lipoprotein ini akan dipasok ke dalam
aliran darah dan sampai ke hati dan
dihasilkan berupa energi, kolesterol dan
sisa lemak [8]. Kolesterol dan sisa asam
lemak terbentuk karena dalam proses
metabolisme asam lemak rantai panjang
akan membentuk LDL (low density
lypoprotein) yang merupakan hasil akhir
metabolisme lemak dari VLDL (very low
density lypoprotein) melalui hasil antara
yang dikenal dengan nama IDL
(intermediate density protein), LDL sangat
berperan dalam proses penimbunan
kolesterol yang menyebabkan terjadinya
aterosklerosis
serta meningkatnya resiko terjadinya
penyakit jantung koroner (PJK), kanker,
diabetes dan obesitas [9].
Hasil tersebut memberikan
informasi bahwa ayam goring fastfood
yang beredar di Kota Tasikmalaya
memang tidak mengandung lemak babi
tetapi banyak mengandung kolesterol
sehingga perlu diperhatikan saat
mengonsumsinya agar dapat lebih
menjaga kesehatan.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian
diperoleh bahwa ayam goreng fastfood
yang dianalisis sebanyak tiga sampel
berupa yang diisukan mengandung lemak
babi ternyata memberikan hasil negatif.
Tidak ditemukan lemak babi pada produk
pangan tersebut menunjukkan bahwa
untuk saat ini makanan tersebut aman
dikonsumsi dari segi ada tidaknya lemak
babi dalam suatu produk pangan, tetapi
kehalalan makanan bukan hanya dapat
dilihat dari kandungan lemak babi, juga
dari mana diperoleh, memproduksinya
dan prosesnya.
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MODEL MITIGASI RESIKO UKM PETERNAK ITIK PETELOR
PERSPEKTIF INTERGRATED FARMING
Sriyono
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
sriyono@umsida.ac.id

ABSTRAK
Usaha telur asin merupakan suatu usaha produktif di sektor peternakan baik untuk
mata pencaharian, namun demikian resiko yang dihadapi terhadap kegagalan usaha ini
cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap resiko yang akan
terjadi terhadap usaha tersebut melalui pendekatan integrated Farming. Metode
pelaksanaannya adalah melalui pengumpulan informasi melalui indepth interview terhadap
semua permasalahan yang dihadapi oleh UKM peternak telor asin. Melalui penelitian ini
ditemukan bahwa risiko yang dominan dihadapi dalam UMKM telur asin yaitu risiko
penurunan jumlah telur yang dihasilkan oleh bebek, penyakit yang dialami bebek, risiko
hasil produksi telur asin, bau kandang serta limbah cair yang dihasilkan. Untuk mengurangi
risiko tersebut, maka diperlukan solusi yang berorientasi integrated Farming, dimana semua
limbah yang dihasilkan dari kegiatan UKM dilakukan reduce, reuse dan recycle
Kata Kunci : Mitigasi; Resiko; UMKM, Integreted Farmina
ABSTRACT
Salted egg businesses is an undertaking productive livestock sector both for its
livelihood, but nevertheless the risks facing against the failure of the business is large
enough. Public service aims to provide solutions to the risks that will be happening to the
venture through its integrated approach to Farming. The method of implementation is
through the collection of information through indepth interview on all the problems faced by
SMES salted egg breeder of this research it was found that the dominant risks faced in salted
egg SMEC risk i.e. the decline in the number of eggs produced by the ducks, a disease that
plagued the ducks, salted egg production risks, the smell of the enclosure as well as liquid
waste that is generated. To reduce those risks, then needed a solution oriented integrated
Farming
Key word: Mitigation; Risk; SMEs; Integrated Farming
PENDAHULUAN
Pembangunan
peternakan
merupakan
suatu
kegiatan
berkesinambungan yang tidak lepas dari
perkembangan masyarakat peternak
untuk menciptakan peternakan yang
memiliki daya saing global. Salah satu
usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan
mengembangkan dan mendayagunakan
Subtema: Sain dan Kesehatan

potensi ternak lokal. Ternak lokal yang
memiliki peran penting dalam mendukung
pembangunan peternakan, salah satunya
adalah peternakan itik.
Kabupaten Sidoarjo merupakan
kabupaten yang memiliki pertumbuhan
(UKM) paling pesat di Jawa Timur.
Kampoeng Bebek dan Telur Asin di Desa
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Kebonsari, Kecamatan Candi menjadi
salah satu hasil produk unggulan
Kabupaten Sidoarjo. Peternak bebek di
Kampoeng Bebek dan Telur Asin.
Perkembangan dari tahun ke tahun
penambahan itik lokal sangat signifikan
dengan meningkatnya peternak itk maka
akan diikuti dengan kenaikan produksi
telor itik.
Salah satunya ialah usaha telur asin,
yang merupakan suatu usaha produktif di
sektor peternakan baik untuk mata
pencaharian utama maupun usaha
sampingan. Sebagai salah satu usaha
ekonomi, maka usaha telur asin
dikategorikan ke dalam usaha industri
kecil atau usaha yang berskala kecil.Telur
asin adalah istilah umum untuk masakan
berbahan dasar telur yang diawetkan
dengan cara diasinkan (diberikan garam
berlebih untuk menonaktifkan enzim
perombak). Kebanyakan telur yang
diasinkan adalah telur itik, meski tidak
menutup kemungkinan untuk telur-telur
yang lain. Telur asin baik dikonsumsi
dalam waktu satu bulan (30 hari) Telur
asin dilakukan dengan cara pengawetan.
Hal ini dikarenakan perubahan yang
dapat terjadi akibat penurunan berat,
perubahan kulit telur, adanya jamur dan
noda darah dalam isi telur. Dan sebagai
penyebab utama dari penurunan
kesegaran telur adalah masuknya
mikroba melalui pori-pori kulit telur dan
menguapnya air dari dalam ke
permukaan telur.
Beberapa risiko yang melekat pada
usaha telur asin lainya yaitu risiko akibat
kondisi alam, biasanya merupakan faktor
yang menyebabkan timbulnya risiko
Subtema: Sain dan Kesehatan

produksi seperti terjadinya pada musim
hujan, jadi lingkungan lembab, bisa
menimbulkan
kotoran/bakteri
tidak
terkena matahari, air yang kurang bersih
sehingga bebek bisa mengalami sakit
biasanya mata biru selain itu juga
menimbulkan bau yang tidak sedap.
Risiko merupakan kemungkinan kejadian
yang berpotensi merugikan atau suatu
keadaan yang tidak pasti yang dihadapi
seseorang atau perusahaan dan dapat
memberikan dampak yang merugikan.
Pada dasarnya setiap kegiatan usaha
pasti memiliki risiko, baik besar maupun
kecil termasuk pada usaha Telur Asin.
Setiap hasil pengolahan telur asin
tersebut memiliki tingkat ketahanan lama
telur asin tersebut. Seperti pada proses
oven dan bakar/asap untuk telur asin
proses ini bisa bertahan lama 3 minggu
sampai 1 bulan. Sedangkan pada proses
kukus proses pengolahannya hanya bisa
bertahan sampai 1 minggu. Disini resiko
mulai muncul pada saat pemasaran, bila
pemasaran tidak faham dengan kondisi
ini
maka
akan
merugikan
pengusaha.(Mushollin (UD. Doa Bunda)
dan Bapak Fikri (Java Agro).
Berdasarkan permasalahan tersebut
pengabdian masyarakat ini sangat
penting untuk dilakukan dalam rangka
membantu untuk melakukan identifikasi
resiko yang akan terjadi pada peternakan
itik telor serta pemecahan solusi yang
harus dilakukan pada UKM Ternak Itik
Teolor di Kampung Bebek Sidoarjo.
Selain itu, penelitian ini juga
mengidentifikasi penilaian risiko pada
usaha UKM telor asin Kampung Bebek
Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah
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Untuk mengetahui faktor-faktor risiko apa
saja yang dapat mempengaruhi usaha
UKM telor asin di Kampung Bebek
Sidoarjo. Serta untuk mengetahui
penilaian risiko pada usaha UKM telor
asin di Kampung Bebek Sidoarjo Risiko
menurut [1] dapat ditafsirkan sebagai
bentuk keadaan ketidakpastian tentang
suatu keadaan ketidakpastian tentang
suatu keadaan yang akan terjadi nantinya
(future) dengan keputusan yang diambil
berdasarkan berbagai pertimbangan
pada saat ini. Sedangkan menurut [2]
risiko sebagai keadaan terpapar
(exposure) kepada suatu kemungkinan
kejadian yang tidak pasti. Risiko dapat
juga didefinisikan sebagai adanya
ketidakpastian tentang pencapaian
sasaran perusahaan.
Manajemen risiko menurut [1]
merupakan suatu bidang ilmu yang
membahas tentang bagaimana suatu
organisasi menerapkan ukuran dalam

memetakan berbagai permasalahan yang
ada dengan menempatkan berbagai
pendekatan
manajemen
secara
komprehensif dan sistematis. Sedangkan
menurut
[3]
Manajemen
Risiko
merupakan aplikasi dari manajemen
umum yang berhubungan dengan
berbagai
aktifitas
yang
dapat
menimbulkan risiko. Manajemen risiko
adalah luas tidak hanya terfokus pada
pembelian asuransi tapi juga harus
mengelola keseluruhan risiko-risiko
organisasi. Proses Manajemen Risiko.
Proses Manajemen Risiko terdiri dari
identifikasi dan evaluasi dari setiap risiko,
memilih
metode
dan
mengimplementasikan,
dan tahap
pengontrolan [4].Sehubungan dengan
pengimplementasian untuk menerapkan
suatu metode akan mempengaruhi biaya,
baik biaya langsung ataupun tidak
langsung.

Permasalahan yang paling utama
dalam menerapkan suatu metode
manajemen risiko adalah selalu

mengidentifikasi biaya secara terus
menerus. Namun biaya yang dikeluarkan
tersebut lebih kecil jika dibandingkan
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dengan biaya jika terjadinya risiko [5].
Model manajemen risiko bisnis bagi
UMKM adalah bagian dari strategi
mempersiapkan
institusi
dalam
mengantisipasi bencana. hal ini
bermanfaat untuk mengantisipasi dampak
sistemik atau dampak tidak langsung dari
bencana.
Risiko Pasar menurut [1] merupakan
kondisi yang dialami oleh suatu
perusahaan yang disebabkan oleh
perubahan kondisi dan situasi pasar di
luar dari kenali perusahaan. Risiko pasar
sering disebut juga sebagai risiko
menyeluruh, karena sifat umumnya
adalah bersifat menyeluruh dan dialami
oleh seluruh perusahaan.
Risiko Lingkungan menurut [1]
merupakan risiko yang terjadi pada
lingkungan akibat dari tindakan yang
disengaja atau tidak disengaja, dan telah
menimbulkan kerusakan atau kehancuran
pad
lingkungan.
Permasalahan
lingkungan saat ini tidak hanya harus
dilihat secara sederhana namun harus
dianalisis secara serius. Berbgai dampak
jangka pendek dan panjang akibat dari
perusahaan
lingkungan
telah
membahayakan kondisi dan stabilitas tat
kehidupan, dan itu tidak terkecuali bagi
perusahaan yang terlibat dalam aktivitas
yang sehubungan.
Risiko Sektor Bisnis Peternakan
menurut [1] produk yang dihasilkan rawan
terhadap penyakit, seperti peternakan
unggas terserang oleh flu burung,
peternakan sapi terserang oleh penyakit
sapi gila, peternakan babi terserang oleh
penyakit flu babi. Sehingga ini mampu
memberi pengaruh pada penurunan
Subtema: Sain dan Kesehatan

penjualan
yang
berakibat
pada
penurunan penjualan. Selanjutnya yaitu
membutuhkan perawatan yang intensif
dan itu harus dilakukan berkala, yaitu
termasuk dengan mengundang dokter
hewan untuk mengecek agar hewan
ternak sellau dalam keadaan baik untuk
dijual dan dikonsumsi. Serta kualitas dan
mutu bibit ternak mempengaruhi hasil
perkembangan ternak kedepan serta
harga jualnya di pasaran.
Metode penerapan dan transfer
teknologi pada masyarakat Metode
penerapan dan transfer teknologi pada
masyarakat
adalah
dengan
pemberdayaan yang meliputi pelatihan
dan pendampingan pada aspek teknis
dan manajemen Home Industri pada
proses mulai peternakan itik telor,
pengolahan limbah hingga proses
produksi
telor
asinnya.
Prinsip
pemberdayaan dengan mengadopsi
kearifan lokal seperti kejujuran,
keterbukaan, gotong royang serta saling
menghormati. Filosofi kearifan lokal ini
dapat meningkatkan integritas, kualitas,
dan kepemimpinan yang kuat dan
berwibawa dalam membangun Home
Idustri yang berbasis kearifan lokal.
Mitra dalam program abdimas ini
adalah kelompok UKM Peternak itik telor
yang berada di Kampung Bebek
Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, kelompok
PKK dan Dasawisma di Desa Kampung
bebek yang memproduksi telor asin
dengan berbagai rasa. Telor asin sebagai
upaya peningkatan nilai ekonomis telor
itik, serta membantu mewujudkan
ketahanan pangan yang berbasis varietas
lokal. Permasalahan yang mereka hadapi
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dalam menjalankan Home Industrinya
adalah resiko yang akan dihadapi mulai
menyediaakan bahan baku, proses
produksi serta pemasaran.
Kelompok sasarn yang digunakan
adalah masyarakat UKM telor bebek
yang berada di kampong bebek kabuaten
sidoarjo, mereka hidup dalam keadaan
tenang dan tentram serta tingginya
semangat kekeluargaan. Mereka satu
kampung mempunyai semangat yang
tinggi untuk melakukan suatu usaha
kegiatn nyata serta mereka kompak
dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena
kekompakan yang ad tersebut maka
kampong tersebut dinamakan kampong

bebek miskipun tidak setiap rumah
memelihara itik telor. Para peternak UKM
telor itik tidak hanya bekerja sbagai
peternak telur itik tapi ada juga yang
mepunyai kegiatan lain, missal mempnyai
sawah dan bekerja di perusahaan swasta.
METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegitan dilakukan di
Kampung Bebek Desa Kebonsari,
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi
Jawa
Timur.
Dengan
menggunakan 2 narasumber pengusaha
telur asin yaitu : Telur Asin Bapak
Mushollin (UD. Do’a Bunda) dan Telur
Asin Bapak Fikri (Java Agro)[8].

PERSIAPAN PEMBEKALAN
PERSIAPAN MITRA 1 DAN
MITRA 2

TIM PENGUSUL DAN
PEMANTAU

PELATIHAN
PENGOLAHAN LIMBAH PADAT

Tim pengusul

PELATIHAN
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Tim pengusul

PELATIHAN
PENGOLAHAN BAU KANDANG

Tim pengusul

PELATIHAN
PENGOLAHAN PRODUK AKHIR

Tim pengusul

PELATIHAN INTEGRATED
FARMING

Tim pengusul

HASIL
Identifikasi risiko dalam UKM Telor
Asin Kampung Bebek di Sidoarjo dapat
dilakukan dengan melakukan analisa
SWOT.
Menurut
[6]
(Estherlita,
Subtema: Sain dan Kesehatan

Bahruddin, & Riqqoh, 2016) Analisis
SWOT adalah dipergunakan untuk
menilai dan menilai ulang (reevaluasi)
suatu hal yang telah ada dan telah
diputuskan sebelumnya dengan tujuan
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meminimumkan resiko yang mungkin
timbul. Langkahnya adalah dengan
mengoptimalkan segi positif yang
mendukung serta meminimalkan segi
negatif yang berpotensi menghambat
pelaksanaan keputusan perancangan
yang telah diambil. Segi kekuatan dan
kelemahan merupakan kondisi internal
yang dikandung oleh obyek yang dinilai,
sedangkan peluang dan ancaman
merupakan faktor eksternal. Analisa ini
juga didasarkan pada pengamatan
langsung ke Kampung Bebek di Sidoarjo.
Dari hasil pengamatan analisa SWOT
adalah sebagai berikut:
1. Strength
a. Memiliki 3 macam varian
dalam pengelolahan telor asin
yaitu oven, bakar/asap, dan
kukus
b. Memiliki brand tersendiri
dalam proses pemasaran
telur asin
c. Memanfaat telur yang retak
tadi untuk dijadikan botok telur
asin
d. Menitipkan produk di toko
oleh-oleh udang biru dan adva
e. Pembeli
langsung
mendatangi di kediaman
Kampung Bebek
2. Weakness
a. Telor bebek yang dihasilkan
mengalami keretakan, karena
kualitas kulit telor yang tipis
b. Telor yang retak atau pecah
kulitnya, dapat menjadikan
telor busuk.

Subtema: Sain dan Kesehatan

c. Tidak menggunakan sistem
online dalam melakukan
pemasaran produk
3. Oppourtunity
a. Tidak
menggunakan
karyawan dari luar melainkan
dari keluarga sendiri
b. Sumbangan peralatan dari
pihak tertentu yang turut
memfasilitasi pemproduksian
telur asinnya
c. Kunjungan yang dilakukan
oleh orang daerah lain hanya
untuk membeli oleh-oleh telur
asin
4. Treath
a. Ketika musim hujan turun
banyak virus yang mudah
masuk dan menyerang bebek
b. Penyakit mata biru yang
menyerang bebek mampu
menurunkan produksi telur
bebek
c. Suara keras dan ada binatang
lain yang masuk ke kandang
sehingga produksi telur yang
dihasilkan
mengalami
penurunan kurang lebih 70%.
d. Ketika musim kemarau
datang kurangnya stok air
bersih
e. Adanya fluktuasi penurunan
pesanan pada saat-saat
tertentu
Dari hasil analisis SWOT tersebut dapat
diketahui risiko-risiko apa saja yang
mempengaruhi UKM Telur Asin di
Kampung Bebek Sidoajo.
1. Risiko pada proses produksi
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a. Telor bebek yang dihasilkan
mengalami
keretakan,
karena kualitas kulit telor
yang tipis
b. Telor yang retak atau pecah
kulitnya, dapat menjadikan
telor busuk
c. Penyakit mata biru yang
menyerang bebek mampu
menurunkan produksi telur
bebek
2. Risiko pada proses pemasaran
a. Adanya fluktuasi penurunan
pesanan pada saat-saat
tertentu
b. Tidak menggunakan sistem
online dalam melakukan
pemasaran produk
3. Risiko pada lingkungan
a. Ketika musim hujan turun
banyak virus yang mudah
masuk dan menyerang
bebek
b. Suara keras dan ada
binatang lain yang masuk ke
kandang sehingga produksi
telur
yang
dihasilkan
mengalami
penurunan
kurang lebih 70%.
c. Ketika musim kemarau
datang kurangnya stok air
bersih
Dari identifikasi risiko tersebut dapat
dilakukan penilaian risiko, yaitu dengan
melihat bahwa risiko produksi dan risiko
lingkungan memiliki dampak yang lebih
banyak dibandingan pada risiko
pemasaran. Sehingga risiko produksi dan
risiko lingkugan menjadi fokus utama
Subtema: Sain dan Kesehatan

dalam UKM Telur Asin di Kampung Bebek
ini.
RESIKO PRODUKSI
Risiko yang terjadi pada keretakan
telor asin menurut [7] (Hanifah, Amalia,
Nurhayani, Hartati, & Paramaeshela,
2017) bisa disebabkan pada konsentrasi
garam menentukan rasio kekerasan dan
persentase kemasiran kuning telur. Rasio
kekerasan merupakan faktor utama
penerimaan konsumen terhadap produk
telur asin. Begitupun kemasiran
merupakan salah satu kriteria mutu telur
asin. Semakin tinggi kemasiran, maka
mutu telur asin yang dihasilkan akan
semakin bagus. Peneltian ini dilakukan
pada telur asin yang diasinkan dengan
proses
tradisional
menggunakan
campuran abu gosok.
Setelah pengasinan, kadar garam
dalam putih dan kuning telur menjadi lebih
banyak.
Bersamaan dengan
penyerapan garam ke dalam kuning telur,
nilai rasio kekerasan meningkat. Selama
pengasinan, pemadatan kuning telur
dimulai dari luar membran vitalin menuju
ke tengah kuning telur. Rasio kekerasan
meningkat
selama
pengasinan
bersamaan dengan mengerasnya kuning
telur. Ataupun dengan cara lain yaitu
pada produk mitra 1 yang lain dilakukan
dengan cara memanfaatkan telur yang
retak tadi untuk dijadikan botok telur asin,
sehingga tidak sampai merugikan. Akan
tetapi, ada juga warga yang tetap
membeli telur retak tadi tetapi dengan
harga yang relative lebih murah dari
harga normalnya.
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Untuk meminimalisir risiko yang
terjadi karena faktor lingkungan dapat
dilakukan dengan, bebek tersebut harus
sudah dibekali dengan pemberian vaksin,
terutama untuk bebek-bebek yang baru
saja dibeli. Karena ketika bebek yang
baru dibeli berkemungkinan besar telah
membawa virus-virus dari luar, sehingga
sebelum bebek tersebut masuk dalam
kandang, bebek tersebut telah di vaksin
terlebih dahulu. Selanjutnhya, jika sudah
terserang penyakit maka langkah
pengobatan awal adalah dengan
memberikan
minum
kunir
dan
mencampurkan kunir di pakannya sampai
kondisi bebek tersebut berangsur pulih.
Dan jika memang hal tersebut tetap tidak
dapat mengatasinya, maka langkah
terakhir adalah menjual bebek-bebek
tersebut dengan ciri-ciri bulunya yang
rontok, sehingga tidak memungkinan
untuk bisa bertelur lagi. Setelah bebek
tersebut
terjual,
maka
langkah
selanjutnya yaitu melakukan pembelian
bebek kembali dengan jumlah sekali beli
yaitu sebanyak 200 sampai + 300 ekor
dengan umur produktiv bebek 6 bulan
setiap ekor[9].
RESIKO LINGKUNGAN
Kotoran itik telor bila dibiarkan
maka akan menimbulkan bau, untuk itu
dilakukan beberapa cara menambah
bekatul pada alas itik telor tersebut yang
dicampur dengan penyiraman bakteri
pengurai
yang
ada
dipasaran
disemprotkan pada bekatul tersebut,
dengan cara tersebut maka bau dari
kotoran akan hilang. Kemudian secara
Subtema: Sain dan Kesehatan

teratur bekatul yang digunakan pada alas
diganti yang baru.
Untuk limbah cair yang berasal dari
kandang maka dibuatkan pait di sebelah
kanan dan kiri kandang sehingga air yang
berasal dari kandang tidak tercecer ke
lantai, air tersebut kemudian di tamping
pada bak-bak khusus beberapa buah
kemudian diendapkan. Air over flow
tersebut setelah dari bak –bak tersebut
dibuang ke parit. Bila ada itik yang
meninggal maka dikumpulkan dan tidak
dibuang disembarang tempat sehingga
tidak menimbulkan cemaran yang baru.
INTEGRATED FARMING
Integrated Farming adalah suatu
model
dimana
semua
kegiatan
peternakan yang ada dilakukan integrasi,
baik integrasi limbah yang dihasilkan
menjadi
suatu
siklus
yang
berkesinambungan, yang pada akhirnya
dapat digunakan untuk peternakan yang
lain. Pada tahapan ini semua limbah
harus dilakuka reduce kemudian re-use
atau re-cycle. Pada peternakan itik telor
ini proses integrated farming dapat
dilakukan. Di dalam lahan ternak juga
disiapkan kolam untuk peternakan lele,
selain itu juga disiapkan lahan untuk
tanaman buah-buahan yang mempunyai
batang keras. Itik yang meninggal karena
sakit kemudian meninggal tidak dibuang
tapi di proses ulang dengan
menghilangkan bulu-bulu itik tersebut
kemudian bias dicacah dan dikeringkan.
Setelah kering bias dibuat campuran
makanan lele.
Limbah yang berasal dari kotoran
itik tersebut dikumpulkan kemudian
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dilakukan fermentasi secara tradisional
dengan cara ditutupi plastic semua,
setelah satu minggu maka sudah terjadi
fermentasi dan dapat digunakan sebagai
pupuk tanaman, begitu juga air yang
berasal dari bak-bak pengolahan limbah
cair outletnya dapat digunakan untuk
menyiram tanaman buah-buahan yang
berbatang keras.
SIMPULAN
Peternakan itik telor yang pada
proses berikutnya menjadi telor asin
mempunyai beberapa resiko, resiko
tersebut bila dibiarkan disamping akan
menganggu lingkungan juga akan
menurunkan produksi dan pemasaran.
Untuk itu perlu dilakukan mitigasi resiko,
melalui mitigasi resiko yang ada maka
akan mengurangi masalah yang akan
dihadapi oleh UKM. Integrated Farming
adalah suatu konsep kegiatan yang
teritegrasi dari beberapa kegitan
peternakan dimana konsep kegiatan
tersebut adalah dengan memanfaatkan
semua limbah yang ada digunakan untuk
menjadi bahan pada kegiatan peternakan
yang lain sehingga tidak ada limbah yang
dibuang ( misal itik yang meninggal data
digunakan menjadi makanan peternakn
lele).
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PENENTUAN SKALA PRIORITAS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN
STRUKTUR FIXED PLATFORM DENGAN METODE ANALYTIC
HIERARCHY PROCESS
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ABSTRAK
Kegiatan operasi di industri hulu migas memiliki risiko yang sangat tinggi. Salah satu risiko yang
memiliki konsekuensi terbesar dapat ditimbulkan karena adanya kegagalan pada struktur anjungan
lepas pantai. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi serta menghitung bobot risiko dari setiap
faktor yang berpotensi menyebabkan kegagalan pada integritas struktur. Identifikasi faktor risiko
probabilitas kegagalan didapat melalui wawancara dengan personil ahli yang bertanggung jawab
dalam memastikan integritas struktur dari anjungan lepas pantai pada lapangan U yang terletak di
pesisir utara Jawa Timur. Studi literatur penelitian sebelumnya yang membahas risiko pada anjungan
lepas pantai serta standar API RP 2SIM yang menjadi salah satu acuan dalam memastikan integritas
struktur anjungan dengan model fixed platform. Penentuan skala prioritas risiko didapatkan melalui
pengolahan data menggunakan metode AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua
faktor utama probabilitas kegagalan, yaitu karakteristik anjungan dan kondisi saat ini. Berdasarkan
olahan data AHP, faktor yang memberikan kontribusi dalam probabilitas kegagalan paling tinggi
disebabkan oleh kerusakan mekanis (18%), penipisan pada dinding anjungan (17,7%) serta sejarah
dari pemeriksaan (12%).
Kata kunci: Probabilitas Kegagalan, Manajemen Integritas Struktur

ABSTRACT
Operational activities in the upstream oil and gas industry have some of high-risk sources. One of
the risks that has the great consequences can be caused by a failure in the structure of the offshore
fixed platform. The study was conducted to identify and calculate the risk weight of each factor that
has been potential to be the likelihood of failure. Likelihood of failure identification will be obtained
through an interview with expertise that responsible to structure integrity based on previous research
literature studies that discuss risks on offshore platforms as well as API RP 2SIM standards, which
are one of the references in ensuring the integrity of platform structures with fixed platform models.
Determination of risk priority scale is obtained through processing data using the AHP method. The
results of the study show that there are two main factors of failure probability, they are platform
characteristic and the current conditions of platforms. Based on the processing of AHP data, some
factors that contribute to the highest probability of failure were caused by mechanical damage (18%),
remaining wall thickness (17.7%) and history of inspection (12%).
Keyword: Likelihood of Failure, Structural Integrity Management

Subtema: Sain dan Kesehatan
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PENDAHULUAN
Sampai
saat
ini
dunia
pertambangan, khususnya kegiatan hulu
minyak dan gas bumi, masih menjadi
salah satu industri yang menarik. Selain
dapat memberikan keuntungan yang
besar dan dapat memberikan salah satu
sumbangsih terbesar dalam pemasukan
negara, di sisi lain industri ini memiliki
risiko yang tinggi pada kegiatan
operasinya. Kegagalan pada suatu
fasilitas
produksi,
tidak
hanya
mengakibatkan celaka bagi pekerja dan
kerusakan pada peralatan, tetapi juga
dapat memberikan dampak yang buruk
bagi lingkungan. Tidak hanya biaya tak
terduga yang harus dikeluarkan oleh
perusahaan untuk mengatasi kerugian
yang timbul, publisitas dan berita negatif
yang berpengaruh pada reputasi juga
menjadi isu yang harus dihadapi
perusahaan. Risiko merupakan fenomena
yang kompleks yang meliputi fisik,
keuangan, budaya, sosial dan bagi
kebanyakan manajer menganggap risiko
lebih pada suatu kejadian yang tidak
dapat di prediksi yang mungkin terjadi di
kemudian hari dan hasilnya dapat
berpengaruh pada keuntungan dan tujuan
awal [2]. Risiko seringkali diekspresikan
sebagai gabungan probabilitas dan
konsekuensi dari kegagalan yang
digambarkan dalam sebuah risk matrix.
Anjungan lepas pantai merupakan
salah satu sarana pendukung yang
dibutuhkan dalam operasi minyak dan
gas bumi sebagai area kerja untuk
penempatan
peralatan
dan
pengoperasian peralatan [3]. Model
anjungan lepas pantai yang paling sering
digunakan di Indonesia adalah fixed
jacket platform. Dengan tingginya risiko
pada kegiatan operasi hulu migas,
identifikasi setiap faktor yang berpotensi
menyebabkan kegagalan pada struktur
Subtema: Sain dan Kesehatan

anjungan sangat diperlukan. Salah satu
standar yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi risiko dari struktur
anjungan lepas pantai adalah API RP 2
SIM, yang dirilis pada tahun 2014 dengan
tujuan untuk memberikan arahan kepada
pemilik atau operator dan para insinyur
dalam mengimplementasikan sebuah
proses untuk memastikan kehandalan
dari integritas stuktur dari fixed platform
melalui sebuah proses yang dikenal
sebagai Structural Integrity Management
(SIM) [1].
Dalam menentukan risiko dari suatu
kejadian atau peralatan secara spesifik,
diperlukan pengalaman dari para ahli
yang memiliki pengalaman di bidangnya
masing-masing yang bersifat subyektif
dan kualitatif. Analytic Hierarchy Process
(AHP) adalah salah satu metode efektif
yang dapat digunakan dalam menentukan
bobot dari beberapa koefisien, khususnya
untuk permasalahan komplek yang susah
dianalisa
menggunakan
indikator
kuantitatif [4]. AHP merupakan suatu alat
yang diciptakan oleh Thomas L. Saaty
yang berguna untuk pengambilan suatu
keputusan yang dihadapkan oleh
beberapa faktor dengan menyusunnya
kedalam sebuah urutan hirarki. Hirarki
didefinisikan sebagai suatu representasi
dari sebuah permasalahan yang
kompleks dalam suatu struktur bertingkat
dimana tingkat pertama adalah tujuan,
yang diikuti faktor, elemen faktor, sub
elemen faktor, dan seterusnya. Dengan
hirarki, suatu masalah yang kompleks
dapat diuraikan dalam beberapa
kelompok yang kemudia diatur menjadi
suatu hirarki sehingga permasalahan
akan tampak terstruktur dan lebih
sistematis.
Penelitian
mengenai
penentuan skala atau bobot risiko dengan
menggunakan metode AHP sudah cukup
sering dilakukan, salah satunya adalah
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penelitian
yang
dilakukan
oleh
Hamelberg, Sutrisno dan Punuhsingon [5]
yang meneliti risiko kritis pada distribusi
gas dengan mengintegrasikan AHP, risk
management dan analisia SWOT.
Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengidentifikasi setiap faktor
dan elemen faktor yang berpotensi dapat
menyebabkan kegagalan pada anjungan
lepas pantai pada lapangan U yang
berada di pesisir utara Jawa Timur serta
mengetahui seberapa besar risiko yang
dapat ditimbulkan oleh setiap elemen
faktor. Perbedaan karakteristik struktur
anjungan yang disebabkan oleh berbagai
faktor, baik dari kebutuhan akan guna
anjungan,
sisi
ekonomis
serta
karakteristik lingkungan sekitar akan
diidentifikasi melalui wawancara dengan
personil ahli yang bertanggung jawab
atas integritas struktur anjungan lepas
pantai di lapangan U dan kemudian diolah
menggunakan metode AHP untuk
memahami seberapa besar bobot dari
setiap faktor yang dapat menyebabkan
kegagalan pada anjungan yang dikelola.

3.

4.

5.

6.

METODE
Penelitian ini akan dilakukan dengan
menggunakan metode AHP yang mana
datanya
akan
diolah
dengan
menggunakan software Expert Choice 11.
Berikut merupakan langkah-langkah yang
dilakukan dalam penelitian:
1. Melakukan pengumpulan data untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang
dapat menyebabkan kegagalan pada
anjungan lepas pantai dengan tipe
fixed platform berdasarkan studi
literatur dari penelitian yang terdahulu
beserta standar API RP 2SIM.
2. Melakukan wawancara secara
langsung dengan praktisi ahli yang
bertanggung jawab memastikan
integritas struktur dari fasilitas
Subtema: Sain dan Kesehatan

7.

anjungan yang dimiliki perusahaan
untuk memperoleh faktor yang
berpotensi menyebabkan kegagalan
pada struktur sesuai dengan
karakteristik yang ada pada lapangan
U.
Mendefinisikan hasil wawancara
dalam bentuk hirarki AHP yang
diawali oleh tujuan utama, diikuti
dengan faktor penyebab kegagalan
dan elemen faktor dari setiap faktor.
Membuat matriks perbandingan
berpasangan yang menggambarkan
pengaruh dari faktor maupun elemen
faktor terhadap pencapaian tujuan.
Menyebarkan
kuesioner
perbandingan setiap faktor penyebab
kegagalan dengan menggunakan
skala Saaty (1-9) untuk mendapatkan
nilai kepentingan dari setiap faktor
dan elemen faktor terhadap faktor
dan elemen faktor yang lain kepada
beberapa personil ahli di perusahaan.
Mengolah hasil data yang didapatkan
melalui kuesioner ke dalam software
Expert Choice 11. Hasil olahan data
yang pertama akan menunjukkan
bobot prioritas lokal dari setiap faktor
dan elemen faktor sesuai dengan
faktornya.
Menghitung nilai akhir dari tiap
elemen risiko dengan menjumlahkan
bobot lokal elemen risiko dengan
bobot faktor utama. Pada tahapan ini
juga dilakukan penilaian consistency
ratio (CR) untuk memastikan nilai CR
≤ 0,1 untuk memastikan bahwa
tingkat tidak konsisten masingmasing pendapat dapat diterima.

HASIL
Setelah melakukan studi literatur
serta wawancara, didapati bahwa ada
dua faktor utama yang dapat
menimbulkan probabilitas kegagalan
pada anjungan lepas pantai di lapangan
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U, yaitu faktor platform characteristic dan
faktor current condition.

Gambar 1. Hirarki AHP Probabilitas Kegagalan pada Anjungan Lepas Pantai Lapangan U

Kedua faktor ini digunakan
berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Tawekal [6] di tahun 2015
yang membagi probabilitas kegagalan
pada anjungan lepas pantai ke dalam dua
faktor diatas. Faktor karakteristik
merupakan karateristik desain struktur
anjungan yang didalamnya terdiri dari
enam elemen faktor. Tahun desain
adalah elemen faktor yang didasari oleh
edisi standar API RP 2A-WSD yang
digunakan saat pembuatan desain dari
anjungan. API RP 2A-WSD sudah dirilis
sejak tahun 1970-an sebagai panduan
utama dalam desain anjungan lepas
pantai
dan
terus
mengalami
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perkembangan teknologi di setiap
edisinya. Jenis fungsi anjungan
merupakan elemen faktor yang diambil
berdasarkan pengalaman industri yang
menunjukkan bahwa fungsi dari setiap
anjungan memberikan tingkat kerentanan
yang berbeda terhadap setiap kerusakan
yang timbul. Anjungan proses dan
akomodasi
memiliki
probabilitas
kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan anjungan jenis wellhead ataupun
flare. Kaki anjungan merupakan
penopang utama dari anjungan dengan
tipe fixed platform. Semakin banyak kaki,
maka kemampuan anjungan dalam
menahan beban arus yang ditimbulkan
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oleh keadaan laut juga semakin
meningkat. Berdasarkan API, semakin
banyak jumlah kaki anjungan maka
tingkat probabilitas kegagalan yang
diakibatkan akan menurun. Bracing
merupakan struktur yang membantu tiang
utama dalam meningkatkan kekuatan dari
struktur secara keseluruhan. Konfigurasi
dari bracing yang digunakan pada suatu
anjungan memiliki kekuatan yang
berbeda-beda. Bracing dengan bentuk
“X” cenderung memiliki kekuatan yang
lebih jika dibandingkan konfigurasi
bracing dengan bentuk “K” ataupun “H”.
Tiang pancang (pile) didesain dengan
kemampuan untuk menahan beban
sampai dengan batasan tertentu.
Kapasitas dari tiang pancang termasuk
salah satu faktor probabilitas kegagalan
berdasarkan faktor keamanan. Semakin
tinggi nilai safety factor dari kapasitas
tiang pancang maka probabilitas
kegagalan
akan
semakin
kecil.
Pengecoran antara kaki dan tiang
pancang dapat meningkatkan efektivitas
ketebalan dinding kaki yang mana dapat
meningkatkan kapasitas joint dari brace
yang menjadi rangka dari kaki anjungan.
Terdapat perbedaan yang signifikan
dalam teknik pengecoran tiang pancang
dari sebelum dan sesudah API RP 2A
dipekerkenalkan yang berimbas pada
peningkatan kapasitas beban dari struktur
anjungan.
Faktor kondisi merupakan penilaian
yang menunjukkan tingkat probabilitas
kegagalan akibat kerusakan atau
penurunan kekuatan struktur akibat dari
kerusakan seperti kecelakaan, korosi,
dsb. Struktur anjungan rentan mengalami
kerusakan dan degradasi secara mekanis
seiring dengan berjalannya waktu. Jika
anjungan lama tidak mengalami
pemeriksaan,
khususnya
untuk
pemeriksaan major dan komplit, maka
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terdapat probabilitas adanya kerusakan
dan kecacatan yang tidak terdeteksi.
Meskipun secara peraturan Migas
mewajibkan operator untuk melakukan
inspeksi
berbasis
waktu,
ada
kemungkinan kegiatan ini diabaikan
dikarenakan jumlah anjungan yang terlalu
banyak
sehingga
tidak
dapat
terlaksanakan. Elemen faktor korosi
termasuk dalam faktor kondisi dimana
berkurangnya material akibat korosi dapat
diakibatkan dari tidak efektifnya sistem
proteksi katoda yang dapat diamati dari
pembacaan proteksi katoda. Penipisan
pada anoda juga harus diperhitungkan
untuk memperkirakan tingkat korosi yang
diterima oleh struktur. Penurunan
ketebalan dinding pada kaki anjungan
yang biasanya disebabkan oleh korosi
memiliki pengaruh yang besar terhadap
penurunan kekuatan struktur. Ketebalan
nominal
dinding
harus
mempertimbangkan corrosion allowance
pada komponen struktur secara spesifik
tergantung dari lokasi dimana adanya
pengurangan dari ketebalan dinding.
Setiap bangunan yang ada dilepas pantai
tidak akan lepas dari adanya organisme
laut (marine growth) yang menempel
pada struktur. Peningkatan organisme
akan berdampak pada peningkatan
beban lingkungan pada struktur secara
signifikan. Semakin tebal organisme yang
menempel pada kaki jaket maka risiko
probabilitas kegagalan yang ditimbulkan
juga akan semakin meningkat. Elemen
faktor komponen terisi air (flooded
member) dimasukkan karena jika
ditemukan komponen terisi air maka ada
kemungkinan
komponen
yang
bersangkutan mungkin mengalami
kerusakan pada dinding yang diakibatkan
oleh korosi serta adanya kemungkinan
bertumbuhnya organisme laut khususnya
pada anjungan yang dapat menurunkan
kapasitas struktur. Penambahan beban
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pada anjungan seringkali disebabkan
oleh adanya modifikasi maupun
penambahan peralatan. Meskipun setiap
anjungan didesain sedemikian rupa untuk
mampu menerima penambahan adanya
peralatan, baik yang direncanakan,
maupun
tidak,
dengan
adanya
penambahan beban pada anjungan dapat
berpotensi mengurangi kapasitas pondasi
dan berdampak pada meningkatnya
kegagalan pada anjungan.
Setelah mengidentifikasi faktor risiko
beserta elemen faktor yang dapat
menyebabkan kegagalan pada struktur
anjungan, penyebaran kuesioner untuk
menentukan seberapa besar elemen
faktor dapat berdampak pada kegagalan
struktur dari anjungan yang ada di
lapangan U dilakukan. Hasil dari
kuesioner kemudian diolah dengan
menggunakan Expert Choice 11 yang
hasilnya ditunjukkan pada tabel 1.

Faktor / Elemen
Risiko

Faktor / Elemen
Risiko

Bobot
Lokal

B2

Mechanical Damage

0.237

B3

Remaining Wall
Thickness

0.232

B4

Marine Growth

0.067

B5

Seabed Scour

0.058

B6

Flooded Member

0,076

B7

Corrosion

0,104

B8

Platform Load
Change

0,065

Bobot
Lokal

Hasil yang ditunjukkan pada tabel 1
merupakan hasil perbandingan setiap
elemen faktor dalam kelompok masingmasing faktor. Untuk mendapatkan nilai
bobot global, setiap bobot lokal dari
elemen dikalikan dengan bobot lokal dari
setiap faktor. Hasilnya kemudian
diurutkan untuk menunjukkan elemen
mana yang memberikan risikop pengaruh
terbesar pada potensi kegagalan struktur.
Tabel 2. Hasil Pembobotan Risiko

Tabel 1. Faktor dan Elemen Risiko
Kode

Kode

A

Platform
Characteristic

0.333

A1

Design Year

0.102

A2

Type Of Platform

0.092

A3

Number of Leg

0.261

Kode

Risiko

Bobot
Global

B2

Mechanical Damage

0.158

B3

Remaining Wall
Thickness

0.155

A4

Bracing Combination

0.382

A5

Pile Capacity

0.080

A4

Bracing Combination

0.127

A6

Grouted Pile

0.083

B1

Inspection History

0.107

B

Current Condition

0.667

A3

Number of Leg

0.087

B1

Inspection History

0.161

B7

Corrosion

0.069
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Kode

Risiko

Bobot
Global

B6

Flooded Member

0.051

B4

Marine Growth

0.045

B8

Platform Load
Change

0.043

B5

Seabed Scour

0.039

A1

Design Year

0.034

A2

Type Of Platform

0.031

A6

Grouted Pile

0.028

A5

Pile Capacity

0.027

Berdasarkan hasil perhitungan bobot
global yang ditunjukkan pada tabel 2,
didapati bahwa mechanical damage (B2)
menjadi elemen faktor yang paling
memungkinkan dalam mengakibatkan
kegagalan pada struktur anjungan lepas
pantai di lapangan U dengan bobot 0.158,
diikuti oleh remaining wall thickness (B3)
dengan bobot 0.155 dan bracing
combination (A4) dengan bobot 0.127.
Consistency Ratio (CR) menunjukkan
nilai 0.03 dimana memenuhi syarat
konsisten selama nilai CR ≤ 0.1.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
didasari oleh tujuan, dapat disimpulkan
bahwa terdapat dua faktor utama yang
berpotensi menyebabkan kegagalan
pada anjungan lepas pantai di lapangan
U, yaitu faktor platform characteristic
dengan enam elemen faktor dan faktor
current condition dengan delapan faktor
yang juga menjadi faktor dominan dalam
menyebabkan kegagalan pada struktur.
Tiga elemen faktor yang paling berpotensi
dalam menimbulkan kegagalan pada
Subtema: Sain dan Kesehatan

struktur anjungan adalah mechanical
damage (0.158), remaining wall thickness
(0.155) dan bracing combination (0.155).
Hasil penelitian ini kemudian akan
dikembangkan untuk mendapatkan
jadwal dan lingkup inspeksi berbasis
risiko dibawah air (Risk Based
Underwater Inspection – RBUI) yang
dinilai dapat memberikan peningkatan
efisiensi
sumber
daya
dengan
mengintegrasikan metode AHP dan
inspeksi berbasis risiko sesuai dengan
standar API RP-2SIM.
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

PERBANDINGAN DAYA ANTIOKSIDAN EKSTRAK ASETON DAUN
DAN BATANG TURI PUTIH (Sesbania grandiflora) DENGAN METODE
DPPH (diphenilpycrylhydrazil)
Jamilatur Rohmah1*, Nur Rachmi Rachmawati1, Syarifatun Nisak1
Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 1
Email:jamilaturrohmah@umsida.ac.id

ABSTRAK
Indonesia kaya akan tumbuhan yang berpotensi sebagai obat tradisional. Salah satunya
dari famili Fabaceae yang berpotensi sebagai antioksidan alami yaitu tumbuhan turi putih (Sesbania
grandiflora). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan daya antioksidan pada daun
dan batang turi putih. Simplisia daun dan batang turi putih diperoleh dari Mojosari Mojokerto, masingmasing dimaserasi dengan pelarut aseton selama 24 jam. Hasil ekstrak kemudian diuji kualitatif
fitokimia dan KLT (eluen etanol dan etil asetat (4:1)). Selanjutnya diuji daya antioksidan dengan
metode DPPH menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan kontrol yang digunakan yaitu vitamin
C. Data yang diperoleh kemudian dianalisis statistik dengan uji t. Hasil uji fitokimia pada ekstrak
aseton daun dan batang turi putih menunjukkan adanya senyawa alkaloid, flavonoid, saponin,
steroid, triterpenoid, fenolik dan tanin. Hasil uji KLT diperoleh nilai Rf untuk ekstrak aseton daun
sebesar 0,90 dan untuk batang sebesar 0,93 yang diduga keduanya merupakan senyawa tanin. Uji
daya antioksidan ekstrak aseton daun diperoleh hasil konsentrasi 5 ppm sebesar 6,66%, 10 ppm
sebesar 8,51%, 15 ppm sebesar 12,13%, 20 ppm sebesar 20,33% dan 25 ppm sebesar 23,72%.
Sedangkan pada ekstrak aseton batang diperoleh 5 ppm sebesar 7,05%, 10 ppm sebesar 10,50%,
15 ppm sebesar 12,82%, 20 ppm sebesar 20,16%, dan 25 ppm sebesar 24,63%. Hasil daya
antioksidan yang diperoleh tidak berbeda signifikan antara daun dan batang turi putih berdasarkan
hasil uji t (p=0,565), sedangkan daya antioksidan daun turi putih dengan vitamin C dan batang turi
putih dengan vitamin C berdasarkan hasil uji t keduanya menunjukkan ada perbedaan secara
signifikan (p=0,000).
Kata kunci: antioksidan, turi putih (Sesbania grandiflora), uji fitokimia, KLT, DPPH.

ABSTRACT
Indonesia is rich in plants that are potential as traditional medicines. One of them from the
family Fabaceae which has the potential as a natural antioxidant is the white turi plant (Sesbania
grandiflora). This study aims to determine the comparison of antioxidant power in the white turi leaves
and stem. Simplicia leaves and stems of white turi was collected from Mojosari Mojokerto, was
macerated with acetone solvent for 24 hours. The results of the each maceration extract were carried
out by phytochemical qualitative test and TLC (eluent ethanol: ethyl acetate (4: 1)). Furthermore, the
antioxidant potency was tested by DPPH method using UV-Vis spectrophotometry with vitamin C as
a control. Phytochemical test results on acetone leaves and stem extract showed the presence of
alkaloid, flavonoids, saponins, steroids, triterpenoids, phenolics and tannins compounds. The results
of the TLC test were obtained the Rf value for white turi leaves acetone extract of 0.90 and for the
stem of 0.93 which were thought to be tannin compounds both. The antioxidant test of white turi
leaves acetone extract obtained results of 5 ppm concentration of 6.66%, 10 ppm at 8.51%, 15 ppm
at 12.13%, 20 ppm at 20.33% and 25 ppm at 23.72%. Whereas in the white turi stem acetone extract
obtained 5 ppm at 7.05%, 10 ppm at 10.50%, 15 ppm at 12.82%, 20 ppm at 20.16%, and 25 ppm at
24.63%. The results of the antioxidant power obtained were not significantly different between white
Subtema: Sain dan Kesehatan
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turi leaves and stems based on the t test results p=0.565), while the antioxidant power of white turi
leaves with vitamin C and white turi stems with vitamin C based on the results of the t test both
showed a significant difference (p = 0,000).
Keywords: antioxidants, white turi (Sesbania grandiflora), phytochemical test, TLC, DPPH.

PENDAHULUAN
Salah satu tumbuhan yang termasuk
dalam famili Fabaceae adalah turi putih.
Turi putih merupakan tumbuhan yang
sudah tersebar di berbagai daerah tropis
seperti Indonesia dan termasuk tumbuhan
keluarga kacang-kacangan [1]. Tumbuhan
turi atau dikenal dengan nama lain
Sesbania grandiflora merupakan tumbuhan
dari famili Fabaceae yang diketahui
mengandung senyawa fenolik dan hampir
seluruh bagian tumbuhan ini bermanfaat
bagi manusia [2]. Jaringan tumbuhan turi
hampir semua memiliki kandungan
karbohidrat, protein, alkaloid, glikosid, tanin
dan flavonoid [3,12].
Flavonoid merupakan senyawa yang
memiliki aktifitas antioksidan tinggi
sehingga mampu melindungi sel dari
kerusakan DNA dengan membersihkan sel
dari radikal bebas [4,5]. Sedangkan tanin
merupakan senyawa turunan dari flavonoid
yang dapat digunakan sebagai antioksidan.
Antioksidan merupakan senyawa
yang bekerja dengan cara menghambat
reaksi oksidasi molekul lain dan mampu
melindungi tubuh terhadap kerusakan oleh
oksigen reaktif yang ditimbulkan oleh
radikal bebas [6]. Serangan radikal bebas
dapat menyebabkan reaksi berantai yang
kemudian menghasilkan senyawa radikal
baru sehingga dapat menyebabkan
kerusakan dan kematian sel. Dampak yang
diakibatkan dari reaktivitas senyawa radikal
bebas yaitu kanker, penyakit autoimun,
kerusakan sel atau jaringan, dan penyakit
degeneratif [7]. Untuk melindungi tubuh dari
efek radikal bebas maka diperlukan
antioksidan. Karena itu diperlukan
penelitian untuk menemukan sumber
antioksidan lain, terutama yang berasal dari
Subtema: Sain dan Kesehatan

tumbuh-tumbuhan yang dikenal sebagai
antioksidan alami.
Antioksidan alami dapat didapatkan
dari ekstraksi bahan alam seperti
tumbuhan-tumbuhan
yang
memiliki
senyawa polifenol. Sejumlah penelitian
menunjukkan bahwa senyawa polifenol
mempunyai aktivitas antioksidan. Sehingga
antioksidan alami mulai dikembangkan
karena lebih aman untuk dikonsumsi dalam
jangka panjang. Secara toksikologi,
antioksidan alami lebih mudah diserap oleh
tubuh daripada antioksidan sintetik [8].
Penelitian daya antioksidan dari
ekstrak etanol bunga turi merah (Sesbania
grandiflora) secara invitro telah dilakukan
[9]. Daya antioksidan dalam ekstrak etanol
ditentukan secara kualitatif dengan KLT
autografi menggunakan Silika gel F254 dan
secara kuantitatif DPPH 1,1-difenil-2pikrilhidrazil sebagai penangkap radikal
menggunakan spektrofotometri dengan
panjang gelombang 516 nm. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ekstrak
etanol bunga turi merah memiliki daya
antioksidan dengan IC50 (Inhibition
Concentration 50%) sebesar 423,2 ppm
sedangkan vitamin C dengan IC50 sebesar
3,1 ppm. Selain itu, salah satu penelitian
menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah
namnam (Cynometra 2 cauliflora L.) yang
merupakan tumbuhan famili Fabaceae
memiliki aktivitas antioksidan (IC50 sebesar
328,29 ppm) dan antimikroba [10].
Selain itu, penelitian yang sudah
dilakukan menunjukkan bahwa ekstrak
daun turi memiliki khasiat antidiabetik dan
antioksidan [11]. Namun, penelitian
tersebut
memanfaatkan
potensi
antioksidan berdasarkan hasil skrining
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fitokimia
tanpa
mengetahui
daya
antioksidan yang terkandung dalam ekstrak
etanol daun Sesbania grandiflora.
Sehingga perlu dilakukan uji daya
antioksidan pada beberapa bagian
tanaman turi (Sesbania grandiflora) yaitu
pada daun dan batang turi putih dengan
metode DPPH.
METODE
A. Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan yaitu
nampan, ayakan, penggiling, rotary
vacuum evaporator (Buchi), almari
pendingin, bejana kromatografi, plat KLT
SIL G/UV254, pipa kapiler, penggaris, lampu
UV 254 dan 366 nm, neraca analitik,
spektrofotometri UV-Vis (VWR-1600 PC)
dan alat-alat gelas.
Bahan-bahan yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain, daun dan batang
turi putih (Sesbania grandiflora) yang
diperoleh dari kota Mojokerto. Bahanbahan lain terdiri dari bahan kimia yaitu
aseton (teknis), asam askorbat, etil asetat,
etanol, kertas saring, metanol (teknis),
DPPH, besi (III) klorida, asam klorida,
pereaksi mayer, pereaksi wagner, pereaksi
dragendorf, dan magnesium.
B. Prosedur
1. Pembuatan Simplisia
Sampel basah daun dan batang turi
putih dilakukan proses penyortiran dengan
memisahkan dari bahan pengotor.
Dilakukan penimbangan untuk mengetahui
berat sampel basah. Kemudian daun dan
batang turi putih dicuci dengan air bersih,
selanjutnya diletakkan dalam rak berlubang
agar air bekas cucian jatuh ke bawah
sehingga pergantian sirkulasi udara
berlangsung dengan baik. Sampel
dikeringkan dengan cara diangin- anginkan
pada suhu kamar. Pengeringan dilakukan
dengan tujuan mengetahui persen
penguapan air dalam sampel.
Selanjutnya dilakukan sortir kering
Subtema: Sain dan Kesehatan

dengan memilah bagian sampel yang
diinginkan dari bahan pengotor lain.
Setelah dipilah, sampel ditimbang untuk
mengetahui berat kering daun dan batang.
Kemudian
masing-masing
sampel
diserbukkan dan disaring menggunakan
ayakan. Hasil ayakan dimasukkan dalam
wadah bersih, tertutup rapat, terhindar dari
sinar matahari dan sampel dapat digunakan
untuk prosedur selanjutnya.
2. Ekstraksi Maserasi
Serbuk simplisia daun dan batang
turi masing-masing ditimbang sebanyak
800 gram dan dimaserasi dalam 1.600 ml
pelarut aseton (1:2) pada suhu ruang
selama 24 jam dan sesekali dilakukan
pengadukan. Hasil maserasi disaring.
Residu yang diperoleh diremaserasi dan
diulang sebanyak 3 kali maserasi.
Selanjutnya ekstrak encer yang diperoleh
dipekatkan menggunakan rotary vacuum
evaporator pada suhu pemanasan di
bawah 55 ̊C dan diperoleh ekstrak pekat.
Kemudian dilakukan uji kualitatif fitokimia
dan uji kuantitatif tanin dengan KLT serta uji
daya antioksidan untuk masing-masing
ekstrak.
3. Uji Kualitatif Fitokimia
a. Tanin (Pereaksi FeCl3)
Ekstrak aseton daun dan batang turi
putih masing-masing sebanyak 1 ml dan
dipanaskan selama beberapa menit.
Kemudian ditambahkan beberapa tetes
FeCl3 1%. Terbentuknya warna coklat
kehijauan
atau
ungu
kehitaman
menunjukkan adanya tanin.
b. Alkaloid
Masing-masing sebanyak 1 mL
ekstrak ditambahakan kloroform dan NH3.
Lalu dipanaskan di atas penangas air.
Ditambahkan 1 tetes H2SO4 pada masingmasing tabung reaksi. Tabung pertama
ditambahkan pereaksi Mayer. Tabung
kedua ditambah pereaksi wegner.
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Sedangkan tabung ketiga ditambahkan
pereaksi Dragendroff. Tabung pertama
terbentuk endapan putih, tabung kedua
terbentuk endapan jingga dan cokelat di
tabung ketiga menunjukkan adanya
alkaloid (Farnsworth, 1966).
c. Flavonoid
Masing-masing sebanyak 1 ml
ekstrak ditambahkan ke dalam 3 ml etanol
70% kemudian dikocok, dipanaskan dan
dikocok kembali. Lalu disaring dan diambil
filtratnya. Filtrat ditambahkan serbuk Mg
sebanyak 0,1 gram dan 3 tetes HCl pekat.
Apabila terbentuk warna merah bata pada
sampel menunjukkan adanya senyawa
flavonoid (Prameswari, dkk., 2014).
d. Saponin
Masing-masing sebanyak 1 ml
ekstrak ditambah 10 ml aquades dan
didihkan dalam penangas air. Kemudian
campuran tersebut dikocok dan dibiarkan
15 menit. Terbentuknya busa yang stabil
menunjukkan adanya senyawa saponin.
e. Steroid
Sampel 1 ml masing-masing
ditambahkan 3 ml etanol 70% dan 2 ml
H2SO4 pekat dan CH3COOH. Terbentuknya
warna ungu kebiruan atau kehijauan
menunjukkan adanya steroid dalam
sampel.
f. Triterpenoid (Uji LiebermannBurchard)
Ekstrak maserasi sebanyak 1 ml
masing-masing ditambahkan 2 ml
kloroform dan 3 ml H2SO4 pekat. Apabila
sampel mengandung terpenoid maka
reaksi positif ditandai dengan terbentuknya
warna merah kecoklatan.
g. Fenolik
Sebanyak 1 ml sampel ditambahkan
NaCl 1% dan gelatin 10%. Jika terbentuk
endapan putih maka positif mengandung
fenolik.
4. Uji KLT
Hasil ekstraksi maserasi ditotolkan
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pada plat KLT GF254 dengan ukuran tinggi
10 cm dan lebar 3 cm menggunakan pipa
kapiler 1 cm dari tepi bawah plat KLT,
kemudian dibiarkan kering. Plat KLT
selanjutnya ditempatkan pada bejana
kromatografi yang berisi eluen etanol : etil
asetat (4:1). Setelah dielusi sampai garis
batas plat KLT dikeluarkan dari bejana dan
dikeringkan, bercak diamati dengan sinar
ultraviolet pada panjang gelombang 366
nm. Jarak bercak dari titik penotolan yang
diperkirkan senyawa tanin diukur dan
dicatat sehingga dihasilkan harga Rf
bercak.
5. Penentuan Panjang Gelombang
Maksimum
Pembuatan larutan DPPH kadar 40
ppm yaitu dengan menimbang 0,004 gram
kristal DPPH dalam labu ukur 100 mL.
Larutan dituang pada beaker glass
kemudian dimasukkan dalam cuvet.
Selanjutnya larutan dibaca dengan alat
spektrofotometri UV-Vis pada panjang
gelombang 511-517 nm. Panjang
gelombang dengan nilai absorbansi
tertinggi merupakan panjang gelombang
maksimum.
6. Pembuatan Kurva Standar
Pembuatan larutan untuk kurva
standar yaitu dengan cara menimbang 10
mg kristal DPPH dalam metanol pada labu
ukur 100 ml sehingga diperoleh kadar 100
ppm. Selanjutnya dibuat variasi konsentrasi
dari larutan stok sebesar 5, 10, 15, 20, dan
25 ppm. Kemudian masing-masing larutan
diukur absorbansinya pada panjang
gelombang
maksimum
dengan
spektrofotometri UV-Vis.
7. Daya Antioksidan Metode DPPH
dengan Spektrofotometri UV-Vis
Sebanyak 0,01 gram hasil ekstraksi
diencerkan dengan 100 mL metanol dalam
labu ukur. Pembuatan larutan DPPH hingga
kadarnya 40 ppm dilakukan dengan 0,004
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gram kristal DPPH dalam 100 mL labu ukur.
Setelah pembuatan larutan DPPH, 3 mL
sampel
dengan
berbagai
variasi
konsentrasi masing-masing ditambahkan
dengan 3 mL larutan DPPH 40 ppm
kemudian diinkubasi selama 30 menit pada
suhu ruang. Kemudian dipindahkan ke
dalam kuvet dan diukur absorbansinya
pada panjang gelombang maksimum yakni
516 nm. Kemudian membuat larutan
pembanding menggunakan asam askorbat
(variasi konsentrasi 5, 10, 15, 20, dan 25
ppm). Pembacaan nilai absorbansi asam
askorbat
dilakukan
sama
seperti

pembacaan nilai absorbansi untuk sampel.
HASIL
A. Pembuatan Simplisia
Pembuatan simplisia daun dan
batang turi putih (Sesbania grandiflora)
dilakukan melalui proses sortasi awal,
pencucian sampel daun dan batang,
pengeringan dan penyerbukan sampel.
Pada proses ini didapatkan hasil berat
basah, berat kering dan berat serbuk
sampel daun dan batang turi putih yang
selanjutnya disebut sebagai simplisia yaitu
sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil berat sampel daun dan batang turi putih (Sesbania grandiflora)

Parameter
Berat basah
Berat kering
Berat serbuk

Daun
3500
1750
800

Berdasarkan pada Tabel 1
didapatkan hasil berat sampel basah daun
dan batang turi putih masing-masing
sebesar 3500 gram dan berat sampel
kering 1750 gram untuk daun dan 1200
gram untuk batang. Pada sampel kering
daun dan batang turi putih mengalami
penyusutan berturut-turut sebesar 50% dan
34,29%. Penyusutan terjadi karena adanya
proses penguapan kadar air selama proses
pengeringan. Proses penguapan kadar air
berfungsi untuk menjaga kualitas ekstrak
agar
terhindar
dari
pertumbuhan
jamur/mikroba sehingga simplisia tidak
mudah busuk [13].
B. Ekstraksi Maserasi
Ekstraksi maserasi dilakukan untuk
menarik keluar zat-zat atau senyawa aktif
yang terkandung dalam sampel. Proses
maserasi dilakukan tanpa pemanasan guna
mencegah terjadinya kerusakan atau
kehilangan senyawa aktif yang terkandung
dalam sampel. Prinsip dari ekstraksi
maserasi yaitu memisahkan suatu senyawa
Subtema: Sain dan Kesehatan

Berat (gram)
Batang
3500
1200
800
yang
terkandung
dalam
sampel
menggunakan pelarut tertentu [14].
Pelarut yang digunakan pada
proses maserasi ekstrak daun dan batang
turi putih (Sesbania grandiflora) yaitu
menggunakan pelarut aseton dengan
perbandingan pelarut dan sampel yaitu 1:2.
Serbuk daun dan batang turi putih masingmasing sebanyak 800 gram dimaserasi
dalam 1600 ml pelarut aseton. Tujuan
pemilihan menggunakan pelarut aseton
yaitu untuk mendapatkan hasil ekstrak
termasuk senyawa tanin secara maksimal.
Penggunaan serbuk dalam proses
maserasi bertujuan untuk mempermudah
pelarut menembus dinding sel dan masuk
ke rongga sel yang mengandung senyawa
aktif. Sehingga zat aktif yang terkandung
dalam sampel akan larut karena adanya
perbedaan konsentrasi atau tekanan di luar
dan di dalam sel, sehingga larutan yang
terpekat akan didesak ke luar. Maka dalam
peristiwa tersebut terjadi keseimbangan
konsentasi larutan antara larutan yang
berada di luar dan di dalam sel [15].
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Struktur dari senyawa tanin tersusun atas
atom-atom yang berbeda, tanin memiliki
gugus hidroksil lebih dari satu. Tanin
memiliki sifat polar sehingga harus
dilarutkan dengan pelarut yang juga bersifat
polar. Tanin dapat membentuk kompleks
dengan protein, pemilihan pelarut aseton ini
juga dapat meminimalkan interaksi antara
tanin dengan potein, sehingga senyawa
tanin dapat terekstrak secara maksimal
[16].
Proses maserasi dilakukan selama
24 jam disertai dengan pengadukan, residu
yang diperoleh kemudian diremaserasi

sebanyak 3 kali perendaman. Dilakukannya
pengulangan sebanyak 3 kali bertujuan
untuk mendapatkan hasil ekstrak lebih
banyak dan mendapatkan senyawa tanin
secara
optimal.
Kemudian
tahap
selanjutnya yaitu dilakukan proses
penyaringan dari hasil maserasi. Filtrat
yang diperoleh dari proses penyaringan
dipekatkan menggunakan rotary vacuum
evaporator pada suhu 55oC. Proses
pemekatan bertujuan untuk menguapkan
pelarut dan mengurangi kadar air sehingga
didapatkan hasil ekstrak yang pekat
sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan ekstrak pekat daun dan batang turi putih (Sesbania grandiflora)

Hasil

Parameter

Daun
800 gram
20,0510 gram
2,506 %

Serbuk simplisia
Ekstrak pekat
Rendemen

Hasil
esktraksi
didapatkan
prosentase rendemen daun dan batang turi
putih masing-masing sebesar 2,506% dan
7,012%. Rendemen merupakan persentasi
untuk bagian yang dapat diekstrak dari
bahan mentah dan berfungsi untuk
mengetahui nilai ekonomis suatu produk
atau bahan yang digunakan. Apabila nilai
rendemen sampel yang diperoleh semakin
tinggi, maka menunjukkan semakin tinggi
pula nilai ekonomis suatu produk atau
bahan yang digunakan [17]. Hasil ekstrak
pekat daun dan batang turi putih (Sesbania
grandiflora) yang didapatkan selanjutnya
dilakukan pengujian fitokimia dan KLT.

Batang
800 gram
56,1000 gram
7,012 %

C. Uji Kualitatif Fitokimia
Uji fitokimia merupakan uji kualitatif
yang digunakan untuk mengidentifikasi
senyawa aktif atau senyawa metabolit
sekunder yang terkandung dalam suatu
bahan. Salah satu syarat uji fitokimia yaitu
menggunakan pereaksi yang sesuai
dengan golongan senyawa yang akan
diidentifikasi [18]. Pengujian fitokimia pada
suatu bahan meliputi tujuh parameter yaitu
uji alkaloid, flavonoid, saponin, steroid,
triterpenoid, fenolik, dan tanin. Hasil uji
fitokimia ekstrak aseton daun dan batang
turi putih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil uji fitokimia ekstrak aseton daun dan batang turi putih

Uji Fitokimia
Alkaloid
Flavonoid
Saponin
Steroid

Pereaksi

Hasil (terbentuknya)

Mayer
Wagner
Dragendorf
Mg + HCl pekat + etanol
Libermann-Burchard

Endapan jingga
Endapan coklat
Endapan putih
Warna merah
Adanya busa stabil
Ungu ke biru/hijau

Subtema: Sain dan Kesehatan

Kesimpulan (+) / (-)
Daun
Batang
+
+
+
+
+
+++
++
+++
+++
+++
+
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Triterpenoid
Kloroform+H2SO4 pekat
Merah kecoklatan
Fenolik
NaCl 10% + Gelatin 1%
Endapan putih
Tanin
FeCl3 1%
Ungu kehitaman
Keterangan: (+) rendah, (++) sedang, (+++) tinggi, (-) tidak ada.
Berdasarkan hasil uji fitokimia,
ektrak aseton daun dan batang turi putih
mengandung senyawa alkaloid, flavonoid,
saponin, steroid, triterpenoid, fenolik, dan
tanin. Namun intensitas uji yang dihasilkan
menunjukkan perbedaan kandungan
senyawa metabolit sekunder pada daun
dan batang turi putih. Hal ini disebabkan
karena senyawa metabolit sekunder yang
ada pada tumbuhan terdistribusi dengan
kadar yang berbeda pada setiap organ.
Senyawa yang sama ataupun kelompok
senyawa yang sama dimungkinkan untuk
disintesis atau ditimbun pada organ yang
berbeda. Kadar senyawa metabolit
sekunder
yang
berbeda
akan
mempengaruhi aktivitas antioksidannya.
D. Uji KLT
Uji
kromatografi
lapis
tipis
merupakan uji yang dilakukan untuk
memisahkan suatu senyawa berdasarkan
perbedaan dua fase, yaitu fase diam dan
fase gerak [29]. Fase gerak yang
digunakan yaitu campuran etanol dengan
etil asetat dengan perbandingan 4:1.
Bercak noda yang dihasilkan kemudian
diamati menggunakan sinar UV pada
panjang gelombang 366 nm. Hasil uji KLT
menunjukkan pada plat nampak terlihat
berfluoresensi di bawah sinar UV pada
panjang gelombang 366 nm dengan warna
merah keunguan ekstrak aseton daun turi
putih sedangkan pada ekstrak aseton
batang turi putih (Sesbania grandiflora)
bercak noda berwarna biru.

Subtema: Sain dan Kesehatan

(a)

+++
++
+++

+++
+++
+++

(b)

Gambar 1. Pengamatan bercak noda di
bawah sinar UV 366 nm, (a) esktrak aseton
daun turi putih, (b) ekstrak aseton batang turi
putih.

Perbedaan warna bercak noda yang
dihasilkan antara ekstrak daun dan batang
turi dikarenakan dalam satu tanaman dapat
mengandung jenis senyawa tanin yang
bermacam-macam [19]. Hasil uji KLT
diperoleh nilai Rf untuk ekstrak aseton
daun sebesar 0,90 dan untuk batang
sebesar 0,93 yang diduga keduanya
merupakan senyawa tanin. Hal ini
diperkuat dengan nilai Rf literatur yang
menunjukkan bahwa nilai Rf tanin yaitu
0,68; 0,81 dan 0,96 [20].
E. Penentuan Panjang Gelombang
Maksimum
Panjang gelombang maksimum
ditentukan untuk mengetahui serapan
tertinggi pada panjang gelombang tertentu
dan digunakan untuk pengukuran sampel
agar kepekaannya lebih maksimal [21].
Penentuan panjang gelombang maksimum
dilakukan pada rentang antara 511-517 nm
menggunakan spektrofotometer UV-Vis
(VWR-1600 PC).
Berdasarkan tabel 4 didapatkan
panjang gelombang maksimum yaitu pada
516 nm yang selanjutnya digunakan untuk
pengukuran larutan standar, pembanding
dan sampel. Hal ini selaras dengan
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penelitian yang sudah dilakukan bahwa
penentuan panjang gelombang maksimum
antioksidan diperoleh pada 516 nm [20].

F. Kurva Standar
Pembuatan kurva standar dilakukan
dengan cara membuat larutan induk DPPH
100 ppm yang kemudian divariasikan
sebanyak 5 variasi konsentrasi yaitu 5, 10,
15, 20, dan 25 ppm. Kemudian masingmasing larutan diukur nilai absorbansinya
pada panjang gelombang 516 nm
menggunakan spektrofotometer UV-Vis
(VWR-1600 PC).

Tabel 4. Penentuan panjang gelombang
maksimum

 (nm)
511
512
513
514
515
516
517

Absorbansi
0.480
0,483
0,485
0,488
0,490
0,492
0,491

Absorbansi

0.59
0.585
y = 0.001x + 0.564
R² = 0.9965

0.58
0.575
0.57

absorbansi

0.565
0

10

20

30

konsentrasi (ppm)

Linear
(absorbansi)

Gambar 2. Kurva Standar

Berdasarkan kurva di atas diperoleh
persamaan regresi linear (y) = 0,001x +
0,564 dengan nilai R2 = 0,996. Persamaan
regresi linear digunakan untuk menghitung
prosentase daya antioksidan sedangkan
nilai R menunjukkan semakin mendekati 1
maka kurva atau absorban semakin linear
[22].
G. Daya Antioksidan Ekstrak Aseton
Daun dan Batang Turi Putih
(Sesbania grandiflora)
Pengukuran daya antioksidan
ditentukan dengan metode DPPH
(diphenilpycrylhydrazil) sebagai radikal
bebas yang bereaksi dengan seyawa yang
berperan sebagai antioksidan. Uji daya
antioksidan dilakukan pada panjang
gelombang 516 nm dengan zat uji yang
digunakan adalah ekstrak aseton daun dan
Subtema: Sain dan Kesehatan

batang turi putih (Sesbania grandiflora)
sebagai sampel dan asam askorbat
sebagai pembanding. Larutan blanko yang
digunakan adalah larutan DPPH 40 ppm.
Pemilihan metode DPPH disebabkan
karena metode DPPH adalah metode yang
sederhana,
cepat,
mudah,
dan
membutuhkan sampel yang sedikit dalam
waktu yang singkat [23]. DPPH berfungsi
sebagai radikal bebas yang akan bereaksi
dengan senyawa yang berperan sebagai
antioksidan dan membentuk DPPH-H.
Senyawa yang berpotensi sebagai
antioksidan akan mendonorkan atom
hidrogen kepada radikal DPPH untuk
melengkapi kekurangan elektron dan
membentuk radikal antioksidan yang lebih
stabil [13]. Perubahan warna DPPH dari
violet menjadi kuning diikuti penurunan
serapan pada panjang gelombang
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maksimum (516 nm) menunjukkan adanya
aktivitas antioksidan yang dapat dilihat dari
% Daya antioksidan =

% peredaman [6]. yang dihitung dengan
menggunakan rumus:

Abs standar−Abs sampel
Abs standar

Hasil pada Tabel 5 menunjukkan
prosentase daya antioksidan asam
askorbat lebih tinggi daripada prosentase
daya antioksidan sampel (ekstrak aseton
daun dan batang turi putih (Sesbania
grandiflora)). Namun nilai prosentase
daya antioksidan sampel dan asam
askorbat mengalami kenaikan dengan
semakin tingginya konsentrasi. Hal
tersebut dikarenakan semakin tingginya
konsentrasi yang digunakan maka
semakin banyak pula senyawa tanin yang
mendonorkan atom H pada radikal bebas

(1)

x 100%

DPPH yang kemudian membentuk
senyawa DPPH-H yang lebih stabil.
Semakin banyak senyawa DPPH yang
terstabilkan oleh senyawa tanin, maka
semakin rendah intensitas warnanya
sehingga nilai absorbansi yang dihasilkan
semakin menurun. Apabila nilai
absorbansi yang dihasilkan rendah, maka
nilai persen daya antioksidannya semakin
tinggi [13]. Semakin besar nilai
prosentase daya antioksidan maka
semakin berpotensi sebagai antioksidan.

Tabel 5. Nilai % daya antioksidan masing-masing zat uji

Sampel
Ekstrak aseton daun turi
putih (Sesbania
grandiflora)

Ekstrak aseton batang turi
putih (Sesbania
grandiflora)

Asam askorbat

Variasi
konsentrasi
(ppm)
5
10
15
20
25
5
10
15
20
25
5
10
15
20
25

% daya antioksidan
P1

P2

P3

6,61%
11,52%
12,88%
20,67%
21,02%
4,40%
15,25%
8,98%
21,01%
26,27%
47,28%
65,25%
69,49%
71,86%
73,72%

9,15%
9,83%
15,08%
21,18%
23,89%
10,16%
10,33%
15,42%
20,50%
25,08%
46,77%
64,06%
70,16%
71,18%
73,22%

4,23%
4,19%
12,37%
19,15%
22,88%
6,61%
5,93%
14,06%
18,98%
22,54%
45,93%
64,91%
67,96%
71,01%
73,72%

Rata-rata
6,66%
8,51%
12,13%
20,33%
23,72%
7,05%
10,50%
12,82%
20,16%
24,63%
46,66%
64,74%
69,20%
71,35%
73,55%

Tabel 6. Nilai IC50 masing-masing zat uji

Zat uji
Ekstrak aseton daun turi putih (Sesbania
grandiflora)
Subtema: Sain dan Kesehatan

P1
61,6983

Nilai IC50 (ppm)
P2
P3
56,8291

51,1847

IC50
Rata-rata
56,5707
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Ekstrak aseton batang turi putih (Sesbania
grandiflora)
Asam askorbat
Asam askorbat atau vitamin C
mempunyai daya antioksidan yang sangat
kuat. Hal tersebut dikarenakan sifat vitamin
C yang lebih stabil. Struktur vitamin C yang
lebih stabil dapat mendonorkan dua atom
hidrogen kepada radikal bebas DPPH dan
akan membentuk radikal L-askorbil yang
stabil [13]. Tanin mempunyai daya
antioksidan yang cukup kuat karena
dipengaruhi oleh kestabilan strukturnya.
Senyawa tanin termasuk ke dalam
senyawa golongan flavonoid yang
merupakan senyawa pereduksi yang baik
dan dapat menghambat reaksi oksidasi
dengan baik. Senyawa tanin akan
mendonorkan atom H sebagai peredam
radikal bebas DPPH, sehingga terjadi
penstabilan radikal senyawa tanin.
Kestabilan struktur tanin juga dapat
disebabkan oleh kedudukan gugus hidroksi
pada posisi orto, yakni gugus -OH yang
terikat pada atom C nomor 3 dan nomor 4
dalam cincin B. Struktur orthohidroksil
meningkatkan
aktifitas
antioksidatif
senyawa tanin [24].
Kemampuan suatu senyawa atau
ekstrak untuk menghambat reaksi oksidasi
yang dapat dinyatakan dengan persen
peredaman atau penghambatan disebut
dengan aktivitas antioksidan. Parameter
yang dipakai untuk menunjukkan aktivitas
antioksidan adalah harga konsentrasi
efisien atau efficient concentration (EC50)
atau inhibition concentration (IC50) yaitu
konsentrasi suatu zat antioksidan yang
dapat menyebabkan 50% DPPH
kehilangan
karakter
radikal
atau
konsentrasi suatu zat antioksidan yang
memberikan % penghambatan 50%. Zat
yang mempunyai aktivitas antioksidan
tinggi, akan mempunyai harga EC50 atau
IC50 yang rendah [25].
Subtema: Sain dan Kesehatan

50,1728

57,1186

55,4909

54,2608

1,9515

2,4291

3,0772

2,4859

Hasil aktivitas antioksidan dengan
metode DPPH terlihat pada Tabel 6,
menunjukkan bahwa asam askorbat
mempunyai aktivitas antioksidan lebih
tinggi dengan IC50 2,4859 ppm dibanding
ekstrak daun turi putih dengan IC50
56,5707 ppm dan ekstrak batang turi putih
dengan IC50 54,2608 ppm. Namun nilai IC50
ekstrak batang sedikit lebih tinggi
dibandingkan pada ekstrak daun. Hal ini
disebabkan oleh adanya distribusi
senyawa metabolit sekunder pada batang
dan daun turi putih dengan kadar yang
berbeda. Senyawa yang sama ataupun
kelompok
senyawa
yang
sama
dimungkinkan untuk disintesis atau
ditimbun pada organ yang berbeda.
Sehingga kadar senyawa metabolit
sekunder yang berbeda akan dapat
mempengaruhi aktivitas antioksidannya.
Hal ini didukung oleh beberapa
penelitian
yang
sudah
dilakukan
diantaranya adalah golongan senyawa
yang memiliki aktivitas antioksidan pada
beberapa bagian tanaman kayu manis
(Cinnamomum burmani) yang tersebar
pada daun muda, daun dewasa, daun tua,
kulit ranting, kulit dahan, dan kulit batang
dengan nilai IC50 masing-masing berturutturut adalah 111, 94, 90, 49, 53, dan 84
ppm [26]. Selain itu aktivitas antioksidan
pada tumbuhan Rosmarinus officinalis
yaitu golongan polifenol (rosmarinic acid)
yang tersebar pada daun, bunga, dan
batang. Konsentrasi tinggi pada daun
berada pada tahap perkembangan awal
(young stage) [27]. Serta aktivitas
antioksidan
pada
tumbuhan
Mesembryanthemum edule L. dilaporkan
yang tertinggi terdapat pada batang, diikuti
oleh daun dan akar. Kandungan polifenol
tertinggi ditemukan pada batang dan daun
[28]. Hal tersebut menunjukkan bahwa
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perbedaan kadar senyawa metabolit
sekunder yang berperan sebagai
antioksidan pada setiap organ akan
mempengaruhi aktivitas antioksidannya.
Begitupun halnya pada daun dan batang
turi putih, akan mempengaruhi aktivitas
antioksidannya.
Data yang diperoleh selanjutnya
diolah menggunakan SPSS dengan
analisa statistik uji t pada taraf
kepercayaan 95% atau signifikasi 0,050.
Hasil uji t antara IC50 ekstrak aseton daun
dan batang turi putih diperoleh nilai F
hitung = 0,216 dengan p = 0,666 (>0,050),
maka tidak ada perbedaan varians pada
data IC50 ekstrak aseton daun dan batang
turi putih atau kedua varian sama (data
equal/homogen). Dan diperoleh nilai t
hitung = 0,626 dengan p = 0,565 (>0,050),
maka H0 diterima atau kedua data tidak ada
perbedaan yang signifikan.
Sedangkan hasil uji t antara IC50
ekstrak aseton daun turi putih dengan
asam askorbat diperoleh nilai F hitung =
3,636 dengan p = 0,129 (>0,050), maka
maka tidak ada perbedaan varians pada
data IC50 ekstrak aseton daun turi putih
dengan asam askorbat atau kedua varian
sama (data equal/homogen). Dan
diperoleh nilai t hitung = 17,702 dengan p
= 0,000 (<0,050), maka H0 ditolak atau
kedua nilai IC50 daun turi dan asam
askorbat ada perbedaan yang signifikan.
Serta hasil uji t antara IC50 ekstrak
aseton batang turi putih dengan asam
askorbat diperoleh nilai F hitung = 7,614
dengan p = 0,051 (>0,050), maka maka
maka tidak ada perbedaan varians pada
data IC50 ekstrak aseton batang turi putih
dengan asam askorbat atau kedua varian
sama (data equal/homogen). Dan
diperoleh nilai t hitung = 24,393 dengan p
= 0,000 (<0,050), maka H0 ditolak atau
kedua nilai IC50 daun turi dan asam
askorbat ada perbedaan yang signifikan.
Aktivitas
antioksidan
secara
keseluruhan, untuk ekstrak aseton daun
Subtema: Sain dan Kesehatan

dan batang turi putih masih di bawah
aktivitas antioksidan asam askorbat, akan
tetapi kedua ekstrak memiliki aktivitas
antioksidan yang kuat terhadap radikal
DPPH karena IC50nya <100. Dengan
pertimbangan tersebut maka, ekstrak
ekstrak aseton daun dan batang turi putih
potensial untuk dikembangkan sebagai
antioksidan alami.
SIMPULAN
Ekstrak aseton daun dan batang turi
putih (Sesbania grandiflora) memiliki
aktivitas antioksidan yang kuat terhadap
radikal DPPH dengan nilai IC50 masingmasing sebesar 56,5707 ppm dan 54,2608
ppm. Ekstrak aseton daun dan batang turi
putih (Sesbania grandiflora) mempunyai
aktivitas antioksidan yang tidak berbeda
secara signifikan tetapi jika aktivitas
antioksidan kedua ekstrak dibandingkan
dengan aktivitas antioksidan asam
askorbat menunjukkan perbedaan yang
signifikan.
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Artikel Ilmiah (Hasil Penelitian)

PENGARUH METODE LATIHAN INTERVAL TRAINING 3000 METER
TERHADAP PENINGKATAN VO2MAX PADA ANGGOTA UKM
SEPAKTAKRAW UNIPA SURABAYA
Moh. Hanafi
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
hanafi.takraw42@gmail.com
ABSTRAK
Sukadiyanto (2011 : 60) daya tahan adalah untuk meningkatkan olahragawan agar dapat
mengatasi kelelahan dalam aktifitas kerja berlangsung faktor yang berpengaruhan terhadap daya
tahan adalah kemampuan maksimal dalam memenuhi konsumsi oksigen atau yang dikenal dengan
VO2 max oleh karenanya seorang olahragawan yang memiliki VO2 max yang baik akan
mepengaruhi kualitas komponen biomotorik lainya.
Dalam penelitian ini menggunakan metode true experimental design (pretest – posttest control
group design). Hasil penelitian Latihan interval training 3000 meter dibagi menjadi dua kelompok
satu kelompok kontrol dan satu lagi kelompok eksperimen dari aktivitas tersebut bahwa dari data
diskriptif diatas terdapat rata-rata pre tes VO2MAX sebesar 4.9000 dengan diberikan treatment
sehingga postesnya meningkat dengan rata – rata 5.4200. Dari tabel di atas terdapat Vo2 max
pengaruh yang signifikan terhadap latihan interval training 3000 meter, dilihat bahwa sig 0.034 lebih
kecil dari 0.05. artinya latihan Interval training bagus digunakan dalam meningkatkan daya tahan
cardiovasculer atau istilah kerennya VO2max (Volume Oxigen Maximal). Latihan interval training
tidak hanya bagus di gunakan untuk cabang olahraga sepaktakraw melainkan bisa digunakan untuk
semua cabang olahraga dimana untuk meningkatkan VO2MAX. Dari hasil penelitian ini menyatakan
bahwa variasi latihan menggukanan latihan interval training mampu memberikan sumbangan yang
positif dalam peningkatan daya tahan cardiovasculer atau VO2max.
Kata Kunci: Interval Training, Vo2MAX, Sepaktakraw.

ABSTRACT
Sukadiyanto (2011: 60) endurance is to increase sportsmen in order to overcome fatigue in
work activities. The factors that influence resistance are maximum ability to fulfill oxygen
consumption, known as VO2 max, so a sportsman who has good VO2 max will affect the quality of
other biomotor components. Sepaktakraw sports with an active play and require a long time, so it is
very necessary to have good VO2 max.
In this study using the true experimental design method (pretest - posttest control group
design). In this design an experimental group and a control group were formed, before the experiment
the two groups were studied to obtain quantitative data to compare them. Then given the
experimental variable to the experimental group but not to the control group. After conducting the
experiment, observations and measurements were held again to see the changes that occurred on
the influence of the experimental variables. In this design the two groups were given different
treatments so that they could be seen whether there were significant changes or not.
The results of the 3000 meter interval training exercise were divided into two groups of one
control group and another experimental group of these activities that from the descriptive data above
there was an average pre VO2MAX test of 4.9000 with treatment given so that the posttest increased
with an average of 5.4200. From the table above, there is a significant effect of Vo2 max on the 3000
Subtema: Sain dan Kesehatan
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meter interval training exercise, seen that it is 0.034 smaller than 0.05. meaning that training

interval training is good for increasing cardiovascular endurance or the term VO2max
(Volume Oxygen Maximum). Interval training exercises are not only good for sepaktakraw
sports but can be used for all sports where to increase VO2MAX. The results of this study
state that variations in exercise using interval training exercises are able to contribute
positively to increased cardiovascular endurance or VO2max.
Keywords: Interval Training, Vo2MAX, Sepaktakraw
PENDAHULUAN
Perkembangan dunia olahraga
dewasa ini semakin berkembang,bila kita
tidak ingin ketinggalan berarti kita harus
melakukan penyesuaian dan percepatan
terhadap kemajuan IPTEK tersebut.
Dunia kepelatihan dewasa ini mengalami
peningkatan yang signifikan, hasil-hasil
riset tentang metode dan model
kepelatiham terbaru terus saja di
temukan. Namun demikian dalam upaya
memajukan prestasi olahraga tidak
semata – mata hanya melalui ilmu
kepelatihan saja tetapi banyak disiplin
ilmu penunjang yang kontribusinya
terhadap capaian prestasi sangat
signifikan. Katakan sport coaching, sport
physiology, sport physiology, sport
medicine, sport philosophy, sport
sociologi, sport management, test and
measurement, dan lain sebagainya.
Secara umum semua cabang
olahraga membutuhkan kondisi fisik yang
prima, misalnya cabang olahrga
sepaktakraw. Di diperlukan, peningkatan
dan penjagaan kualitas kondisi fisik
Pemain dapat ditempuh dengan
perencanaan
priodesasi
latihan
pembinaan fisik umum dan pembinaan
fisik khusus. (Kemenpora, 2007:109)
Seorang atlet yang memanfaatkan
periodesasi dalam proses latihannya
maka:
Subtema: Sain dan Kesehatan

1. Mendapatkan puncak prestasi pada
saat yang tepat (ideal moment).
2. Mencapai efek latihan yang optimal.
3. Proses latihan menjadi lebih objektif.
Selain itu pula untuk mencapai
prestasi yang optimal cabang pada
olahraga sepaktakraw harus memiliki
keterampilan teknik yang baik dan
kualitas fisik baik pula dan aktifitas
olahraga, senada dengan (Kemenpora,
2007:2) Secara fisik umum, tujuan
latihan
teknik
dasar
adalah
membangun
kemampuan
gerak
keterampilan dasar dalam kordinasi
yang baik dan benar. Perkembangan
fisik atlet memerlukan pengembangan
fisik secara menyeluruh (multilateral),
berupa kebugaran (fitness) sebagai
dasar pengembangan aspek lainnya
yang diperlukan untuk mendukung
prestasinya. Sedangkan secara fisik
khusus, memerlukan perkembangan
fisik yang sesuai cabang olahraga
sepaktakraw.
Senada dengan dengan pendapat
tersebut diatas, Hakim (2007)
Pembinaan kondisi fisik umum dan
khusus, perlu dilatih dan dikembangkan
dengan optimal untuk mencapai
prestasi tertinggi. Komponen fisik yang
dominan dalam cabang olahraga sepak
takraw adalah, daya tahan, kekuatan,
kelincahan, kecepatan, dan power dari
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beberapa
komponen
tersebut
komponen daya tahan yang paling
dominan dalam melakukan aktifitas fisik
cabang olahrga sepaktakraw.
Sukadiyanto ( 2011 : 60) daya tahan
adalah
untuk
meningkatkan
olahragawan agar dapat mengatasi
kelelahan dalam aktifitas kerja
berlangsung
faktor
yang
berpengaruhan terhadap daya tahan
adalah kemampuan maksimal dalam
memenuhi konsumsi oksigen atau yang
dikenal dengan VO2 max oleh
karenanya seorang olahragawan yang
memiliki VO2 max yang baik akan
mempengaruhi kualitas komponen
biomotorik lainya.
Olahraga sepaktakraw dengan
permainannya yang aktraktif dan
membutuhkan waktu yang lama, jadi
sangat perlu memiliki VO2 max yang
baik. Dari latar belakang di atas dapat
disimpulkan pentingnya daya tahan
seorang pemain Sepaktakraw. Banyak
cara untuk melatih daya tahan sperti,
Interval Training, Tabata, Bit, Cross
Contry, sampai lari jarak jauh.dari
beberapa metode tersebut belum jelas
pasti metode mana yang lebih signifikan
dalam melatih daya tahan terutam
dalam meningkatkan VO2max. Maka
dari itu peneliti akan mencoba
melakukan penelitian Pengaruh Metode
Latihan Interval Training 3000 meter
terhadap Peningkatan VO2max pada
Anggota UKM Sepaktakraw Unipa
Surabaya.
METODE
Agar penelitian dapat memberikan
hasil yang sesuai dengan tujuan
Subtema: Sain dan Kesehatan

penelitian yang diharapkan, maka
diperlukan suatu rancangan penelitian
yang sistematis, Dalam penelitian ini
menggunakan
metode
true
experimental design (pretest –
posttest control group design). Dalam
desain ini dibentuk kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol,
sebelum percobaan kedua kelompok
dipelajari untuk memperoleh data
kuantitatif untuk membandingkannya.
Kemudian diberi variabel eksperimen
kepada kelompok percobaan akan
tetapi tidak untuk kelompok kontrol.
Setelah melakukan eksperimen
diadakan kembali observasi dan
pengukuran untuk melihat perubahan
yang terjadi atas pengaruh variabel
eksperimen itu. Diduga bahwa
keadaan kelompok kontrol tidak
berbeda dan tetap seperti keadaan
semula. Dengan membandingkan
kedua kelompok itu, maka dapat
diambil kesimpulan tentang dampak
variabel eksperimen itu. Dalam desain
ini kedua kelompok diberi perlakuan
berbeda supaya dapat terlihat apa ada
perubahan secara signifikan atau
tidak. Desain penelitian manual dapat
dilukiskan sebagai berikut :

Keterangan
:
P
: Populasi
S
: Sampel
O1
: Pre test
K1
: Kelompok 1
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K2
X1
X2
O2

: Kelompok 2
:Treatment 300
: Treatment 3000
: Post test

Sasaran Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan
model penelitian populasi, sehingga
sampel yang digunakan adalah semua
anggota UKM sepaktakraw UNIPA
Surabaya berjumlah 17 orang dengan
karakteristik jenis kelamin laki-laki,
mahasiswa yang mengikuti UKM
sepaktakraw. Populasi menurut Maksum
(2006:31) adalah keseluruh individu atau
objek yang dimasukakan untuk diteliti.
Sedangkan Populasi menurut (Arikunto
2006:108) adalah keseluruhan objek
penelitian. Jadi penelitian ini adalah
penelitian populasi.
Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang
diperlukan dipergunakan alat tes dan
pengukuran.
Menurut
Nurhasan
(2000:16) dikatakan bahwa: “Tes dan
pengukuran merupakan bagian yang
integral dari suatu proses evaluasi kegiatan
blajar
mengajar
dalam
proses
pengumpulan data.
HASIL
Dari hasil statistik menunjukkan bahwa
pemain Sepaktakraw Unipa Surabaya
yang
mengikuti
latihan
dengan
menggunakan alat Latihan Interval
Training yang dilakukan selama 3 bulan
mengalami peningkatan daya tahan atau
VO2max (Volume Oksigen Maximal).
Peningkatan daya tahan cardiovasculer
tersebut benar-benar merupakan dari
Subtema: Sain dan Kesehatan

hasil latihan menggunakan Interval
Training 3000 meter yang dibagi 300
meter 10 kali. Menurut Tjaliek yang
dikutip Hanif (2009: 12), proses latihan
selama 16 kali sudah dapat dikatakan
terlatih, sebab sudah ada perubahan
yang menetap. Pada penyajian data berisi
tentang laporan dari pengumpulan data
yang kemudian akan dianalisis sehingga
dapat diambil kesimpulan. Data hasil
penelitian ini ada 2 macam, yaitu pre-test
dan post-test. Berikut ini adalah hasil
penghitungan hasil pre-test dan post-test
pada tabel dibawah ini.
Tabel. 1. Hasil Penghitungan pretest dan post-test
N

Pre_V02
max
Post_Vo2
max
Valid N
(listwise)

15
15

Mini
mu
m
3.1
0
4.0
0

Max
imu
m
6.30
7.10

Me
an
4.9
000
5.4
200

Std.
Deviati
on
1.1532
6
1.0178
4

15

Latihan interval training dibagi
menjadi dua kelompok satu kelompok
kontrol dan satu lagi kelompok eksperimen
dari aktivitas tersebut bahwa dari data
diskriptif diatas terdapat rata-rata pre tes
VO2MAX sebesar 4.9000 dengan diberikan
treatment sehingga postesnya meningkat
dengan rata – rata 5.4200. Selanjutkan
perhatikan tabel C.2. hasil peningkatan
VO2max pada tabel dibawal ini.
Tabel. 2. Hasil Peningkatan VO2MAX
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Dari tabel di atas terdapat Vo2 max
pengaruh yang signifikan terhadap latihan
interval training 3000 meter dilihat bahwa
sig 0.034 lebih kecil dari 0.05. artinya
latihan Interval training bagus digunakan
dalam meningkatkan daya tahan
cardiovasculer atau istilah kerennya
VO2max (Volume Oxigen Maximal).
Latihan interval training tidak hanya
bagus di gunakan untuk cabang olahraga
sepaktakraw melainkan bisa digunakan
untuk semua cabang olahraga dimana
untuk meningkatkan VO2MAX.
Dari hasil penelitian ini menyatakan
bahwa variasi latihan menggukanan
latihan
interval
training
mampu
memberikan sumbangan yang positif
dalam
peningkatan
daya
tahan
kardiovaskuler atau VO2max. Latihan
secara teratur dan terprogram dapat
memperoleh hasil yang lebih baik dari
kemampuan sebelumnya. Latihan latihan
interval training juga perlu adanya
pengontrol dan pemimpin agar latihan
dapat dievaluasi dan diperbaiki lebih baik
dari sebelumnya. Pada cabang olahraga
sepaktakraw latihan interval training
dapat berfokus pada ketahanan pada saat
program tahap persiapan umum dan
menjaga stamina saat bertanding. Bentuk
latihan interval training adalah perangkat
utama dalam proses latihan atau
treatment yang peneliti lakukan di setiap
pertemuan untuk meningkatkan kualitas
fungsi sistem organ tubuh manusia,
sehingga mempermudah olahragawan
dalam menyempurnakan gerakannya.
Latihan secara teratur dan mempunyai
Subtema: Sain dan Kesehatan

prinsip – prinsip latihan dengan baik
maka akan memperoleh hasil yang baik
dan maskimal. Latihan yang bervariasi
mempunyai tujuan tersendiri sehingga
perlu adanya pengontrolan dan harus
secara meningkat dikembangkan dengan
sesuai dengan kemampuan yang
dihasilkan.
Dengan
menggunakan
metode
latihan interval training,
mempunyai efek yang positif dalam
peningkatan daya tahan cardiovasculer /
vo2max pemain.
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PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) PADA IBU NIFAS DI DESA
TAMBAKREJO KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI
Reni Yuli Astutik
STIKES Karya Husada Kediri
reniyuliastutik@ymail.com

ABSTRAK
Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan
kembali seperti keadaan sebelum hamil, yang berlangsung kurang lebih selama 6 minggu
atau 42 hari. Selama masa nifas, perlu dilakukan pemantauan agar tidak terjadi kondisi
patologis. Tujuan dilakukannya PkM agar masa nifas berlangsung dengan normal dan bayi
mendapatkan ASI. PkM dilaksanakan di desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten
Kediri tanggal 4-24 September 2017. Obyek PkM adalah ibu nifas sebanyak 7 orang yang
berupa asuhan kebidanan meliputi pemberian KIE tanda bahaya masa nifas, pemantauan
kesehatan masa nifas, senam nifas, perawatan payudara, kebersihan genetalia dan
perawatan luka, pemberian ASI. Setelah dilakukan PkM, ibu nifas dapat melalui masa nifas
dengan 100% bisa memahami tanda bahaya masa nifas, 100% bisa melakukan senam
nifas, 100% bisa melakukan perawatan payudara, 100% bisa melakukan vulva hygiene dan
perawatan luka dengan benar dan 14.9% memberikan susu formula dengan alasan bekerja.
PkM pada ibu nifas dapat menjadi media promotif dan preventif terhadap kemungkinan
terjadinya komplikasi dalam masa nifas. Disamping itu dengan adanya pengenalan tanda
bahaya pada masa nifas, dapat menambah wawasan dan pengetahuan ibu nifas sehingga
jika mengalami salah satu tanda bahaya masa nifas dapat segera ke pelayanan kesehatan
dan kasus patologis dapat segera tertangani.
Kata kunci: PkM, asuhan kebidanan, masa nifas
ABSTRACT
The puerperium begins after the birth of the placenta and ends when the uterus
returns to its pre-pregnancy state, which lasts for about 6 weeks or 42 days. During the
puerperium, monitoring is necessary so that pathological conditions do not occur. The
purpose of PkM is so that the postpartum period lasts normally and the baby gets breast
milk. PkM was carried out in Tambakrejo village, Gurah Subdistrict, Kediri Regency on
September 4-24, 2017. The object of implementing PkM was 7 postpartum mothers in the
form of midwifery care includes the provision of IEC about the dangers of childbirth, health
monitoring during puerperium, postpartum exercise, breast care, genetalia hygiene and
wound care, breastfeeding. After PkM, postpartum mothers can go through the puerperium
period with 100% able to understand the danger signs of the puerperium, 100% can do
puerperal exercise, 100% can breast care, 100% can do vulva hygiene and care for injuries
properly, 14.9% not giving exclusive breastfeeding for reasons of work. PkM in postpartum
mothers can be a promotive and preventive medium for the possibility of complications
during the puerperium. Besides that, with the introduction of danger signs during the
puerperium period, it can add insight and knowledge of postpartum mothers so that if one of
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the danger signs of childbirth can immediately go to health services and pathological cases
can be handled immediately.
Key words: PkM, midwifery care, puerperium
PENDAHULUAN
Pembangunan kesehatan pada
dasarnya juga menyangkut dalam
kehidupan fisik, mental, sosial budaya
dan ekonomi yang telah terjadi perubahan
orientasi baik tata nilai maupun pemikiran
terutama mengenai upaya pemecahan
masalah kesehatan reproduksi dan
keluarga berencana seperti tercantum
dalam UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan (Bagian Keenam dan Ketujuh)
disebutkan bahwa upaya kesehatan ibu
ditunjukkan untuk menjaga kesehatan ibu
sehingga mampu melahirkan generasi
yang sehat dan berkualitas, serta dapat
mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI)
dan Angka Kematian Bayi (AKB). [1]
Faktor yang berkontribusi terhadap
kematian ibu, dibedakan menjadi dua
penyebab yaitu penyebab langsung dan
penyebab tidak langsung. Penyebab
langsung adalah faktor penyebab yang
berhubungan
dengan
komplikasi
kehamilan, persalinan dan nifas seperti
perdarahan,
preeklamsia/eklamsia,infeksi, persalinan
macet dan abortus. Sedangkan faktor
penyebab tidak langsung adalah faktor
yang memperberat keadaan ibu hamil
seperti Empat Terlalu (terlalu muda,
terlalu tua, terlalu sering melahirkan dan
terlalu dekat jarak kelahiran) menurut
data penanganan kedaruratan kehamilan,
persalinan dan nifas seperti Tiga
Terlambat (terlambat mengenali tanda
bahaya dan mengambil keputusan,
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terlambat mencapai fasilitas kesehatan
dan terlambat dalam penanganan
kegawatdaruratan). [2,3]
Hasil survei penduduk antar sensus
(SUPAS) di Indonesia tahun 2015
menunjukkan AKI mengalami penurunan
menjadi 305/100.000 kelahiran hidup.
Sedangkan AKB sebesar 22,23/1.000
kelahiran hidup, artinya AKI dan AKB
masih jauh dari target SDGs 2016. SDGs
2016 menargetkan AKI di Indonesia dapat
diturunkan menjadi 70/100.000 kelahiran
hidup,
sedangkan
AKB
adalah
12/100.000 kelahiran hidup. Kemenkes
mengeluarkan program Expanding
Maternal and Neonatal Survival (EMAS)
pada tahun 2012 sebagai salah satu
upaya percepatan penurunan AKI. [4]
Berdasarkan data cakupan di
Puskesmas Adan-adan pada tahun 2016
didapatkan cakupan K1 ibu hamil
mencapai 75,80% dari target 83%.
Cakupan K4 pada ibu hamil mencapai
73,56% dari target 83%. Cakupan ibu
hamil resiko tinggi mencapai 17,63% dari
target 17%. Cakupan pertolongan
persalinan yang ditolong oleh tenaga
kesehatan (PN) mencapai 70,97% dari
target 79%. Cakupan ibu nifas (KF)
mencapai 72,32 dari target 79%.
Cakupan KN1 murni mencapai 75,80%
dari target 81%. Cakupan KN lengkap
73,56% dari target 81%. Cakupan
neonatal komplikasi yang ditangani
mencapai 61,73% dari target 12,5. [5]
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Berdasarkan data di atas ditemukan
cakupan yang memenuhi target yaitu ibu
hamil resiko tinggi yang ditangani dan
cakupan neonatus komplikasi yang
ditangani. Sedangkan cakupan yang tidak
memenuhi target antara lain cakupan K1
dari ibu hamil, hal ini dikarenakan ibu
beranggapan bahwa kalau tidak
mengalami keluhan yang serius maka
tidak mau aperiksa hamil. Cakupan K4 di
puskesmas Adan-adan menggambarkan
kurangnya persiapan persalinan di
wilayah tersebut. Salah satu penyebab
tidak tercapainya cakupan K4 antara lain
yaitu ibu berpindah tempat tinggal seperti
ikut suaminya bekerja atau pindah ke
rumah mertua ataupun karena jarak
rumah dengan pelayanan kesehatan.
Cakupan pertolongan persalinan yang
ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)
kurang dari target dikarenakan tenaga
kesehatan yang kurang kompeten dan
jarak tempuh ke tenaga kesehatan yang
jauh serta bersalin di tenaga kesehatan
lain ataupun luar wilayah yang kemudian
tidak melaporkan ke tenaga kesehatan
setempat bahwa ibu sudah bersalin
ketempat pelayanan luar wilayah.
Cakupan ibu nifas (KF) masih kurang
dikarenakan sering dianggap tidak
penting oleh tenaga kesehatan karena
sudah merasa baik dan selanjutnya
berjalan dengan lancar. Cakupan KN1
murni dan cakupan KN lengkap belum
memenuhi target dikarenakan malasnya
ibu untuk membawa bayinya ke tenaga
kesehatan. [5]
Sedangkan berdasarkan data PWS
KIA UPTD Puskesmas Adan-adan bulan
Januari sampai Agustus 2017, AKI tidak
Subtema: Sain dan Kesehatan

ada, namun AKB sejumlah 3 kematian
bayi dikarenakan kasus asfiksia dan
gemelli. [6]
Salah satu desa yang masuk dalam
wilayah kerja puskesmas Adan-adan
yang masih kurang dalam cakupan ibu
nifas
adalah
desa
Tambakrejo.
Berdasarkan data yang diperoleh dari
hasil survey di Desa Tambakrejo,
didapatkan ibu hamil sejumlah 17 orang
dan sebagian besar termasuk ibu hamil
resiko tinggi yakni sejumlah 64,7%. Selain
itu juga didapatkan ada 7 ibu postpartum.
Proses kehamilan, persalinan,
neonatus dan nifas merupakan suatu
tahapan yang alamiah, namun tetap
harus diwaspadai apabila terjadi hal-hal
yang dapat membahayakan kesehatan
ibu dan bayi, terutama pada ibu yang tidak
mendapatkan asuhan dari tenaga
kesehatan. Oleh karena itu kehamilan,
nifas, dan bayi baru lahir harus ditangani
oleh petugas kesehatan yang berwenang
demi kesehatan dan keselamatan ibu
dan bayi. Bidan memiliki peranan dalam
menurunkan AKI dan AKB, disamping itu
juga menyiapkan generasi yang
berkualitas
dengan
memberikan
pelayanan yang berkesinambungan dan
paripurna, mulai dari pra konsepsi,
asuhan kehamilan, persalinan, nifas,
neonatus dan balita sehat serta
kesehatan reproduksi perempuan, dan
KB. [7]
Sebagaimana telah disebutkan
dalam paragraf di atas, masa nifas
merupakan tahapan yang penting dalam
siklus kehidupan seorang ibu. Hal ini
dikarenakan masa nifas merupakan masa
pengembalian alat kandungan seperti
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bentuk semula sebelum hamil sehingga
diperlukan pengawasan dan pemantauan
oleh tenaga kesehatan agar tidak terjadi
komplikasi pada masa nifas.
Pada masa nifas, bidan dapat
berperan dalam pemberian KIE yang
meliputi perubahan fisiologis maupun
psikologis pada masa nifas, tanda bahaya
masa nifas, personal hygiene khususnya
vulva hygiene. Pemberian KIE pada bayi
baru lahir meliputi cara perawatan bayi
baru lahir, perawatan tali pusat,
pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan.
Selain itu peran bidan pada masa nifas
adalah mengajari ibu untuk perawatan
payudara dan senam nifas.
Berdasarkan belakang yang telah
ditemukan diatas, maka perlu dilakukan
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
pada ibu nifas di desa Tambakrejo yang
masuk dalam wilayah kerja Puskesmas
Adan-adan Kecamatan Gurah Kabupaten
Kediri.
METODE PELAKSANAAN
Waktu dan Tempat Pengabdian
PkM dilaksanakan pada tanggal 4-24
September 2017 di desa Tambakrejo
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
Metode dan Rancangan Pengabdian
Metode yang digunakan dalam PkM
ini adalah case study. Pengambilan data
yang dilakukan meliputi wawancara,
observasi dan dokumentasi.
1.Tahapan awal
1).Sebelum PkM dilaksanakan, dilakukan
survey ke puskesmas Adan-adan untuk
mengetahui desa yang memiliki cakupan
kunjungan
nifas
kurang.
Pihak
Subtema: Sain dan Kesehatan

puskesmas Adan-adan menyarankan
untuk melakukan PkM di desa
Tambakrejo.
2). Melakukan pengurusan ijin ke ketua
LPPM STIKES Karya Husada Kediri,
Bakesbangpollinmas, Kepala Puskesmas
Adan-adan.
3). Melakukan koordinasi dengan bidan
desa Tambakrejo dan kader untuk
mendapatkan data ibu nifas.
4). Melakukan perkenalan dengan ibu
nifas didampingi bidan desa atau kader.
2. Tahap pelaksanaan
Melakukan pemantauan masa nifas
yang meliputi:
1). Pemeriksaan fisik ibu nifas
2). Pemberian KIE ibu nifas meliputi:
(1) nutrisi dan cairan
(2).perubahan
fisiologis
maupun
psikologis pada masa nifas
(3) tanda bahaya masa nifas
(4) personal hygiene khususnya vulva
hygiene.
(5) KB
3). Pemberian KIE bayi baru lahir yang
meliputi:
(1) cara perawatan bayi baru lahir
(2) perawatan tali pusat
(3) ASI eksklusif selama 6 bulan
(4) imunisasi bayi baru lahir
4). Mengajari ibu nifas untuk perawatan
payudara dan senam nifas.
3. Tahap monitoring dan evaluasi
Tahap monitoring dan evaluasi
dilakukan sesuai dengan lamanya masa
nifas.
Sampel
Obyek PkM ini adalah ibu nifas di
desa Tambakrejo sejumlah 7 orang
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dengan
pengambilan
menggunakan Total Sampling.

sampel

HASIL PENGABDIAN
Hasil
1. Karakteristik Ibu Nifas
Tabel 1: Karakteristik Ibu Nifas
Karakteristik
Jumlah Presentase
Usia Ibu Nifas
< 20 tahun
1
14.3%
20-35 tahun
6
85.7%
≥ 35 tahun
Paritas
Primipara
2
28.6%
Multipara
5
71.4%
Grandemultipara
Jenis
Persalinan
Spontan
6
85.7%
SC
1
14.3%

Dari tabel 1 di atas menunjukkan
bahwa sejumlah 85.7 % ibu nifas berusia
20-35 tahun, sejumlah 71.4 % ibu nifas
adalah multipara dan sejumlah 85.7% ibu
nifas bersalin secara spontan.
2. Pemeriksaan masa nifas
Tabel 2: Pemeriksaan masa nifas
Kondisi Ibu Nifas Jumlah Persentase
Fisiologis
7
100%
Patologis
0
0%
Jumlah
7
100%

Dari tabel 2 di atas menunjukkan
bahwa 100% kondisi ibu nifas dari hasil
pemeriksaan menunjukkan kategori
fisiologis.
3. Hasil Pemberian KIE Ibu Nifas
Tabel 3: Hasil Pemberian KIE Ibu Nifas
Hasil KIE Ibu Nifas Jumlah Persentase
Baik
5
71.4%
Cukup
1
14.3%
Kurang
1
14.3%
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Jumlah

7

100%

Dari tabel 3 di atas menunjukkan
bahwa sejumlah 71.4% ibu nifas dalam
kategori baik bisa memahami pemberian
KIE ibu nifas dalam kategori baik.
4. Hasil Pemberian KIE Bayi Baru Lahir
Tabel 4: Hasil Pemberian KIE Bayi Baru
Lahir
Hasil KIE BBL
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Jumlah
4
2
1
7

Persentase
57.1%
28.6%
14.3%
100%

Dari tabel 4 di atas menunjukkan
bahwa sejumlah 57.1% ibu nifas dapat
memahami hasil pemberian KIE bayi baru
lahir dalam kategori baik.
5. Keterampilan Senam Nifas
Tabel 5: Keterampilan Senam Nifas
Senam Nifas Jumlah

Persentase

Sesuai

4

57.1%

Kurang sesuai

3

42.9%

Tidak sesuai

0

0%

Jumlah

7

100%

Dari tabel 5 di atas menunjukkan
bahwa sejumlah 57.1% ibu nifas dapat
melakukan senam nifas dengan sesuai.
6. Keterampilan Perawatan Payudara
Tabel 6: Keterampilan Perawatan
Payudara
Perawatan
Payudara
Sesuai

Jumlah

Persentase

5

71.4%

Kurang sesuai

2

28.6%

Tidak sesuai

0

0%

Jumlah

7

100%
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Dari tabel 6 di atas menunjukkan
bahwa sejumlah 71.4% ibu nifas dapat
melakukan perawatan payudara dengan
sesuai.
7. Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 7: Pemberian ASI Eksklusif
Pemberian ASI Jumlah
Eksklusif
Ya
6
Tidak
1
Jumlah
7

Persentase
85.1%
14.9%
100%

Dari tabel 7 di atas menunjukkan
bahwa sejumlah 85.1%
ibu nifas
memberikan ASI eksklusif pada bayi.
Pembahasan
Masa nifas (puerperium) dimulai
setelah kelahiran plasenta dan berakhir
ketika alat-alat kandungan kembali
seperti keadaan sebelum hamil. Masa
nifas berlangsung selama kira-kira 6
minggu (42 hari). Akan tetapi, seluruh
otot genetalia baru pulih kembali seperti
sebelum ada kehamilan dalam waktu 3
bulan. [8]
Menurut Kemenkes RI (2017), ibu
nifas harus diberikan pelayanan yang
terdiri atas: pemeriksaan TTV (memuat
tekanan darah, nadi, pernafasan serta
suhu), TFU, pengeluaran lokhea dan
cairan per vagina yang lain, payudara dan
anjuran ASI eksklusif, KIE ibu nifas dan
BBL termasuk didalamnya KB, pemberian
layanan KB post partum. [4]
Dari hasil PkM didapatkan 100% ibu
nifas dalam kondisi fisiologis saat
dilakukan pemeriksaan masa nifas.
Pemeriksaan pada masa nifas meliputi:
1). pemeriksaan umum: kesadaran;
tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi,
Subtema: Sain dan Kesehatan

pernapasan, suhu). 2) pemeriksaan fisik:
muka, mata, leher, dada, abdomen,
ektremitas atas dan bawah, genetalia.
Pemeriksaan fisik yang dititikberatkan
pada ibu nifas adalah pemeriksaan
payudara bagaimana pengeluarannya,
ada bendungan/kelainan atau tidak;
abdomen involusi uterus/penurunan
Tinggi Fundus Uteri (TFU), kontraksi
uterus pada 2 jam PP, ada luka jahitan
Sectio Caesaria (SC) atau tidak; genetalia
yang meliputi pengeluaran, ada luka
jahitan/tidak.
Asuhan yang diberikan pada 6-8 jam
postpartum
meliputi
pencegahan
perdarahan masa nifas karena atonia
uteri, pemantauan keadaan umum ibu,
melakukan hubungan antara bayi dan ibu
(bounding attachment) dan pemberian
ASI Eksklusif. [9] Pada 6 hari postpartum
asuhan yang diberikan meliputi
memastikan involusi uterus berjalan
normal, uterus berkontraksi, fundus di
bawah umbilikus, dan tidak ada tandatanda perdarahan abnormal; menilai
adanya tanda-tanda demam, dan infeksi;
memastikan ibu mendapat istirahat yang
cukup; memastikan ibu mendapat
makanan bergizi; memastikan ibu
menyusui
dengan
baik,
tidak
memperlihatkan tanda-tanda penyulit.
Pada 2 minggu postpartum asuhan yang
diberikan meliputi memastikan involusi
uterus
berjalan
normal,
uterus
berkontraksi, fundus di bawah umbilikus,
dan tidak ada tanda-tanda perdarahan
abnormal; menilai adanya tanda-tanda
demam, dan infeksi; memastikan ibu
mendapat istirahat yang cukup;
memastikan ibu mendapat makanan
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bergizi; memastikan ibu menyusui
dengan baik, tidak memperlihatkan tandatanda penyulit. Sedangkan pada
kunjungan terakhir yaitu 6 minggu
postpartum perlu ditanyakan kepada ibu
tentang penyulit-penyulit yang dialami,
KIE KB, imunisasi, senam nifas, dan
tanda-tanda bahaya yang dialami oleh ibu
dan bayi. [10]
Dari tabel 3 di atas menunjukkan
bahwa ibu nifas yang memiliki hasil
pemberian KIE dalam karegori cukup dan
kurang masing-masing sejumlah 14,3%,
hasil ini didapatkan pada ibu nifas yang
baru pertama kali melahirkan (primipara).
Menurut
Notoatmodjo
(2007),
pengalaman merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi pengetahuan,
sehingga dapat diasumsikan bahwa ibu
nifas
primipara
akan
memiliki
kecenderungan hasil KIE dalam kategori
cukup bahkan kurang. [11] Sedangkan
sejumlah 71.4% hasil pemberian KIE ibu
nifas dalam kategori baik. KIE yang
diberikan pada ibu nifas meliputi: 1)
pemenuhan nutrisi dan cairan. Ibu nifas
membutuhkan nutrisi yang cukup, gizi
seimbang, terutama kebutuhan protein
dan karbohidrat. Kekurangan gizi pada
ibu hamil dapat menimbulkan gangguan
kesehatan pada ibu dan bayinya; 2)
perubahan fisiologis maupun psikologis
pada masa nifas; 3) tanda bahaya masa
nifas yang meliputi perdarahan banyak
dan berbau busuk, pengecilan rahim yang
terganggu atau lama, nyeri pada perut
dan panggul, pusing dan lemas yang
berlebihan,
suhu
tubuh
panas,
pembengkakan payudara; 4) personal
hygiene khususnya vulva hygiene. Puting
Subtema: Sain dan Kesehatan

susu dibersihkan dengan air yang telah
dimasak, tiap kali sebelum dan sesudah
menyusukan bayi. Untuk menjaga
kebersihan perineum, apabila selesai
buang air besar atau buang air kecil,
perineum harus dibersihkan secara rutin
dengan sabun yang lembut minimal
sehari sekali serta membasuh perineum
dari depan ke belakang; 5) KB. Anjuran
yang diberikan kepada ibu nifas terkait
penggunaan kontrasepsi diantaranya
adalah tetap memberikan ASI eksklusif
sampai usia bayi 6 bulan, tidak
menghentikan
ASI
untuk
mulai
menggunakan suatu metode kontrasepsi
serta sedapat mungkin alat kontrasepsi
yang digunakan tidak mempengaruhi
produksi ASI. [12] Metode kontrasepsi
yang bisa digunakan ibu nifas diantaranya
MOW, AKDR, AKBK, suntik 3 bulan,
minipil atau pil khusus ibu menyusui. [13]
Tabel 4 menunjukkan bahwa
sejumlah 28.6% ibu nifas memiliki hasil
KIE dalam kategori cukup. Pada KIE ini
ibu nifas belum berani memandikan bayi
sendiri dan masih minta bantuan orang
lain dengan alasan takut dan khawatir
karena bayi masih terlalu kecil. Sejumlah
14.3% ibu nifas dalam kategori kurang,
hal ini dikarenakan selain ibu nifas tidak
berani memandikan bayi dan perawatan
tali pusat bayi, ibu nifas juga berencana
memberikan ASI sampai usia bayi 1 bulan
dikarenakan ibu akan bekerja. Selain itu,
ibu nifas tersebut masih baru pertama kali
melahirkan sehingga pemahaman dalam
merawat bayi baru lahir belum ada.
Sejumlah 57.1% ibu nifas dapat
memahami hasil pemberian KIE bayi baru
lahir dalam kategori baik. KIE bayi baru
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lahir meliputi: 1) cara perawatan bayi baru
lahir diantaranya cara memandikan bayi,
cara mengganti popok dan pakaian bayi;
2) perawatan tali pusat pada bayi yang
meliputi
cara
perawatannya
menggunakan kasa kering tanpa diberi
alkohol ataupun betadhine, cara
mengganti kasa pembungkus tali pusat
jika basah terkena air kencing atau tinja
bayi, cara mengidentifikasi kelainan pada
tali pusat termasuk didalamnya deteksi
terjadinya infeksi pada tali pusat; 3) ASI
eksklusif selama 6 bulan dengan cara
mengajari ibu posisi menyusui yang
benar, KIE tentang makanan yang dapat
membantu produksi ASI, KIE tentang
pemberian
ASI
saja
tanpa
makanan/minuman apapun selama 6
bulan; 4) imunisasi bayi baru lahir yang
meliputi imunisasi Hb 0 serta imunisasi
dasar lengkap yang diberikan pada bayi
sampai usia 1 tahun. Menurut Shamsi M,
Bayati, A (2009) dalam Mirzaee, K, et al
(2015), pengetahuan merupakan salah
satu dari strategi dasar untuk
meningkatkan
kesehatan
serta
mempromosikan kualitas hidup. [14]
Tabel 5 menunjukkan bahwa
sejumlah 42.9% ibu nifas melakukan
senam nifas kurang sesuai pada gerakan
mengangkat panggul dan sit up untuk
mengembalikan otot-otot panggul dan
otot-otot abdomen. Gerakan ini tidak
dilakukan oleh ibu nifas yang saat itu
masih dalam masa nifas 1 minggu,
dikarenakan merasa takut dengan bekas
luka episiotomi yang dialami. Sejumlah
57.1% ibu nifas dapat melakukan senam
nifas. Senam nifas penting dilakukan oleh
ibu nifas dengan tujuan untuk
Subtema: Sain dan Kesehatan

mempercepat proses involusi uterus.
Pelaksanaan senam nifas pada ibu nifas
menyebabkan sel otot terangsang secara
kimiawi, listrik serta mekanik sehingga
akan merangsang potensial tindakan
yang akan dialirkan pada membran sel.
Akibat dari tindakan potensial ini, protein
kontraktil aktin dan miosin mengakibatkan
timbulnya kontraktil yang menghasilkan
gerakan komponen seluler di sepanjang
komponen lain akibat perubahan energi
hasil hidrolisis adenosin triphosphate
(ATP). [15,16]
Pada tabel 6 didapatkan sejumlah
28.6% ibu nifas kurang sesuai dalam
melakukan perawatan payudara. Hal ini
dikarenakan 1 orang ibu nifas (14.3%)
bermaksud memberikan susu formula
kepada bayi dengan alasan bekerja dan
14,3% ibu nifas sedang lecet puting susu
sehingga hanya bersedia melakukan
pada satu payudara sebelah kanan yang
tidak lecet. Sejumlah 71.4% ibu nifas
dapat melakukan perawatan payudara
dengan baik. Menurut Astutik (2015),
perawatan payudara dilakukan untuk
memperlancar
pengeluaran
ASI.
Perawatan payudara dapat dilakukan
sehari dua kali yaitu sebelum mandi
dengan menggunakan baby oil atau
minyak kelapa. [10] Masih menurut
Astutik (2017), perawatan payudara dapat
dilakukan mulai hari ke 1-2 masa nifas.
Perawatan payudara ini memperlancar
pengeluaran ASI juga
menjaga
kebersihan puting sehingga tidak mudah
lecet, mengurangi terjadinya bendungan
payudara serta sumbatan pada saluran
susu. [17]
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Tabel 7 menunjukkan sejumlah
14.9% ibu nifas tidak memberikan ASI
eksklusif kepada bayinya dengan alasan
akan ditinggal bekerja. Bekerja bukanlah
suatu halangan atau alasan bagi ibu
untuk tidak memberikan bayi ASI
eksklusif. Hal ini telah diatur dalam PP No.
33 tahun 2012 tentang pemberian air
susu ibu eksklusif pasal 6 yang berbunyi
setiap ibu yang melahirkan harus
memberikan ASI eksklusif kepada bayi
yang dilahirkannya. Idealnya saat di
tempat kerja, ibu tetap memompa ASI
sehingga pada saat bayi di tetap bisa
mendapatkan ASI secara eksklusif. [18]
Salah satu masih rendahnya cakupan ASI
eksklusif di Indonesia adalah ibu yang
aktif bekerja sehingga lebih memilih
memberikan susu formula, disamping itu
juga gencarnya promosi susu formula di
masyarakat. [19] Sejumlah 85.1% ibu
nifas memberikan bayi ASI eksklusif, hal
ini sesuai dengan teori bahwa ASI
eksklusif
mengandung
taurin,
docosahexanoic (DHA) dan arachidonic
(AA)
yang
berfungsi
sebagai
neurotransmitter dan berperan penting
dalam proses maturasi otak dan
pembentukan sel otak.

Saran
1. Bagi Puskesmas
Diharapkan hasil PkM ini dapat
dijadikan sebagai acuan untuk dapat
mempertahankan mutu pelayanan dalam
memberikan
asuhan
pelayanan
kebidanan terutama asuhan pada ibu
nifas. Selain itu dapat dijadikan sebagai
suatu acuan bagi tenaga kesehatan di
puskesmas agar dapat memberikan ilmu
yang dimiliki serta memberikan KIE pada
ibu nifas sehingga asuhan yang diberikan
berkualitas.
2. Bagi responden
Perlu peningkatan pemahaman
tentang pentingnya pemberian ASI pada
ibu bekerja sehingga responden bisa
mengaplikasin cara memompa ASI di
tempat bekerja, cara penyimpanann air
susu perah di dalam kulkas maupun cara
pemberian air susu peras kepada bayi.

SIMPULAN
Simpulan
PkM yang dilakukan di Desa
Tambakrejo
Kecamatan
Gurah,
Kabupaten Kediri dengan obyek sejumlah
7 ibu nifas dapat dilaksanakan secara
efektif sehingga masa nifas berlangsung
dengan normal, tanpa ada penyulit
ataupun kelainan.

[3] Kemenkes RI. Profil Kesehatan
Indonesia Tahun 2015. Jakarta:
Kementrian Kesehatan RI. 2015.
URL
http://www.depkes.go.id/article/view/
16091600001/profil-kesehatanindonesia-tahun-2015.html (diakses
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HUBUNGAN ANTARA USIA PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI
(MP ASI) DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA USIA 6 BULAN – 3 TAHUN
Retno Setyo Iswati
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retnosetyoiswati@gmail.com

ABSTRAK
Di Indonesia masih banyak ditemui pemberian MP ASI diberikan sebelum bayi berusia
kurang lebih enam bulan terutama di daerah urban atau rural. Pemberian makanan selain ASI yang
terlalu dini dapat mengakibatkan anemia pada bayi. Anemia mengakibatkan kurangnya asupan
oksigen ke jaringan tubuh terutama jaringan otak. Pada anak-anak dibawah usia lima tahun
kekurangan oksigen ke jaringan otak dapat mengakibatkan menurunnya fungsi kognitif,
menghambat pertumbuhan dan perkembangan psikomotorik. Anemia pada balita juga dapat
mengganggu sistem imun sehingga mudah terserang penyakit infeksi Penelitian ini bertujuan
mengetahui hubungan antara usia pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) dengan kejadian
anemia pada usia 6 bulan – 3 tahun. Metode penelitian ini menggunakan penelitian analitik
observasional, dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah anak berusia 6 bulan
– 3 tahun di desa Kepunten Kecamatan Tulangan Sidoarjo yang berjumlah 30 orang, pengambilan
sampel dengan menggunakan teknik total sampling. Data yang diambil adalah data primer yaitu
wawancara pada ibu untuk mengetahui usia pemberian MP ASI, dan Haemometer untuk memeriksa
kadar hemoglobin dengan menggunakan darah tepi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan
uji Chi Square. Hasil penelitian ini adalah Usia pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI)
mayoritas adalah baik (≥ 6 bulan) yaitu sebesar 70 % dan kejadian anemia pada responden
mayoritas adalah tidak anemia yaitu sebesar 93,3%. Hasil uji stastistik dengan menggunakan Chi
Square didapatkan nilai p = 0,025 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara usia pemberian
makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kejadian anemia. Simpulan dari penelitian ini adalah
terdapat hubungan antara usia pemberian MP ASI dengan kejadian anemia Hal ini mengandung
implikasi agar ke depannya masyarakat khususnya para ibu memperhatikan usia bayi dalam
pemberian makanan pendamping ASI sehingga kejadian anemia pada balita dapat ditekan dan
secara bersama-sama masyarakat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan berkwalitas.
Kata Kunci : Usia, MP ASI, Kejadian Anemia
ABSTRACT
In Indonesia there are still many given MP ASI given before babies aged around six
months, especially in urban or rural areas. Giving food other than breast milk that is too early can
cause anemia in infants. Anemia results in a lack of oxygen intake to body tissues, especially brain
tissue. In children under the age of five, lack of oxygen to brain tissue can result in decreased
cognitive function, inhibiting psychomotor growth and development. Anemia in toddlers can also
interfere with the immune system so that it is susceptible to infectious diseases. This study aims to
determine the relationship between the age of providing complementary foods ASI (MP ASI) with the
incidence of anemia at the age of 6 months - 3 years. The method of this study used observational
analytic research, with a cross sectional approach. The study population was children aged 6 months
- 3 years in the village of Kepunten District Tulangan Sidoarjo, amounting to 30 people, taking
samples using total sampling technique. The data taken are primary data, namely interviews with
mothers to find out the age of giving MP ASI, and Haemometer to check hemoglobin levels using
peripheral blood. Data analysis was performed using Chi Square test. The results of this study are
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that the majority of ASI (MP ASI) supplementary feeding age is good (≥ 6 months) that is equal to
70% and the incidence of anemia in the majority respondents is not anemia which is equal to 93.3%.
The results of the statistical test using Chi Square obtained a value of p = 0.025 which means there
is a significant relationship between the age of complementary feeding (ASI) and the incidence of
anemia. The conclusion of this study is that there is a correlation between the age of MP ASI and the
incidence of anemia This has implications so that in the future the community, especially mothers,
pay attention to the age of the baby in providing complementary breastfeeding so that the incidence
of anemia in infants can be suppressed and together the community prints a healthy and quality
future generation.
Keyword: MP ASI, Inciden of anemia

PENDAHULUAN
Untuk mencapai tumbuh kembang
optimal, di dalam Global Strategy For
Infant And Young Child Feeding,
WHO/UNICEF
merekomendasikan
empat hal penting yang harus dilakukan
yaitu : pertama memberikan air susu ibu
kepada bayi segera dalam waktu 30 menit
setelah bayi lahir; kedua memberikan
hanya air susu ibu (ASI) saja atau
pemberian ASI secara eksklusif sejak
bayi lahir sampai bayi berusia 6 bulan;
ketiga
memberikan
makanan
pendamping air susu ibu (MP ASI) sejak
bayi berusia 6 bulan sampai berusia 24
bulan dan keempat meneruskan
pemberian ASI sampai anak berusia 24
bulan atau lebih. Di Indonesia masih
banyak ditemui pemberian MP ASI
diberikan sebelum bayi berusia kurang
lebih enam bulan terutama di daerah
urban atau rural. Hasil survey pada tahun
2017, didaerah Tulangan Sidoarjo Jawa
Timur ditemukan bahwa 40% bayi sudah
diberikan MP ASI sejak berusia 2 bulan.
Pemberian makanan selain ASI yang
terlalu dini dapat mengakibatkan anemia
pada bayi. Pada keluarga yang
ekonominya lemah, sering menyiapkan
susu botol terlalu encer karena
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pertimbangan biaya. Produksi ASI pun
berkurang karena anak sudah kenyang
sehingga bayi kurang mendapatkan
asupan ASI. Pada masa menyusui
sebagian besar kebutuhan zat gizi bayi
didapat dari air susu ibu (ASI), karenanya
konsumsi kalori dan zat gizi bayi selama
menyusui sangat dipengaruhi kualitas
dan kuantitas ASI yang dikonsumsi bayi .
Bayi lahir normal cukup bulan, simpanan
besinya cukup untuk mempertahankan
kecukupan besi kira-kira selama empat
bulan pertumbuhan pasca kelahiran.
Pada bayi prematur, total besi tubuh lebih
rendah dibandingkan bayi cukup bulan,
meskipun proporsi besi terhadap berat
badan
sama.
Bayi
prematur,
pertumbuhan pasca kelahirannya lebih
cepat dibandingkan bayi yang lahir cukup
bulan, karenanya jika makanannya tidak
disuplementasi zat besi, mereka lebih
cepat menderita kekurangan zat besi
daripada bayi lahir cukup bulan.[1],[10]
Prevalensi anemia pada anak usia
pra sekolah berdasarkan laporan WHO
tahun 1993 – 2005 mencapai 47,4% [2]
sedangkan di Indonesia menurut laporan
survei masalah gizi mikro di 10 provinsi
pada tahun 2006 menemukan 26,3%
balita mengalami anemia3. Prevalensi
anemia balita di Indonesia mengalami
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peningkatan pada tahun 2013 menjadi
28,1% berdasarkan hasil riset Kesehatan
Dasar [3]. Selain itu hasil South East
Asian Nutrional Survey (SEANUTS) pada
tahun 2011 menemukan angka prevalensi
anemia di Indonesia pada anak berusia <
2 tahun sebesar 55% [4].
Berdasarkan hasil penelitiannya
pada tahun 2011, Santos menjelaskan
bahwa anemia mengakibatkan kurangnya
asupan oksigen ke jaringan tubuh
terutama jaringan otak.[6] Pada anakanak dibawah usia lima tahun kekurangan
oksigen ke jaringan otak dapat
mengakibatkan menurunnya fungsi
kognitif, menghambat pertumbuhan dan
perkembangan psikomotorik. Hal ini juga
telah dibuktikan dengan eksperimen pada
hewan percobaan, hasilnya menunjukkan
bahwa hewan yang anemia mengalami
penurunan aktivitas spontan [5]. Anemia
pada balita juga dapat mengganggu
sistem imun sehingga mudah terserang
penyakit infeksi [6]. Dengan latar
belakang tersebut, peneliti tertarik untuk
mengangkat topik “Hubungan Antara Usia
Pemberian Makanan Pendamping ASI
(MP ASI) dengan Kejadian Anemia Pada
Usia 6 bulan – 3 tahun”.
METODE
Penelitian ini dilakukan di desa
Kepunten Sidoarjo dengan desain cross
sectional. Sampel dalam penelitian ini
sebanyak 30 responden. Metode
pengambilan sampel adalah total
sampling. Usia pemberian Makanan
Pendamping ASI
diukur dengan
wawancara, sedangkan kejadian anemia
diukur dengan menggunakan instrumen
Subtema: Sain dan Kesehatan

haemometer. Untuk melihat hubungan
antara usia pemberian MP ASI dengan
kejadian anemia dilakukan uji statistik chisquare. Probabilitas (p) lebih kecil
daripada α (p<0,05)
berarti ada
hubungan yang signifikan antara usia
pemberian MP ASI dengan kejadian
anemia.
HASIL
1. Usia Pemberian MP ASI, disajikan
pada tabel berikut ini :
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan
Usia Pemberian MP ASI
No
1.
2.

MP ASI
Baik (≥ 6
bulan)
Tidak Baik (0-5
bulan)
Jumlah

f
21

%
70

9

30

30

100

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas
usia pemberian MP ASI adalah baik
(70%),
Berdasarkan tabel 1 diketahui
bahwa dari 30 responden, sebanyak 21
anak diberikan Makanan Pendamping
ASI pada usia ≥ 6 bulan (70%).
Responden yang memberikan MP ASI
pada usia kurang dari 6 bulan sebanyak 9
anak (30%).
Banyak faktor yang menjadi
penyebab pemberian MP ASI dini, antara
lain produksi ASI yang kurang serta ibuibu yang beranggapan bahwa anak
membutuhkan makanan selain ASI agar
kenyang dan berat badan bayi cepat naik.
Pemberian MP ASI terlalu dini
mempunyai resiko kesehatan yang
menyebabkan
pertumbuhan
dan
perkembangan bayi menjadi terganggu.
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Salah satu resiko kesehatan yang dapat
terjadi adalah dapat mengakibatkan
timbulnya diare karena kurangnya
kebersihan. Bayi menjadi jarang menyusu
dikarenakan sudah kenyang, hal tersebut
berdampak menjadi kurangnya produksi
ASI pada payudara ibu. Selain itu
pemberian MP ASI dini dapat
menyebabkan alergi dikemudian hari
karena usus bayi masih mudah dilalui
protein asing. Terlalu lambat memberikan
makanan pendamping juga tidak baik
karena ASI saja hanya bisa memenuhi
kebutuhan bayi sampai 6 bulan, sehingga
pemberian MP ASI pada usia lebih dari itu
kemungkinan dapat menyebabkan
malnutrisi [7].
2, Kejadian Anemia, disajikan pada tabel
berikut ini :
Tabel 2 Distribusi FrekuensiBerdasarkan
Kejadian Anemia
No
1
2

Kejadian
Anemia
Tidak Anemia
(Normal)
Anemia
Jumlah

f

%

28

93,3

2
30

6,7
100

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 30
orang responden, sebagian besar dengan
keadaan tidak anemia (93,3%)
Berdasarkan tabel 2 diketahui
bahwa dari 30 responden, sebanyak 28
anak tidak mengalami kejadian anemia
(93,3%). Responden dengan kejadian
anemia sebanyak 2 anak (6,7%).
Pada masa menyusui sebagian
besar kebutuhan gizi pada bayi didapat
dari air susu ibu (ASI), sehinggga
konsumsi kalori dan zat gizi bayi selama
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menyusui sangat dipengaruhi kualitas
dan kuantitas ASI yang dikonsumsi bayi.
Pada bayi lahir normal cukup bulan,
simpanan zat besi pada tubuh cukup
untuk mempertahankan kecukupan besi
kira-kira selama 4 bulan pertumbuhan
pasca kelahiran. Pada bayi prematur,
total besi tubuh lebih rendah
dibandingkan bayi cukup bulan, meskipun
proporsi besi terhadap berat badan sama.
Bayi prematur pertumbuhan pasca
kelahiran lebih cepat dibanding bayi yang
lahir cukup bulan, oleh karena itu jika
makanan yang dikonsumsi bayi prematur
tidak disuplementasi zat besi, akan
menyebabkan lebih cepat menderita
defesiensi besi daripada bayi lahir cukup
bulan [1].
Pada bayi absorbsi zat besi dari
ASI meningkat dengan bertambah tuanya
umur bayi perubahan ini terjadi lebih
cepat pada bayi prematur daripada bayi
yang lahir cukup bulan. Jumlah zat besi
akan terus berkurang apabila susu
diencerkan dengan air untuk diberikan
kepada bayi. Walapun jumlah zat besi
dalam ASI rendah, tetapi absorbsinya
paling tinggi. Sebanyak 50 - 70% zat besi
dalam ASI dapat diabsorbsi oleh bayi,
sedangkan susu sapi hanya dapat
diabsorbsi sebanyak 10 – 12 % zat besi.
Kebanyakan susu formula untuk bayi
yang dibuat dari susu sapi difortifikasikan
dengan zat besi. Rata-rata besi yang
dapat diabsorbsi dari susu formula adalah
3 – 12% [8].
Zat besi diperlukan untuk
hemopoesis (pembentukan darah) dan
juga diperlukan oleh berbagai enzim
sebagai faktor penggiat. Zat besi yang
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terdapat dalam enzim juga diperlukan
untuk mengangkut elektro (sitokrom),
untuk mengaktifkan oksigen (oksidase
dan oksigenase). Defesiensi zat besi tidak
menunjukkan gejala yang khas sehingga
anemiaa pada balita sukar untuk
dideteksi.
Anemia defesiensi besi
mempengaruhi proses pertumbuhan dan
perkembangan atau kematangan sel
otak, serta menghambat produksi dan
pemecahan zat senyawa transmitter yang
diperlukan untuk mengantar rangsangan
pesan dari satu sel neuron .ke neuron
lainnya. Gangguan ini dapat berpengaruh
pada kinerja otak [9].
Defesiensi zat besi juga dapat
menyebabkan penurunan imunitas
humoral, imunitas sel mediated dan
aktivitas fungsional sel fagositosis.
Beberapa penelitian melaporkan bahwa
anak- anak yang menderita defesiensi
besi menyebabkan persentase limposit T
menurun serta produksi makrofag juga
menurun. Terjadi penurunan produksi
limfosit dalam respon terhadap mitogen
dan ribonucleotide reductase juga
menurun. Semuanya dapat kembali
normal setelah diberikan suplemen besi
[8].

Baik (≥ 6
bulan)
Tidak Baik
(0-5 bulan)
Total

3.Analisis hubungan usia pemberian MP
ASI dengan kejadian anemia, disajikan
pada tabel berikut ini :
Tabel 3 Tabulasi Silang antara Usia
Pemberian MP ASI dengan Kejadian
Anemia
Kejadian Anemiaa
Usia
Pemberian
MP ASI

Tidak
Anemia
f
%
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%

Anemia
f

%

Total

21

70

0

0

21

70

7

23,3

2

6,7

9

30

28

93,3

2

6,7

30

100

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari total 30
orang responden , pada responden
dengan pemberian MP ASI dimulai pada
usia ≥ 6 bulan yaitu sebanyak 21
responden semuanya tidak anemia
(70%), sedangkan dari 9 orang
responden yang diberikan MP ASI secara
dini sebanyak 7 orang tidak anemia
(23,3%) dan 2 orang mengalami anemia
(6,7%). Hasil analisis menggunakan Chi
Square didapatkan nilai p sebesar 0,025
yang artinya
ada hubungan yang
signifikan antara usia pemberian MP ASI
dengan Kejadian Anemia.
Dari hasil tabulasi silang antara
usia pemberian MP ASI dengan kejadian
anemia pada tabel 3 dapat diketahui
bahwa pada responden dengan
pemberian MP ASI dimulai pada usia ≥ 6
bulan yaitu sebanyak 21 responden
semuanya tidak anemia (70%) ,
sedangkan dari 9 orang responden yang
diberikan MP ASI secara dini sebanyak 7
orang tidak anemia (23,3%) dan 2 orang
mengalami anemia (6,7%). Hasil analisa
data usia pemberian MP ASI dengan
kejadian anemia menggunakan Chi
Square didapatkan nilai p sebesar 0,025
yang artinya
ada hubungan yang
signifikan antara usia pemberian MP ASI
dengan Kejadian Anemia.
Pemberian MP ASI yang terlalu dini
mempunyai resiko-resiko kesehatan oleh
karena secara fisiologis bayi belum siap
untuk menerimanya. Bayi akan mudah
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terkena diare dan penyakit-penyakit lain.
Selain itu juga akan menurunkan
intensitas dan frekuensi penghisapan ASI
sehingga asupan ASI menjadi berkurang,
padahal ASI mengandung hampir semua
zat gizi dan zat kekebalan yang penting
untuk bayi. Pada bayi absorbsi zat besi
dari ASI meningkat dengan bertambah
tuanya umur bayi perubahan ini terjadi
lebih cepat pada bayi prematur daripada
bayi yang lahir cukup bulan. Jumlah zat
besi akan terus berkurang apabila susu
diencerkan dengan air untuk diberikan
kepada bayi. Walapun jumlah zat besi
dalam ASI rendah, tetapi absorbsinya
paling tinggi. Sebanyak 50 - 70% zat besi
dalam ASI dapat diabsorbsi oleh bayi,
sedangkan susu sapi hanya dapat
diabsorbsi sebanyak 10 – 12 % zat besi.
Kebanyakan susu formula untuk bayi
yang dibuat dari susu sapi difortifikasikan
dengan zat besi. Rata-rata besi yang
dapat diabsorbsi dari susu formula adalah
3 – 12% [8] .
SIMPULAN
Terdapat
hubungan
yang
signifikan antara usia pemberian
Makanan Pendamping ASI (MP ASI)
dengan kejadian anemia pada usia 6
bulan – 3 tahun.
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ABSTRAK
Kematian bayi merupakan indikator penting dalam mencerminkan derajat kesehatan di suatu
masyarakat. Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus angka
kematian bayi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya penurunan angka kematian bayi.
Dalam pemodelan yang berbasis wilayah seringkali pemodelannya dapat menimbulkan adanya
heterogenitas wilayah yang menyebabkan masing-masing wilayah pengamatan memiliki perbedaan
pengaruh. Penelitian ini menggunakan metode Geographically Weighted Poisson Regression
(GWPR) untuk menggambarkan faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kematian bayi secara
lokal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016. Hasil penaksiran parameter regresi poisson
menjelaskan bahwa faktor yang memiliki pengaruh signifikan adalah persentase ibu hamil yang
mendapatkan tabel FE3 (X1), Umur kawin perempuan pertama < 18 tahun (X2), Jumlah Bayi dengan
berat badan rendah (X4), dan Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap (X5).
Sedangkan variabel persentase penanganan komplikasi kebidanan (X3) tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap kenaikan jumlah kematian bayi. Pemodelan GWPR dengan fungsi kernel
Fixed Gaussian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan variabel yang signifikan pada tiap wilayah.
Model terbaik yang didapatkan dari hasil analisis adalah model GWPR dengan nilai AIC sebesar
336,50 dengan varians devians yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 78,23 persen.
Kata kunci: kematian bayi,regresi poisson, GWPR

ABSTRACT
Infant mortality is an important indicator to reflecting the health status in a community.
Research and studies to determine the factors that influence the cases of infant mortality are very
important to reduce infant mortality. In region-based modeling often occur regional heterogeneity
which causes each observation area will have different influences. Based on this matter, this study
uses the Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR) method to describe the factors that
influence of infant deaths locally in East Java 2016. The estimation results of Poisson regression
parameters explain that the factors have a significant influence are the percentage of mothers
pregnant who received a pill of FE3 (X1), age of first female marriage <18 years (X2), number of
infants with low body weight (X4), and percentage of infants who received complete immunization
(X5). While the variable percentage of handling obstetric complications (X3) did not have a significant
effect on the increase of infant deaths. GWPR modeling with a Fixed Gaussian kernel function shows
that there are difference significant variable in each region. The best model obtained from the
analysis is the GWPR model with an AIC value is 336.50 with a deviation variance that can be
explained by the model at 78.23 percent.
Keyword:Infant mortality, poisson regression, GWPR

PENDAHULUAN

Subtema: Sain dan Kesehatan

Angka kematian bayi adalah suatu
angka yang menunjukkan banyaknya
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kematian bayi usia 0 tahun dari setiap
1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu
atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Kematian bayi ini
merupakan indikator penting dalam
mencerminkan derajat kesehatan di suatu
masyarakat karena sangat sensitifnya
kondisi bayi terhadap keadaan lingkungan dan kondisi kesehatan orang tua
bayi tersebut.
Provinsi Jawa Timur sebagai salah
satu provinsi dengan jumlah penduduk
tertinggi di Indonesia menjadikan angka
kelahiran yang tinggi setiap tahunnya.
Dengan jumlah kelahiran yang tinggi ini,
semakin tinggi pula resiko dan potensi
kematian bayi. Tercatat pada tahun 2016,
jumlah angka kematian bayi di Provinsi
Jawa Timur sebesar 23,60 bayi per 1000
kelahiran hidup dengan jumlah kematian
bayi sebesar 4.722 jiwa dalam satu tahun.
Angka tersebut turun jika dibandingkan
dengan tahun 2015, sebesar 24 bayi per
1000 kelahiran hidup. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih
diambang batas target AKB tahun 2016
sebesar 24 bayi per 1000 kelahiran
bayi[1].
Penelitian untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah
kasus angka kematian bayi sangat
penting untuk dilakukan sebagai upaya
penurunan kasus angka kematian bayi.
Terdapat faktor endogen dan faktor
eksogen yang mempengaruhi kematian
bayi. Kematian bayi endogen dibawa oleh
anak sejak lahir yang diperoleh dari orang
tuanya pada saat konsepsi, sedangkan
faktor eksogen merupakan faktor-faktor
Subtema: Sain dan Kesehatan

yang berpengaruh terhadap lingkungan
luar[2]. Kasus kematian bayi juga
disebabkan oleh kondisi dari bayi itu
sendiri, seperti berat badan lahir rendah
(BBRL), bayi pre-matur, serta kelainan
konginetal[3].
Kematian bayi dapat pula diakibatkan oleh kurangnya kesadaran ibu hamil
pada kesehatan. Salah satu komponen
pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu
pemberian zat besi sebanyak 90 tablet
(FE3). Zat besi memiliki peran vital terhadap pertumbuhan janin. Asupan zat
besi yang diberikan oleh ibu hamil kepada
janinnya melalui plasenta akan digunakan
janin untuk kebutuhan tumbuh kembangnya, termasuk untuk perkembangan otaknya[1]. Pernikahan dini juga diduga dapat
menigkatkan angka kasus kematian bayi.
Pada aspek kesehatan, pernikahan dini
dapat menyebabkan tingginya angka
kematian ibu dan bayi serta rendahnya
derajat kesehatan ibu dan anak.
Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun
biologis remaja[4].
Regresi poisson merupakan salah
satu analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap kasus angka kematian bayi. Model Regresi Poisson merupakan model regresi non-linear yang
digunakan untuk menganalisis data diskrit
(count). Model dalam regresi poisson merupakan model estimasi global dalam interpretasi hubungan antara variabel yang
dipengaruhi atau respon dengan variabel
yang mempengaruhi atau prediktor,
dengan mengasumsikan bahwa variabel
respon berdistribusi poisson[5].
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Pada saat ini keterlibatan unsur
lokasi atau spasial semakin berkembang
dalam pemodelan statistik. Unsur lokasi
atau spasial pada suatu data dapat dilihat
dari pengaruh atau efek spasial. Anselin
(1988) mendeskripsikan dua efek spasial
dalam ekonometrika yang meliputi spatial
dependence dan spatial heterogeneity[6].
Dalam pemodelan yang berbasis wilayah
atau melibatkan unsur lokasi, maka dalam
pemodelannya secara statistik dapat
menimbulkan adanya ditemukan adanya
heterogenitas wilayah. Hal tersebut menyebabkan masing-masing wilayah pengamatan memiliki perbedaan pengaruh
variabel prediktor terhadap variabel
respon untuk setiap wilayah atau lokasi.
Model Geographically Weighted Poisson
Regression (GWPR) merupakan bentuk
lokal dari regresi poisson yang menghasilkan penaksiran yang bersifat lokal
dengan asumsi data pada variabel repon
berdistribusi poisson[7].
Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi telah
dilakukan menggunakan Bayesian Model
Averaging. Hasil analisis menunjukkan
faktor-faktor yang diprediksi berpengaruh
terhadap jumlah kematian bayi di Jawa
Timur dengan BMA dan regresi adalah
sama, yaitu rasio puskesmas, rasio
tenaga medis, prosentase ibu yang tidak
melakukan kunjungan bayi, dan
prosentase berat badan lahir rendah
(BBLR)[8]. Penelitian lain tentang
pemodelan jumlah kematian bayi di Jawa
Timur dengan Geographically Weighted
Poisson Regession (GWPR) didapatkan
hasil bahwa
terdapat
perbedaan
mengenai faktor yang signifikan
Subtema: Sain dan Kesehatan

terhadap jumlah kematian bayi pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur,
faktor tersebut diantaranya adalah
jumlah fasilitas kesehatan, pertambahan
Produk Domestik Regional Bruto
(konstan), Angka Melek Huruf (AMH),
persentase imunisasi dasar lengkap,
dan persentase persalinan non medis[9].
Penelitian ini bertujuan untuk
memodelkan faktor-faktor yang diduga
berpengaruh terhadap kasus jumlah
kematian bayi di Jawa Timur dengan
menggunakan regresi poisson dan
regresi
poisson
terboboti
atau
Geographically
Weighted
Poisson
Regression (GWPR). GWPR dalam
penelitian
ini
diharapkan
dapat
menggambarkan parameter lokal yang
dapat dijelaskan oleh variasi spasial
terhadap kasus angka kematian bayi.
METODE
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Profil Kesehatan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2016, yang dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini terbagi dalam variabel
respon yang diasumsikan berdistribusi
poisson dan memiliki skala pengukuran
diskrit atau count, sedangkan variabel
prediktor yang diduga berpengaruh
terhadap kasus angka kematian bayi
berskala ukuran kontinu. Lebih lanjut,
deskripsi variabel dijelaskan pada tabel 1
sebagai berikut :
Tabel 1. Variabel Penelitian
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No.
1
2
3
4
5
6

Variabel
Jumlah kasus kematian
bayi (Y)
Persentase ibu hamil
yang mendapatkan FE3
(X1)
Persentase perempuan
yang kawin usia < 18
tahun (X2)
Persentase penanganan
kompilkasi
kebidanan
(X3)
Jumlah bayi dengan
berat badan lahir rendah
(X4)
Cakupan imunisasi dasar
lengkap (X5)

Tipe
variabel
Diskrit
Kontinu
Kontinu
Kontinu
Diskrit
Kontinu

 k e

(1)
k!
dan model matematis pemodelan pada
regresi poisson adalah :
i  exp(0  1 X1i  ...   p X pi ) (2)
Estimasi pada model regresi poisson
didapatkan dengan metode Maximum
Likelihood Estimation dengan fungsi
sebagai berikut[5]:
ln L(  )   exp x β    y x β   ln  y ! (3)
n

i 1

T
i

n

i 1

i

T
i

n

i 1

i

sedangkan model berbasis lokasi pada
regresi poisson atau dikatakan sebagai
model Geographically Weighted Poisson
Regression (GWPR), secara umum dapat
ditulis dengan persamaan sebagai berikut
[6].
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(4)

j 0

dimana x j ,i adalah nilai pengamatan
variabel prediktor ke-j pada pengamatan
lokasi (ui , v j ) ,  (ui , v j ) adalah
koefisien regresi variabel prediktor ke-j
untuk setiap lokasi (ui , v j ) .
Estimasi pada model GWPR didapatkan
dengan metode Maximum Likelihood
Estimation (MLE) dengan bentuk fungsi
likelihood sebagai berikut[6]:
n

L(  (u, v))  

Regresi poisson merupakan salah
satu metode statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel
prediktor terhadap variabel y yang berdistribusi poisson. Fungsi distribusi kepadatan peluang untuk distribusi poisson
adalah sebagai berikut[5].
f (k ;  ) 

k

i  exp(  j (ui , v j ) x j ,i )

i 1

 y e 
i

yi!

i

(5)

Langkah-langkah penelitian dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mendeskripsikan karakteristik variabel respon dan variabel prediktor.
b. Mendeteksi adanya kasus multikolinearitas pada variabel prediktor.
c. Mendapatkan model dari analisis
regresi poisson
d. Melakukan pengujian heterorkedastisitas spasial
e. Melakukan analisis model GWPR
menggunakan pembobot fungsi
kernel Gaussian
f. Melakukan goodness of fit test pada
model GWPR
g. Mendapatkan model terbaik dengan
membandingkan nilai AIC dan
devians
h. Melakukan pembahasan dan interpretasi hasil.
HASIL
Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif pada
penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan karakteristik
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dari setiap variabel, baik variabel respon
(jumlah angka kematian bayi) maupun
variabel prediktor (persentase ibu hamil
yang mendapatkan FE3, persentase ibu
hamil yang mendapatkan FE3, persentase perempuan yang kawin usia < 18,
persentase penanganan kompilkasi kebidanan, jumlah bayi dengan berat badan
lahir rendah dan cakupan imunisasi dasar
lengkap). Berikut pada tabel 2 memaparkan karakteristik statistik deskriptif dari
jumlah kematian bayi serta faktor yang
diduga berpengaruh terhadap jumlah
kematian bayi di Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2. Statistik deskriptif
variabel penelian

Variabel Mean
Y
X1
X2
X3
X4
X5

80.4
88.2
43.0
96.0
5.4
101.6

Var.

Maks

Min

51.5
5.6
14.1
15.4
3.3
27.2

9
79.8
18.6
62.1
0.8
50.0

219
109.0
73.9
129.5
15.8
202.9

Berdasaran tabel 2, rata-rata jumlah
kematian bayi sebesar 80.4 dengan
varians sebesar 51.5 yang berarti bahwa
varians jumlah kematian bayi cukup kecil.
Jumlah kematian bayi tertinggi sebesar
219 kematian bayi yang terjadi di
Kabupaten Jember. Sedangkan jumlah
kematian bayi terkecil terjadi di
Kabupaten Bangkalan sebesar 9 bayi.
Persebaran jumlah kematian bayi di Jawa
Timur tersaji dalam peta tematik pada
gambar 1 berikut.

Gambar 1. Persebaran jumlah kematian bayi di Provinsi Jawa Timur 2016

Model Regresi Poisson
Langkah awal dalam pembentukan
model GWPR adalah dengan melakukan
pemodelan regresi global. Regresi global
untuk pemodelan GWPR adalah regresi
poisson. Tahapan awal yang perlu dilakukan dalam regresi poisson adalah pemeriksaan multikolinearitas. Multikolinearitas
Subtema: Sain dan Kesehatan

dilakukan untuk mengetahui kondisi
dimana variabel prediktor tidak saling
berkorelasi. Kriteria yang digunakan
untuk melihat ada tidaknya kasus multikolinearitas adalah dengan melihat nilai
Variance Inflation Factor (VIF). Suatu
data dikatakan memiliki multikolinearitas
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apabila nilai VIF lebih dari 10, berikut hasil
pemeriksaan terhadap multikolinieritas.
Tabel 3. Nilai VIF varibel prediktor

Variabel

VIF

X1
1,27
X2
2,03
X3
1,76
X4
1,26
X5
1,14
Berdasarkan hasil perhitungan nilai
VIF pada tabel 3, nilai VIF pada seluruh
variabel kurang dari 10. Maka dapat
disimpulkan bahwa variabel prediktor
tidak terjadi kasus multikolinearitas,
sehingga seluruh variabel dapat dilanjutkan ke pemodelan regresi poisson.
Selanjutnya melakukan pemodelan
regresi poisson dan melakukan pengujian
serentak pada seluruh variabel dengan
hipotesis sebagai berikut.
H0 : β1, β2, β3, β4, β5 = 0
H1 : Paling sedikit terdapat satu βi ≠ 0.
Hasil statistik uji didapatkan nilai devians
D(𝛽̂ ) sebesar 396,2 yang kemudian
dibandingkan dengan nilai Chi Square
dengan taraf signifikansi sebesar 5%.
2
Didapatkan nilai 𝜒0.05,37
sebesar 24,07,
dan D(𝛽̂ ) memiliki nilai lebih besar dari
2
𝜒0.05,37
. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapat paling sedikit satu parameter yang memiliki pengaruh signifikan
terhadap variabel respon.
Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian parameter secara individu
untuk mengetahui signifikansi parameter
masing-masing varibel. Hipotasis yang
dibangun dalam pengujian ini adalah
sebagai berikut.
H0 : βi = 0
H1 : βi ≠ 0, i = 1,2,3,4,5,6

Subtema: Sain dan Kesehatan

Tabel 4. Uji signifikansi parameter

Variabel

β

Z

Exp

Const.
4,630 10,62 102.5
X1
-0,015 -3,41 0,98
X2
0,012 6,87
1,01
X3
0,001 0,65
1,00
X4
0,111 2,84
1,12
X5
-0,001 -2,97 0,99
Hasil pengujian parameter tersaji pada
tabel 4 yang kemudian nilai |Z| dibandingkan dengan Zα/2 sebesar 1,96. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa nilai |Z|
pada variabel X1, X2, X4, dan X5 lebih dari
nilai Zα/2 yang berarti bahwa variabel X1,
X2, X4, dan X5 memiliki parameter
signifkan secara parsial terhadap variabel
respon. Sedangkan variabel X3 memiliki
nilai |Z| yang kurang dari nilai Zα/2 yang
berarti bahwa variabel X3 tidak signifikan
terhadap variabel respon.
Model yang didapatkan dari regresi
poisson adalah sebagai berikut:
  exp(4, 630  0.015 X 1  0.012 X 2  0.001X 3
0.111X 4  0.001X 5 )

Hasil pemodelan regresi poisson menunjukkan bahwa variabel Ibu hamil yang
mendapatkan tablet FE3 (X3), dan
Imunisasi dasar lengkap (X5) memiliki
pengaruh negatif terhadap peningkatan
jumlah kematian bayi. Sedangkan
variabel Umur kawin perempuan < 18
tahun (X2), penanganan komplikasi
kebidanan (X3), dan BBLR (X4) memiliki
pengaruh positif terhadap kenaikan
jumlah kematian bayi. Nilai Exp (Odds
ratio) memberikan gambaran faktor resiko
terhadap terhadap suatu kejadian.
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Sebagai contoh pada variabel X4 memiliki
nilai odds ratio sebesar 1,12. Angka ini
berarti bahwa jika terjadi peningkatan
BBLR sebesar 100 bayi maka akan
memberikan resiko penambahan jumlah
kematian bayi sebesar 1,12 kali lebih
tinggi.
Model GWPR
Langkah awal dalam pemodelan
GWPR adalah identifikasi heteroskedastisitas spasial dengan menggunakan Uji
Breusch Pagan. Hasil pegolahan data
diperoleh nilai statistik BP sebesar 13,1
dengan nilai P-value sebesar 0,04. Hasil
ini dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh heteroskedastisitas spasial dalam model. Setelah dilakukan identifikasi
hete-roskedastisitas spasial dilakukan uji
kesa-maan model menggunakan kernel
Fix Gaussian.
Tabel 5. Uji kesamaan model
Sumber Devians
df
Devians
F
variasi
/df
Global
32
13,03 0,89
417,016
GWRL
19
14,63
279,892
Difference 137,154 12,87 10,65

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5
didapatkan nilai F hitung sebesar 0,89.
Jika dibandingkan dengan nilai F(0.05,32,19)
sebesar 2,06 maka nilai Fhitung < F(0.05,32,19)
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi perbedaan antara model poisson
dengan model GWPR.
Pengujian selanjutnya adalah pengujian parameter serentak terhadap model
GWPR dengan hipotesis sebagai berikut:
H0 : β1(u1,v1), β2(u2,v2), β3(u3,v3), β4(u4,v4),
β5(u5,v5= 0
H1 : Minimal terdapat satu βi(ui,vi) ≠ 0

Subtema: Sain dan Kesehatan

Hasil statistik uji didapatkan nilai devians
D(𝛽̂ ) sebesar 279,892. jika dibandingkan
2
dengan nilai chi square 𝜒0.05,37
sebesar
24,07 maka hipotesis nol ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu βi(ui,vi) yang berpengaruh
signifikan terhadap model. Selanjutnya, dilakukan penaksiran model GWPR. Hasil
penaksiran parameter model GWPR tersaji dalam tabel 6 berikut:
Tabel 6. Penaksiran parameter model
GWPR

β
Max
Min Mean
Const.
8,06
1,00 3,784
X1
0,03 -0,08 -0,012
X2
0,02 -0,04 0,014
X3
0,02
0,01 0,007
X4
0,16
0,04 0,110
X5
0,06 -0,02 -0,004
Dari hasil penaksiran parameter, langkah
selanjutnya adalah melakukan pengujian
hipotesis parameter model secara parsial
yang dimaksudkan untuk mengetahui
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
besarnya jumlah kematian bayi di setiap
lokasi (ui, vi). Sebagai contoh, kita akan
menguji siginifikansi parameter β2 pada
lokasi pertama (u1, v1) yaitu Kabupaten
Pacitan dengan hipotesis sebagai berikut:
H0 : β2 (u1, v1) = 0
H1 : β2 (u1, v1) ≠ 0
Hasil statistik uji didapatkan nilai t hitung
di Kabupaten Pacitan sebesar 6,833,
dibandingkan dengan nilai t(0,025; 32) sebesar 2,351 maka hipotesis nol ditolak yang
berarti bahwa variabel X2 (perempuan
dengan umur kawin pertama <18 tahun)
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah kematian bayi
di Kabupaten Pacitan, tetapi hal tersebut
Var.
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belum tentu terjadi di Kabupaten /Kota
lain. Adapun variabel yang signifikan di

tiap kabupaten/kota dapat dilihat
gambar 2 berikut:

dari

Gambar 2. Peta Persebaran Variabel yang signifikan pada tiap lokasi

Berdasarkan gambar 2 terlihat
bahwa terdapat pengelompokan variabel
yang signifikan pada lokasi yang berdekatan. Wilayah Jawa Timur bagian
timur memiliki tiga variabel yang signifikan
yaitu X2, X4, dan X5. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat karakteristik budaya yang melekat di wilayah
timur dari Provinsi Jawa Timur.
Variabel Ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 (X1) signifikan pada
wilayah perkotaan, Kabupaten Malang,
Kabuten Ngawi, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Bondowoso, serta Kabupaten
Situbondo. Pada Wilayah Kota Kediri nilai
estimasi parameter β1 sebesar -0,08 yang
berarti bahwa jika ibu hamil yang
mendapatkan tablet FE3 bertambah sebesar 1% maka akan menurunkan resiko
kematian bayi sebesar exp(-0,08) = 0,92.
Variabel perempuan yang menikah
pertama di usia < 18 tahun (X2) signifikan
dihampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa
Timur, kecuali Kota Kediri, Kota Malang,
dan Kota Blitar. Hal ini sejalan dengan

Subtema: Sain dan Kesehatan

pendapat Nugraha (2002) dimana remaja
yang hamil akan lebih mudah menderita
anemia dan melahirkan, menjadi salah
satu penyebab tingginya angka kematian
ibu dan bayi.
Variabel Persentase penanganan
komplikasi kebidanan (X3) memiliki
karakteristik yang unik dimana seluruh
wilayah yang signifikan pada variabel X3
juga berpengaruh signifikan pada variabel
Jumlah bayi yang memiliki berat badan
rendah (X4). Hal ini senada dengan yang
disampaikan oleh Rina (2012) dimana
riwayat medis yang menjadi penyebab
komplikasi selama persalinan akan berpotensi menyebabkan pertumbuhan janin
dengan berat badan lahir rendah.
Variabel cakupan imunisasi dasar
lengkap (X5) memiliki pengaruh yang
signifikan di hampir seluruh Kabupaten
/Kota. Hal ini dapat mencerminkan target
imunisasi dasar lengkap yang telah memenuhi target sebesar 91,5% sehingga
varibel X5 secara signifikan dapat mem-
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pengaruhi berkurangnya jumlah kematian
bayi di Jawa Timur.
Tahap akhir dalam analisis ini
adalah melakukan perbandingan antara
model poisson dan model GWPR untuk
mendapatkan model terbaik. Model yang
terbaik adalah model yang memiliki nilai
AIC terkecil dan Persentase Devians
yang dapat dijelaskan oleh model (R2).
Tabel 7. Perbandingan kesesuaian model
Model
AIC
R2
Global
431,73
67,56
GWPR
336,50
78,23
Model terbaik yang ditunjukkan pada
tabel 7 adalah model GWPR dengan nilai
AIC sebesar 336,50 dengan varians
devians yang dapat dijelaskan oleh model
sebesar 78,23 persen. Sehingga model
GWPR lebih daik dalam menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi Jumlah
Kematian Bayi di Provinsi Jawa Timur jika
dibandingkan dengan regresi poisson.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang
telah dilakukan, kesimpulan yang dapat
diambil adalah sebagai berikut:
a. Rata-rata jumlah kematian bayi
sebesar 80.4 dengan jumlah
kematian bayi tertinggi sebesar 219
kematian bayi yang terjadi di
Kabupaten Jember. Sedangkan
jumlah kematian bayi terkecil terjadi
di Kabupaten Bangkalan sebesar 9
bayi.
b. Hasil penaksiran parameter regresi
poisson menjelaskan bahwa faktor
yang memiliki pengaruh signifikan
adalah persentase ibu hamil yang
Subtema: Sain dan Kesehatan

mendapatkan tabel FE3 (X1), Umur
kawin perempuan pertama < 18 tahun
(X2), Jumlah Bayi dengan berat
badan rendah (X4), dan Persentase
bayi yang mendapatkan imunisasi
lengkap (X5). Sedangkan variabel
Persentase penanganan komplikasi
kebidanan (X3) tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
kenaikan jumlah kematian bayi.
c. Pemodelan GWPR dengan fungsi
kernel Fixed Gaussian menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan variabel
yang signifikan pada tiap wilayah.
d. Model terbaik yang didapatkan dari
hasil analisis adalah model GWPR
dengan nilai AIC sebesar 336,50
dengan varians devians yang dapat
dijelaskan oleh model sebesar 78,23
persen. Sehingga model GWPR lebih
baik dalam menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi kasus Jumlah
Kematian Bayi di Provinsi Jawa Timur
jika dibandingkan dengan regresi
poisson.
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ABSTRAK
UKM di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Hingga
saat ini jumlah UKM tiap tahun terus meningkat hampir satu juta per tahun. Namun dalam
perkembangannya UKM memiliki banyak permasalahan yang mengakibatkan banyak UKM sudah
bangkrut. Tujuan dari penelitian yaitu mendapatkan strategi yang tepat untuk pengembangan UKM
di Surabaya khususnya pada sentra UKM unggulan di Surabaya seperti pada sentra UKM Tas di
Kampung Gadukan Surabaya. Kemudian untuk tujuan jangka panjangnya yaitu strategi dapat
diadopsi untuk UKM yang lain di Kota Surabaya. Metode dalam penelitian ini yaitu dengan
menentukan faktor dengan metode Delphi, mengevaluasi faktor dengan Internal Factor Evaluation
(IFE) dan External Factor Evaluation (EFE), menganalisis SWOT untuk menghasilkan strategi
alternatif, menentukan strategi yang sesuai dengan posisi UKM dengan matrik Grand Strategi, dan
kemudian memilih strategi yang tepat dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil
penelitian menghasilkan 5 faktor strength, 7 faktor weakness, 6 faktor opportunity, dan 5 faktor
threats. Strategi alternatif hasil analisis SWOT menghasilkan 18 strategi alternatif. Posisi UKM dari
hasil analisis matrik grand strategi berada di kuadran I. Srategi terpilih dengan metode AHP yaitu
strategi UKM tas perlu kerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk menjadikan kampung Gadukan
sebagai lokasi wisata belanja tas untuk wisatawan yang datang ke Surabaya.
Kata kunci: UKM, SWOT, Grand Strategi, AHP

ABSTRACT
SMEs in Indonesia have an important role in improving the country's economy. Until now, the
number of SMEs continues to increase by almost one million per year. But in its development SMEs
have many problems that have resulted in many SMEs going bankrupt.
The purpose of the research is to get the right strategy for the development of SMEs in Surabaya,
especially in the centers of superior SMEs in Surabaya, as in the center of SMEs Bags in Kampung
Gadukan Surabaya. Then for the long term goal, the strategy can be adopted for other SMEs. in the
city of Surabaya. The method in this study is to determine the factors using the Delphi method,
evaluate factors with Internal Factor Evaluation (IFE) and External Factor Evaluation (EFE), analyze
SWOT to produce alternative strategies, determine strategies that are appropriate to the position of
SMEs with the Grand Strategy matrix, and then choose the right strategy using the Analytical
Hierarchy Process (AHP) method. The results of the study produced 5 strength factors, 7 weakness
factors, 6 factor opportunities, and 5 factor threats. Alternative strategies resulting from the SWOT
analysis produced 18 alternative strategies. The position of SMEs from the results of grand strategy
matrix analysis is in quadrant I. The chosen strategy with the AHP method is the SMEs strategy bag
needs to collaborate with the Tourism Office to make the village Gadukan as a tourist shopping place
for tourists who come to Surabaya.
Keyword: SMEs, SWOT, Grand Strategy, AHP
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PENDAHULUAN
Usaha Kecil Menengah (UKM) di
Indonesia merupakan bagian penting
dalam peningkatan perekonomian daerah
yang bermuara pada peningkatan
ekonomi negara di sektor perdagangan.
Karena sebab tersebut maka Pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang No. 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah untuk memberdayakan
UMKM
melalui
memfasilitasi
pengembangan
usaha
dengan
cara memberikan
insentif
hingga
membantu kemudahan pembiayaan
untuk modal [1].
Dengan adanya dukungan dari
Pemerintah, tentunya perkembangan
UKM makin tahun jumlah UKM makin
banyak. Berdasarkan data terakhir
Badan Pusat Statistik Jumlah UMKM
pada tahun 2014 sebanyak 57,8 juta.
Jumlah tersebut naik sebanyak 1 juta
pada tahun sebelumnya 2013 sebesar
56,5 juta dan tahun 2012 sebesar 55,2
juta [2]. Peningkatan jumlah UKM di
Indonesia tentunya memiliki potensi
yang besar untuk memberikan kontribusi
terhadap perekonomi negara.
Walaupun di Indonesia memiliki
pertumbuhan UKM yang sangat banyak
di tiap tahun, namun banyak juga UKM
yang memiliki permasalah dan kesulitan
dalam mengembangkan usahanya dan
kalah bersaing dengan perusahaan dari
luar negeri ataupun kalah bersaing
dengan produk buatan pabrik yang
kualitasnya cukup baik serta harga lebih
murah. Beberapa UKM khususnya di
Surabaya saat ini sedang berusaha
sekuat tenaga untuk tetap bertahan dari
persaingan dengan produk buatan
Industri dan produk Impor. Namun ada
beberapa UKM di Surabaya yang
Subtema: Sain dan Kesehatan

mampu bertahan dan ada juga yang
sudah
tidak
beroperasi
lagi.
Berdasarkan survey secara langsung
terdapat salah satu kampung UKM yang
saat ini sudah tidak mampu beroperasi
yaitu Kampung UKM paving blok di
daerah Pakal Surabaya. Padahal UKM
tersebut sangat terkenal di era 90’an
bahkan tahun 2008 Disperindag Kota
Surabaya memberi bantuan mesin cetak
paving blok serta dijadikan sebagai
salah satu kampung UKM unggulan di
Surabaya. Saat kami survey ke lokasi,
ternyata hampir semua pengrajin UKM
telah gulung tikar atau sudah tidak
berproduksi lagi dikarenakan kalah
bersaing dengan produk pabrik yang
kualitas cukup baik dan juga harga lebih
murah.
Berdasarkan kondisi UKM di
Surabaya saat ini, maka perlu adanya
perancangan strategi yang tepat agar
mampu bertahan di tengah persaingan
yang ketat dari produk pabrik maupun
produk impor dan juga mengurangi
jumlah UKM yang akan bangkrut di
kemudian hari. Strategi merupakan
suatu seni dan pengetahuan dalam
merumuskan,
mengimplemtasikan,
mengevaluasi keputusan organisasi
dengan tujuan agar mempunyai
keunggulan kompetitif [3]. Dalam
Perancangan strategi perlu dikakukan
analisis SWOT untuk mengahasilkan
strategi alternatif.
Analisis SWOT merupakan suatu
metode dalam perencanaan strategis
dengan menggunakan analisis faktor
internal yaitu kekuatan (strengths),
kelemahan (weaknesses), dan faktor
eksternal yaitu peluang (opportunities),
dan
ancaman
(threats)
untuk
menghasilkan
beberapa
strategi
alternatif dari hasil pencocokan faktor
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internal dengan faktor eksternal
tersebut. Pencocokan faktor internal dan
eksternal yang dimaksud yaitu dengan
bagaimana kekuatan (strengths) dapat
memanfaatkan peluang (opportunities),
kekuatan
(strengths)
mampu
menghadapi
ancaman
(threats),
bagaimana mengatasi agar kelemahan
(weaknesses) dapat menghambat
dalam
memanfaatkan
peluang
(opportunities),
dan
bagaimana
mengatasi kelemahan (weaknesses)
untuk mengindari ancaman (threats)
menjadi nyata atau menciptakan sebuah
ancaman baru [4].
Penentuan
faktor
Internal
(Kekuatan dan kelemahan) dan faktor
eksternal (peluang dan ancaman) dapat
dilakukan
dengan
dengan
menggunakan pendekatan Multi Criteria
Decision Making (MCDM). Beberapa
metode dalam MCDM yaitu metode
Delphi dan Analytical Hierachy
Process.(AHP). Metode Delphi yaitu
metode penjaringan opini dari kelompok
narasumber yang berkompeten di
bidangnya dengan beberapa kali tahap
untuk mendapatkan legitimasi para
narasumber [5]. Karena output dari
survey dengan metode Delphi hanya
berupa opini dan bersifat subyektif, maka
perlu metode lain untuk menguji
konsistensinya [6].
Analytical Hierachy Process.
(AHP) merupakan metode pengambilan
keputusan yang berupa pembobotan
untuk menyelesaikan permasalahan
yang kompleks agar permasalahan
berstruktur dan sistematis [7]. Metode
AHP ini dapat dikombinasikan untuk
memilih beberapa strategi yang telah
dirumuskan untuk dijadikan prioritas
dalam mengimplementasikan strategi
tersebut.
Kampung UKM Tas di Gadukan
Surabaya merupakan salah satu
Subtema: Sain dan Kesehatan

kampung pengrajin tas dan telah di
tetapkan sebagai salah satu kampung
UKM unggulan. Namun hingga saat ini
para pengrajin mengalami kesulitan
dalam
mengembangkan
usaha.
Beberapa permasalahan yang di miliki
para pengrajin yaitu kesulitan dalam
memasarkan produk karena adanya
produk dari luar negeri dan hanya
mengandalkan beberapa supplier yang
datang langsung ke kampung.
Akibatnya, sesama pengrajin saling
bersaing menawarkan harga yang paling
murah kepada supplier atau tengkulak
yang datang. Persaingan tersebut
menyebabkan banyak pengrajin yang
modal kecil kalah bersaing dan akhirnya
menutup usahanya.
Penelitian terdahulu, Rahmana [8]
mengembangkan UKM dengan cara
memilih sektor mana yang menjadi
unggulan kemudian dirancang strategi
pengembangannya dengan metode
Location Quotient (LQ), Diamond Cluster
Model, dan Analisis SWOT. Namun pada
penelitian
tersebut
hanya
memprioritaskan sektor yang menjadi
unggulan saja sedangkan sektor yang lain
tidak
diperimbangkan
dalam
perancangan strategi. Kemudian pada
Saragi
[9]
dalam
penelitiannya
merancang strategi pengembangan UKM
kerajinan batu bata dengan analisis
SWOT. Pada penelitian tersebut hanya
terfokus pada industri batu bata yang
mana UKM tersebut bukan UKM
unggulan. Berikutnya pada penelitian
Alyas & Rakib [10] dalam penelitiannya
tentang strategi pengembangan UKM
dalam penguatan ekonomi kerakyatan
dengan analisis SWOT. Pada penelitian
tersebut hanya difokuskan pada industri
Usaha Roti Maros bukan pada industri
unggulan di Kabupatem Maros.
Berdasarkan penelitian terdahulu
maka penulis tertarik merancang strategi
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pengembangan UKM dengan studi kasus
UKM Unggulan untuk menghasilkan
strategi yang mampu diimplementasi
untuk UKM yang lainnya. Pada penelitian
ini akan dirancang strategi alternatif
yang tepat untuk UKM di Surabaya
dengan menggunakan metode Delphi,
analisis SWOT, matriks Grand Strategi
dan AHP untuk menghasilkan strategi
yang tepat untuk mengembangkan UKM
di Surabaya agar menjadi kompetitif dan
terus berkembang. Pada Penelitian ini
menggunakan studi kasus kampung
UKM Tas di Gadukan Surabaya.
METODE
Metode dalam penelitian ini yaitu
menggunakan metode deskriptif dan
kuantitatif. Penelitian ini dimulai dengan
melakukan literature review dan
penelusuran penelitian terdahulu. Setelah
itu dilanjutkan dengan melakukan studi
lapangan
untuk
menentukan
permasalahan dan menetapkan tujuan
penelitian. Kemudian dilanjukan dengan
menentukan data primer dengan
wawancara dan pengisian kuesioner
serta menentukan data sekunder dari
jurnal dan artikel ilmiah.
Pengambilan data primer dilakukan
dengan teknik Delphi penjaringan opini
untuk menentukan criteria yang akan
dijadikan dasar penentuan faktor internal
dan eksternal yang dimiliki UKM.
Penjaringan kriteria dengan Delphi
dilakukan dengan tiga kali putaran
dengan tiga orang narasumber. Setelah
itu dilanjutkan dengan menentukan faktor
internal dan eksternal untuk di evaluasi
dengan matrik Internal Factor Evaluation
(IFE) dan Eksternal Factor Evaluation
(EFE).
Matrik EFE dan IFE untuk
menghasilkan skor bobot untuk faktor

Subtema: Sain dan Kesehatan

Internal dan eksternal yang dijadikan
dasar menentukan gambar matriks Grand
Strategi untuk menghasilkan strategi
berdasarkan posisi kuadran suatu
organisasi. Setelah itu dilanjutkan dengan
melakukan analisis SWOT untuk
menghasilkan
alternatif
strategi.
Kemudian alternatif strategi hasil SWOT
dipilih yang sesuai dengan posisi matrik
Grand Strategi.
Setelah
mendapat
strategi
alternatif yang sesuai dengan matrik
Grand Strategi, maka ditentukan
pemilihan strategi yang cocok dan
dijadikan
prioritas
untuk
diimplementasikan. Penentuan strategi
tersebut dilakukan dengan hasil rangking
berdasarkan bobot terbesar dengan
metode Analytical Hierarchy Process
(AHP).
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Mulai
Literature Review
Studi Lapangan
Identifikasi Masalah
Tujuan Penelitian
Data Primer
• Wawancara
• Penyebaran kuesioner

Data Sekunder
• Jurnal
• Artikel ilmiah
MCDM : Teknik Delphi

Matriks EFE

Matriks IFE
Matriks SWOT
Matriks Grand Strategi
Pemilihan Strategi Alternatif
MCDM : AHP
Pembahasan dan Analisa
Kesimpulan dan Saran
Selesai

Gambar 1. Flowchart Metode Penelitian

HASIL
Penentuan Kriteria Dengan Teknik
Delphi
Berdasarkan hasil penjaringan kriteria
dengan teknik Delphi menghasilkan 23
kriteria terkait pengembangan UKM
seperti pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Kriteria Pengembangan UKM

Subtema: Sain dan Kesehatan

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama Kriteria
Dukungan Pemerintah melalui Dinas
terkait
Aturan pemerintah
Persaingan antar UKM
Produk dari luar negeri
Biaya export impor
Gaya hidup masyarakat
Perkembangan teknologi
Peningkatan pendapatan masyarakat
Peningkatan daya beli masyarakat
Kemudahan bahan baku
Biaya tenaga kerja
Tingkat pendidikan tenaga kerja
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No
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nama Kriteria
Ketersedian tenaga terampil
Kerjasama antar UKM
modal usaha
Banyaknya toko penjual tas
Promosi
Kemudahan akses lokasi UKM
Pembinaan dan Pelatihan UKM
Kemampuan inovasi produk
Adanya Koperasi Tas Gadukan
Kondisi Pasar
Kemampuan Manajemen Pemasaran

Penentuan Faktor Internal dan
Eksternal dari hasil kriteria
Berdasarkan kriteria yang telah
didapatkan maka ditentukan faktor
internal dan eksternal seperti pada Tabel
2 berikut :
Tabel 2. Penentuan Faktor Internal dan
Eksternal
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kriteria
Dukungan
Pemerintah melalui
Dinas terkait
Aturan pemerintah
Persaingan antar
UKM
Produk dari luar
negeri
Biaya export impor
Gaya hidup
masyarakat
Perkembangan
teknologi
Peningkatan
pendapatan
masyarakat
Peningkatan daya beli
masyarakat
Kemudahan bahan
baku
Biaya tenaga kerja
Tingkat pendidikan
tenaga kerja
Ketersedian tenaga
kerja terampil

Subtema: Sain dan Kesehatan

Kategori
Faktor
Faktor
Internal
Faktor
Eksternal
Faktor
Internal
Faktor
Eksternal
Faktor
Eksternal
Faktor
Eksternal
Faktor
Eksternal
Faktor
Eksternal

No

Kriteria

14

Kerjasama antar UKM

15

modal usaha

16

Banyaknya toko
penjual tas
Promosi

17
18
19
20
21
22
23

Kemudahan akses
lokasi UKM
Pembinaan dan
Pelatihan UKM
Kemampuan inovasi
produk
Adanya Koperasi Tas
Gadukan
Kondisi Pasar
Kemampuan
Manajemen
Pemasaran

Kategori
Faktor
Faktor
Internal
Faktor
Internal
Faktor
Eksternal
Faktor
Internal
Faktor
Internal
Faktor
Internal
Faktor
Internal
Faktor
Internal
Faktor
Eksternal
Faktor
Internal

Evaluasi Faktor Internal (IFE) Dan
Eksternal (EFE)
Hasil evalusi faktor Internal IFE
menghasilkan faktor kekuatan dengan
total skor 3,424 sedangkan untuk faktor
kelemahan dengan total skor 1,526. Hal
tersebut menunjukkan bahwa faktor
kekuatan atau keunggulan yang dimiliki
oleh Kampung UKM tas di Gadukan
Surabaya lebih besar daripada faktor
kelemahan. Maka dari itu akan menjadi
mudah memanfaatkan keunggulan
kampung
UKM
tas
dalam
mengembangkan bisnisnya.

Faktor
Eksternal
Faktor
Internal
Faktor
Eksternal
Faktor
Internal
Faktor
Eksternal

716

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Tabel 3. Matriks Internal Factor Evaluation
(IFE)
FAKTOR-FAKTOR KO BOBOT PERIN SKOR
INTERNAL UTAMA DE
GKAT BOBOT
FAKTOR KEKUATAN (STRENGTH)
Adanya
dukungan
1 pemerintah
S1
0,228
3
0,684
melalui Dinas
Terkait
Kemudahan
mendapatkan
2
S2
0,118
3
0,354
kebutuhan
bahan baku
Kemudahan
3 akses
lokasi S3
0,171
3
0,513
UKM
Memiliki
4 kemampuan
S4
0,077
3
0,231
inovasi produk
Adanya
5 koperasi
tas S5
0,406
4
1,624
Gadukan
FAKTOR KELEMAHAN(WEAKNESS)
1 Adanya
persaingan
W
antar pengrajin
0,321
2
0,642
1
tas di Kampung
Gadukan
2 Rendahnya
tingkat
W
0,066
1
0,066
pendidikan
2
tenaga kerja
3 Tidak
ada
kerjasama antar
W
UKM tas di
0,206
2
0,412
3
Kampung
Gadukan
4 Kesulitan modal W
0,074
1
0,074
usaha
4
5 Kurangnya
promosi
W
0,104
1
0,104
kampung UKM
5
tas di Gadukan
6 Kurangnya
pembinaan dan
W
pelatihan
0,172
1
0,172
6
terhadap UKM
tas di Gadukan
7 Pengrajin
kurang memiliki
W
kemampuan
0,056
1
0,056
7
manajemen
pemasaran
TOTAL
1,00
4,950

Tabel 4. Matriks Eksternal Factor Evaluation
(EFE)

Subtema: Sain dan Kesehatan

FAKTOR-FAKTOR KO BOBOT PERIN SKOR
EKSTERNAL
DE
GKAT BOBOT
UTAMA
FAKTOR PELUANG (OPPORTUNITY)
Adanya Aturan
pemerintah
yang
1
O1
0,166
3
0,498
mendukung
perkembangan
UKM
Gaya
hidup
masyarakat
2
O2
0,132
2
0,264
banyak yang
fashionable
Perkembangan
teknologi
3
O3
0,077
2
0,154
informasi yang
cepat
Peningkatan
4 pendapatan
O4
0,097
3
0,291
masyarakat
Peningkatan
5 daya
beli O5
0,200
3
0,600
masyarakat
Banyak
toko
6
O6
0,327
4
1,308
penjual tas
FAKTOR ANCAMAN (THREATS)
1 Produk tas dari
luar
negeri
T1
0,256
4
1,024
semakin banyak
di pasaran
2 Biaya ekspor
impor
cukup T2
0,104
1
0,104
terjangkau
3 Biaya tenaga
kerja selalu naik T3
0,124
3
0,372
tiap tahun
4 Ketersediaan
tenaga terampil
T4
0,154
3
0,462
yang semakin
berkurang
5 Kondisi pasar
T5
0,362
3
1,086
semakin sulit
TOTAL
1,00
6,163

Berdasarkan perhitungan matriks EFE
menunjukkan
bahwa
narasumber
memberikan penilaian pada faktor
peluang dengan total skor 3,115
sedangkan untuk faktor ancaman dengan
total skor 3,048. Hal tersebut
menunjukkan bahwa faktor peluang yang
dimiliki oleh Kampung UKM tas di
Gadukan Surabaya lebih besar daripada
faktor ancaman terhadap pengembangan
UKM Tas.
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Perumusan Strategi Dengan Analisis
SWOT
Perumusan
strategi
dengan
analisis SWOT menghasilkan total 18
alternatif strategi sebagai berikut :
a. Strategi S-O (StrengthOpportunities)
1. Koperasi Tas Gadukan harus
meningkatkan kinerja pemasaran
dengan cara mendatangi langsung
toko penjual tas (S5,O5,O6).
2. Semua Pengrajin tas harus
mengikuti pameran produk UKM
yang diselenggarakan dinas
Koperasi UMKM dan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
(S1,O1).
3. Pengrajin harus update informasi
tas
model
terbaru
untuk
meningkatkan ide inovasi produk
dari media media internet (S4,O2,
O3).
4. Meningkatkan produksi tas UKM
Gadukan
surabaya
(S2,S5,O4,O5,O6).
5. Pengrajin perlu meningkatkan
promosi lokasi UKM Tas Gadukan
saat mengikuti pameran produk
UKM yang diselenggarakan Dinas
Terkait (S1,S3,O1).
b. Strategi S-T (Strength – Threats)
1. Semua pengrajin tas UKM
Gadukan harus memproduksi tas
dengan motif desain yang berbeda
dari tas produk luar negeri
(S4,T1,T2).
2. Mencoba memasarkan produk tas
produk UKM Gadukan ke luar
negeri terutama ke negara Asia
Tenggara (S1,T2,T5).
3. Pemilik UKM tas Gadukan perlu
mengikutkan
pelatihan
keterampilan yang diselenggara-
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kan oleh dinas terkait untuk
menigkatkan skill pekerja (S1,T4).
4. Pengrajin dan Dinas terkait harus
bekerjasama
untuk
sering
mengadakan pameran produk
UKM terutama produk untuk
fashion (S1,T1,T2,T5).
c. Strategi
W-O
(WeaknessOpportunities)
1. Seluruh pengrajin harus saling
kerjasama dalam pemasaran
produk (W1,W3,W5,W7,O6).
2. Perlunya pelatihan teknologi
informasi pada tenaga kerja untuk
memberikan pengetahuan pemasa
ran secara online (W2,W5,W6,
W7,O3).
3. Pemerintah perlu mendorong
pemilik UKM untuk melakukan
peminjaman modal tanpa jaminan
agar
pelaku
UKM
dapat
mengembangkan usahanya (W4,
O1).
4. Dinas terkait harus lebih sering
melakukan
pembinaan
dan
pelatihan pengembangan produk
terhadap UKM (W2,W6,O1).
d. Strategi W-T (Weakness – Threats)
1. Pengrajin
perlu
melakukan
kerjasama sesama pengrajin tas
yang lain untuk membuat produk
tas yang lebih unggul dari produk
tas luar negeri (W1,W3,T1,T2,T5).
2. Pengrajin tas perlu latihan
melakukan ekspor produk ke luar
negeri (W5,W6,T1,T2,T5).
3. Pengrajin perlu merancang inovasi
pemasaran bersama pengrajin
yang lain untuk area Surabaya
(W1,W3,W5,W7,T1,T5).
4. Melakukan kerjasama dengan
Dinas Pariwisata untuk menjadikan
Kampung Gadukan sebagai lokasi
wisata belanja Tas untuk
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wisatawan yang datang ke
Surabaya (W5,W7,T5).
5. Pemilik UKM perlu merubah sistem
pemberian upah dengan cara
memberi gaji karyawan tergantung
jumlah produk tas yang mampu
dihasilkan oleh pekerja (W4,T3).
Matriks Strategi Besar (Grand Strategi)
Matriks Grand strategi digunakan
untuk mengetahui strategi yang tepat
berdasarkan posisi UKM Tas Gadukan
Surabaya dalam diagram dengan nilai
koordinat diagram dari hasil total skor
bobot IFE dan EFE. Berdasarkan Gambar
2 menunjukkan posisi UKM berada di
kuadran I sehingga strategi yang tepat
untuk mengembangkan UKM tas yaitu
strategi yang berkaitan dengan
pengembangan pasar, penetrasi pasar,
pengembangan produk, integrasi ke
depan, integrasi kebelakang, integrasi
horizontal dan diversifikasi terkait.

Gambar 2. Diagram Matrik Grand Strategi

Pencocokan Strategi Hasil Matriks
Grand Strategi dengan Strategi Hasil
Analisis SWOT
Pencocokan strategi hasil Grand Strategi
dengan
hasil
analisis
SWOT
dimaksudkan untuk memilih alternatif
strategi yang telah dirumuskan sehingga
strategi yang terpilih tepat sasaran
dengan kondisi UKM. Hasil pencocokan
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mendapatkan 10 strategi hasil SWOT
yang cocok dengan Grand Strategi.
Tabel 5. Pencocokan Hasil Grand Strategi
dengan strategi Analisis SWOT
Kategori Strategi
Strategi Hasil SWOT yang
Hasil Matriks
sesuai hasil Grand Strategi
Grand Strategi
Pengembangan 1. Mencoba memasarkan produk
pasar
tas produk UKM Gadukan ke
luar negeri terutama ke negara
Asia Tenggara.
2. Pengrajin tas perlu latihan
melakukan ekspor produk ke
luar negeri.
Penetrasi pasar
1. Koperasi Tas Gadukan harus
meningkatkan
kinerja
pemasaran dengan cara
mendatangi langsung toko
penjual tas.
2. Pengrajin perlu meningkatkan
promosi lokasi UKM Tas
Gadukan saat mengikuti
pameran produk UKM yang
diselenggarakan Dinas Terkait.
3. Semua Pengrajin tas harus
mengikuti pameran produk
UKM yang diselenggarakan
dinas Koperasi UMKM dan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.
Pengembangan 1. Pengrajin
harus
update
produk
informasi tas model terbaru
untuk
meningkatkan
ide
inovasi produk dari media
media internet.
2. Semua pengrajin tas UKM
Gadukan harus memproduksi
tas dengan motif desain yang
berbeda dari tas produk luar
negeri.
3. Dinas terkait harus lebih sering
melakukan pembinaan dan
pelatihan
pengembangan
produk terhadap UKM.
Integrasi
1. Pengrajin dan Dinas terkait
horizontal
harus bekerjasama untuk
sering mengadakan pameran
produk UKM terutama produk
untuk fashion.
2. Melakukan kerjasama dengan
Dinas
Pariwisata
untuk
menjadikan
Kampung
Gadukan sebagai lokasi wisata
belanja Tas untuk wisatawan
yang datang ke Surabaya.
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Pemilihan Strategi dengan metode
Analytical Hierachy Process (AHP)
Berdasarkan hasil pencocokan
Grand Strategi dengan analisis SWOT,
maka didapatkan 10 strategi. Dari 10
strategi tersebut dipilih strategi mana
yang akan diprioritaskan. Penentuan
prioritas strategi didapatkan dari hasil
perhitungan bobot terbesar dengan AHP.
AHP Merupakan metode pengambilan
keputusan untuk untuk masalah yang
kompleks dengan perhitungan bobot
antar kriteria atau faktor.
Tabel 6. Pemilihan Strategi Dengan AHP
No

1

2

3

4

5

6

7

Strategi
Melakukan
kerjasama
dengan Dinas Pariwisata
untuk menjadikan Kampung
Gadukan sebagai lokasi
wisata belanja Tas untuk
wisatawan yang datang ke
Surabaya
Koperasi Tas Gadukan harus
meningkatkan
kinerja
pemasaran dengan cara
mendatangi langsung toko
penjual tas
Pengrajin dan Dinas terkait
harus bekerjasama untuk
sering mengadakan pameran
produk UKM terutama produk
untuk fashion
Semua pengrajin tas UKM
Gadukan
harus
memproduksi tas dengan
motif desain yang berbeda
dari tas produk luar negeri
Dinas terkait harus lebih
sering melakukan pembinaan
dan
pelatihan
pengembangan
produk
terhadap UKM
Pengrajin harus update
informasi tas model terbaru
untuk meningkatkan ide
inovasi produk dari media
media internet
Pengrajin
perlu
meningkatkan promosi lokasi
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Bobot
AHP

0,241

0,168

0,124

0,107

0,104

0,066

0,065

No

8

9

10

Strategi
UKM Tas Gadukan saat
mengikuti pameran produk
UKM yang diselenggarakan
Dinas Terkait
Semua Pengrajin tas harus
mengikuti pameran produk
UKM yang diselenggarakan
dinas Koperasi UMKM dan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Pengrajin tas perlu latihan
melakukan ekspor produk ke
luar negeri
Mencoba
memasarkan
produk tas produk UKM
Gadukan ke luar negeri
terutama ke negara Asia
Tenggara

Bobot
AHP

0,049

0,045

0,031

Berdasarkan tabel 6. menunjukkan
strategi yang perlu diprioritaskan dalam
mengembangkan Kampung UKM tas di
Gadukan Surabaya yaitu melakukan
kerjasama dengan Dinas Pariwisata
untuk menjadikan Kampung Gadukan
sebagai lokasi wisata belanja tas untuk
wisatawan yang datang ke Surabaya.
Strategi tersebut perlu diprioritaskan
dengan tujuan meningkatkan pemasaran
agar tidak tergantung dengan para
supplier yang datang secara langsung
dan juga kampung Gadukan akan lebih
dikenal lebih luas sebagai sentra
kerajinan tas terbesar di Surabaya.
Apabila kampung UKM tas
Gadukan telah dijadikan sentra UKM
kerajinan tas terbesar di Surabaya,
tentunya akan secara tidak langsung
berdampak terwujunya strategi yang
lainnya yaitu seperti terwujudnya strategi
peningkatan penjualan tas oleh koperasi,
pameran produk fashion di Surabaya
akan semakin mengeliat, hingga
pengrajin semakin berlomba-lomba
memproduksi tas dengan desain yang
lebih menarik dari produk impor.
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SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan sebelumnya,
maka dapat dilakukan penarikan
kesimpulan sebagai berikut :
1. Kampung UKM Tas di Gadukan
Surabaya mempunyai 5 faktor
kekuatan (strength), 7 faktor
kelemahan (weakness), 6 faktor
peluang (opportunity), dan 5 faktor
Ancaman (threats).
2. Perumusan strategi dengan analisis
SWOT menghasilkan strategi S-O
sebanyak 5 alternatif strategi, strategi
W-O sebanyak 4 alternatif strategi,
strategi S-T sebanyak 4 alternatif
strategi, dan strategi W-T sebanyak 5
alternatif strategi.
3. Penentuan strategi dengan matriks
Grand Strategi menunjukkan bahwa
Kampung UKM Tas di Gadukan
Surabaya menempati posisi kuadran I.
Sehingga pemilihan strategi yang
sesuai dengan kondisi UKM Tas yaitu
strategi yang berkaitan dengan
pengembangan pasar, penetrasi
pasar,
pengembangan
produk,
integrasi horizontal, divestasi, dan
likuidasi.
4. Berdasarkan penentuan bobot dengan
AHP dari 10 Strategi dari hasil matrik
Grand strategi, maka strategi yang
tepat untuk diprioritaskan dalam
pengembangan Kampung UKM Tas di
Gadukan Surabaya yaitu melakukan
kerjasama dengan Dinas Pariwisata
untuk menjadikan Kampung Gadukan
sebagai lokasi wisata belanja tas
untuk wisatawan yang datang ke
Surabaya.
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STUDI KASUS: PROGRAM FISIOTERAPI PADA NYERI LEHER E.C
SPONDYLOSIS C5-C6
Farid Rahman1, Ardianto Kurniawan2, Ilham Setya Budi3, Siti Khadijah4, Indra Prabowo5
Program Studi Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta1,2,3,4,5
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ABSTRAK
Tujuan penyusunan studi kasus ini untuk mengetahui manfaat program fisioterapi pada nyeri
leher e.c spondylosis C5-C6, pendekatan studi menggunakan studi kasus pada seorang pasien
spondylosis cervical C5-C6 di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga, program fisioterapi pada kasus
ini bertujuan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi, kekuatan otot dan
mengurangi spasme pada otot-otot leher , guna mencapai tujujan tersebut modalitas fisioterapi yang
diterapkan adalah Infrared, Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation, dan stretching. Instrumen
pengukuran yang digunakan adalah Visual Analogue Scale untuk mengukur nyeri, meterline untuk
mengukur lingkup gerak sendi, dan manual muscle test untuk mengukur kekuatan otot. Hasil
menunjukkan tidak terjadi perubahan yang signifikan pada pasien spondylosis cervical.
Kata kunci: Cervical Root Syndrome, Infrared, Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation,
Stretching

ABSTRACT
The purpose of this case study was to find out the benefits of a physiotherapy program on
neck pain ec spondylosis C5-C6, a study approach using a case study in a C5-C6 spondylosis
cervical patient at the Salatiga Regional General Hospital, a physiotherapy program aimed at
reducing pain, improving the scope of motion of joints, muscle strength and reduce spasm, in order
to achieve these objectives the physiotherapy modalities applied are Infrared, tens, and stretching.
The measurement instruments used were the Visual Analogue Scale for pain, meterline for range of
motion (ROM), and manual muscle test for msucle strength. The results showed no significant
changes in cervical spondylosis patients.
Keyword: Cervical Root Syndrome, Infrared, Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation, Stretching

PENDAHULUAN
Cervical spondylosis adalah
gangguan degenerative mulai di disk
intervertebral
dan
menyebabkan
perubahan pada tulang belakang [1].
Spondylosis cervical adalah keluhan
umum di AS Diperkirakan bahwa 30%50% orang dewasa akan mengalami nyeri
leher pada tahun tertentu. Baru-baru ini
24.742 orang di militer didiagnosis
Subtema: Sain dan Kesehatan

dengan spondylosis dari tahun 2000
sampai 2009 yang menghasilkan kejadian
1,79 per 1000 orang-tahun [2]. Gejala
yang timbul seperti kelemahan, spasme
otot, nyeri di daerah leher dan lengan,
sakit kepala, penglihatan kabur [3].
Spondylosis dapat mempengaruhi
neuroforamen dari segala arah, yang
impuls akar saraf. Masalah lain yang
mengurangi ruang yang tersedia untuk
akar yang keluar juga dapat
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menyebabkan gejala radikular, yang
meliputi trauma, infeksi, dan tumor [4].
Dalam hadist HR. Bukhari dan
Muslim yaitu “berobatlah sesungguhnya
Allah SWT tidak menurunkan penyakit
kecuali menurunkan pula obatnya.” dari
hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa
manusia harus melakukan pengobatan
ketika ia sakit, dan pengobatan yang
dapat dilakukan pada kasus tersebut
adalah datang ke pelayanan kesehatan
salah satunnya fisioterapi.
Fisioterapi berperan aktif dalam
mengurangi nyeri leher pada kasus ini.
Fisioterapi
dapat
menggunakan
modalitas: Infrared
(IR),
TENS,
Stretching. Efek dari pemberian Infra Red
(IR) efek pemberian Infra Red (IR)
memberikan rasa nyaman dan rileks
sehingga dapat mengurangi nyeri [5];
TENS adalah modalitas yang biasa
digunakan untuk mengurangi nyeri
dengan stimulasi saraf sensoris [6];
Stretching adalah teknik peregangan
yang bertujuan untuk mengulur atau
memanjangkan jaringan lunak yang
memendek sehingga dapat meningkatkan
lingkup gerak sendi [7].
Modalitas tersebut harapannya
dapat mengurangi keluhan pada pasien
spondylosis cervical. Karena apabila tidak
dilakukan
tindakan
fisioterapi,
kemungkinan
dapat
menimbulkan
masalah baru seperti (1) kontraktur pada
otot-otot leher (2) gangguan postural.
METODE
a. Pemeriksaan Subyek
Pemeriksaan subyek adalah
pemeriksaan yang dilakukan dengan
cara menanyakan kepada pasien
tentang data diri, riwayat penyakit,
maupun riwayat keluarga. Data yang
diperoleh pada pemeriksaan yang
dilakukan adalah subyek dengan
Subtema: Sain dan Kesehatan

nama Tn. M.Z umur 63 tahun,
pekerjaan wiraswasta, alamat di
Grogol Sidomukti Salatiga, diagnosa
medis Cervical Root Syndrome,
dengan hasil ronsen terdapat
penyempitan foramen intervertebra
Cervical. Keluhan subyek adalah nyeri
leher yang menjalar sampai ke tangan.
Sekitar bulan setahun yang lalu Tn.
M.Z merasakan sakit pada lehernya
ketika digunakan untuk melihat
keatas, pasien datang ke rumah sakit
umum daerah salatiga pada bulan
januari 2018 dan dirujuk untuk datang
ke pelayanan fisioterapi secara rutin.
Keluarga subyek tidak ada yang
memiliki riwayat keluhan yang sama.
b. Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan fisik dilakukan
untuk memperoleh data tentang
keadaan fisik dari subyek tersebut.
Dari pemeriksaan yang telah
dilakukan
didapatkan
hasil
pemeriksaan tanda vital, didapatkan
hasil tekanan darah 130/90, denyut
nadi
80x/menit,
pernapasan
22x/menit, temperatur 36,5°C, tinggi
badan 160 cm, dan berat badan 60 kg,
inspeksi statis menunjukkan tidak
adanya oedema, bahu terlihat tidak
simetris pada saat inspeksi dinamis
pasien terlihat menahan sakit pada
leher ketika diminta untuk melihat
kearah atas, saat dipalpasi terdapat
spasme otot upper trapezius sebelah
kiri dan nyeri pada saat ditekan pada
pundak sebelah kiri, dan tidak ada
perbedaan suhu antara pundak kanan
dan kiri, gerak dasar aktif cervical
didapatkan hasil mampu gerakan
fleksi lingkup gerak dan tidak ada
nyeri, pada gerakan ekstensi belum
mampu melakukan gerakan sampai
lingkup gerak sendi penuh dengan
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adanya nyeri, pada side fleksi dekstra
mampu melakukan gerakan sampai
lingkup gerak sendi penuh dan tidak
ada nyeri, saat side fleksi sinistra
lingkup gerak sendi penuh dan tidak
ada nyeri, pada gerakan rotasi dekstra
mampu menggerakkan lingkup gerak
sendi penuh dan tidak ada nyeri, saat
rotasi sinistra mampu menggerakkan
lingkup gerak sendi penuh dan tidak
ada nyeri. Pemeriksaan gerak pasif
cervical didapatkan hasil mampu
gerakan fleksi lingkup gerak dan tidak
ada nyeri, pada gerakan ekstensi
belum mampu melakukan gerakan
sampai lingkup gerak sendi penuh
dengan adanya nyeri, pada side fleksi
dekstra mampu melakukan gerakan
sampai lingkup gerak sendi penuh dan
tidak ada nyeri, saat side fleksi sinistra
lingkup gerak sendi penuh dan tidak
ada nyeri, pada gerakan rotasi dekstra
mampu menggerakkan lingkup gerak
sendi penuh dan tidak ada nyeri, saat
rotasi sinistra mampu menggerakkan
lingkup gerak sendi penuh dan tidak
ada nyeri. Pasien mampu melakukan
gerakan isometrik melawan tahanan.
1) Pemeriksaan nyeri dengan
menggunakan visual analogue
scale (VAS)
VAS adalah skala pengukuran
nyeri yang dilaporkan sendiri
yang terdiri dari garis horizontal
atau vertikal, biasanya 10 cm
panjang (100 mm) [8].
Setelah dilakukan pemeriksaan
didapatkan hasil:
Nyeri diam : 0/10
Nyeri tekan: 3/10
Nyeri gerak: 5/10
2) Pemeriksaan lingkup gerak sendi
cervical aktif
Lingkup Gerak Sendi adalah
parameter klinis umum yang
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digunakan untuk diagnosis,
ukuran keparahan penyakit,
menentukan kebugaran untuk
kembali bekerja, dan penilaian di
luar datang lebih aman intervensi
terapeutik atau bedah [9].
Tabel 1. Lingkup gerak sendi cervical

No Gerakan Netral Gerakan Selisih
1
Fleksi
15
2 cm
13 cm
cm
2 Ekstensi
15
18 cm
3 cm
cm
3
Side
22
10 cm 12 cm
Fleksi
cm
Dx
4
Side
22
14 cm 18 cm
Fleksi S
cm
5
Rotasi
26
12 cm 14 cm
Dx
cm
6 Rotasi S
26
16 cm 10 cm
cm
3) Spasme Otot
Spasme otot terjadi oleh karena
proteksi oleh adanya nyeri.
Reaksi proteksi lain adalah
penderita berusaha menghindari
gerakan yang menyebabkan
nyeri apabila dibiarkan terus
menerus
menyebabkan
kekakuan sendi, pemendekan
otot, atrofi otot dan gangguan
fungsi [10].
4) Manual Muscle Test
Manual Muscle Test (MMT)
adalah metode yang digunakan
untuk mengevaluasi integritas
neuromusculoskeletal,
dan
komponen
fundamental
pemeriksaan fisik yang dilakukan
oleh fisioterapis, ahli tulang, ahli
osteopati dan beberapa medis
spesialis [11].

725

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

menggunakan Infrared (IR), TENS,
Stretching, didapatkan hasil adanya
peningkatan pada lingkup gerak
sendi (LGS) cervical pada posisi
Normal 15 cm, Side 22 cm, Rotasi 26
cm, gerakan Fleksi T1: 2 cm menjadi
T4: 2 cm, Ekstensi T1: 18 cm
menjadi T4: 20 cm, Side Fleksi
Dextra T1: 10 cm menjadi T4: 8 cm,
Side Fleksi Sinistra T1: 10 cm
menjadi T4: 8 cm, Rotasi Dextra T1:
12 cm menjadi T4: 10 cm, Rotasi
Sinistra T1: 14 cm menjadi T4: 12
cm.

HASIL
Setelah diberikan penanganan
fisioterapi sebanyak 4 kali dengan
menggunakan Infrared (IR), TENS,
Stretching, terjadi penurunan nyeri saat
bergerak, peningkatan lingkup gerak
sendi, dan kekakuan pada leher pun
berkurang.
1. Hasil Pemeriksaan Nyeri dengan
VAS
10
Diam
5

Tekan

3.

Gerak

0
T1

T4

Gambar 1. Grafik Pengukuran Nyeri

Setelah diberikan intervensi
fisioterapi sebanyak 4 kali dengan
menggunakan Infrared (IR), TENS,
Stretching, terjadi penurunan nyeri
saat bergerak, dan kekakuan pada
leher pun berkurang, nyeri pada saat
diam T0: 1 menjadi T4: 1, nyeri saat
ditekan T0: 3 menjadi T4: 2, nyeri
saat bergerak T0: 6, menjadi T4: 3.
2.

Hasil Pemeriksaan Kekuatan Otot

Fleksi

20

Ekstensi

0
Posisi T1
Awal

T4
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Ekstensi

2

Rotasi Dx
Rotasi S
T4

Side Dx

Gambar 3. Grafik Pemeriksaan Kekuatan
Otot

Setelah diberikan intervensi
fisioterapi sebanyak 4 kali dengan
menggunakan Infrared (IR), TENS,
Stretching, didapatkan hasil adanya
peningkatan pada lingkup gerak
sendi (LGS) cervical pada gerakan
fleksi T0: 4 menjadi T4: 5, Ekstensi
T0: 4 menjadi T4: 4, Rotasi Dextra
T0: 4 menjadi T4: 5, Rotasi Sinistra
T0: 4 menjadi T4: 5, Side fleksi
dextra: 4 menjadi 5, Side fleksi
sinistra T0: 4 menjadi T4: 5.

Side S

Setelah diberikan intervensi
fisioterapi sebanyak 4 kali dengan

4

T1

Side Dx

Gambar 2. Grafik Pengukuran Lingkup
Gerak Sendi

Fleksi

0

Hasil Pemeriksaan Lingkup Gerak
Sendi
40

6

4.

Hasil Pemeriksaan Spasme Otot
Setelah diberikan intervensi
fisioterapi sebanyak 4 kali dengan
menggunakan Infrared (IR), TENS,
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Stretching, didapatkan hasil adanya
penurunan spasme.
PEMBAHASAN
1. Infrared
Penelitian
sebelumnya
mengatakan
bahwa
pemberian
infrared selama 10-20 menit dapat
mengurangi rasa sakit, kekakuan, dan
kelelahan [12]. Penurunan nilai VAS
ini disebabkan oleh inframerah dapat
meningkat-kan aliran darah dan
merileksasi sistem saraf. Penurunan
nyeri menggunakan infra-merah juga
dipengaruhi oleh efek keluar-nya
endorphin, peningkatan serotonin dan
efek antiinflamasi [13].
2. Trancutaneus Electrical Nerve Stimulation
(TENS)
Perangkat
TENS
standar
menghasilkan arus pulsa biphasik
dengan cara berulang menggunakan
durasi pulsa 50-250 ms dan frekuensi
pulsa 1–200 pulsa. TENS pada aferen
berdiameter kecil (A-d) menyebabkan
aktivasi struktur. Blokade perifer dari
impuls nociceptive terjadi ketika TENS
mengaktifkan serat A-d (yaitu TENS
intens) [14]. TENS menyebabkan
pelepasan .berbagai neurotransmiter
dalam sistem saraf pusat termasuk
opioid (endorphins), serotonin (5-HT),
asetilkolin (Ach), nor-epinefrin, dan
asam butyrik gamma-amino (GABA)
sehingga dapat menurunnka nyeri
[15].
3. Stretching
Stretching dilakukan untuk
memanjangkan otot sehingga lingkup
gerak sendi meningkat sesuai anatomi
bidang gerak. Tujuan stretching ialah
untuk
mencegah
pemendekan
sarkomer pada contrature knots dari
trigger point. Pemanjangan sarkomer
Subtema: Sain dan Kesehatan

dengan stretching secara bertahap
akan mengurangi tumpang tindih
(overlapping) antara molekul aktin dan
miosin, sehingga dapat mengurangi
kebutuhan energi otot. Bila sarkomer
telah
mencapai
peregangan
maksimal, maka tumpang tindih
filamen otot akan menjadi minimal dan
kebutuhan energi akan menurun [16].
Stretching efektif untuk meningkatkan
ROM. Perubahan terbesar dalam
ROM dengan peregangan statis terjadi
antara 15 dan 30 detik, kebanyakan
penulis menunjukkan bahwa 10
hingga 30 detik sudah cukup untuk
meningkatkan fleksibilitas. Selain itu,
tidak ada peningkatan perpanjangan
otot yang terjadi setelah 2 hingga 4 kali
pengulangan [17]. Dengan penguluran
otot akan menghasilkan penurunan
ketegangan
pada
otot
yang
mengalami spasme [1].
SIMPULAN
Pada pasien spondylosis cervical
terjadi degenerasi pada diskus yang
menyebabkan
penyempitan
pada
foramen intervertebralis, sehingga akan
timbul rasa kesemutan yang menjalar dari
leher sampai tangan, degenerasi diskus
juga dapat menyebabkan spasme pada
otot-otot leher, terutama pada otot upper
trapezius. Sehingga menyebabkan leher
akan terasa kaku saat digerakkan dan
adanya rasa kesemutan yang menjalar
dari leher sampai tangan, hal ini dapat
menghambat aktifitas sehari-hari. Dari
permasalahan yang timbul akibat
spondylosis dilakukan penanganan
dengan intervensi Infrared, TENS dan
stretching. Modalitas ini berfungsi untuk
mengurangi nyeri, meningkatkan lingkup
gerak sendi, dan menurunkan spasme
pada otot leher. Peningkatan dapat
diketahui melalui tindakan evaluasi.
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Kekurangan dari studi ini yaitu
tidak adanya latihan yang menunjang
peningkatan kemampuan fungsional.
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TANTANGAN, SOLUSI, DAN APLIKASI SISTEM PENGUKURAN
LIQUID-LIQUID KOEFISIEN DIFUSI METODE OPTIK
Handoyo1, Djati Handoko2
Departement Fisika Fakultas Matematika dan IPA Universitas Indonesia
Email: handoyo71@ui.ac.id

ABSTRAK
Dalam tulisan ini, kami akan menjelaskan pengukuran koefisien difusi menggunakan berbagai
metode optik. Metode yang dipelajari termasuk Holographic Interferometry, Wiener Optics,
Asymmetric atau Double Liquid-core Cylindrical Lens. Prinsip-prinsip dasar, bagaimana menghitung
nilai diffusivity, hasil yang diperoleh dan analisis data dari gambar yang terbentuk akan menjadi
pembahasan dalam tulisan ini. Kelebihan dan kekurangan masing-masing metode akan dianalisis
sehingga gagasan untuk perbaikan dan perkembangan di masa depan.
Kata kunci: Difusi, Difusitas, Koefisien Difusi, Pengukuran

ABSTRACT
In this paper, we will explain the measurement of the diffusion coefficient using various optical
methods. The methods studied include Holographic Interferometry, Wiener Optics, Asymmetric or
Double Liquid-core Cylindrical Lens. The basic principles, how to calculate diffusivity values, the
results obtained and analysis of data from the images formed will be the discussion in this paper.
The strengths and weaknesses of each method will be analyzed so that ideas for improvement and
development in the future.
Keyword: Diffusion, Diffusivity, Diffusion Coefficient, Measurement

PENDAHULUAN
Istilah difusi berasal dari bahasa Latin
Diffundere yang berarti "menyebar".
Secara umum proses difusi bisa
dirasakan atau dilihat, misalnya saat kita
mencium bau parfum, sedapnya
masakan, bercampurnya sirup dengan
air. Proses difusi terjadi juga diberbagai
bidang medis, elektronika, biologi dan
pencemaran udara atau air. Dalam ilmu
fisika, difusi adalah proses fisik di mana
molekul material bergerak dari daerah
konsentrasi tinggi (di mana ada banyak
molekul) ke daerah-daerah konsentrasi

Subtema: Sain dan Kesehatan

rendah (di mana ada lebih sedikit
molekul). Proses transfer ini terus
mengarah pada pemerataan konsentrasi
menjadi satu fase. Hukum Fick telah
menjadi referensi untuk menghitung
difusivitas atau koefisien difusi [1], [2].Fick
menyatakan bahwa fluks material J dalam
arah x sebanding dengan gradien
konsentrasi C yang sesuai, yang
kemudian diterjemahkan di bawah ini
disebut hukum Fick pertama [1]-[7].
C
J  D
(1)
X
Rumus (1) adalah bentuk rumus
matematika
dari hukum Fic yang
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pertama, D direpresentasikan sebagai
koefisien difusi atau difusivitas. Dalam
makalahnya, Fick menggunakan simbol k
sebagai ganti D, yang dia sebut
'ketergantungan konstan pada sifat
substansi.Kemudian Fick menurunkan
persamaan fundamental kedua dengan
menganalogikan persamaan Fourier di
mana konservasi energi panas sangat
penting yang dikenal sebagai hukum Fick
atau persamaan difusi kedua yang
dinotasikan seperti pada rumus (2)
C
C
D 2
(2)
t
x
Kedua persamaan dari Fick tersebut
menjadi referensi dalam menghitung nilai
koefisien difusi. Para ilmuwan juga
menganggap indeks bias sebagai
perhitungan dasar yang penting untuk
mendapatkan nilai difusivitas [1]–[5].
2

PENGUKURAN DIFUSITAS CAIRAN
BINER MENGGUNAKAN METODE
OPTIK
Pengamatan proses difusi antara
dua cairan yang transparan mudah
diamati dengan metode optik. Para
ilmuwan telah menyadari bahwa
perbedaan
gradien
indeks bias
menyebabkan efek membelokan cahaya.
Pembelokan
ini adalah dasar dari
fenomena fatamorgana [1]–[3], [5]–[9].
Pembelokan cahaya terjadi karena
perbedaan indeks bias di daerah karena
perpindahan massa dalam larutan selama
proses difusi di area difusi. Gambar 1
adalah contoh proses difusi dalam sel
ruang dengan cairannya adalah sodium
chloride dan air. Area difusi adalah
lapisan antara larutan sodium klorida dan
Subtema: Sain dan Kesehatan

air terbentuk sesaat setelah air
dituangkan diatas larutan sodium klorida
dengan lembut dan perlahan. Selanjutnya
pengamatan difusi dan perhitungan
diffusivity dilakukan dengan bantuan
sinar laser dengan metode optic seperti
Holographic Interferometry, Optical
Wiener's atau metode defleksi sinar laser,
dan metode Asymmetric/Double Liquidcore Cylindrical Lens (ALCL or DLCL).
PERALATAN DALAM PERCOBAAN
Kita akan melihat peralatan
Pengaturan eksperimental khas untuk
pengukuran difusivitas metode optik
ditampilkan pada Gambar 2. Peralatan
dari masing-masing setup eksperimental
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Susunan experimental setup untuk
Holographic interferometri diperlihatkan
pada Gambar 2 (a). Sinar laser
dilewatkan melalui spatial filter (SF) untuk
disaring dan diperluas kemudian
diteruskan ke Beam splitter (BS)
membagi sinar laser menjadi dua arah
yang yang menuju ke obyek pengukuran
yaitu sel difusi (C) dan menuju ke layar
(screen) sebagai sinar referensi. Gambar
2 (b) sinar monokromatik dilewatkan pada
cylindrical lens dengan kemiringan 45o
yang ditembakkan pada sel transparan
yang berisi liquid yang berbeda dan
menghasilkan garis difusi dari liquid yang
berbeda pada layar, jika liquid pada sel
tersebut homogen maka sinar hanya
berupa garis lurus karena tidak ada
perubahan indeks bias yang berarti tidak
ada difusi yang terjadi. Gambar 2 (c) sinar
laser hijau dilemahkan oleh neutral
density filter yang kemudian diperluas
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oleh lensa objektif mikroskop dan lensa
bikonveks. Sebuah celah yang dapat
disesuaikan untuk mengatur lebar sinar
kolimat yang akan melewati ALCL yang
telah diisi oleh liquid dan diteruskan ke

CCD dan yang terhubung dengan PC
untuk diterjemahkan menjadi gambar
difusi untuk pengamatan.

Gambar 1. Proses difusi dua cairan transparan dalam sel difusi

(a)

(b)

(c)

Gambar 2. Experimental setup (a) Holographic Interferometri (b) Wiener’s Optical Laser
Deflection (c) ALCL
Tabel 1. Perbandingan Penggunaan Peralatan untuk mengukur alat koefisien difusi
Metode

Sumber
Cahaya

Pengubah Strukstur
Cahaya

Cahaya
Penyinaran

Bentuk sel
difusi

Perekam
Citra

Holographic
Interferometry

Laser He-Ne

Diatur oleh SF dan BS

Diatur oleh
SF dan BS

Kotak Persegi

CCD
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Metode

Sumber
Cahaya

Pengubah Strukstur
Cahaya

Cahaya
Penyinaran

Bentuk sel
difusi

Perekam
Citra

Defleksi Sinar
Laser; Wieners

Laser
Semikonduktor

Diatur oleh Lensa
silinder

Diatur oleh
Lensa
Silinder

Kotak Persegi

Layar dan
Kamera

ALCL/DLCL

Laser He-Ne

Beam Expander

Selebar Slit

ALCL=Silidris tak
simetri
DLCL=Sillindris
simetri

Layar dan
Kamera
CCD

PROSES DIFUSI DAN VISUALISASI
TRANSFER MASSA
Visualisasi transfer massa terjadi di
layar ketika sinar laser diterapkan ke sel
difusi yang ditunjukkan pada Gambar 3, 4,
5 dan 6. Bentuk citra transfer massa
dengan metode Holografik ditunjukkan
pada Gambar 3 [10]–[14]. Kita bisa

melihat gambar interferensi fringe dari
waktu ke waktu membentuk pola seperti
gelombang. Gambar 3 (a) pada 40 menit,
Gambar 3 (b) pada 65 menit sampai
Gambar 3 (c) pada 90 menit setelah
pencampuran atau proses difusi dimulai
dimana semakin lama bentuk lekukan
gelombangnya semakin jelas.

Gambar 3. Visualisasi perpindahan massa gambar dari metode interferometri holografik
Metode
defleksi
sinar
laser
ditunjukkan dan juga pada gambar 4 (II)
memvisualisasikan proses difusi seperti
mulai dari gambar (a) defleksi sinar laser
yang ditunjukkan pada Gambar 4.
pada tahap ini cukup tajam karena
Transfer massa metode defleksi sinar
densitas indeks bias di sekitar area difusi
laser menunjukkan bahwa seiring waktu,
cukup besar, gambar (b) terlihat lekukan
area difusi semakin menyebar di seluruh
mulai tidak terlalu tajam dan mendekati
solusi dalam sel difusi yang ditunjukkan
garis normal diagonal, seterusnya pada
oleh tidak ada lekukan citra sinar laser
gambar (c) hingga gambar (d) lama
pada layar. Urutan proses difusi dalam
kelaman menjadi garis lurus kembali [1],
Gambar 4 (I) terlihat pada cap waktu yang
[6], [15], [16], [17],[18].
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(I).

(II)

Gambar 4. Visualisasi perpindahan massa metode defleksi sinar laser dengan waktu
dalam gambar skala abu-abu (I) gambar asli diambil dari kamera(II).
ALCL dan DLCL memiliki metode
yang hamper serupa dengan metodel
defleksi sinar laser, perbedaannya
terdapat bentuk difusi sel dan penyinaran
lasernya. Visualisasi transfer massa dari
proses difusi untuk ditunjukkan pada
Gambar 5 (a) untuk metode ALCL dan (b)
untuk metode DLCL. Kedua metode

(a)

menunjukkan perpindahan massa dari
waktu ke waktu yang ditunjukkan oleh
pergeseran posisi celah sempit yang
ditunjukkan oleh panah [19], [20].

(b)

Gambar 5. Visualisasi transfer massa metode ALCL(a) and DLCL(b)
EKSTRAKSI
CITRA
UNTUK
MENGHITUNG DIFUSITAS
Citra proses difusi diekstrak menjadi
data numerik sebagai data awal untuk
kemudian dengan menggunakan rumus
yang berasal dari hukum Fick akan
didapat nilai index bias dan koefisien
difusi atau diffusivity. Metode holographic
Subtema: Sain dan Kesehatan

interferometry dalam mengekstraksi data
yang akan digunakan untuk menghitung
koefisien difusi diperlihatkan pada
Gambar 6. Nilai y1 dan y2 yaitu puncak
puncak gelombang diukur dan menjadi
dasar data dalam perhitungan koefisien
difusi metode ini [21].
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Metode defleksi sinar laser dalam
mengekstraksi data yang akan digunakan
untuk menghitung koefisien difusi
diperlihatkan pada Gambar 7. Nilai φ dan

α diukur dan menjadi data mentah dalam
perhitungan indeks bias dan koefisien
difusi untuk metode ini.

Gambar 6. Ektraksi citra yang terbentuk akibat sel difusi yang disinari meode holographic
interferometer (a) y2, y2 adalah parameter data dari proyeksi citra yang diukur (b)

Gambar 7. Ektraksi citra yang terbentuk akibat sel difusi yang disinari metode defleksi
sinar laser, φ dan α parameter data dari proyeksi citra yang diukur
Gambar 8 merupakan prinsip dasar
cara ekstraksi dari rekonstruksi data citra
metode asymmetric liquid-core cylindrical
lens (ALCL) yang terdiri dari dua buah
lensa silider yang menempel untuk
mengurangi penyimpangan spherical
menjadi minimum. Dimana pada tengah

Subtema: Sain dan Kesehatan

silinder diisi dengan liquid yang akan
diproyeksikan pada CCD dan parameter
yang dihasilkan dari pengukuran untuk
menghitung nilai difusinya. Pergeseran
celah sempit akan terlihat seiring waktu
menunjukan proses difusi.
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Gambar 8. Cara ektraksi citra dari cahaya yang terbentuk akibat sel difusi yang disinari
metode ALCL atau DLCL.
RANGKUMAN DAN PANDANGAN
Berikut adalah rangkuman hasil
pengukuran dan analisa sistem
pengukuran yang dibangun, data didapat

dari
beberapa jurnal dengan dan
dirangkum sesuai dengan metode,
kemudahan dan nilai akurasi yang
didapat saat percobaan dilakukan juga
disajikan dalam bentuk Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan beberapa metode eksperimental untuk mengukur koefisien difusi
Metode

Sifat Difusi

Biaya
Peralatan

Konstruksi Perhitungan Binary
Peralatan Koefisien
Liquid
Difusi
Tested

Accuracy
(%)

Holographic
Tidak stabil di Sedanginterferometry dalam sel yang besar
[21]
tidak terbatas

Rumit

Perbedaan NaCl Sol- 1.06%
fasa antar
Water
amplitudo
kompleks di
bidang
rekonstruksi

Defleksi Sinar Tidak stabil di Kecil
Laser, Wiener dalam sel yang
tidak terbatas

Mudah

Perubahan
amplitudo

Sucrose- 2.5%
water [6]
NaCl[4] 4.4%

ALCL/DLCL

Agak rumit

Perubahan
Jarak celah
sempit

EG-Water 1.99% [16]
5%

Tidak stabil di Kecil dalam sel yang Sedang
tidak terbatas

KCl0.5%Water[17] 1.13%
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Metode

Sifat Difusi

Biaya
Peralatan

Hasil akurasi terbaik dari ketiga
metode tersebut adalah menggunakan
metodel ALCD/DLCL. Metode defleksi
sinar laser menunjukan performa yang
cukup baik dari nilai akurasinya walaupun
dengan peralatan yang paling sederhana.
Penggunaan kamera CCD sangat
membantu dalam ekstraksi data mentah.
Kedepan, penggunaan program aplikasi
dalam pengolahan citra dan penyimpanan
data dalam bentuk pixel ke dalam citra
serta hasil ekstraksi data citra menjadi
suatu nilai data mentah dalam bentuk
numerik yang memerlukan ruang yang
cukup besar. Internet of things (IoT) dapat
menjadi suatu pilihan untuk hal ini.
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ANALISIS PERANCANGAN JARINGAN SUPPLY CHAIN UNTUK POS
PEMADAM KEBAKARAN DI KAWASAN INDUSTRI SIER SURABAYA
Indra Dwi Febryanto1, Prihono2
Fakultas Teknologi Industri (FTI), Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: indra@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Pengoptimalan jaringan jaringan supply chain tidak hanya diperlukan dalam industri
manufaktur saja tetapi juga bisa diterapkan dalam menentukan lokasi pos pemadam kebakaran yang
efektif dan efisien. Kegiatan merancang jaringan supply chain pos pemadam kebakaran sangat
penting untuk dilakukan karena selama ini hampir di seluruh kawasan perindustrian di Indonesia
belum terdapat pelayanan kondisi darurat yang sesuai, baik dalam jumlah sarana maupun
pemerataan penyebarannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan model jaringan supply
chain pos pemadam kebakaran di kawasan industri SIER serta menganalisisnya. Metode
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun metode
analisis yang digunakan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu (1) menghitung jarak antara lokasi pos
pemadam kebakaran dengan kawasan SIER, (2) menghitung koordinat lokasi, dan (3) melakukan
iterasi yang berurutan sampai koordinat yang dihasilkan sama. Dengan menggunakan metode
Gravity Location Model maka didapatkan titik koordinat baru yaitu titik X=694591,3 dan titik
Y=9189650. Dari kedua titik X dan Y, akan lebih optimal apabila digunakan untuk melayani

seluruh kawasan SIER bagian utara dan timur karena memiliki selisih jarak yang lebih kecil
dibandingkan dengan titik-titik pos pemadam kebakaran yang lain yaitu utara sebesar 1315
meter dan timur sebesar 547 meter.
Kata kunci: Gravity Location Model, Kapasitas, Koordinat, Supply Chain.
ABSTRACT
Optimizing supply chain network networks is not only needed in the manufacturing industry
but also can be applied in determining the location of effective and efficient fire stations. The activity
of designing a fire supply chain supply chain network is very important to do because so far in almost
all industrial zones in Indonesia there are no appropriate emergency services, both in the number of
facilities and the even distribution. The purpose of this study is to produce a model of the fire station
supply chain network in the SIER industrial area and analyze it. The method of data collection in this
study uses primary data and secondary data. The analysis method used is divided into three stages,
namely (1) calculating the distance between the location of the fire station and the SIER area, (2)
calculating the location coordinates, and (3) doing sequential iterations until the coordinates
produced are the same. By using the Gravity Location Model, a new coordinate point is obtained,
namely point X = 694591.3 and point Y = 9189650. From both X and Y points, it will be more optimal
if it is used to serve the entire SIER region of the north and east because it has a smaller distance
difference compared to the other fire station points, namely north by 1315 meters and east by 547
meters.
Keyword: Capacity, Coordinat, Gravity Location Model, Supply Chain

Subtema: Sain dan Kesehatan
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PENDAHULUAN
Dewasa ini konsep supply chain
sudah menjadi topik pembicaraan yang
sangat penting bagi pelaku industri baik
manufaktur maupun jasa. Menurut [1]
supply chain adalah jaringan perusahaanperusahaan yang secara bersama-sama
bekerja untuk menciptakan dan
menghantarkan suatu produk ke tangan
pemakai akhir. Supply chain lebih
berbicara mengenai jaringan fisik
sedangkan Supply Chain Mangement
adalah metode, alat atau pendekatan
pengelolaannya yang terintegrasi dengan
adanya kolaborasi dan koordinasi.
Kegiatan-kegiatan utama yang
masuk dalam Supply Chain Mangement
antara lain: kegiatan merancang produk
baru, kegiatan mendapatkan bahan baku,
kegiatan merencanakan produksi dan
persediaan,
kegiatan
melakukan
produksi,
kegiatan
melakukan
pengiriman, dan kegiatan pengelolaan
pengembalian.
Salah satu contoh kegiatan strategis
dalam melakukan pengiriman adalah
merancang jaringan supply chain.
Perancangan jaringan supply chain harus
memuat keputusan tentang lokasi, jumlah
dan kapasitas fasilitas produksi dan
distribusi. Menurut Klibi dkk. [2] tujuan
dari jaringan supply chain adalah untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan yang
bisa berubah secara dinamis dari waktu
ke waktu.
Perancangan jaringan supply chain
tidak hanya diperlukan dalam industri
manufaktur saja tetapi juga bisa
diterapkan dalam menentukan lokasi pos
pemadam kebakaran yang efektif dan
efisien. Kegiatan merancang jaringan
supply chain pos pemadam kebakaran
sangat penting untuk dilakukan karena
selama ini hampir di seluruh kawasan
perindustrian di Indonesia belum terdapat
Subtema: Sain dan Kesehatan

pelayanan kondisi darurat yang sesuai,
baik dalam jumlah sarana maupun
pemerataan penyebarannya. Penelitian
tentang lokasi pos pemadam kebakaran
menjadi penting dilakukan dengan
pertimbangan dapat mengurangi dampak
atau resiko kerugian (korban jiwa, harta
benda, bangunan, dan fasilitas umum)
yang besar. Dengan demikian dibutuhkan
model atau sistem untuk mempermudah
pengambilan
keputusan
dalam
menentukan lokasi, biaya, dan jarak
tempuh. Metode Gravity Location Models
digunakan untuk mencari titik optimal
diantara masing-masing koordinat pospos pemadam kebakaran yang ada di
kawasan industri SIER sehingga dapat
meminimalkan resiko atau dampak
terjadinya kebakaran. Menurut [3] dalam
[4] model ini menggunakan beberapa
asumsi, antara lain:
1. Ongkos-ongkos
transportasi
diasumsikan naik secara linier
sebanding dengan volume yang
dipindahkan.
2. Sumber pasokan atau pos-pos
pemadam kebakaran bisa ditentukan
lokasinya pada suatu peta dengan
koordinat x dan y.
Purwanti [5] meneliti tentang pos
pemadam
kebakaran
Surabaya
menggunakan
metode
Nearest
Neighbour Analysis (NNA) dimana
hasilnya adalah pola persebaran pos
pemadam kebakaran di Kota Surabaya
adalah acak/menyebar, ditunjukkan
dengan nilai T=1,356478. Mekanisme
penanganan laporan kebakaran dibagi
menjadi dua yaitu mekanisme laporan
langsung dan tidak langsung. Evaluasi
tingkat kesesuaian lokasi pos hasil dari
analisis overlay dan query, diketahui ada
15 pos (88,24 %) ‘sangat sesuai’,
sedangkan sisanya yakni 2 pos (11,76%)
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‘sesuai’. Tingkat kesesuaian tersebut
disebabkan karena semua pos pemadam
kebakaran yang ada di Kota Surabaya
penempatan lokasinya sudah memenuhi
syarat berdirinya pos yakni berada dalam

jangkauan pelayanan, terdapat sumur
kebakaran, dan dekat dengan jalan.
Alamat Pos Pemadam Kebakaran di Kota
Surabaya disajikani pada Tabel 1.

Tabel 1. Alamat Pos Pemadam Kebakaran Di Kota Surabaya
Kantor / Pos
UPTD II
UPTD III
UPTD IV
UPTD V
Pos Pegirian
Pos Menur
Pos Bulak

Alamat
Kenjeran 120
Jl. Brebek Industri III
Jl. Raya Menganti Wiyung
Jl. Margomulyo Blok 1/I
Jl. Pegirian No. 240
Jl. Menur No. 31
Jl. Kyai Tambak deres No.
252
Pos Pakal
Jl. Raya Pakal No. 24
Surabaya Pusat
Jl. Pasar Turi 21
Surabaya Utara
Jl. Kenjeran 1
Surabaya Timur
Jl. Rungkut Industri XIV/8
Surabaya Barat
Jl. Margomulyo Komplek
Srimulyo
Surabaya Selatan Jl. Menganti – Wiyung
Sumber: Situs Resmi Pemerintahan Surabaya [6]
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
menghasilkan model jaringan supply
chain yang optimal untukpos pemadam
kebakaran dan menganalisis model
jaringan supply chain yang optimal untuk
pos pemadam kebakaran di kawasan
industri SIER.
METODE
Jenis penelitian ini adalah deskriptif
dengan pendekatan kualitatif yang
dilakukan di kawasan SIER. Analisis
deskriptif tersebut dilakukan setelah
mengetahui kesesuaian antara faktor
yang diteliti dengan tolak ukur yang
ditentukan. Analisis deskriptif kualitatif ini
dilakukan dengan membandingkan
kawasan yang belum terjangkau
Subtema: Sain dan Kesehatan

No. Telp.
(031) – 3712208
(031) – 8411113
(031) – 7523687
(031) – 7590486
(031) – 3736945
(031) – 5915987
(031) – 51503072
(031) – 7408134
(031) – 3533843/44
(031) – 3712208
(031) – 8411113
(031) – 7490486
(031) – 7523687

pelayanan pos pemadam kebakaran dan
memiliki potensi risiko tinggi akan
bencana kebakaran pada kawasan
industri SIER Surabaya dengan kriteria
penentuan lokasi pos pemadam
kebakaran yang telah dilakukan. Analisis
Hitung jarak ji untuk semua i (yakni antara
lokasi pos pemadam.

HASIL
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Dimana xon dan yon masingmasing adalah koordinat x dan y yang
dihasilkan pada iterasi ini. Apabila dua
iterasi yang berurutan menghasilkan
koordinat yang sama maka stop. iterasi
tersebut koordinat tersebut sebagai
lokasi pos pemadam kebakaran. ulangi
lagi iterasinya mulai langkah

Fasilitas

Kawasan Industri SIER Surabaya
dikelilingi oleh 4 (empat) titik pos
pemadam kebakaran yang potensial yaitu
UPTD III (Titik A), pos pembantu Kali
Rungkut (Titik B), pos pembantu Sukolilo
(Titik C), dan pos pembantu Kepuh (Titik
D). Titik Koordinat Pos Jika tidak, ulangi
lagi iterasinya mulai langkah 1. Pemadam
Kebakaran disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Titik Koordinat Pos Pemadam Kebakaran
Xi
Yi
Ci
Vi

Titik Central

A

693632

9188672

150000

6

Xi

Yi

B

695371

9190252

150000

6

694052

9189120

C

695457

9192718

150000

5

D

694838

9186370

150000

2

Sumber: Hasil Analisis Data, 2018.

Dari data Tabel 2 digunakan untuk
menghitung jarak (ji) dan kandidat
koordinat lokasi fasilitas baru (Xi dan Yi),
dengan rumus sebagai berikut:

pemadam kebakaran yang lama untuk
batas utara, selatan, barat, dan timur dari
peta Kawasan SIER Surabaya.
Perbandingan titik-titik pos pemadam
kebakaran disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3 Perbandingan Titik-titik Pos
Pemadam Kebakaran Lama dan Usulan
TITI

UTARA

K

A
Dari 2 iterasi terakhir yaitu iterasi 3 dan
iterasi 4 menghasilkan dua angka
koordinat fasilitas baru yang sama yaitu
X=694591,3 dan Y=9189650 sehingga
iterasi tidak perlu dilanjutkan lagi, maka
titik koordinat baru atau titik koordinat pos
pemadam kebakaran usulan apabila
digambarkan peta pos pemadam
kebakaran dengan titik koordinat usulan
disajikan pada Gambar 1.
Pos pemadam kebakaran baru
(usulan) mempunyai jarak yang lebih
pendek apabila dibandingkan dengan pos
Subtema: Sain dan Kesehatan

SELATA

TIMUR

N

1753

1277

677

1074

mete

meter

mete

mete

r

r

r
E

BARAT

438

2537

1055

527

mete

meter

mete

mete

r

r

r

Sumber: Hasil Analisis Data, 2018.
Berdasarkan Tabel 3, maka titik A Pos
Pemadam Kebakaran (UPTD III) akan
optimal apabila digunakan untuk melayani
seluruh kawasan SIER bagian selatan
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dan bara, sedangkan titik E (Pos
Pemadam Kebakaran Usulan) akan
optimal apabila digunakan untuk melayani

seluruh kawasan SIER bagian utara dan
timur.

Gambar 1 Peta Pos Pemadam Kebakaran dengan Titik Koordinat Usulan

SIMPULAN
Titik Koordinat baru (usulan) untuk pos
pemadam kebakaran di kawasan SIER
yaitu X=694591,3 dan Y=9189650. Pos
pemadam kebakaran baru (usulan) akan
lebih optimal apabila digunakan untuk
melayani seluruh kawasan SIER
bagianutara dan timur karena memiliki
selisih jarak yang lebih kecil dibandingkan
dengan titik-titik pos pemadam kebakaran
yang lain yaitu utara sebesar 1.315 meter
dan timur sebesar 547 meter.
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IMPLEMENTASI METODE MASTER SLAVE UNTUK SISTEM
PENGAMAN SEPEDA MOTOR DAN HELM
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Kontrol & Elektronika
Program Studi Teknik Elektro UNMER Malang
Email: suryangga.nova@gmail.com

ABSTRAK
Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan alat tambahan untuk memberikan
pengamanan pada sepeda motor dan helm dikarenakan saat ini marak terjadi pencurian
berdasarkan keterangan dari kepala unit kendaraan bermotor polres Malang. Dalam penelitian ini
bertujuan untuk mengamankan sepeda motor dan helm. untuk perancangan dan penerapan sistem
pengaman ini menggunakan metode Master Slave. Modul yang digunakan yaitu RFID, Arduino,
Modul GPS, Modul GSM SIM 800 perancangan dilakukan sesuai prosedur yang sudah di tentukan
dan berhasil diselesaikan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sistem ini dapat bekerja
sesuai dengan yang diharapkan yakni memberikan sinyal alarm ketika helm dicuri atau ketika sepeda
motor dicuri karena komunikasi master slave melebihi jarak maksimal yaitu 30 cm serta memberi
koordinat yang dikirim melalui SMS. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem dapat
bekeja dengan maksimal apabila bertempat pada lokasi yang mudah untuk mendapatkan jaringan
seluler.
Kata kunci: Alarm, GPS, Helm, Master Slave, Sepeda Motor.

ABSTRACT
In this research will be made additional equipment to provide security on motorcycles and helmets
due to the current rampant burglary based on information from the head of vehicle unit Malang. In
this study aims to secure motorcycles and helmets. for designing and implementing this security
system using Master Slave method. The design and implementation process of the module used is
RFID, Arduino, GPS Module, GSM SIM 800 Module done according to the design procedure that
has been specified, Based on testing that has been done this system can work in accordance with
the expected signal that gives alarm when the helmet is stolen or when the motorcycle is stolen
because the master slave communication exceeds the maximum distance of 30 cm and give
coordinates sent via SMS. From the test results can be concluded that the system casn work with
the maximum when placed in an easy location to get mobile network.
Keywords: GPS, Helmet, Master slave, Motorcycles, The Alarm.

PENDAHULUAN
RFID adalah sebuah teknologi
yang menggunakan komunikasi via
gelombang
elektromagnetik
untuk
pertukaran data yang
biasanya
diterapkan pada hewan ternak, barang
dan manusia dengan tujuan untuk
Subtema: Sain dan Kesehatan

identifikasi melalui penggunaan piranti
yang bernama RFID tag. RFID tag dapat
bersifat aktif atau pasif. RFID tag yang
pasif tidak memiliki power supply sendiri
[1], sehingga harganya pun lebih murah
dibandingkan dengan tag yang aktif.
Wireless anti lost distance alarm
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merupakan sebuah teknologi berbentuk
modul elektronik yang berguna untuk
mendeteksi jarak antara perangkat
master dengan perangkat slave [2] yang
akan bereaksi bunyi buzzer bila jarak
keduanya berada di luar jarak jangkauan.
GPS tracker tag adalah modul elektronik
yang berguna memberikan posisi ke
receiver atau server dalam kondisi
tertentu[3], perangkat ini sangat berguna
untuk mendeteksi atau mengantisipasi
kehilangan
barang
dan
mudah
diaplikasikan karena ukurannya yang
kecil.
Dengan menggunakan modulmodul tersebut maka penulis akan
menyusun sebuah perangkat yang dapat
mengamankan sepeda motor dan helm,
cara kerjanya adalah RFID difungsikan
sebagai kunci pengaman tambahan pada
motor selain kunci kontak, RFID hanya
bertugas sebagai sakelar stand by atau
off bagi sistem keamanan atau alarm
motor. Wireless anti lost distance alarm
digunakan untuk mengidentifikasikan
jarak antara helm dan motor, klakson
motor akan berbunyi bila helm berada di
luar jangkauan wireless anti lost distance
alarm, sementara pada helm buzzer akan
berbunyi. GPS tracker tag akan
digunakan ketika helm dicuri dan jaraknya
sangat jauh dari motor, dengan modul ini
pemilik helm dapat melacak posisi helm
menggunakan tracker tersebut pada
smartphone.
METODE
Variabel Penelitian
Dalam perancangan dan pembuatan
alat terdapat variabel yang akan diuji.
Subtema: Sain dan Kesehatan

Untuk mengetahui kualitas dari
perancangan alat maka dalam penelitian
ini ada 3 (tiga) variabel yang akan diteliti
dan dianalisis dengan harapan dapat
mengetahui seberapa jauh sistem alat
berjalan.
Fungsionalitas perangkat
Menguji
fungsionalitas
guna
mengetahui apakah semua fungsi dari
sebuah perangkat elektronik dapat
terintegerasi dan bekerja dengan baik.
a. Rentang Reaksi Wireless Anti Lost
Distance Alarm dan GPS tracker
b. Jarak pembacaan RFID
Parameter
Parameter yang digunakan dalam
pengujian yang bertujuan mengetahui
kualitas dari perancangan yang akan
diteliti dan dianalisis dengan harapan
dapat mengetahui seberapa jauh sistem
alat berjalan adalah.
Jarak
Pengguanaan
jarak
sebagai
parameter pada penelitian tugas akhir ini
adalah bertujuan untuk melakukan
pengujian pada saat user mendekatkan
RFID tag guna memicu aksi tertentu pada
sistem, jarak maksimal dari wireless anti
lost alarm dan respon GPS tracker.
Model Arsitektur Skema
Alat ini memberikan pengamanan
pada sepeda motor dan helm agar dapat
membantu pemilik kendaraan bermotor
roda dua dalam mengamankan
kendaraannya. Alur kinerja alat adalah
sebagai berikut:
1. Wireless anti lost distance alarm
bertugas mengidentifikasi jarak helm
ke motor dan membunyikan buzzer
bila helm berada di luar jangkauan.
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2.

3.

4.

RFID berfungsi sebagai kunci
tambahan selain kunci bawaan
sepeda motor, dan berfungsi
mengaktifkan dan menonaktifkan
alarm.
Mikrokontroler
Arduino
Nano
digunakan untuk membaca tiap input
dari modul-modul.
Klakson sepeda motor digunakan
sebagai output alarm.

helm tidak terdeteksi oleh sensor jarak
atau telah diambil dan RFID scanner
membaca nilai dari tag dan untuk
outputnya adalah.
1. RFID terdeteksi True dan Kontak ON
= motor dapat distarter.
2. RFID terdeteksi False dan Kontak
ON= motor tidak dapat distarter dan
alarm berbunyi serta mengirim SMS
notification ke smartphone pemilik.
3. RFID terdeteksi True dan Helm
diambil= alarm helm tidak berbunyi.
4.
RFID terdeteksi False dan Helm
diambil= alarm motor dan helm
berbunyi, serta mengirim SMS
notification ke smartphone pemilik
berupa posisi GPS helm.

Gambar 1. Bagan Penempatan Modul
Pada Motor dan Helm
Pada Gambar 1 dijelaskan bahwa
input yang pertama kali di baca oleh
sistem adalah sensor RFID dan kunci
kontak motor, input yang harus di berikan
agar alarm dapat berfungsi adalah kunci
kontak off dan RFID scanner membaca
nilai dari kartu atau tag RFID. Sementara
agar alarm dapat dimatikan dengan benar
input yang diharapkan sama dengan saat
memicu alarm namun kunci kontak dalam
kondisi on. Untuk bagian pengaman helm
kondisi awal yang diharapkan agar alarm
dapat berfungsi adalah helm terdeteksi
oleh sensor jarak dan RFID scanner
membaca nilai dari kartu atau tag RFID
sementara untuk menonaktifakan alarm
helm input yang harus diberikan adalah
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Gambar 2. Block Diagram
Pada Gambar 2 adalah blok diagram
yang menjelaskan sistem kerja dari alat
yang digunakan pada penelitian dan
pengembangan pada tugas akhir ini
adalah RFID, Wireless anti lost distance
alarm dan GPS tracker, untuk outputnya
adalah kalkson dan relay yang bertugas
memutus arus dari aki ke sistem
pengapian sepeda motor, data GPS yang
dikirim dari GPS tracker yang diletakkan
pada helm, buzzer yang berbunyi di helm.

748

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Cara kerja perangkat yang terpasang di
sepeda motor adalah membaca data dari
RFID tag sebagai inisialisasi untuk
mematikan atau menghidupkan alarm
yang akan diproses oleh arduino, fungsi
arduino adalah sebagai pengontrol utama
dari kerja tiap modul yang dihubungkan
padanya, modul SIM 800 digunakan
untuk mengirim sms koordinat GPS ketika
terjadi pencurian yang ditandai dengan
posisi kunci kontak On tapi alarm masih
aktif. Modul GPS Ublox digunakan untuk
mendapatkan koordinat GPS yang akan
dikirim menggunakan SMS sementara
untuk mendeteksi keberadaan helm
menggunakan komunikasi master slave
dari Wireless Anti Lost Distance Alarm
yang terdapat pada sepeda motor dan
helm. Pada helm terdapat Tracker Bravo
yang digunakan untuk mengambil
koordinat GPS ketika terjadi pencurian
helm.

sama dengan saat menghidupkannya.
Jika alarm telah dimatikan sebelumnya
oleh pemilik mengindikasikan bahwa
helm diambil oleh pemilik sebenarnya
atau pemilik sah sementara jika scanner
tidak menerima data dan helm diambil
maka mengindikasikan sebagai tindak
pencurian begitu pula untuk alarm sepeda
motor jika kunci kontak on namun scanner
tidak menerima nilai maka diindikasikan
terjadi pencurian.
HASIL
Pada Gambar 4 merupakan
penerapan perancangan alat yang
terpasang pada sepeda motor, pada
bagian ini terdapat mikrokontroler Arduino
yang berfungsi mengendalikan dan
membaca data dari modul GPS, Wireless
Anti Lost Alarm dan RFID. Arduino akan
membaca data serial dari modul GPS dan
RFID, sementara untuk Wireless Anti Lost
Alarm akan dibaca menggunakan ADC.
Serial sendiri merupakan metode
komunikasi data yang biasa digunakan
pada perangkat elektronika dan berguna
mentranmisikan data antara perangkat
satu dan lain, sementara ADC Analog to
Digital Conversion merupakan suatu
metode yang mengkonversikan output
analog dari suatu perangkat ke dalam
bentuk digital agar dapat diproses oleh
mikrokontroler.

Gambar 3. Flowchart Alarm
Jika terdeteksi nilai dari RFID
scanner yang menandakan alarm dalam
kondisi aktif maka bila helm diambil
berarti klakson akan berbunyi begitu pula
jika kondisi kunci kontak aktif namun
alarm juga aktif, untuk menonaktifkan
alarm agar klakson tidak berbunyi adalah
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jangkauan komunikasi Wireless Anti Lost
Alarm.
Pengujian Perangkat yang Terpasang
di Sepeda Motor
Pada perangkat ini terdapat Arduino,
RFID Reader, SIM 800, Modul GPS dan
sensor helm. Pengujian dilakukan dengan
prosedur sebagai berikut:
Tabel 1. Pengujian RFID
No Jarak
Status
1 cm
Dapat terbaca serta
1
Gambar 4. Modul yang terpasang pada
sepeda motor

Gambar 5. Perangkat yang terpasang
pada helm
Pada bagian ini terdapat beberapa
perangkat yang digabungkan menjadi
satu antara lain GPS Tracker Bravo,
Buzzer, Wireless Anti Lost Alarm dan
saklar reed switch untuk mematikan dan
menghidupkan alarm, cara kerjanya
adalah jika helm hilang maka pemilik
dapat melacaknya dengan GPS Tracker
Bravo dengan aplikasi Tracker Bravo
yang terdapat di Android Play Store,
sementara tugas dari Wireless Anti Lost
Alaram untuk mengidentifikasikan jarak
helm dan sepeda motor dengan helm dan
akan memicu alarm pada sepeda motor
dan helm ketika helm berada diluar
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2

3 cm

3

4 cm

4

5 cm

dapat
mengaktifkanatau
mematikan alaram.
dapat terbaca serta
dapat mengaktifkan
atau mematikan
alaram.
pembacaan
mengalami
masalah.
tidak dapat terbaca
serta tidak dapat
mengaktifkan atau
mematikan alaram.

Tabel 2. Pengujian modul GPS
No Model
Hasil
pengujian
aktifkan
data GPS dapat
1
perangkat
pada sepeda
motor

dibaca oleh modul
GPS ditandai
dengan led biru
yang menyala

Tabel 3. Pengujian modul SMS SIM 800
No. Model
Hasil
Pengujian
kirim SMS untuk
SMS berisi
1

2

memberi posisi
koordinat
sepeda motor
Menerima pesan
SMS yang
memerintahkan
untuk
mematikan

latitude dan
longitude dapat
diterima
Alarm dapat
dimatikan
dengan SMS
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alarm pada
sepeda motor

No.

Tabel 4.Pengujian Wireless Anti Lost
Alarm
No. Jarak
Hasil
20
cm
alarm
pada
sepeda motor
1
2

30 cm

3

40 cm

4

50 cm

5

70 cm

No
.
1

2

3

dan helm tidak berbunyi
alarm pada sepeda motor
dan helm tidak berbunyi
alarm pada sepeda motor
dan helm tidak berbunyi
alarm pada sepeda motor
dan helm berbunyi
alarm pada sepeda motor
dan helm berbunyi

Tabel 5. Pengujian Relay
Model
Hasil
Pengujian
menghidupk
an sepeda
motor ketika
kondisi alarm
masih aktif,
atau alarm
diaktifkan
terlebih
dahulu
kemudian
kunci kontak
diputar ke
posisi On
tanpa
mematikan
alarm
mematikan
alarm pada
sepeda
motor
menggunaka
n RFID
kemudian
kontak
diputar ke
posisi On

mesin tidak dapat
dinyalakan dan
alarm pada sepeda
motor
berbunyi,menandak
an relay dapat
memutus arus dari
ke jalur pengapian
sepeda motor

1

2

3

4

5

Model
pengujian
menjauhkan
helm dari
motor sejauh
10cm
menjauhkan
helm dari
motor sejauh
25cm
menjauhkan
helm dari
motor sejauh
60cm

mematikan
alarm
dengan
kunci khusus
yang telah
disediakan
mengambil
koordinat
GPS Tracker
Bravo
dengan
aplikasi
Tracker
Bravo di
Android

Hasil
buzzer masih
belum berbunyi
buzzer masih
belum berbunyi
buzzer berbunyi
karena komunikasi
master slave antara
wireless distance
anti lost alarm pada
helm dan sepeda
motor terputus
buzzer berhenti
berbunyi ketika
kunci khusus
dilepas dari helm
tracker bravo dapat
mengirim
koordinatnya
berupa data GPS
yang terbaca pada
aplikasi tracker
bravo di
smartphone
Android

mesin dapat
dinyalakan dan
alarm pada sepeda
motor berhenti
berbunyi,
menandakan relay
dapat menyambung
kembali arus dari
aki ke jalur
pengapian

Tabel 6. Pengujian buzzer dan Wireless
Distance Anti Lost Alarm pada helm
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Gambar 6. hasil data GPS dari dari
Tracker Bravo
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Tabel 7. Hasil pengujian Keseluruhan
Model
No.
Hasil
pengujian
Pengujian
alarm aktif
1
mengaktifkan
alarm dengan
RFID.

2

3

4

5

Pengujian
menyalakan
sepeda motor
tanpa
mematikan
alarm.
Pengujian
mengirim data
GPS melalui
SMS setiap
sepuluh detik
ketika motor
disimulasikan
dicuri.

Pengujian
mematikan
alarm dengan
RFID
kemudian
menyalakan
sepeda motor.

Pengujian
mengaktifkan
alarm pada
helm.
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No.
6

Pengujian
mengambil
helm dengan
jarak dari
sepeda motor
lebih dari
50cm.

7

Pengujian
mengirim
pesan SMS
ketika helm
disimulasikan
dicuri dan
hanya satu
kali
pengiriman
SMS.
Pengujiam
melihat
koordinat helm
yang
disimulasikan
dicuri
dengan
tracker bravo.
Pengujian
mematikan
bunyi alarm
pada sepeda
motor yang
berbunyi
dengan SMS.

ditandai
dengan led
warna
merah
klakson
berbunyi
pada
sepeda
motor

SMS yang
diterima
oleh pemilik
sepeda
motor
berupa
koordinat
GPS yang
berubah
selama
sepuluh
detik
klakson
berhenti
berbunyi
setelah
RFID tag
didekatkan
pada RFID
reader
yang
terpasang
pada
sepeda
motor
alarm helm
aktif
ditandai
dengan led
merah
pada
sepeda
motor dan
bunyi pada
helm

Model
pengujian

8

9

10

Pengujian
mematikan
alarm pada
sepeda motor
yang berbunyi
dengan RFID,
pada simulasi

Hasil
Buzzer
pada helm
berbunyi
karena
komunikasi
master
slave
antara
sepeda
motor dan
helm
terputus
SMS berisi
koordinat
helm
terkirim ke
smartphone
pemilik

koordinat
dapat
ditampilkan

Klakson
berhenti
berbunyi
ketika sms
diterima
oleh
perangkat
yang
terpasang
di sepeda
motor
klakson
berhenti
berbunyi
ketika RFID
tag terbaca
oleh RFID
reader di
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No.

11

Model
pengujian

Hasil

ini
diasumsikan
helm
dikembalikan
ke tempat
semula.

sepeda
motor

Pengujian
menghidupkan
dan
mematikan
alarm dengan
benar
kemudian
menyalakan
sepeda motor.

sepeda
motor
dapat
digunakan
seperti
biasa
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EFEKTIVITAS STRENGTHENING EXERCISE TERHADAP PENINGKATAN
AKTIVITAS DAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL PADA KNEE
OSTEOARTRITIS
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Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta1,2,3,4
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ABSTRAK
Mengidentifikasi efektivitas PRT (Progressive Resistance Training) dan QB
(Quadricep Bench) exercise terhadap peningkatan aktivitas dan kemampuan fungsional
pada penderita OA lutut bilateral. Metode penelitian meliputi studi kasus “case report” yang
dilakukan pada 2 orang wanita dengan kondisi OA lutut bilateral. Alat ukur yang digunakan
seperti VAS untuk derajat nyeri, goniometer untuk ROM (Range of Motion) sendi lutut, MMT
untuk kekuatan otot, girth and volumetric test untuk bengkak, ballottement test dan
fluctuation test untuk diagnosis OA lutut. Intervensi fisioterapi dengan PRT dan QB exercise.
Evaluasi diukur setelah 2 kali perlakuan dengan menggunakan alat ukur yang sama.
Outcome yang digunakan adalah skala jette untuk mengukur aktivitas dan kemampuan
fungsional pasien. Setelah dilakukannya terapi sebanyak 2 kali didapatkan hasil penilaian
pada pasien 1 ialah belum adanya perubahan pada derajat nyeri, ROM sendi lutut, kekuatan
otot, dan bengkak. Sedangkan pada pasien 2 hanya terjadi penurunan derajat nyeri dan
peningkatan ROM sendi lutut namun belum adanya perubahan pada kekuatan otot dan
bengkak. Belum adanya perubahan terhadap peningkatan kekuatan otot yang menunjang
peningkatan aktivitas dan kemampuan fungsional pasien. Merujuk pada hasil penelitian,
perlu melakukan penelitian dengan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan
permasalahan pada knee osteoarthritis.
Keywords: PRT, QB exercise, knee osteoarthritis.
ABSTRACT
Identify the effectiveness of PRT (Progressive Resistance Training) and QB
(Quadricep Bench) exercise towards increased activity and functional abilities without any
pain in patients with knee OA. The research method includes a case study case study
conducted on 2 women with bilateral knee OA conditions. Measuring instruments used such
as VAS for degree of pain, goniometer for ROM (Range of Motion) knee joint, MMT for
muscle strength, girth and volumetric test for swelling, ballottement test and fluctuation test
for diagnosis of knee OA. Physiotherapy intervention with PRT and QB exercise. Evaluation
was measured after 2 treatments using the same measuring instrument. The outcome used
was the jette scale to measure the patient's activity and functional abilities. After being
treated twice, it was found that in patient 1 there was no change in the degree of pain based
on the results of the assessment, ROM of the knee joint, muscle strength, and swelling.
Whereas on patient 2, there were a decrease of pain degree and there were a ROM
increased of knee joint but there was no change in muscle strength and swelling. There has
been no change to the increased of muscle strength that supports patients’ increased activity
and functional abilities. Referred on the results of the study, need to conduct a long-term
study to solve the problems in knee osteoarthritis.
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Keywords: PRT, QB exercise, knee osteoarthritis.
PENDAHULUAN
sama pada pria dan wanita. Tetapi di atas
50 tahun (setelah menopause) frekuensi
ه
ُ
َ
ُ
َ
OA lutut lebih banyak wanita dari pada
ٍض ْعف
ه
َ ض ْعفٍ ث هم َج َع َل ِمن بَ ْع ِد
َ َّللاُ الذِي َخلقكم ِمن
ًش ْيبَة
ُ
ً
ُ
ُ
ً
laki-laki. Insidensi OA lutut di Indonesia
َ ض ْعفا َو
َ ٍق هوة ث هم َجعَ َل ِمن بَ ْع ِد ق هوة
mencapai 5% pada usia <40 tahun, 30%
“Allah-lah yang Menciptakan kamu dari
pada usia 40-60 tahun, dan 65% pada
keadaan
lemah,
kemudian
Dia
usia >61 tahun. Menurut RISKESDAS
Menjadikan (kamu) setelah keadaan
tahun 2013, pravelensi penyakit sendi
lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia
berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan
Menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah
di Indonesia 11,9% dan berdasarkan
(kembali) dan beruban.” (Q.S ar-Rum:
54). Al-quran bertutur, manusia melewati
gejala 24,7%. Pravelensi berdasarkan
3 masa dalam hidupnya. Satu masa
diagnosis tenaga kesehatan tertinggi di
kekuatan yang diapit oleh 2 masa
Bali 19,35% sedangkan berdasarkan
kelemahan. Masa kekuatan itu adalah
gejala tertinggi di Nusa Tenggara Timur
masa remaja yang diapit oleh masa kecil
33,1%, Jawa Barat 32,1%, Bali 30%, dan
dan masa tua yang penuh kelemahan.
DKI Jakarta 21,8%. Jika dilihat dari jenis
Masa tua merupakan fase terakhir yang
kelamin penderita wanita lebih banyak
akan dilalui oleh manusia dimana akan
27,5% dibandingkan dengan pria 21,8 [2].
menurunnya semua fungsi tubuh,
Karakteristik utama dari gejala
sehingga berbagai macam penyakit akan
OA lutut bervariasi mulai dari nyeri lutut
menyerang tubuh lansia (lanjut usia).
yang berhubungan dengan aktivitas,
sensasi kekakuan sendi, kelumpuhan
Lansia adalah seseorang yang telah
anggota gerak bawah serta nyeri hebat
mencapai umur 60 tahun ke atas [1].
yang menetap. Hal ini akan dirasakan
Salah satu penyakit yang sering
akibat deformitas dan ketidakstabilan
menjadi keluhan utama dan penyebab
sendi [3]. Gejala-gejala diatas akan
kecacatan kronis pada populasi lansia
menyebabkan penurunan aktivitas dan
adalah nyeri lutut atau knee osteoarthritis
kemampuan fungsional penderita OA
(OA). OA merupakan penyakit degenerasi
lutut seperti keterbatasan dalam berjalan,
sendi lutut atau penyakit artikular yang
perubahan posisi dari jongkok ke berdiri,
ditandai adanya pengapuran sendi
dan naik turun tangga.
sehingga menyebabkan sendi lutut terasa
Intervensi medis yang sering
nyeri, kaku, dan bengkak. Kondisi ini
digunakan adalah terapi farmakologi
merupakan salah satu permasalahan
berupa penggunaan medika mentosa
yang timbul dalam ruang lingkup
fisioterapi.
seperti acetaminophen. Terapi nonPravelensi OA lutut lebih sering
farmakologi yang disarankan antara lain
terjadi pada wanita dibandingkan dengan
diet (penurunan berat badan) dan
pria. Secara keseluruhan usia di bawah
strengthening exercise (PRT (Progressive
45 tahun frekuensi OA lutut kurang lebih
Resistance Training) dan QB (Quadricep
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Bench) exercise). Tujuan exercise ini
adalah memperbaiki fungsi sendi,
proteksi sendi dari kerusakan dengan
mengurangi stress pada sendi, mencegah
kecacatan, dan meningkatkan kualitas
hidup seperti peningkatan aktivitas dan
kemampuan fungsional.
Studi literatur terhadap 7 artikel
sistematika review dan 2 meta-analisis [4]
tentang efektivitas strengthening exercise
pada OA lutut di Tokyo menyatakan
bahwa,
latihan
tersebut
efektif
menurunkan nyeri, peningkatan kekuatan
otot, dan meningkatkan fungsi fisik pada
pasien OA derajat ringan sampai sedang.
Adanya peningkatan kekuatan otot
memberikan keseimbangan kerja otot
terhadap peningkatan aktivitas dan
kemampuan fungsional pasien. Sehingga
dapat dikatakan bahwa nyeri pada pasien
OA lutut derajat I dan II dapat dikurangi
dengan melakukan exercise seperti ROM
(Range of Motion) exercise dan
strengthening exercise.
Salah satu Rumah Sakit Umum
Daerah di Surakarta yaitu Dr. Moewardi
memiliki pelayanan unggulan yang salah
satunya adalah pelayanan rehabilitasi
medik. Pasien dengan diagnosa OA lutut
dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Jumlah kunjungan tahun 2017 pada bulan
Januari sebesar 27.063 pasien dan pada
bulan Desember tahun 2016 sebesar
24.474 pasien. Dibandingkan dengan
rata-rata jumlah kunjungan maka bulan
Januari lebih tinggi 2.589 pasien
(10,58%). Hal ini diduga karena usia
harapan hidup semakin meningkat serta
kesadaran
masyarakat
terhadap
pelayanan kesehatan meningkat [5].
Subtema: Sain dan Kesehatan

Berdasarkan studi pendahuluan
didapatkan informasi bahwa latihan pada
lutut sudah dilakukan namun belum
optimal. Tidak semua pasien mengikuti
anjuran latihan lutut karena pasien
didominasi oleh lansia yang kurang aktif
dalam
memanfaatkan
pelayanan
kesehatan. Belum ada leaflet yang dapat
memperjelas informasi latihan pada lutut.
Oleh karena itu pasien datang dan
periksa kembali dengan keluhan yang
sama yaitu nyeri lutut. Sehingga,
penelitian ini bertujuan mengidentifikasi
efektivitas PRT dan QB exercise terhadap
peningkatan aktivitas dan kemampuan
fungsional tanpa ada rasa nyeri pada
penderita OA lutut.
METODE
Studi
ini
menggunakan
pendekatan studi kasus dengan case
report yang dilaksanakan pada 2 pasien
wanita dengan diagnosis OA lutut
bilateral.
Pemeriksaan subjektif
Pasien merupakan seorang ibu
rumah tangga usia 65 dan 71 tahun
dengan keluhan utama nyeri pada kedua
lutut dan kesulitan untuk menggerakkan
lutut. Pasien merasakan nyeri ketika pagi
hari. Faktor yang memperberat nyeri
adalah ketika berdiri, berjalan, jongkok,
dan naik turun tangga. Sedangkan yang
membuat ringan keluhan pasien adalah
ketika beristirahat, berbaring, atau duduk.
Oleh karena adanya keluhan tersebut
pasien datang ke rumah sakit untuk
memperoleh tindakan medis. Dokter
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mendiagnosa
pasien
mengalami
pengapuran sendi lutut atau OA lutut.
Pasien mendapatkan terapi farmakologi
berupa obat-obatan dan terapi non
farmakologi yang dirujuk ke fisioterapi
untuk mendapatkan penatalaksanaan
fisioterapi. Tujuan dari penatalaksanaan
fisioterapi untuk meningkatkan aktivitas
dan kemampuan fungsional yang dapat
menunjang aktivitas sehari-hari atau
meningkatkan kualitas hidup pasien.
Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik dilakukan
dengan metode tertentu, secara
berurutan.
Pemeriksaan
fisik
menggunakan alat ukur berupa VAS
(Visual Analog Scale) untuk derajat nyeri,
ROM sendi lutut dengan goniometer,
kekuatan otot dengan MMT (Manual
Muscle Testing), serta bengkak dengan
girth and volumetric test. Test khusus
dengan ballottement test dan fluctuation
Test. Hasil pemeriksaan dengan
menggunakan alat ukur diatas adalah
adanya nyeri pada kedua lutut,
penurunan ROM aktif fleksi sendi lutut
kanan dan kiri, penurunan kekuatan otot
fleksor dan ekstensor pada kedua
tungkai, serta adanya bengkak pada lutut
bagian kanan. Ballotement test dan
fluctuation test menunjukkan adanya
akumulasi cairan berlebihan di dalam
kedua sendi yang menimbulkan nyeri
pada lutut. Hasil pemeriksaan fisik
dijelaskan dalam tabel berikut:

Nyeri diam
Nyeri
tekan
Jenis nyeri
Nyeri
gerak

2,6 cm
3,2 cm

4,3 cm
5,2 cm

Pasien 1
6,1 cm

Pasien 2
6,4 cm

Tabel 2. ROM aktif sendi lutut
Pasien 1
Pasien 2
Posisi
Kana
Kana
Kiri
Kiri
n
n
100
85
Fleksi
950
750
0
0
Ekstens
i

50

50

00

00

Tabel 3. Kekuatan otot
Kelompok
Otot

Pasien 1

Pasien 2

4

4

4

4

Fleksor kiri

4

4

Ekstensor
kiri

4

4

Fleksor
kanan
Ekstensor
kanan

Tabel 4. Bengkak pada lutut bagian kanan
Pasien 1
Distal

Kanan

Kiri

5 cm
10 cm
15 cm
Proksimal
5 cm
10 cm
15 cm

33 cm
33 cm
29 cm
Kanan
33 cm
34 cm
36 cm

31 cm
32 cm
29 cm
kiri
31 cm
33 cm
34 cm

Tabel 1. Persepsi nyeri
Jenis nyeri Pasien 1
Pasien 2
Subtema: Sain dan Kesehatan
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memiliki reabilitas tinggi dengan nilai
0,94.
Tabel 5. Bengkak pada lutut bagian kanan
Pasien 2
Distal
5 cm
10 cm
15 cm

Kanan
33 cm
32,5 cm
30 cm

Kiri
32 cm
32 cm
30 cm

Proksimal

Kanan

Kiri

Nama
tes

5 cm
10 cm
15 cm

34 cm
35,5 cm
36 cm

33 cm
35 cm
36 cm

Ballottement
test[10]

3,4

Fluctuation
test[11]

1,3

Tabel 6. Test khusus
Nama tes
Ballotement
test
Fluctuation
test

Pasien 1

Pasien 2

Positif

Positif

Positif

Positif

Tabel 7. Realibility dan validity test
Nama tes

validity

realibility

VAS [6]
Goniometer

0,71-0,78

0,71

[7]

*

0,78-0,89

MMT[8]

0,79

0,89

Skala jette
Girth and
volumetric
test[9]

-

-

*

0,94

Goniometer memiliki reabilitas
baik dengan nilai 0,78-0,89. VAS memiliki
reabilitas baik dengan nilai 0,71. MMT
memiliki reabilitas tinggi dengan nilai
0,89. Skala jette belum teruji reability.
Sedangkan girth and volumetric test

Subtema: Sain dan Kesehatan

Tabel 8. Test khusus dan data statistik
Positi Nega
f Lr t-if Lr

Sensiti
-vity

Spesicity

0,4

NA

NA

NA

60

53

Evaluasi dan diagnosis fisioterapi
Penegakan diagnosa fisioterapi
berdasarkan
ICF
(International
Classification of Function and Disability).
Dalam penegakan diagnosa ditunjang
oleh hasil pemeriksaan fisik yang telah
dilakukan seperti pemeriksaan nyeri,
pemeriksaan
ROM
sendi
lutut,
pemeriksaan kekuatan otot, pemeriksaan
bengkak, dan tes khusus. Berdasarkan
hasil pemeriksaan fisik didapatkan
diagnosis fisioterapi berupa impairment
yaitu nyeri pada lutut kanan dan kiri,
penurunan ROM aktif fleksi sendi lutut
kanan dan kiri, penurunan kekuatan otot
fleksor dan ekstensor tungkai kanan dan
tungkai kiri, dan adanya bengkak pada
lutut bagian kanan. Functional Limitation
yaitu adanya keterbatasan dalam berjalan
dengan waktu yang lama, perubahan
posisi dari jongkok ke posisi berdiri, dan
naik turun tangga. Disability yaitu adanya
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keterbatasan dalam pekerjaan ibu rumah
tangga. Hal ini didukung oleh profesi lain
seperti dokter umum [6].

N
o

Deskripsi latihan

Intervensi

N
o
1

Tabel 9. Intervensi fisioterapi
Deskripsi latihan Dosis latihan
Warming up




2

Static
contractio
n
quadricep
s
Static
contractio
n
hamstring

Dilakukan 30
detik static
contraction,
3x
pengulangan
.

3

Colling down




Pengulura
n otot
quadricep
s
Pengulura
n otot
hamstring

Dosis latihan
dari 1 RM,
sedangkan
tahanan
maksimum
sebesar
80%, 2-3 set
dengan 4-6
repetisi per
set.
peningkatan
intensitas 510%
perminggu.
Dilakukan
penguluran
30 detik, 3x
pengulangan
.

Latihan inti

frekuensi
latihan
2x/minggu,
dimulai dari
60% dari
1RM,
sedangkan
tahanan
maksimum
sebesar
80%, 2-3 set
dengan 8-15
repetisi
perset.
peningkatan
intensitas 510%.
 Quadricep Frekuensi
bench [13]
latihan
2x/minggu,
dimulai 40%


PRT with
rubber
band [12]

Subtema: Sain dan Kesehatan

Gambar 1. PRT (Progressive resistance
training) [14]
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Sedangkan pasien 2 dengan perlakuan
QB exercise terjadinya penurunan derajat
nyeri.
Tabel 11. ROM aktif dengan goniometer
(pasien 1)
T1

Gambar 2. QB (Quadricep Bench)
exercise [15]
Outcomes
Skala jette merupakan alat ukur
yang digunakan untuk mengukur aktivitas
dan kemampuan fungsional penderita OA
lutut. Skala ini untuk mengevaluasi nyeri,
tingkat kesulitan, dan kemandirian
penderita atau mengukur penurunan
toleransi aktivitas yang dilakukan ketika
aktivitas seperti jongkok-berdiri, jalan 15
meter, dan naik turun tangga 3 step.
HASIL
Tabel 10. Nyeri dengan VAS
Pasien 1

Pasien 2

Posisi

Kana
n

Fleksi

950

Ekstens
i

50

T2
Kiri
100

Kana
n

0

950

50

50

Kiri
100
0

50

Tabel 12. ROM aktif dengan goniometer
(pasien 2)
T1
T2
Posisi
Kanan Kiri Kanan Kiri
Fleksi
Ekstensi

750
00

850
00

800
00

900
00

Berdasarkan tabel di atas, pasien
1 dengan perlakuan PRT belum adanya
peningkatan ROM aktif sendi lutut.
Sedangkan pasien 2 dengan perlakuan
QB exercise terjadinya peningkatan ROM
aktif sendi lutut.

Jenis
nyeri

T1

T2

T1

T2

Tabel 13. Kekuatan otot dengan MMT

Nyeri
diam

2,6
cm

2,6
cm

4,3
cm

3,8
cm

Kelompok
Otot

Nyeri
tekan

3,2
cm

3,2
cm

5,2
cm

4,7
cm

Nyeri
gerak

6,1
cm

6,1
cm

6,4
cm

5,3
cm

Berdasarakan tabel di atas,
pasien 1 dengan perlakuan PRT belum
adanya penurunan derajat nyeri.
Subtema: Sain dan Kesehatan

Pasien 1

Pasien 2

T1

T2

T1

T2

Fleksor
kanan

4

4

4

4

Ekstensor
kanan

4

4

4

4

Fleksor
kiri

4

4

4

4

Ekstensor
kiri

4

4

4

4
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Berdasarakan tabel di atas,
pasien 1 dengan perlakuan PRT dan
pasien 2 dengan perlakuan QB exercise
belum menunjukkan adanya peningkatan
kekuatan otot.
Tabel 14. Bengkak dengan girth and
volumetric test (cm)
Pasien 1
Patokan
T1
T2
Distal
Kana Kir Kana Kir
n
i
n
i
5 cm
33
31
33
31
10 cm
33
32
33
32
15 cm
29
29
29
29
Proksima Kana kiri Kana Kir
l
n
n
i
5 cm
33
31
33
31
10 cm
34
33
34
33
15 cm
36
34
36
34
Tabel 15. Bengkak dengan girth and
volumetric test (cm)
Pasien 2
Patokan
T1
T2
Distal
Kana Kir Kana Kir
n
i
n
i
5 cm
33
32
33
32
10 cm
32,5 32 32,5 32
15 cm
30
30
30
30
Proksima Kana kiri Kana Kir
l
n
n
i
5 cm
34
33
34
33
10 cm
35,5 35 35,5 35
15 cm
36
36
36
36
Berdasarkan tabel diatas, belum
adanya penurunan bengkak pada pasien
1 dengan perlakukan PRT dan pasien 2
dengan perlakuan QB exercise.
Diskusi

Subtema: Sain dan Kesehatan

Degenerasi pada tulang rawan
akan menyebabkan tulang rawan menjadi
tipis. Osteofit akan muncul pada
subkondral sehingga terjadinya proses
sklerosis yaitu pemadatan tulang pada
tulang rawan yang rusak. Mekanisme ini
menyebabkan peradangan pada synovial
sendi
sehingga
penderita
akan
merasakan nyeri. Nyeri pada lutut
menyebabkan penderita enggan untuk
bergerak sehingga terjadinya penurunan
kekuatan kelompok otot fleksor dan
ekstensor tungkai. Kelemahan pada otot
menyebabkan disfungsi dari kerja otot.
Disfungsi kerja otot mempengaruhi
mobility dari sendi lutut yang
menyebabkan penurunan ROM sendi
lutut. Mekanisme diatas menyebabkan
terjadinya penurunan aktivitas dan
kemampuan fungsional penderita [16].
Intervensi yang digunakan
adalah PRT dan QB exercise. Latihan
dilaksanakan 2 kali perlakukan yaitu 1
minggu sekali dengan masing-masing
pasien 1 intervensi. PRT dan QB exercise
merupakan jenis latihan dengan
menggunakan
beban
untuk
mempertahankan dan meningkatkan
kekuatan otot. Peningkatan kekuatan otot
menyebabkan terjadinya peningkatan
massa otot, motor unit, dan protein di
dalam serabut otot. Oleh karena adanya
peningkatan kekuatan otot menyebabkan
peningkatan stabilitas sendi dan postural
awareness
sehingga
terjadinya
keseimbangan pada tubuh [17].
Setelah
dilakukan
terapi
sebanyak 2 kali kepada pasien 1 dengan
perlakuan PRT belum menunjukkan
adanya perubahan pada derajat nyeri,
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ROM sendi lutut, kekuatan otot, dan
bengkak. Kondisi diatas disebabkan
karena kurangnya dosis latihan PRT yang
hanya dilakukan 2 kali perlakukan yaitu 1
minggu sekali dalam 2 minggu. Hal
tersebut menyebabkan belum adanya
adaptasi neurological di dalam tubuh.
Terbentuknya adaptasi neurological
didalam tubuh ketika latihan rutin selama
2-3 minggu. Tidak adanya adaptasi
neurological menyebabkan tidak adanya
peningkatan koordinasi intra-muscular
yang menyebabkan perubahan fisiologis
pada penderita OA lutut [13].
Menurut Dorch, ada, dan alloggia
(2018) terkait penelitian yang dilakukan
tentang efektivitas PRT terhadap
peningkatan kekuatan otot pada kasus
stroke dengan jumlah 314 peserta,
dididapatkan hasil bahwa PRT dengan
dosis latihan rutin 4-9 minggu efektif
dalam peningkatan kekuatan otot. Efek
fisiologis dari latihan ini ialah
meningkatkan aliran darah ke otot yang
bersangkutan karena kebutuhan oksigen
yang meningkat, transportasi nutrisi ke
otot, peningkatan serabut otot lurik,
peningkatan jumlah protein dalam serabut
otot, dan peningkatan jumlah motor unit
pada serabut otot [18].
Terapi sebanyak 2 kali kepada
pasien 2 dengan perlakuan QB exercise
menunjukkan adanya perubahan pada
derajat nyeri dan ROM sendi lutut.
Namun, belum adanya perubahan pada
kekuatan otot dan bengkak. Adanya
perubahan
pada
kondisi
diatas
disebabkan karena latihan dengan
menggunakan alat QB. QB adalah alat
yang digunakan untuk melatih gerakan
Subtema: Sain dan Kesehatan

fleksi dan ekstensi lutut pada penderita
OA lutut dimana terjadi gerakan ekstensi
pada lutut yaitu kontraksi konsentrik (m.
quadriceps femoris) dan gerakan fleksi
yaitu kontraksi eksentrik (m. hamstring)
yang dilakukan secara berulang-ulang.
Gerakan yang dilakukan secara berulangulang akan menurunkan ambang nyeri di
tingkat saraf sehingga derajat nyeri akan
berkurang. Adanya penurunan derajat
nyeri menyebabkan penderita mudah
untuk bergerak sehingga terjadinya
peningkatan ROM fleksi sendi lutut [19].
Pada kekuatan otot dan bengkak
belum adanya perubahan. Kondisi ini
disebabkan karena kurangnya dosis
latihan dengan menggunakan alat QB
yang hanya dilakukan 2 kali perlakukan
yaitu 1 minggu sekali dalam 2 minggu. Hal
tersebut menyebabkan belum adanya
adaptasi neurological di dalam tubuh
sehingga tidak adanya perubahan
fisiologis yaitu tidak adanya peningkatan
kekuatan otot.
Menurut Suriani dan Lesmana
(2013) terkait penelitian yang dilakukan
tentang efektivitas QB exercise terhadap
penurunan derajat nyeri dan peningkatan
kekuatan otot pada penderita OA lutut
dengan jumlah 30 peserta didapatkan
hasil QB exercise efektif terhadap
peningkatan kekuatan otot. Hal ini
disebabkan karena menggunakan dosis
latihan dengan frekuensi latihan
2x/minggu, dimulai 40% dari 1 RM,
tahanan maksimum sebesar 80%, 2-3 set
dengan 4-6 repetisi per set. Peningkatan
intensitas 5-10% perminggu [13].
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SIMPULAN
Intervensi fisioterapi berupa PRT
dan QB exercise kepada pasien OA lutut
yang dilakukan sebanyak 2 kali terapi
belum menunjukkan adanya perubahanperubahan pada kedua pasien tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian, belum
adanya perubahan terhadap peningkatan
kekuatan
otot
yang
menunjang
peningkatan aktivitas dan kemampuan
fungsional pasien.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

PENGARUH EKSTRAK BAWANG DAYAK (Eleutherine Americana Merr)
TERHADAP BERAT BADAN DAN KADAR GULA DARAH MENCIT
(Mus musculus)
Diah Karunia Binawati1, Ngadiani2
Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
diahkb@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Bawang dayak(Eleutherine americana Merr) adalah tanaman asli berasal dari Kalimantan
Barat yang berkhasiat obat, mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin dan tannin
yang sangat berguna bagi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemberian
ekstrak etanol bawang dayak terhadap kadar gula darah dan berat badan hewan coba mencit (Mus
musculus). Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan metode eksperimen
laboratoris, menggunakan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan. Hewan coba diberi pakan konsentrat CP
511dan diberi alloxan per oral selama 7 hari untuk menaikkan kadar gula darah. Setelah diberi
Alloxan selama 7 hari hewan coba diberi perlakuan dengan ekstrak etanol bawang dayak selama 7
hari dengan pengelompokan penelitian terdiri dari:perlakuankontrol negative(ABN),kontrol positif
(ABP), 50 mg/Kg BB (AB1), 100 mg/Kg BB (AB2), 200 mg/Kg BB (AB3).Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perlakuan ekstrak etanol bawang dayak tidak berpengaruh signifikan terhadap berat badan
mencit (p=0,242) dan berpengaruh signifikan terhadap kadar gula darah mencit (p=0,009).
Kata kunci:Ekstrak etanol bawang dayak, berat badan, kadar gula darah, mencit jantan

ABSTRACT
Dayak Onion (Eleutherine americana Merr) is a native plant originating from West Kalimantan
that has medicinal properties. It contains alkaloid compounds, flavonoids, glycosides, saponins and
tannins which are very useful for health. This study aimed to examine the effect of Dayak onion
ethanol extract towards blood sugar levels and body weight in experimental animal mice (Mus
musculus). This study used a complete randomized design with laboratory experimental as the
method, using 5 treatments and 5 replications. Experimental animals were fed CP 511 concentrate
and orally given alloxan for 7 days to raise blood sugar levels. After being given Alloxan for 7 days,
the experimental animals were treated with dayak onion ethanol extract for 7 days with a grouping of
research consist of: negative control treatment (ABN), positive control (ABP), 50 mg / Kg BB (AB1),
100 mg / Kg BB (AB 2), 200 mg / Kg BB (AB3). The results showed that the treatment of Dayak onion
ethanol extract had no significant effect on body weight in mice.(p=0,242) and had significant effect
on blood sugar levels (p=0.009)
Keywords: Dayak onion ethanol extract, body weight, blood sugar level, male mice

PENDAHULUAN
Bawang dayak (Eleutherine
americana Merr) merupakan tumbuhan di
hutan Kalimantan yang biasa digunakan
oleh masyarakat pedalaman menjadi
Subtema: Sain dan Kesehatan

ramuan atau obattradisional yang dapat
menyembuhkan
berbagai
macam
penyakit. Bulbus tumbuhan genus
Eleutherineini dari beberapa penelitian
diketahui
mengandung
senyawa
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metabolit sekunder golongan naftokuinon
(elecanacin,
eleutherin,
elutherol,
eleutherinon). Sampai saat ini tanaman
bawang dayak digunakan untuk terapi
kanker usus, kanker payudara, diabetes
mellitus,
hipertensi,
menurunkan
kolesterol, obat bisul, stroke, sakit perut
sesudah melahirkan [1]. Hasil penelitian
Kuntorini menunjukkan bahwa umbi
bawang dayak mengandung antioksidan
yang berbeda tergantung pada umur
umbi, antioksidan yang terkandung
dalam umbi bawang dayak adalah
steroid, tannin, kuinon dan flavonoid [2].
Flavonoid dikatakan antioksidan
karena dapat menangkap radikal bebas
dengan membebaskan atom hidrogen
dari gugus hidroksilnya. Flavonoid dalam
bidang farmasi berfungsi sebagai
senyawa anti radang, mengurangi rasa
nyeri, anti tumor, anti virus, anti diare,
anti keracunan hati, anti jamur, anti
oksidan,
mencegah
penyempitan
pembuluh darah dan merangsang
kekebalan [2].
Diabetus
mellitus
adalah
gangguan metabolism yang ditandai
dengan hiperglikemia. Hiperglikemia
adalah kondisi kadar gula darah yang
tinggi yang disebabkan karena defisiensi
insulin. Hiperglikemia pada penderita
diabetes mellitus dapat menaikkan kadar
radikal
bebas.
Adanya
proses
autooksidasi
pada
hiperglikemia
pembentukan radikal bebas. Radikal
bebas dapat merusak membrane sel,
menjadi lipid peroksida, apabila keadaan
ini berlanjut akan mengakibatkan
kerusakan sistem membrane bahkan
dapat mengakibatkan kematian sel.
Subtema: Sain dan Kesehatan

Radikal bebas ini akan merusak protein,
lemak dan DNA dalam tubuh. Beberapa
hal yang dihubungkan dengan resiko
dabetus mellitus adalah obesitas,
hipertensi, kurangnya aktivitas fisik dan
rendahnya konsumsi sayur dan buah [3].
Peningkatan berat badan sering
diabaikan dan dianggap sepele oleh
sebagian besar orang. Padahal,
kesehatan tubuh juga dipengaruhi oleh
berat badan. Menurut data WHO tahun
2014, lebih dari 1.9 milyar orang dewasa
dan yang berusia di atas 18 tahun di dunia
mengalami kelebihan berat badan.
Sementara, lebih dari 600 juta
masyarakat dunia mengalami obesitas.
Kondisi kenaikan berat badan dan
obesitas bisa memberikan efek buruk
bagi kesehatan. Efek buruk tersebut
antara lain adalah meningkatkan risiko
komplikasi penyakit jantung, diabetes,
tekanan darah tinggi, kolesterol, dan
sejumlah penyakit lainnya.
Bawang dayak mengandung zatzat seperti alkaloid, flavonoid, glikosida,
saponin dan tannin yang sangat berguna
untuk menjaga kesehatan tubuh. Diduga
kandungan zat-zat tersebut dapat
menurunkan kadar gula darah dan berat
badan mencit. Tujuan penelitian adalah
untuk meneliti pengaruh pemberian
ekstrak bawang dayak terhadap berat
badan dan kadar gula darah pada mencit
(Mus musculus).
Bawang dayak juga berperan
dalam meningkatkan kekebalan tubuh.
Hasil penelitian Carmelita menunjukkan
bahwa pemberian ekstrak etanol bawang
dayak secara oral pada mencit Balb/c
terbukti dapat mencegah penurunan
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diameter germinal center pada kelenjar
getah bening pada dosis 100 mg/ KgBB
serta kadar IgG serum pada dosis 200 mg/
KgBB [4]. Selanjutnya hasil penelitian
Meiliana menunjukkan bahwa pemberian
ekstrak etanol bawang dayak dosis 100 mg/
KgBB dan 200 mg/ KgBB secara oral pada
mencit Balb/c berpengaruh terhadap
pencegahan penurunan jumlah NK sel dan
CD 8+ [5].

METODE
Penelitian ini menggunakan
rancangan acak lengkap dengan
metode eksperimental laboratories.
Penelitian dilakukan di laboratorium
Biologi Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya dan uji kadar gula darah
dilakukan
di
laboratorium
RS
Bhayangkara Surabaya.
Ekstraksi
bawang
dayak
dilakukan dengan metode maserasi.
Serbuk umbi bawang dayak sebanyak
100 g direndam dalam 1000 ml etanol 96
% selama 3 hari, selanjutnya dilakukan
destilasi. Hasil ekstraksi disaring
dengan kertas saring Whatman,
kemudian diuapkan menggunakan
rotary evaporator hingga diperoleh hasil
ekstrak yang kental. Selanjutnya ekstrak
bawang dayak dikeringkan dalam oven
dengan suhu 50 0 C sampai
memperoleh ekstrak kering untuk
perlakuan.
Hewan coba diberi pakan
konsentrat CP 511 dan diberi induksi
Alloxan secara per oral untuk
meningkatkan kadar gula darah,
selanjutnya diberi perlakuan dengan
pengelompokan sebagai berikut: ABN:

Subtema: Sain dan Kesehatan

kelompok kontrol negatif berfungsi
sebagai pembanding (tanpa Alloxan,
tanpa ekstrak bawang dayak), ABP:
kelompok positif perlakuan 0 mg/Kg BB
(diberi Alloxan, tanpa ekstrak bawang
dayak), AB1: diberi Alloxan dan perlakuan
50 mg/Kg BB ekstrak bawang dayak,
AB2: diberi Alloxan dan perlakuan 100
mg/Kg BB ekstrak bawang dayak, AB3:
diberi Alloxan dan perlakuan 200 mg/Kg
BB ekstrak bawang dayak.
Setelah tahap perlakuan selama
7 hari, selanjutnya masing-masing mencit
dilakukan
penimbangan
dan
pengambilan darah melalui ekor dan
ditampung
di
tabung
Vaculab.
Selanjutnya sampel darah duji kadar gula
darah di Laboratorium RS Bhayangkara
Surabaya.
Data yang diperoleh berupa berat
badan dan kadar gula darah mencit
dianalisis dengan ANOVA. Apabila hasil
uji ANOVA signifikan maka dilanjutkan
dengan uji BNT.
HASIL
Hasil
penelitian
pengaruh
pemberian ekstrak bawang dayak
terhadap berat badan mencit tersaji pada
gambar 1. Pada gambar 1 dapat dilihat
bahwa pemberian ekstrak bawang dayak
tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap berat badan mencit (p=0,242).
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Gambar 1. Grafik rata-rata pertambahan
berat badan mencit setelah diberi
perlakuan dengan ekstrak bawang
dayak..
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ekstrak bawang dayak pada kadar 200
mg/Kg BB dapat menurunkan berat
badan mencit, walaupun tidak signifikan
(p=0,242). Hasil penelitian yang dilakukan
Ranti dkk. menunjukkan ekstrak flavonoid
dapat menurunkan berat badan tikus
sebesar 7,85% [6]. Menurut Jeyakumar
dkk. Flavonoid dapat menghambat FAS
(Fatty Acid Synthase) dengan cara
menghalangi asetil-Koa dan malonil-Koa
yang merupakan substrat dari asiltransferase yang berpotensi menghambat
gen-gen
yang
berperan
dalam
adipogenesis sehingga menurunkan
jumlah adiposit [7]. Senyawa flavonoid
yang terkandung dalam ekstrak bawang
dayak dapat memicu penurunan berat
badan mencit.
Hasil
penelitian
pengaruh
pemberian ekstrak bawang dayak
terhadap kadar gula darah mencit tersaji
pada gambar 2, menunjukkan bahwa
pemberian ekstrak bawang dayak
berpengaruh terhadap kadar gula darah
mencit (p=0,009).

Subtema: Sain dan Kesehatan

Gambar 2. Grafik rata-rata kadar gula
darah mencit setelah diberi perlakuan
dengan ekstrak bawang dayak..
Kadar glukosa darah puasa pada
mencit antara 50 – 109 mg/dL Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlakuan
kontrol negatif menghasilkan kadar gula
darah rata-rata sebesar 49,20. Induksi
alloxan pada mencit dapat meningkatkan
kadar gula darah, namun pemberian
ekstrak bawang dayak mempunyai peran
untuk menstabilkan kadar gula darah.
SIMPULAN
Ekstrak
bawang
dayak
(Eleutherine
Americana
Merr)
berpengaruh dapat menurunkan berat
badan mencit (Mus musculus)namun
tidak signifikan (p=0,242).
Ekstrak
bawang
dayak
(Eleutherine
Americana
Merr)
berpengaruh signifikan terhadap kadar
gula darah mencit (Mus musculus)
(p=0,009).
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Artikel Ilmiah (Hasil Penelitian)

EFEK LATIHAN INTENSITAS TINGGI TERHADAP PENINGKATAN
KADAR TNF ALFA PADA MUS MUSCULUS JANTAN
Hayati
Program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
hayfritz95@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efek latihan intensitas tinggi pada Mus
musculus terhadap peningkatan kadar TNF alfa serum merupakan penelitian eksperimental
laboratorik dengan menggunakan rancangan The Randomized control group posttest only design.
Unit eksperimen penelitian ini adalah 16 ekor mencit jantan dewasa dengan species Mus musculus
yang dibagi secara acak menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.
Perlakuan yang diberikan adalah lari treadmill downhill dengan sudut declinasi -15o selama 14 menit
44 detik latihan selama 7 hari, pada hari ke 8 diambil serumnya dan diperiksa kadar TNF alfa dengan
metode elisa. Berdasarkan hasil analisa deskriptif didapatkan peningkatan kadar TNF alfa pada
kelompok perlakuan dibandingkan kelompok kontrol dengan nilai rata-rata 350,000 pg/ml
berbanding 185,8333 pg/ml. Hal ini menunjukkan bahwa latihan intensitas tinggi menyebabkan
terjadinya kerusakan jaringan terutama otot sehingga makrofag mensekresi sitokin proinflamasi
TNF alfa yang menyebabkan terjadinya inflamasi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data
awal untuk melakukan penelitian lanjutan guna melihat keseimbangan yang terjadi di dalam tubuh
antara sekresi sitokin pro dan anti inflamasi setetah latihan intensitas tinggi.
Kata kunci: latihan intensitas tinggi, kadar TNF alfa

ABSTRACT
This study aimed to prove the effect of high intensity exercise on increasing of TNF alfa
levels. This research was a laboratory experimental study using the design of Randomized control
group posttest only design. The experimental unit of this study were 16 adult male Mus musculus
which were randomly divided into 2 groups, the control group and the treatment group. The treatment
group ran on the downhill treadmill with a declination angle of -15o for 14 minutes 44 seconds
training dose for seven days, 24 hours after exercise stop serum were taken and examined for TNF
alfa levels using the elisa method. Based on the results of the descriptive analysis found an increase
in TNF alfa levels in the treatment group compared to the control group with an average value of
350,000 pg / ml compared to 185.8333 pg / ml. This shows that high intensity exercise caused tissue
damage, especially muscle, so macrophages secreted proinflammatory cytokines such as TNF alfa
which caused inflammation. The results of this study can be used as preliminary data to conduct
further research to see the balance that occurs in the body between pro and anti-inflammatory
cytokines after high-intensity exercise.
Keywords: high intensity exercise, TNF alfa levels.
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PENDAHULUAN
Program latihan dasar dengan intensitas dan
volume
yang tinggi diyakini dapat
meningkatkan prestasi atlet. Stress yang
tinggi akibat program latihan berat dapat
menyebabkan terjadinya kegagalan adaptasi
yang mengakibatkan penurunan tampilan
fisik yang disebut Over training syndrome
(OTS). Banyak hipotesis yang dikembangkan
tentang hubungan OTS termasuk hipotesis
tentang hubungan sitokin dan trauma
jaringan. Kerusakan jaringan akibat latihan
berat dapat menyebabkan produksi sitokin
proinflamasi
yang
bertanggungjawab
terhadap kasus kejadian infeksi dan kelelahan
kronis yang sering terjadi pada atlet [1].
Over training syndrome dapat
menyebabkan kerusakan jaringan otot berat
dan nekrosis yang menyebabkan makrofag
teraktivasi dan memicu T helper untuk
mensekresi sitokin pro inflamasi seperti TNFalpha . Kondisi tersebut menyebabkan atlet
menjadi rawan terhadap kejadian infeksi dan
kelainan lain yang disebabkan karena proses
inflamasi yang tidak terkontrol seperti
osteoartritis.
Hubungan antara latihan dan infeksi
yang melibatkan hewan coba maupun survey
data pada atlet telah banyak diteliti sejak
abad ke 20. Atlet memiliki resiko tinggi
terhadap berbagai macam penyakit infeksi
seperti hepatitis, HIV, infeksi kulit, infeksi
saluran napas atas dan infeksi miscellaneous
lainnya. Sebagian besar agen penyebab
infeksi adalah virus tetapi berbagai jenis jamur
dan bakteri juga sering dilaporkan sebagai
penyebab infeksi pada atlet dan militer [1].
Kejadian infeksi pada para atlet
sudah banyak dilaporkan, contohnya pada
penelitian oleh Spence tahun 2007 yang
membandingkan kejadian infeksi saluran
pernapasan pada atlet profesional yang
sedang mengikuti kompetisi dengan orang
yang kurang aktif dan atlet olahraga rekreasi ,
hapusan nasopharyng dan pharingnya
menunjukkan bahwa kasus kejadian infeksi
lebih sering terjadi pada atlet profesional dan
Subtema: Sain dan Kesehatan

kelompok yang tidak aktif dibanding pada atlet
rekreasi [2]. Hubungan antara intensitas
latihan dan kerentanan terhadap infeksi
saluran pernapasan atas telah digambarkan
seperti bentuk kurva model huruf “J”. Model
ini menjelaskan bahwa latihan intensitas
sedang dapat meningkatkan fungsi imun
dibanding kelompok yang tidak aktif
sementara latihan intensitas tinggi justru
dapat meningkatkan infeksi terhadap infeksi
saluran pernapasan atas [3].
Beberapa penelitian yang pernah
dilakukan menunjukkan bahwa insiden
infeksi saluran pernapasan meningkat pada
atlet yang melakukan latihan intensitas berat
seperti ; Tujuh studi longitudinal retrospektif
dan prospektif menujukkan bahwa kejadian
infeksi saluran pernapasan atas pada elit
atlet lebih banyak terjadi pada masa
kompetisi [4]. Suzui,2004 pengambilan
darah 36 jam pada fase istirahat setelah
latihan 4 kali seminggu selama fase latihan
pada 18 atlet nasional renang dibandingkan
11 non atlet sebagai kontrol menunjukkan
penurunan jumlah monosit, netrofil dan sel
dendritik dan protein yang diproduksi seperti
IL-1β, IL-6, IL-12, TNF-α dan Macrophage
Inflammatory Protein 1-beta (MIP-1β), hal ini
berkaitan dengan peningkatan kadar kortisol
yang sebanding dengan peningkatan
intensitas
latihan
jangka
panjang
menunjukkan penurunan fungsi innate dan
antigen precenting cell (APC) sistem imun
yang menyebabkan peningkatan resiko
infeksi akut seperti infeksi saluran
pernapasan atas., 28 atlet renang
profesional yang diamati setiap minggu
selama 4 tahun menunjukkan adanya
peningkatan
50% insiden infeksi
pernapasan atas saat menghadapi
kompetisi dibandingkan saat menghadapi
latihan intensif.
Tujuan
penelitian
ini
adalah
membuktikan efek latihan intensitas tinggi
pada Mus musculus terhadap peningkatan
kadar TNF alfa serum.
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METODE
Penelitian ini adalah penelitian
eksperimental
laboratorik
dengan
rancangan The Randomized control group
posttest only design. Unit eksperimen
penelitian ini adalah mencit jantan dewasa
dengan species Mus musculus. Kriteria
yang digunakan adalah sehat, umur 2,5-3
bulan, berat badan 20-25 gram morfologi
mencit terlihat sehat, bergerak lincah tidak
lesu, kulit bersih tanpa luka, mata terang dan
tidak layu.
Cara Perlakuan
Mencit disesuaikan dengan masingmasing kelompok, Kelompok K1 untuk mencit
normal tanpa perlakuan.
Kelompok K2 mencit yang diberi
perlakuan lari treadmill downhill
dengan
inklinasi sudut negatif (deklinasi) selama 14
menit 44 detik, terdiri atas 5 menit adaptasi lari
dan 9 menit 44 detik beban lari sesungguhnya.
Protokol Latihan Intensitas Tinggi
1.Kecepatan yang digunakan adalah durasi
maksimal yang sudah ditentukan sebelum
perlakuan. Kemampuan maksimal mencit berlari
downhill adalah waktu tempuh terendah mencit
berlari downhill sampai tidak mampu lagi berlari
yang ditandai dengan mencit berada di backgrid
lebih dari 5 detik dan tidak kembali berlari ke
depan meskipun distimulasi 3 kali. Bila terdapat
mencit yang berhenti berlari downhill sebelum

durasi yang ditentukan, maka mencit tersebut
dieksekusi dari unit eksperimen.
2. Adaptasi lari downhill adalah penyesuaian
bertahap dari beban ikutnya lari treadmill
dengan inklinasi sudut negatif (deklinasi)
sebelum beban lari yang sesungguhnya.
Adaptasi latihan meliputi tahapan : 1 menit
pertama pada kecepatan 0 cm/detik, 2 menit
berikutnya pada kecepatan 14 cm/detik dan 2
menit selanjutnya pada kecepatan 20 cm/detik.
Total waktu adaptasi 5 menit .
3. Sudut deklinasi adalah sudut kemiringan
negatif pada treadmill sedemikian rupa
sehingga mencit berlari turun. Sudut deklinasi
yang digunakan dalam lari downhill adalah -15o.
Kemiringan sudut dikendalikan dengan alat
busur derajat yang diletakkan disamping
tumpuan tengah treamill.
4. Kecepatan treadmill adalah kecepatan alat
treadmill berputar yang diasumsikan sama
dengan kecepatan lari mencit. Tes lari diatur
pada kecepatan treadmill 25 cm/detik.
Kecepatan treadmill dikalibersi sebelum dan
sesudah tes lari dilakukan.
5. Waktu lari downhill adalah waktu dimana tes
lari downhill dilakukan. Waktu tes dipilih antara
pukul 10.00 sampai dengan pukul pada waktu
tersebut mencit berada pada tingkat stress
paling rendah
6. Sebelum pelaksanaan latihan mencit diberi
makan dan minum lebih dahulu.
Setelah perlakuan lari dilakukan
selama 7 hari, pada hari ke 8 dilakukan
terminasi dan diambil darah cardiac selanjutnya
di ambil serumnya untuk dilakukan pemeriksaan
kadar TNF alfa dengan metode elisa.

HASIL
Tabel 1. Kadar TNF Alfa kelompok
kontrol dan Latihan
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
Rata2

Kontrol
288,333
155,000
156,667
236,667
161,667
175,000
113,333
200,000
185,833
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Latihan
455,000
318,333
281,667
310,000
338,333
363,333
408,333
325,000
350,000

500.000
400.000
300.000

kontrol

200.000

latihan

100.000
0.000
1 2 3 4 5 6 7 8
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Gambar 1. Grafik perbandingan kadar
TNF alfa kelompok kontrol dan
kelompok perlakuan

terjadi di dalam tubuh antara sitokin pro dan
anti inflamasi.

Dari hasil penelitian di atas
terlihat bahwa terdapat peningkatan
kadar TNF alfa pada kelompok
perlakuan dibandingkan kelompok
kontrol dengan nilai rata-rata 350,000
berbanding
185,8333. Hal ini
menunjukkan bahwa latihan intensitas
tinggi
menyebabkan
terjadinya
kerusakan jaringan terutama otot
sehingga makrofag mensekresi sitokin
proinflamasi seperti TNF alfa yang
menyebabkan
terjadinya
inflamasi.Proses inflamasi dibutuhkan
untuk proses penyembuhan tetapi
inflamasi
berat
menyebabkan
seseorang rawan terhadap infeksi
Sekresi sitokin proinflamasi harus
diimbangi dengan sekresi sitokin anti
inflamasi seperti IL10 sehingga proses
inflamasi tidak berlanjut terus menerus
yang justru dapat menyebabkan
terjadinya disfungsi organ [5].

UCAPAN TERIMA KASIH

SIMPULAN
Kerusakan jaringan yang terjadi
akibat
latihan
intensitas
tinggi
menyebabkan terjadinya proses inflamasi
yang ditandai dengan produksi sitokin
proinflamasi seperti TNF alfa oleh
makrofag dan sel T dan akan
mengaktifkan lebih banyak sel-sel imun.
Produksi yang berlebihan dari sitokin pro
inflamasi dapat merusak dinding vaskuler
dan dapat menyebabkan disfungsi organ
sehingga perlu diimbangi dengan
pelepasan mediator antiinflamasi seperti
IL10. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai
data awal untuk melakukan penelitian
lanjutan guna melihat keseimbangan yang
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Artikel Ilmiah Hasil Penelitian

PENGARUH LATIHAN SENAM POCO-POCO TERHADAP TINGKAT
KESEGARAN JASMANI
Ujang Rohman
Pendidikan Kepelatihan Olahraga
FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ujang_roh64@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh latihan senam pocopoco terhadap peningkatan kesegeran jasmani. Jenis penelitian adalah penelitian ekperimen, objek
penelitian yang dijadikan populasi adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Kepelatihan
Olahraga (PKO), FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, sedangkan yang dijadikan sampel
adalah mahasiswa PKO angkatan 2016. Rancangan penelitian menggunakan desain penelitian onegroup pre-test-post-test design. Berdasarkan analisis data menggunakan analisis statistik uji t
diperoleh nilai t hitung sebesar 2.77 sedangkan t tabel pada taraf signifikan (α) 0.05 dengan jumlah
sampel (N) 30 diperoleh nilai t tabel sebesar 1.70. Dengan demikian nilai t hitung lebih besar dari nilai
pada t tabel (2,77 > 1.701). Hasil analisis tersebut menunjukkan ada pengaruh yang signifikan latihan
senam poco-poco terhadap tingkat kesegaran jasmani.

Kata kunci : latihan, senam poco-poco, kesegaran jasmani
ABSTRACT

This study aims to determine and prove the effect of poco-poco exercise on the increase
in physical fitness. The type of research is experimental research, the object of research that
is used as a population are students of Sports Coaching Education Program (PKO), FKIP
University PGRI Adi Buana Surabaya, while the sample is PKO students of 2016. The study
design used a one-group pretest-posttest research design design. Based on data analysis
using t-test statistical analysis obtained t count value of 2.77 while t table at a significant level
(α) 0.05 with the number of samples (N) 30 obtained t table value of 1.70. Thus the value of t
count is greater than the value at t table (2.77 > 1,70). The results of the analysis showed that
there was a significant effect of poco-poco exercise on the level of physical fitness.
Keywords: exercise, poco-poco gymnastics, physical fitness

PENDAHULUAN
Dalam rangka pembangunan
bangsa dan pembentukan manusia
seutuhnya, maka gerakan berolahraga
mempunyai peranan yang sangat penting
dalam mencapai usaha tersebut.
Olahraga perlu makin ditingkatkan dan
Subtema: Sain dan Kesehatan

dimasyarakatkan
sebagai
cara
pembinaan jasmani dan rohani bagi
setiap anggota masyarakat (GBHN 1983),
kemudian pada saat itu didukung pula
oleh anjuran pemerintah dalam gerakan
panji
olahraga
nasional
yaitu
“memasyarakatkan
olahraga
dan
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mengolahragakan masyarakat”. Gerakan
panji olahraga ini, direalisasikan dalam
bentuk aktivitas olahraga yang murah,
meriah dan masal (3M). Aktivitas
olahraga yang bersifat 3M ini oleh
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
bekerjasama dengan Kementerian
Pemuda dan Olahraga telah disusun
dalam bentuk olahraga kesehatan untuk
masyarakat yaitu mulai dari bentuk
Senam Pagi Indonesia (SPI) seri A, B, C,
D dimana senam SPI ini banyak
diabdopsi dari gerakan silat dan gerakan
taisho. Setelah SPI kemudian muncul
Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) tahun
1984, 1988, 1992 sampai dengan SKJ
2017 bersamaan dengan senam SKJ
2017.
Secara umum kegiatan olahraga
bertujuan untuk mencapai kesegaran
jasmani. Salah satu bentuk gerak untuk
mencapai kesegaran jasmani adalah
olahraga senam. Senam berasal dari kata

yunani yaitu gymnastic, gymnos berarti
telanjang dimana pada zaman tersebut
orang yang melakukan senam harus
bertelanjang, dengan maksud agar
keleluasaan gerak dan pertumbuhan
badan yang dilatih dapat terpantau [11].
Salah satu senam yang sedang populer
saat ini adalah senam poco-poco. Senam
poco-poco lahir berupa gerakan senam
yang mengikuti irama lagu yang
diciptakan oleh Ferry Sapulette dengan
menggunakan bahasa Ternate. Asal-usul
gerakan tarian poco-poco terinspirasi dari
gerakan senam para tentara. Seiring
popularitas lagu poco-poco, gerakan
senam poco-poco menyebar kemanamana dan pengembangan dari gerakan

Subtema: Sain dan Kesehatan

senam
poco-poco
dikombinasikan
dengan gerakan tari-tarian tradisional
yang dijadikan gerakan dalam senam
modern seperti senam aerobik. Irama
lagu senam poco-poco adalah lagu
daerah yang berasal dari Ternate. Lagu
ini sejenis dengan lagu sajojo dan
yospan. Kedua lagu tersebut sempat
populer didunia senam dan digemari oleh
masyarakat umum sebagai senam sajojo
dan senam yospan. Setelah kedua senam
tersebut mulai hilang dari pasaran,
kemudian tumbuh senam baru yaitu
senam poco-poco. Senam poco-poco
termasuk salah satu olahraga yang
gerakan dasarnya sangat simpel,
sehingga
mudah
dipelajari
dan
dikembangkan. Dari pengembanganpengembangan tersebut muncul variasivariasi gerakan, namun tidak merubah
gerak dasar senam poco-poco itu sendiri.
bahkan kini mulai ramai dilombakan [11].
Gerakan senam poco-poco ini
apabila dilakukan secara teratur dan
sistematis serta dengan mmperhatikan
prinsip-prinsip latihan, maka hasilnya
akan berpengauh terhadap tingkat
kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani
adalah kemampuan tubuh seseorang
untuk melakukan tugas pekerjaannya
sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan
yang berarti. Yang bermaksud tanpa
menimbulkan kelelahan yang berarti yaitu
masih menpunyai cukup energi dan
semangat, memperhatikan fungsinya bagi
keluarga dan masyarakat, dalam
kehidupan sehari-hari pada hakikatnya
oranag tersebut masih dapat menikmati
dan menggunakan waktu terluang
dengan baik [6].
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Gerakan senam poco-poco ini belum
ada yang meneliti pengaruhnya terhadap
tingkat kesegaran jasmani seseorang. Secara
empiris hasil penelitian tentang senam pocopoco lebih mengarah pada sistem fungsional
tubuh. Penelitian yang dilakukan Chytra

Rachmatt, dkk (2015:1) yang berjudul
“Pengaruh senam poco-poco terhadap
kadar trigliserida Darah” menghasilkan
terjadinya penurunan kadar trigliserida
setelah latihan poco-poco [1]. Selain itu
penelitian yang dilakukan Febri Kartika
dkk
(2014:1)
yang
berjudul
“Perbandingan senam poco-poco dan
senam ayo bersatu terhadap peningkatan
VO2 Max.” Hasil penelitian menunjukkan
ada pengaruh yang signifikan latihan
senam poco-poc terhadap kemampuan
peningkatan VO2 Max [3]. Penelitian
yang dilakukan Yudi Karisma Sari
(2016:71) yang berjudul: “Upaya
penurunan tekanan darah pada lansia
melalui senam poco-poco.” Hasil
penelitian
menunjukkan
penuruan
tekanan darah pada para lansia setelah
melakukan aktivitas senam poco-poco
secara rutin [12]. .
Berkenaan dengan hal tersebut,
dirasa perlu untuk meneliti mengenai
pengaruh latihan senam poco-poco
terhadap tingkat kebugaran jasmani.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah
adakah pengaruh senam poco-poco
terhadap tingkat kesegaran jasmani,
sedangkan tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui dan membuktikan pengaruh
senam poco-poco terhadap tingkat
kebugaran jasmani. Urgensi penelitian ini
diharapkan dapat dijadikan bahan
rekomendasi sebagai dasar kebijakan

Subtema: Sain dan Kesehatan

dalam memasyarakatkan olahraga
senam poco-poco sebagai sarana untuk
menjaga tingkat kesegaran jasmani
masyarakat. Disamping itu, temuan
penellitian ini diharapkan dapat
berkontribusi
bagi
pengembangan
olahraga senam poco-poco sebagai
sarana untuk meningkatkan kesegaran
jasmani, karena derajat kesegaran
jasmani seseorang sangat menentukan
kemampuan
fisiknya
dalam
melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.
METODE
Penelitian ini adalah jenis
penelitian
eksperimen.
Penelitian
ekperimen adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui akibat yang
ditimbulkan dari suatu perlakuan
(treatment) yang diberikan secara
sengaja oleh peneiti. Penelitian ini
bertujuan mencari dampak atau akibat
dari suatu perlakuan latihan yang
berbentuk program yang dilatihkan.
Mengenai penelitian eksperimen ini,
menurut Suharsimi (2010:272) bahwa,
penelitian eksperimental merupakan
penelitian
yang
yang
bertujuan
mengetahui akibat yang terdapat pada
subjek penelitian. Dalam penelitian ini
paling sedikit dapat dilakukan dalam satu
kondisi yang dimanipulasi. Sementara
kondisi yang lain dianggap konstan,
kemudian pengaruh perbedaan kondisi
atau variabel tersebut dapat diukur [9].
Populasi
adalah
wilayah
generalisasi
yang
terdiri
atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan

777

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

kemudian
ditarik
kesimpulannya.
Populasi dalam penelitian ini adalah
mahasiswa Program Studi Pendidikan
Kepelatihan Olahraga, FKIP Universitas
PGRI Adi Buana Surabaya. Sedangkan
yang dijadikan sampel adalah Mahasiswa
Putra Angkatan 2016 Program Studi
Pendidikan Kepelatihan Olahraga yang
memprogram mata kuliah Tes dan
Pengukuran
Keolahragaam
pada
semester ganjil tahun akademik
2017/2018 terdiri dari kelas B, C, D, dan
E yang berjumlah 136 orang.
Pengambilan sampel penelitian dilakukan
dengan random sampling yang termasuk
dalam probability sampling karena dalam
penelitian ini anggota populasinya
homogen [10]. Dari jumlah sampel
tersebut kemudian diperoleh sampel
sebanyak 30 orang.
Desain penelitian yang digunakan
adalah one-group pretest-posttest design
[10]. Bagan desain penelitiam adalah
sebagai berikut:
Kelompok

Pretest

Treatment

Posttest

Exsperimen

O1

X

O2

Ket:
X = Perlakukan Senam Poco-Poco
O1 = Tes Awal
O2 = Tes Akhir

Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan instrumen
Tes Kesegaran Jasmani Indonesia
(TKJI). Tes TKJI terdiri dari tes lari 60
meter, gantung siku tekuk (pull ups),
baring duduk (sit up) 30 detik, loncat tegak
(vertical jump), dan lari 1200 meter.
Bentuk perlakuan (treatment) dalam
Subtema: Sain dan Kesehatan

penelitian ini adalah latihan senam pocopoco sesuai program latihan yang
diberikan. Prosedur pengambilan data
penelitian dengan melakukan pre-test dan
post-test
kesegaran
jasmani
menggunakan instrumen tes TKJI. Tes ini
bertujuan untuk mendapatkan hasil yang
akurat sesuai kemampuan yang akan di
ukur. Analisis data menggunakan analisis
statistik
uji-t,
bertujuan
untuk
membuktikan ada tidaknya pengaruh
latihan senam poco-poco terhadap tingkat
kesegaran jasmani. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan kriteria, apabila nila t
hitung lebih besar dari nilai t tabel (t hitung > t
tabel), dengan dk= n-1 dan α= 0.05, maka
hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis
kerja (Hi) diterima. Pengujian hipotesis
Ho ditolak artinya ada pengaruh latihan
senam poco-poco terhadap peningkatan
kesegaran jasmani secara berarti
(signifikan). Sedangkan Hi diterima
artinya tidak ada pengaruh latihan senam
poco-poco
terhadap
peningkatan
kesegaran jasmani secara berarti
(signifikan).
HASIL
Berdasarkan hasil rangkaian tes TKJI
yang terdiri dari tes lari 60 meter, gantung

siku tekuk (pull ups), baring duduk (sit up)
30 detik, loncat tegak (vertical jump), dan
lari 1200 meter, diperoleh mean dan SD
tingkat kesegaran seperti yang disajikan
pada tabel 1 berikut
Tabel 1. Hasil Nilai Rata-rata (Mean) dan
SD Tingkat Kebugaran Jasmani
KJ

Pre-test

Post-test

Mean
SD

18.67
6.29

30.60
6.97
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Sedangkan hasil analisis data dengan
menggunakan analisis statistik uji t
disajikan pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Data Hasil Analisis Uji t
N

t hitung

t 0.05

Hasil

30

2.77

1.70

Signifikan

Hasil analisis data pada tabel 1
menunjukkan bawah nilai t hitung sebesar
2.77 sedangkan nilai t tabel pada taraf
nyata (α) = 0.05 dengan dk= 29 diperoleh
nilai sebesar 1.70. Hasil anaisis tersebut
berarti t hitung lebih besar dari nilai t tabel
(2.77 > 1.70). Artinya ada pengaruh yang
signifikan latihan senam poco-poco
terhadap tingkat kesegaran jasmani.
Hasil tersebut apabila dilihat dari
gerakan senam poco-poco, maka senam
poco-poco karakteristiknya terdiri dari
gerakan-gerakan yang luas dan
menyeluruh yang dapat membangun atau
membentuk otot-otot tubuh seperti: otot
pergelangan tangan, punggung, lengan
dan lain sebagainya. Unsur gerakan
senam poco-poco berupa gerakan
melenggang kesamping kanan, kiri,
mencangkul dan menggoyangkan pinggul,

karena didalam gerakannya berisi latihan
tubuh yang diciptakan dengan sengaja,
disusun secara sistematik dan dilakukan
secara sadar dengan tujuan membentuk
dan mengembangkan pribadi secara
harmonis [5]. Oleh karena dalam gerakan
senam poco-poco terjadi kontraksi otot
yang menyeluruh pada bagian tubuh.
Adanya kontraksi ini menyebabkan terjadi
rangsang saraf pada otot [4]. Rangsang
Subtema: Sain dan Kesehatan

saraf
berdaya
guna
apabila
menggunakan beban sedang dan bentuk
latihan yang bersifat isotonik [2].
Disamping itu sesuai dengan prinsipprinsip latihan seperti Kontinyuitasnya
seminggu 3 kali, latihan selalu dalam
zone latihan 30% - 40% dan lama latihan
minimal 20 - 40 menit, materi latihan
senam poco-poco yang diberikan dan
dilaksanakan
dengan
penuh
kesungguhan dan keseriusan efeknya
akan
mempengaruhi
komponen
kemampuan fisik seperi kekuatan,
kecepatan, kelentukan, kelincahan,
power dan daya tahan seseorang.
Efek tingkat kesegaran jasmani
pada seseorang sebagai dampak dari
latihan senam poco-poco yang terdiri dari
gerakan-gerakan yang menyeluruh
merupakan bentuk latihan yang dapat
membangun atau membentuk komponen
kemampuan tubuh seperti kekuatan,
kelincahan, kelentukan, kecepatan,
keseimbangan, power dan daya tahan,
sehingga gerakan senam poco-poco
bermanfaat dalam menjaga kesehatan
dan kesegaran jasmani seseorang.
Manfaat lain dari gerakan senam pocopoco diantaranya sebagai berikut:
1. Meningkatkan fungsi jantung. Dengan
menaikkan detak jantung Anda
selama minimal 20 menit, Anda
meningkatkan daya tahan dan
kekuatan seseorang.
2. Meningkatkan kinerja paru-paru.
senam poco-poco
membantu
meningkatkan kinerja paru-paru dan
meningkatkan stamina.
3. Membantu menurunkan berat badan.
Karena dalam latihan senam poco-
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poco memanfaatkan oksigen secara
maksimal,
sehingga
dapat
meningkatkan metabolisme tubuh
atau pembakaran lemak.
4. Menjadi awet muda, karena latihan
senam poco-poco juga memiliki efek
signifikan pada kesehatan otak pada
saat terjadi proses penuaan, sehingga
dapat memperbaiki kemampuan
memori atau daya ingat, dan
meningkatkan kemampuan fungsifungsi organ tubuh.
5. Meningkatkan sistem kekebalan
tubuh, Selain itu juga dapat
meningkatkan daya ingat dan
konsekonsentrasi seseorang [11].
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis dan pembahasan hasil
penelitian, maka dapat simpulkan bahwa
latihan senam poco-poco ada pengaruh
secara signifikan dalam meningkatkan
kesegaran jasmani. Hal ini dibuktikan dari
hasil analisis statistik uji-t dengan dk= 29
dan α= 0.05 diperoleh nilai t hitung lebih
besar dari nilai t tabel (2.77 > 1.70). Hasil
analisis tersebut, diartikan bahwa latihan
senam poco-poco ada pengaruhnya
dalam meningkatkan kesegaran jasmani
seseorang bila dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip
latihan.
Adanya
peningkatan tingkat kesegaran jasmani
tersebut,
sebagai
efek
setelah
diberikannya perlakuan atau latihan
senam poco-poco.
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ABSTRAK
Abon merupakan salah satu bentuk olahan hasil perikanan yang daya simpannya tinggi dan
dapat dikonsumsi sebagai lauk pauk. Tujuan penelitian ini adalah:untuk menganalisa peningkatan
intake protein dengan pengolahan abon Kerang darah. Rancangan penelitian mengunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari tiga perlakuan yaitu lama pemanasan berbeda
20,25,dan 30 menit dengan prosentase berdasarkan RDA jumlah ulangan untuk setiap perlakuan
diulang sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 9 satuan percobaan Penentuan kandungan protein
dengan metode Mikro-Kjeldal (AOAC, 1984) dan penentuan nilai organoleptik yang dilakukan adalah
dengan metode skala hedonik , yaitu penilai mutu bahan makanan oleh panelis terlatih. Hasil
penelitian tentang pengaruh lama pemanasan yang berbeda terhadap kadar protein dan daya terima
abon kerang,: Rata – rata kadar protein abon kerang dengan lama pemasanan 20 menit adalah
sebesar 21,53 % pada lama pemanasan 25 menit sebesar 21,41 dan pada lama pemanasan 30
menit sebesar 20,15 %. Kadar protein pada abon kerang dengan lama pemanasan yang berbeda
tidak berpengaruh secara nyata. Daya terima terhadap abon bandeng menunjukkan bahwa untuk
aroma, warna, rasa maupun tekstur, panelis lebih menyukai abon kerang dengan lama pemanasan
30 menit dari perbedaan lama pemanasan tidak menunjukkan perbedaan uji organoleptik pada
tingkat penelimaan panelis. Dari hasil uji efektivitas untuk menentukan perlakuan terbaik dari
pemanasan yang dilakukan, diperoleh abon kerang dengan lama pemanasan 30 menit.

Keyword : Kerang darah, intake dan protein
ABSTRACT
The purpose of this research are: to analyse the increased protein intake with the
processing of blood Clams abon. The draft study using Random Design complete (RAL),
which consists of three different warming old IE treatment of 20.25, and 30 minutes by a
percentage based on the number of repeat of the RDA for each treatment was repeated as
many as 3 times, so there are 9 the unit of experimental determination of protein by the
method of micro-Kjeldal (AOAC, 1984) and the determination of the value of the organoleptik
is done by the method of hedonik scale, namely food quality assessment by trained
panelists. The research on the influence of different warm-up against old protein power and
received shredded shells, Median: protein abon Scallops with long warnming 20 minutes of
21.53% on is long 25 minutes warming of 21.41 and on long 30 minutes of warming
amounting to 20.15%. Protein levels in Scallops with shredded old different warming has no
effect. Resources received against abon banding showed that for taste, colour, flavour or
texture, panelists prefer shredded old Scallops with warm up 30 minutes of difference long
warm-up shows no differences in organoleptic level. Of the effectiveness of the test results
to determine the best treatment of the warming is done, retrieved shredded old Scallops with
warm up to 30 minutes.
Keywords : Blood clams, intake and protein
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PENDAHULUAN
Kerang darah Anadara Granosa Sebagai bahan
yang mengandung protein tinggi dan mengandung
asam amino esensial yang diperlukan oleh
tubuh.Absorpsi protein ikan lebih tinggi
dibandingkan daging sapi, ayam, dan lain-lain. Di
samping itu nilai biologisnya mencapai 90%, dengan
jaringan pengikat sedikit sehingga mudah
dicerna.Oleh karena itu Kerang dan hasil produknya
banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang
mengalami gangguan pencernaan sebab mudah
cerna [1]
Berdasarkan hal tersebut, Kerang darah
mempunyai potensi yang cukup baik, akan tetapi
belum diolah secara maksimal. Sebagaimana kita
ketahui sebagian besar diolah secara konvensional
seperti Kerang yang hanya digoreng biasa saja
sebagai lauk pauk direbus atau sate, Salah satu
alternatif untuk mengatasi hal tersebut maka Kerang
dapat diolah menjadi abon [2].
Abon merupakan salah satu bentuk olahan
hasil perikanan yang daya simpannya tinggi dan
dapat dikonsumsi sebagai lauk pauk juga sebagai
pengisi berbagai kue misalnya lemper, pastel, dan
lain sebagainya. Abon kerang darah diolah dari
campuran daging yang dikukus terlebih dahulu dan
dipisahkan antara daging dengan kulit, , kemudian
ditambahkan santan dan bumbu yang dimasak
sampai kering sehingga berbentuk seperti abon.
Pada umumnya, abon yang dikenal adalah abon
daging sapi, kemudian dikembangkan dan
mengganti dengan Kerang terutama Kerang yang
memiliki daging tebal dan yang memiliki nilai
ekonomis [3].
Persentase berat kalsium pada Kerang
darah secara umum adalah 0.1-1.0%, dimana rasio
kalsium dan fosfor adalah 0.7-1.6. Saat tubuh
sangat membutuhkan kalsium dan berada pada
Subtema: Sain dan Kesehatan

kondisi optimal, 30-50% kalsium yang dikonsumsi
dapat diabsorpsi tubuh, sedangkan pada kondisi
normal, penyerapan sebesar 20-30% dianggap baik,
dan kadang-kadang penyerapannya hanya
mencapai 10%. Pada masa pertumbuhan anak,
penyerapan dapat mencapai 75% dari makanan
berkalsium. Agar kalsium dapat digunakan tubuh,
maka kalsium tersebut harus dapat diserap oleh
tubuh terlebih dahulu. Terdapat beberapa faktor
yang dapat mempengaruhi penyerapan kalsium,
yaitu : (1) keberadaan asam oksalat dan asam fitat,
(2) keberadaan serat yang dapat menurunkan waktu
transit makanan dalam saluran cerna sehingga
mengurangi kesempatan untuk absorpsi, (3)
rendahnya bentuk aktif vitamin D, (4) keseimbangan
rasio fosfor dan kalsium, (5) kompleksitas struktur
dan konfigurasi protein[4]..
Penelitian ini akan mempelajari komposisi
yang terbaik sehingga menghasilkan Abon Kerang
yang baik dari kandungan gizi terutama protein dan
kalsium daya terima panelis terhadap produk ini.
Perumusan Masalah
Peningkatkan zat gizi dalam makanan terus
menerus yang diutamakan adalah Energi dan
Protein dan berlangsung secara lama. Untuk
mengurangi masalah KEP tersebut, maka
dibutuhkan makanan kudapan yang mengandung
tinggi protein yaitu “Abon Kerang”.Abon yang
beredar di masyarakat saat ini adalah abon yang
terbuat dari daging sapi yang harganya mahal.
Sedangkan untuk abon abon kerang dipengaruhi
oleh beberapa faktor antara lain kualitas bahan,
perlakuan selama pembuatan serta komposisi
bahan. Dalam penelitian ini penulis ingin
mengetahui lama pemanasan yang berbeda yang
dapat menghasilkan kualitas abon kerang darah
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yang baik di tinjau dari kandungan protein dan
kalsium serta daya terima pada balita gizi buruk.
Kerang Darah
Kerang darah (Anadara granosa) adalah
sejenis kerang yang biasa dimakan oleh warga Asia
Timur dan Asia Tenggara. Anggota suku Arcidae ini
disebut kerang darah karena ia menghasilkan
hemoglobin
dalam cairan
merah
yang
dihasilkannya. Kerang andara terdapat di pantai laut
pada substrat lumpur berpasir dengan kedalaman
10 m sampai 30 m. kerang andara termasuk ke
dalam sub kelas lamellibranchia, dimana filament
insang [5].
Seperti kerang pada umumnya, kerang
darah merupakan jenis bivalvia yang hidup pada
dasar perairan dan mempunyai ciri khas yaitu
ditutupi oleh dua keping cangkang (valve) yang
dapat dibuka dan ditutup karena terdapat sebuah
persendian berupa engsel elastis yang merupakan
penghubung kedua valve tersebut.
Kerang darah mempunyai dua buah cangkang yang
dapat membuka dan menutup dengan
menggunakan otot aduktor dalam tubuhnya.
Cangkang pada bagian dorsal tebal dan bagian
ventral tipis. Cangkang ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu
1. periostrakum adalah lapisan terluar dari kitin
yang berfungsi sebagai pelindung.
2. lapisan prismatic tersusun dari kristal-kristal
kapur yang berbentuk prisma,
3. lapisan nakreas atau sering disebut lapisan
induk mutiara, tersusun dari lapisan kalsit
(karbonat) yang tipis dan parallel [6]
Puncak cangkang disebut umbo dan
merupakan bagian cangkang yang paling tua. Garisgaris melingkar sekitar umbo menunjukan
pertumbuhan cangkang. Mantel pada pelecypoda
berbentuk jaringan yang tipis dan lebar, menutup
Subtema: Sain dan Kesehatan

seluruh tubuh dan terletak di bawah cangkang.
Beberapa kerang ada yang memiliki banyak mata
pada tepi mantelnya. Banyak diantaranya
mempunyai banyak insang. Umumnya memiliki
kelamin yang terpisah, tetapi diantaranya ada yang
hermaprodit dan dapat berubah kelamin. [7].
Hewan berkaki pipih, cangkok berjumlah
dua (sepasang) ada di bagian anterior dan umbo
(bagian yang membesar/menonjol) terdapat
dibagian posterior (punggung). Cangkol tersusun
dari zat kapur dan terdiri dari tiga lapisan, yaitu:
Periostrakum (luar), Prismatik (tengah, tebal) dan
Nakreas (dalam, disebut pula sebagai lapisan
mutiara) [3].
Alat pernapasan kerang berupa insang dan
bagian mantel. Insang kerang berbentuk W dengan
banyak lamella yang mengandung banyak batang
insang. Pertukaran O2 dan CO2 terjadi pada insang
dan sebagian mantel. Mantel terdapat di bagian
dorsal meliputi seluruh permukaan dari cangkang
dan bagian tepi. Antara mantel dan cangkang
terdapat rongga yang di dalamnya terdapat dua
pasang keping insang, alat dalam dan kaki. Alat
peredaran darah sudah agak lengkap dengan
pembuluh darah terbuka. System pencernaan dari
mulut sampai anus [2].
Kerang darah memiliki pigmen darah
merah/haemoglobin yang disebut bloody cockles,
sehingga kerang ini dapat hidup pada kondisi kadar
oksigen yang relatif rendah, bahkan setelah dipanen
masih bisa hidup walaupun tanpa air. Oleh sebab itu
tidak mengherankan jika pedagang menjual kerang
dalam keadaan hidup dengan ciri cangkang tertutup
rapat bila terkena sentuhan. Sedangkan kerang
yang mati cangkangnya agak terbuka dan sedikit
menganga yang diikuti oleh bau segar yang
perlahan-lahan berganti dengan bau busuk
(amoniak) [8]..
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Kerang darah memijah sepanjang tahun
dengan
puncaknya
terjadi
pada
bulan
Agustus/September. Hewan ini termasuk hewan
berumah dua. Kematangan gonad terjadi pada saat
kerang darah mencapai ukuran panjang 18-20 mm
dan berumur kurang dari satu tahun. Kerang darah
merupakan salah satu jenis kerang yang
mempunyai nilai ekonomis penting. Kerang darah
mempunyai rasa yang gurih karena mengandung
lemak dan kadar protein yang tinggi. Namun,
pemanfaatan kerang saat ini masih terbatas dalam
pengelolaannya sebagai bahan baku konsumsi
ataupun pemanfaatan dalam bentuk lainnya. [9]..
Pengolahan kerang darah dilakukan
dengan cara pengawetkan, penggaraman dan
pengeringan. Pengawetan tersebut bertujuan untuk
menghambat
dan
mencegah
terjadinya
kerusakan/mempertahankan mutu, menghindari
terjadinya
keracunan
dan
mempermudah
penanganan serta penyimpanan.
Kandungan gizi Kerang Darah (Anadara
granosa)
Menurut Tapotubun [9]..kerang darah
merupakan salah satu jenis kerang yang
mempunyai nilai ekonomis penting dan disukai
masyarakat. Rasa yang guring karena mengandung
lemak dan kadar protein yang tinggi. Komposisi
kimia kerang dara (Anadara sp.) adalah air 83%,
lemak 0.91%, protein 10.33% dan kadar abu 1.84%
(Moeljanto dan Heruwati 1975 diacu dalam Kasry
2003). Kerang darah yang telah dewasa yang
berukuran diameter 4 cm dapat memberikan
sumbangan energi sebesar 59 kalori serat
mengandung 8 gram protein, 1.1 gram lemak, 3.6
gram karbohidrat, 133 mg kalsium, 170 mg phosfor,
300 SI vitamin A dan 0.01 mg vitamin B1 [10]..
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ABON
Abon merupakan salah satu produk olahan
yang sudah dikenal oleh orang banyak dan
umumnya abon diolah dari daging sapi, sebab itu
lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pembuatan
abon merupakan salah satu alternatif pengolahan,
untuk mengantisipasi kelimpahan produksi atau
untuk penganekaragaman produk [11]..
Indonesia memiliki kekayaan perikanan yang
beragam. Potensi produk perikanan Indonesia
cukup besar. Usaha perikanan juka dikelolah
secara professional, bukan hanya sebuah usaha
sampingan sebatas pemenuhan kebutuhan hidup
saja tetapi juga bisa menjadi usaha yang dapat
memberikan suatu keuntungan yang sangat besar.
Salah satu hasil perikanan yang bisa mendatangkan
keuntungan besar adalah produk olahan dari ikan
gabus dan ikan bandeng yaitu “ Abon Ikan Gabus “
dan “Abon Ikan Bandeng”. Selain rasanya yang
enak, gurih, juga sangat praktis dan mempunyai nilai
gizi yang cukup tinggi
Abon sebenarnya merupakan produk daging
awet yang sudah lama dikenal masyarakat. [12]..
menunjukkan bahwa abon merupakan produk
nomor empat terbanyakdiproduksi.Abon termasuk
makanan ringan atau lauk yang siap saji.Produk
tersebut sudah dikenal oleh masyarakat umum sejak
dulu.Abon dibuat dari daging yang diolah
sedemikian rupa sehingga memiliki karakteristik
kering. Pada umumnya daging yang digunakan
dalam pembuatan abon yaitu daging sapi atau
kerbau [14]..
Dalam pembuatan abon selain ikan yang
juga digunakan sebagai bahan baku juga
ditambahkan bumbu-bumbu seperti bawang merah,
bawang putih, kemiri, lengkuas, ketumbar, dan cabai
merah serta bahan tambahan makanan alami
seperti garam, gula. Bumbu-bumbu dihaluskan
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diaduk rata dan dimasukkan bersama ikan dan
santan kelapa, dimasak sehingga menghasilkan
abon.Bahan-bahan tersebut dapat memberikan cita
rasa dan warna yang khas pada abon [13]
Abon merupakan salah satu produk olahan
yang sudah dikenal oleh orang banyak dan
umumnya abon diolah dari daging sapi, sebab itu
lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pembuatan
abon merupakan salah satu alternatif pengolahan,
untuk mengantisipasi kelimpahan produksi atau
untuk penganekaragaman produk.
METODE
Rancangan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan melalui
pendekatan kuantitatif quasi eksperimen yaitu
dengan memberi perlakuan terhadap sampel yang
diteliti dan melakukan uji laboratorium untuk
mengetahui kadar protein, kalsium serta
menganalisa hasil perlakuan melalui uji warna, rasa,
aroma, tekstur dan tingkat kesukaan.
POPULASI
Populasi penelitian adalah panelis terlatih
sebagai panelis mahasiswa Tata Boga yang yaitu
sebanyak 40 mahasiswa. Dengan kriteria inklusi
sebagai berikut :
SAMPEL
Kerang yang digunakan dalam penelitian ini
adalah jenis kerang darah dibeli TPI Sedati. Sampel
yang digunakan untuk pembuatan abon bandeng
adalah sebagai berikut: Analisa laboratorium : 1) uji
kadar protein 2) uji kalsium diperlukan sebanyak
400 gram abon Kerang (100 gram abon Kerang
dengan teknik pengolahan tanpa presto, 100 gram
abon Kerang dengan teknik pengolahan dengan
presto dan dipanaskan selama 20 menit, 100 gram
Subtema: Sain dan Kesehatan

abon Kerang dengan teknik pengolahan dengan
presto dan dipanaskan selama 25 menit, 100 gram
abon Kerang dengan teknik pengolahan dengan
presto dan dipanaskan selama 30 menit).
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu
:
a. Pengujian laboratorium uji kadar protein dan
kalsium yang terdapat pada abon ikan Kerang
b. Uji organoleptik terhadap abon Kerang (warna,
rasa, aroma dan tekstur, tingkat kesukaan).
TEKNIK ANALISA DATA PENELITIAN
Rancangan penelitian yang digunakan
adalah Rancangan Bangun Acak Lengkap (RAL)
karena untuk mengetahui pengaruh faktor tunggal
(perlakuan) yang dikarenakan terhadap satuan
percobaan yang homogen (sama). Yang dimaksud
faktor tunggal adalah lama pemanasan yang
berbeda terhadap abon bandeng (tanpa presto,
dengan presto selama 20 menit, 25 menit, 30 menit).
Analisa kadar protein dilakukan dengan
metode Kjedahl. Untuk mengetahui pengaruh
perlakuan yang diberikan yaitu pengaruh lama
pemanasan yang berbeda pada pembuatan abon
Kerang Analisis data yang terkumpul dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif digunakan
untuk menentukan ukuran tendensi sentral mean
kandungan protein dan kalsium dari masing-masing
perlakuan. Analisis deskriptif dilakukan untuk
mengambarkan perubahan kandungan gizi (protein
dan kalsium) abon yang dihasilkan. Untuk
mengetahui perbedaan perlakuan digunakan uji
ANOVA oneway, jika ada perbedaan perlakuan
dengan uji beda nyata terkecil (BTN/LSD).
Data hasil uji mutu organoleptik merupakan
data skala ordianal dari hasil angket berupa skor
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hasil pengamatan panelis ahli di analisis dengan Uji
Friedman jika terdapat perbedaan dilanjutkan
dengan uji perbandingan ganda (multiple
comparison).
HASIL
Hasil Uji Kadar Protein
Hasil uji kadar protein abon kerang
dilakukan di laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
Baristand Industri Surabaya pada tanggal 13
Pebruari 2017. Pengujian kadar protein abon kerang
dilakukan sebanyak 3 kali ulangan untuk masing –
masing perlakuan. Setiap sampel untuk pengujian
dibutuhkan 100 gram. Hasil uji kadar protein dapat
dilihat pada
Tabel 1 Hasil Uji Kadar Protein Abon Kerang dengan
Perlakuan Lama Pemanasan yang Berbeda.
Lama Pemanasan

30 menit

25 menit

20 menit

Ulangan

Hasil Uji Kadar
Protein (%)

1

20,10

2

20,22

3

20,13

1

21,40

2

21,38

3

21,44

1

21,50

2

21,45

3

21,55

Rata –
Rata
Kadar
Protei
n(%)
20,15

21,41

21,53

Tabel diatas dapat diketahui rata – rata kadar protein
abon Kerang, dan kadar protein tertinggi adalah
pada lama pemanasan 20 menit yaitu 21,53 %,
kemudian pada lama pemanasan 25 menit yaitu
21,41 % dan yang terendah adalah pada lama
pemanasan 30 menit yaitu 20,15 %.

Berdasarkan uji Friedman menunjukkan bahwa
abon Kerang dengan lama pemanasan yang
berbeda berpengaruh secara nyata (p= 0,00 <=
0,05) terhadap rasa abon Kerang.
Nilai rata – rata rangking tingkat kesukaan panelis
terhadap rasa abon Kerang dapat dilihat pada
gambar .1 berikut ini :
3

2.37

2
Mean Rank
1

1.83

1.8

20 ment

25 menit

0
30 menit

Lama Pemanasan

Gambar 4.1 Mean Rank Rasa Abon Kerang
Gambar diatas dapat disimpulkan bahwa
rata – rata rangking panelis terhadap rasa abon
Kerang yang paling tinggi pada abon Kerang dengan
lama pemanasan 30 menit yang memiliki mean rank
2,37. Hal ini berarti penilaian panelis berkisar antara
3 (agak suka) dan 4 (suka).
Uji Warna
Berdasarkan uji Friedman ( menunjukkan
bahwa abon kerang dengan lama pemanasan yang
berbeda berpengaruh secara nyata ( p = 0,00 <  =
0,05) terhadap warna abon kerang.
Nilai rata – rata rangking tingkat kesukaan panelis
terhadap warna abon kerang dapat dilihat pada
gambar .2 berikut ini :
2.75

3
1.95
Mean
Rank

2

1.3

1
0
20 menit

25 menit

30 menit

Lama Pemanasan

Gambar 4.2 Mean Rank Warna Abon kerang

Uji Daya Terima Penerimaan Rasa
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Gambar diatas dapat disimpulkan bahwa rata – rata
rangking panelis terhadap warna abon kerang yang
paling tertinggi pada lama pemanasan 25 menit
dengan nilai mean rank tertinggi adalah 2,75. Hal ini
berarti penilaian antara 3 (agak suka) dan 4 (suka).

tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur abon
kerang dapat dilihat pada gambar .4 berikut ini :
2.4

2.5
1.93
2

1.67

1.5

Uji Aroma
Berdasarkan uji Friedman menunjukkan
bahwa abon kerang dengan lama pemanasan yang
berbeda berpengaruh secara nyata ( p = 0,00 <  =
0,05) terhadap abon kerang.
Nilai rata – rata rangking tingkat kesukaan panelis
terhadap aroma abon kerang dapat dilihat pada
gambar .3 berikut ini :
2.43

2.5
2

1.78

1

0.5
0
20 menit

25 menit

30 menit

Lama Pemanasan

Gambar 4.4 Mean Rank Tekstur Abon Kerang
Gambar diatas dapat disimpulkan bahwa rata – rata
rangking panelis terhadap tekstur abon kerang yang
paling tinggi pada lama pemanasan 30 menit
dengan meank rank 2,4.

1.78

1.5
Mean Rank
1
0.5
0
20 menit

Mean Rank

25 menit

30 menit

Lama Pemanasan

Gambar .3 Mean Rank
Aroma Abon Kerang
Gambar diatas dapat disimpulkan bahwa rata – rata
rangking panelis terhadap aroma abon kerang yang
paling tinggi pada lama pemanasan 30 menit
dengan nilai mean rank tertinggi yaitu 2,43. Hal ini
berarti penilaian panelis berkisar 3 (agak suka) dan
4 (suka).
4.1.2.1 Uji Tekstur
Berdasarkan uji Friedman (lampiran 6)
menunjukkan bahwa abon kerang dengan lama
pemanasan yang berbeda berpengaruh secara
nyata (p = 0,00 < α = 0,05). Nilai rata – rata rangking
Subtema: Sain dan Kesehatan

Pembahasan
Kadar Protein
Berdasarkan hasil uji anova (p = 0,065 > α
= 0,05) diperoleh hasil bahwa perlakuan lama
pemanasan yang berbeda pada abon kerang tidak
berpengaruh secara nyata pada kadar protein abon
kerang yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena
pada uji kadar protein membutuhkan besar sampel
yang sama maka semakin lama dipanaskan maka
kandungan kadar air dalam abon kerang akan
berkurang karena proses penguapan sehingga abon
kerang menjadi kering dan kandungan proteinnya
juga semakin hilang karena sifat protein akan
teruarai atau rusak dengan adanya peningkatan
lama pemanasan, hal ini dapat dilihat dari rata – rata
hasil uji laboratorium terhadap kadar protein yang
menunjukkan semakin lama pemanasan maka
kadar proteinnya semakin sedikit/menurun. Dari
hasil kadar protein dengan lama pemanasan 30
menit di dapat 20,15 % rata-rata kadar protein.
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Pengaruh evaporasi atau yang lebih dikenal
dengan penguapan sangat berpengaruh terhadap
kadar protein, hal ini dikarenakan jika volume
penguapan meningkat maka kadar air yang ada di
dalam suatu makanan akan mengakibatkan
penurunan begitu juga dengan kadar protein yang
dihasilkan dari makanan tersebut akan turun. [14]..
Daya Terima Abon Bandeng
Rasa
Berdasarkan uji Friedman menunjukkan
bahwa lama pemanasan yang berbedaberpengaruh
secara nyata (p = 0,00 < α = 0,05) terhadap rasa
abon kerang. dengan lama pemanasan yang
berbeda 13 orang atau 43,3% panelis memilih abon
kerang dengan lama pemanasan 30 menit dengan
parameter penilaian 4 (suka).
Warna
Berdasarkan uji Friedman menunjukkan bahwa
abon kerang dengan lama pemanasan yang
berbeda berpengaruh secara nyata (p = 0,00 < α =
0,05) terhadap warna abon kerang dengan lama
pemanasan yang berbeda. 20 panelis atau 66,6%
yamg memilih warna pada abon kerang dengan
lama pemanasan 30 menit dengan parameter
penilaian 4 (suka).
Aroma
Berdasarkan Uji Friedman menunjukkan
lama pemanasan terhadap abon kerang yang
berbeda berpengaruh secara nyata (p = 0,00 <α =
0,05) terhadap aroma abon kerang dari tabel
distribusi dapat dilihat bahwa 18 orang panelis yang
memilih abon kerang dengan lama pemanasan 30
menit dengan penilaian dengan parameter 4 (suka).
Hal ini disebabkan aroma yang dimiliki kerang tidak
amis dan gurih. Sehingga dengan pemanasan
dalam pembuatan abon kerang aroma amis dari
kerang menjadi hilang. Aroma pada abon kerang
yang muncul lebih dominan adalah aroma bumbu
Subtema: Sain dan Kesehatan

daripada kerang itu sendiri. Hal tersebut terbukti
dimana aroma yang dihasilkan abon kerang tidak
jauh berbeda pada masing – masing sub perlakuan.
Tekstur
Berdasarkan uji Friedman menunjukkan
bahwa abon kerang dengan lama pemanasan yang
berbeda berpengaruh nyata pada tekstur abon
kerang (p = 0,00 < α = 0,05). Dari tabel distribusi
dapat dilihat bahwa 14 panelis yang memilih abon
kerang dengan lama pemanasan 30 menit dengan
parameter 4 (suka).
Hal ini disebabkan karena dalam
pembuatan abon kerang membutuhkan pemanasan
dan gula. Gula memiliki fungsi untuk pembentukan
karamel, memberikan rasa manis dan memberikan
tekstur pada abon bandeng. Dengan lama
pemanasan yang berbeda akan memberikan
perbedaan pada tekstur abon bandeng. Hal tersebut
terjadi karena semakin lama dipanaskan maka
semakin sedikit kandungan air sehingga tekstur
abon kerang akan menjadi kering[13]... Sehingga
abon yang dibuat dengan lama pemanasan 30 menit
lebih disukai karena teksturnya sesuai, sedangkan
abon yang dibuat dengan lama pemanasan 20 menit
teksturnya masih belum kering, dan abon yang
dibuat dengan lama pemanasan 25 menit agak
kering [12]....
Pemanasan yang terlalu lama akan
membuat tekstur dari produk atau makanan yang
dihasilkan tidak sempurna, begitu pun dengan abon,
jika pemanasanya terlalu lama maka terkstur dari
abon akan mengeras dan warnanya pun menjadi
sangat cokelat, sedangkan bila terlalu singkat abon
akan lembek [14]...
Simpulan
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Hasil penelitian tentang pengaruh lama
pemanasan yang berbeda terhadap kadar protein
dan daya terima abon kerang, dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Rata – rata kadar protein abon kerang dengan
lama pemasanan 20 menit adalah sebesar
21,53 % pada lama pemanasan 25 menit
sebesar 21,41 dan pada lama pemanasan 30
menit sebesar 20,15 %. Kadar protein pada
abon kerang dengan lama pemanasan yang
berbeda tidak berpengaruh secara nyata.
2. Daya terima terhadap abon bandeng
menunjukkan bahwa untuk aroma, warna, rasa
maupun tekstur, panelis lebih menyukai abon
kerang dengan lama pemanasan 30 menit.
Daya terima abon kerang untuk uji organoleptik
warna, aroma, tekstur dan rasa dengan lama
pemanasan yang berbeda berpengaruh secara
nyata
3. Dari hasil uji efektivitas untuk menentukan
perlakuan terbaik dari pemanasan yang
dilakukan, diperoleh abon kerang dengan lama
pemanasan 30 menit.
SARAN
1. Kerang memiliki banyak manfaat dan memiliki
kandungan zat gizi yang tinggi, untuk itu perlu
diolah agar dapat menjadi produk yang lebih
bervariasi. Perlu diadakan penelitian lebih
lanjut untuk mengetahui kadar zat gizi lain yang
ada pada produk tersebut dalam bidang
penganeka ragaman pangan dalam bidang
gizi.
2. Penelitian lebih lanjut diversifikasi pengolahan
pengawetan kerang darah yang tepat dengan
berbagai hasil olahan yang mempertahankan
nilai gizi kerang untuk mempertahankan nilai
gizi kerang darah
Subtema: Sain dan Kesehatan
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ABSTRAK
Partisipasi politik Pemilihan Kepala Desa Tambak Rejo diantaranya berasal dari pemilih
pemula. Pemilih pemula adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus pada sistem
kehidupan politik. Sebagai warga negara Indonesia, keikutsertaan dalam menentukan kehidupan
desa kedepan untuk mengarah lebih baik yaitu dengan terlihat dari penggunanaan hak pilih untuk
memilih seorang calon Kepala Desa Tambak Rejo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui partisipasi pemilih pemula warga Desa Tambak Rejo Sidoarjo dalam Pemilihan Kepala
Desa (Pilkades) Tambak Rejo Tahun 2016. Metode penelitian termasuk penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Sasaran dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat (formal maupun
non-formal), pemuda, penduduk asli maupun pendatang di Desa Tambak Rejo Sidoarjo. Teknik
pengambilan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam (in-depth interviewing),
observasi langsung dan mancatat dokumen (content analysis). Data yang terkumpul dianalisis
dengan cara teknik analisis interaktif, yakni reduksi data, sajian data serta dan penarikan kesimpulan/
verifikasi. Hasil analisis diinterpretasikan sehingga menghasilkan kesimpulan sesuai dengan
permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian, partisipasi pemilih pemula warga Desa Tambak
Rejo Sidoarjo dalam Pemilihan Kepala Desa Tambak Rejo yang menggunakan hak suara pada
proses Pemilihan Kepala Desa Tambak Rejo Tahun 2016 cukup tinggi yaitu sekitar 52.68 persen.
Kata kunci: partisipasi, pemilih pemula, pilkades 2016, pendidikan.

ABSTRACT
Political Participation The selection of the Head of the Village of Rejo Tambak is from the beginner
voters. Beginner voters are the younger generation who are the next generation of political life
systems. As an Indonesian citizen, participation in determining the village life in the future to lead to
better is seen from the voting rights users to choose a candidate for the Village Head of Rejo Pond.
The purpose of this study was to determine the participation of beginner voters from Tambak Rejo
Sidoarjo Village in the 2016 Election of Tambak Rejo Village Head. The research method includes
descriptive research with a qualitative approach. The targets in this study were community leaders
(formal and non-formal), youth, indigenous people and migrants in the Tambak Rejo Sidoarjo Village.
The data collection technique used is (in-depth interviewing), direct observation and (content
analysis). The collected data was analyzed by means of interactive analysis techniques, namely data
reduction, data presentation and conclusions/verification. The results of the analysis are interpreted
so as to produce conclusions according to the problems in this study. The results of the study, the
participation of the beginner voters of the Tambak Rejo Sidoarjo village in the selection of the village
head of Tambak Rejo who used voting rights in the 2016 election process for the village head of
Tambak Rejo was quite high at around 52.68 percent.
Keywords: participation, beginner voters, 2016 elections, education.
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PENDAHULUAN
Suksesi Pemerintahan Desa
diawali dengan adanya pemilihan calon
Kepala Desa. Partisipasi masyarakat
desa merupakan hal yang terpenting bagi
kemajuan desa. Partisipasi politik adalah
kegiatan seseorang atau sekelompok
orang untuk ikut serta secara aktif dalam
kehidupan politik, yaitu dengan jalan
memilih pimpinan negara dan secara
langsung
atau
tidak
langsung,
mempengaruhi kebijakan pemerintah
(public policy) [1]. Menurut Milbrath,
partisipasi politik warga masyarakat
dalam mensukseskan pesta demokrasi
berkaitan dengan empat faktor, yaitu:
sejauh
mana
orang
menerima
perangsang politik, karakteristik pribadi
seseorang,
karakteristik
sosial
seseorang, dan keadaan politik atau
lingkungan politik dalam mana seseorang
dapat menemukan dirinya sendiri [2].
Kegiatan pemberian suara dapat
dianggap sebagai bentuk partisipasi
politik aktif yang paling kecil, karena hal
itu menuntut suatu keterlibatan minimal,
yang akan berhenti jika pemberian suara
telah terlaksana [3]. Bentuk partisipasi
politik yang sebentar-sebentar adalah
bentuk diskusi politik informal oleh
individu-individu dalam keluarga mereka
masing-masing. Partisipasi politik warga
desa diantaranya berasal dari pemilih
pemula. Pemilih pemula adalah generasi
muda yang merupakan personifikasi dari
satu generasi penerus pada sistem
kehidupan politik yang mengacu kepada
pelaksanaan demokrasi pancasila dan
mempunyai peranan strategis [4].
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Proses yang berlangsung saat
pergantian
kepemimpinan
secara
prosedural yaitu dalam memilih Kepala
Desa merupakan proses demokrasi yang
patut untuk didukung. Peran serta
partisipasi
masyarakat
sangat
menentukan dalam pembangunan suatu
desa didaerahnya. Warga desa yaitu
diantaranya pemilih pemula yang akan
memilih seorang Kepala Desa merupakan
warga masyarakat yang beranekaragam
pendidikannya. Maka dengan adanya
kesadaran hak politik untuk memilih
Kepala Desa, warga masyarakat
mempergunakan hak suara sesuai
dengan hati nurani untuk kemajuan desa.
Hal tersebut menarik untuk diteliti. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui partisipasi pemilih pemula
warga Desa Tambak Rejo Sidoarjo dalam
Pemilihan Kepala Desa Tambak Rejo
Tahun 2016.
Pemilih pemula adalah pemilih
yang baru pertama kali akan melakukan
penggunaan hak pilihnya [5]. Pemilih
pemula terdiri dari masyarakat yang telah
memenuhi syarat untuk memilih. Pada
Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
menyatakan: “Pemilih adalah Warga
Negara Indonesia yang sudah genap
berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau
lebih, sudah kawin, atau sudah pernah
kawin [6].
Penelitian tentang partisipasi
pemilih pemula warga Desa Tambak Rejo
Sidoarjo merupakan penelitian yang
berbeda dari penelitian sebelumnya,
dikarenakan Tahun-Tahun sebelumnya
penulis telah meneliti tentang partisipasi
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Warga Desa Tambak Rejo Sidoarjo
dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014.

Gambar 1. Penghitungan Suara

METODE
Metode
penelitian
termasuk
penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Sasaran dalam penelitian ini
adalah para tokoh masyarakat (formal
maupun non-formal), pemuda, penduduk
asli maupun pendatang di Desa Tambak
Rejo Sidoarjo. Teknik pengambilan data
yang digunakan adalah teknik wawancara
mendalam
(in-depth
interviewing),
observasi langsung dan mencatat
dokumen (content analysis). Validitas
data agar dapat dijamin kebenarannya,
maka dalam penelitian digunakan
beraneka ragam data yang bersifat
multiside [7]. Untuk menjamin kebenaran
data/informasi digunakan validitas data
yang dikenal dengan teknik trianggulasi
[8].
Data yang terkumpul dianalisis
dengan cara teknik analisis interaktif [9],
yakni reduksi data, sajian data serta dan
penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil
analisis diinterpretasikan sehingga
menghasilkan kesimpulan sesuai dengan
permasalahan dalam penelitian ini.
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Gambar 2. Penghitungan Suara
HASIL
Hasil penelitian yang telah
dilakukan, Desa Tambak Rejo Kabupaten
Sidoarjo memiliki luas wilayah 383 Ha.,
dan merupakan dataran rendah/pesisir
yang termasuk salah satu diantara 14
Desa di wilayah Kecamatan Waru yang
berada dibagian utara timur Kota
Sidoarjo, berbatasan dengan bagian
selatan Kota Surabaya.
Desa Tambak Rejo Sidoarjo
berbatasan langsung dengan wilayah
Desa:
Sebelah Utara: Desa Tambak Sumur
Kecamatan Waru.
Sebelah Selatan: Desa Tambak Sawah
Kecamatan Waru.
Sebelah Timur: Desa Tambak Oso
Kecamatan Waru.
Sebelah Barat: Desa Kepuh Kiriman
Kecamatan Waru.
Wilayah Desa Tambak Rejo yang
berada pada ujung kota Sidoarjo tidak
membuat partisipasi warga desa
menurun. Hal tersebut terlihat dari hasil
suara dalam Pilkades Tahun 2016
dengan 2 calon.
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Penelitian yang dilakukan dengan
turut
serta
mengamati
proses
pelaksanaan Pilkades, wawancara
terhadap para tokoh dan masyarakat
serta mencermati arsip dokumen Desa
Tambak Rejo dideskripsikan sebagai
berikut:
Tabel 1. Hasil Penghitungan Suara Pilkades
Tambak Rejo Tahun 2016
No.
Nama
Jmlh Suara
1
H.Anang
2807
Fadly, S.H.
2
Nur
3683
Machmudi,
S.H.
3
Jumlah
6490
Suara Sah
4
Jumlah
97
Suara Tidak
Sah
5
Total Jumlah
6587
Suara
Sumber: Monografi Desa Tambakrejo 2016

Hasil data diatas menunjukkan
bahwasanya partisipasi warga desa
Tambakrejo Sidoarjo dalam Pilkades
Tahun 2016 cukup antusias jika dilihat
dari perolehan suara yang ada.
Partisipasi warga desa atau
pemilih pemula dalam Pilkades
Tambakrejo Tahun 2016 banyak yang
datang di balai desa dikarenakan
panggilan hati untuk memajukan desa
dengan memilih Kepala Desa. Hal itu
terlihat dari hasil wawancara dengan Tyo
(25th), “Hak suara perlu dipergunakan
untuk memilih calon Kepala Desa yang
amanah agar dapat memajukan desa dan
memakmurkan rakyat serta memberikan
info lapangan kerja bagi anak-anak
muda”.
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Berdasarkan hasil wawancara
diatas memberikan kondisi dilapangan
tentang pemilih pemula untuk ikut serta
mensukseskan Pilkades di Tambakrejo.
Wawancara lain juga dilakukan
kepada salah satu pemuda perumahan
Tambakrejo yaitu Dwi (23th), “Perlu
mencoblos agar hak kita tersalurkan dan
memilih Kades yang sesuai janji-janji dan
mendukung kegiatan karang taruna di
desa”. Antusias para pemuda untuk ikut
serta
mensukseskan
Pilkades
Tambakrejo dengan menggunakan hak
pilih mereka ternyata didasari akan
keyakinan mereka percaya kepada para
calon yang akan dipilih.
Pada dasarnya, Pilkades adalah
proses pemilihan yang dilakukan oleh
warga desa. Pilkades penting dilakukan
karena seorang Kepala Desa, sesuai
Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa menyatakan, “Kepala
Desa bertugas menyelenggarakan
Pemerintahan Desa, melaksanakan
Pembangunan
Desa,
pembinaan
kemasyarakatan
Desa,
dan
pemberdayaan masyarakat Desa” [10].
Peran serta para pemuda dalam
keikutsertaan dalam Pilkades Tambakrejo
Tahun 2016 tidak serta merta langsung
saja datang ke Balai Desa untuk
mencoblos di Tempat Pemungutan
Suara. Akan tetapi ada dorongan juga
dari pihak keluarga, sebagian wawancara
juga dengan para warga atau orang tua,
seperti Mujianto (57th), “Peran keluarga
untuk memberikan pengetahuan untuk
menggunakan hak pilih penting, agar
anak-anak paham bahwa memilih itu
tujuannya juga kembali kepada kita
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sendiri”. Serta wawancara dengan
Supardi (69th), “Penting ke TPU biar hak
kita gak hilang dan mendidik anak-anak
sadar hukum”.
Hasil
wawancara
diatas
menunjukkan peran serta keluarga atau
tokoh masyarakat dalam mendampingi
anak-anaknya atau para pemuda untuk
sadar akan hak politik yang dimiliki ketika
suksesi pemerintahan sangat diperlukan
[11].
Hak politik terlihat dari hasil
penghitungan
suara
Pilkades
menunjukkan bahwa total jumlah suara
lebih banyak daripada yang tidak sah.
Prosentase dari total keseluruhan
suara yang sah dan tidak sah pada
pemilihan Pilkades adalah dibawah ini:
Tabel 2. Data Suara Partisipasi Sah dan
Tidak Sah
No.
Data
Suara
Jmlh %
1 Suara Sah
6490
98.5
2 Suara Tdk
97
1.5
Sah
3
Total
6587
100
Jumlah
Suara
Sumber: hasil olah penulis

Data
diatas
menunjukkan
perolehan suara partisipasi sah sangat
tinggi daripada suara yang tidak sah.
Sedangkan partisipasi warga desa dari
dua calon Pilkades pada pemungutan
suara
pemenang
dipersentasekan
56.75%. Partisipasi ini termasuk dalam
kategori cukup tinggi. Hal tersebut terlihat
dari tabel sebagai berikut:
Tabel 3. Perolehan Suara Pilkades Tahun
2016
No. Nama Calon
Suara
Jmlh
%
Subtema: Sain dan Kesehatan

1

H.Anang
2807
Fadly,S.H.
2
Nur
3683
Mahmudi,S.H.
3
Total Jumlah
6490
Sumber: hasil olah penulis

43.25
56.75
100

Sedangkan partisipasi pemilih
pemula berdasarkan kualifikasi kategori.
Dapat dipersentasekan dari sebagian dari
jumlah pemilih di Desa Tambak Rejo.
Tabel 4. Partisipasi pemilih pemula dalam
Pilkades
No.
Nama
Suara
Jmlh %
Calon
1
Pemula
3419
52.68
2
Dewasa
3071
47.32
3
Total
6490
100
Jumlah
Sumber: hasil olah penulis

Berdasarkan dari tabel diatas
menunjukkan bahwa pemilih pemuda
partisipasi dalam Pilkades Tambakrejo
Tahun 2016 cukup antusias dan tinggi
jumlahnya.
SIMPULAN
Simpulan berdasarkan penelitian
diatas yaitu partisipasi pemilih pemula
warga Desa Tambak Rejo Sidoarjo dalam
Pemilihan Kepala Desa Tambak Rejo
Tahun 2016 menunjukkan hasil cukup
tinggi karena persentase dari pemilih
pemula menunjukkan angka 52.68
persen.
Implikasi yang ditimbulkan adalah
dengan adanya kesadaran dari para
pemilih pemuda, diharapkan kedepan,
Desa Tambak Rejo menjadi contoh untuk
desa lainnya karena partisipasi pemilih

796

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

pemula yang tinggi dan kesadaran para
pemuda semakin baik.
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IMPLEMENTASI KALMAN FILTER DENGAN LOGIKA FUZZY UNTUK
MENDETEKSI TINGKAT KEAMANAN TINGGI GELOMBANG PERAIRAN
PULAU BAWEAN
Yuni Listiana1, Lusiana Prastiwi2 dan Rahmawati Erma Standsyah3
Universitas Dr Soetomo1,2,3
yuni.listiana@unitomo.ac.id

ABSTRAK
Ketinggian gelombang merupakan faktor penting dalam keselamatan lalu lintas laut. Pulau
Bawean merupakan pulau kecil di tengah laut jawa dengan karakteristik karang yang memecah
gelombang sehingga ketinggian gelombang cenderung fluktuatif. Kalman Filter adalah prosedur
estimasi sekuensial yang menggabungkan model dinamik stokastik dengan pengamatan dalam
rangka untuk memperbarui sistem model dan ketidakpastian yang terkait. Dalam paper ini,
digunakan metode Kalman Filter untuk mengestimasi rata-rata ketinggian gelombang setiap hari.
Model/fungsi keadaan ketinggian gelombang diperoleh dengan menggunakan Autoregressive
Integrated Moving Average (ARIMA), sedangkan untuk mmengestimasi ketinggian gelombang
menggunakan data ketinggian gelombang terdahulu dengan Kalman Filter, dan untuk mendeteksi
tingkat keamanan ketinggian gelombang digunakan fuzzy inference system tipe mamdani. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kalman filter mampu memberikan hasil estimasi ketinggian
gelombang yang lebih baik daripada ARIMA yang artinya bahwa kalman filter mampu mereduksi
bias pada hasil estimasi dengan ARIMA. Sedangkan hasil identifikasi tingkat keamanan yang
didapatkan berdasarkan Fuzzy Inference System adalah ketinggian > 3 m berbahaya bagi perahu
nelayan dan tongkang, dan ferry (berbahaya), 1.25 – 3 m berbahaya bagi perahu nelayan dan
tongkang (semi berbahaya/moderate), dan < 1.25 m kondusif untuk semua pelayaran (aman).
Kata kunci: Kalman Filter, Gelombang, ARIMA, Bawean

ABSTRACT
Wave height is an important factor in sea traffic safety. Bawean Island is a small island in the middle
of the Java Sea with characteristics of corals that break waves so that wave heights tend to fluctuate.
Kalman Filter is a sequential estimation procedure that combines a stochastic dynamic model with
observations in order to update the system model and associated uncertainties. In this paper, the
Kalman Filter method is used to estimate the average wave height every day. The model of wave
height is obtained by using ARIMA, while for estimating wave height using the previous wave height
data with Kalman Filter, and to detect the level of wave height security, the mamdani type fuzzy
inference system is used. The results of this study indicate that kalman filters are able to provide
better wave height estimation results than ARIMA which means that the filter can reduce the bias of
the estimated results with ARIMA. While the results of the identification of the level of security
obtained based on the Fuzzy Inference System are altitudes > 3 m dangerous for fishing boats and
barges, and ferries (dangerous), 1.25 - 3 m dangerous for fishing boats and barges (semi dangerous
/ moderate), and <1.25 m conducive to all shipping (safe).
.Keyword: Kalman Filter, waves, ARIMA, Bawean
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PENDAHULUAN
Ketinggian gelombang merupakan
faktor penting dalam keselamatan lalu lintas
laut. Pulau Bawean merupakan pulau kecil di
tengah laut jawa dengan karakteristik karang
yang memecah gelombang sehingga
ketinggian gelombang cenderung fluktuatif.

Dengan begitu diperlukan sebuah metode
yang tepat guna mendeteksi tingkat
keamanan
ketinggian
gelombang
perairan wilayah tersebut.
Kalman filter merupakan suatu
metode estimasi keadaan yang banyak
digunakan untuk mengestimasi ketinggian air, diantaranya ketinggian air laut atau
gelombang. Fungsi dari kalman filter itu
sendiri adalah sebagai estimator yang
handal dalam berbagai sistem yang
digunakan. Modelnya yang sederhana
sehingga mudah diterapkan dalam
berbagai sistem. Secara sederhana,
Kalman Filter dapat dikatakan sebagai
prosedur estimasi yang menggabungkan
model dinamik stokastik dengan
pengamatan dalam rangka untuk
memperbarui sistem model dan ketidakpastian yang terkait.
Dalam kasus ini, salah satu bagian
tersulit adalah menentukan model
ketinggian gelombang tersebut. Model
yang tepat dapat berdampak besar pada
performa prediksi. Dalam kasus
ketinggian gelombang, model matematika yang tepat dapat digunakan untuk
melakukan estimasi akan kondisi gelombang pada masa yang akan datang.
Model matematika tersebut akan lebih
tepat pula bila dianalisis berdasarkan
kejadian sebelumnya yang disusun
sedemikian hingga dalam runtun waktu
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yang sama, sehingga model yang
terbentuk dapat merepresentasikan
kondisi gelombang pada saat itu. Karena
pencarian model berdasarkan pada
rangkaian data kejadian sebelumnya,
maka metode yang kami gunakan dalam
pencarian model keadaan adalah metode
analisis runtun waktu, dalam hal ini kami
menggunakan
metode
ARIMA
(Autoregressive Integrated Moving Average).
Model
ARIMA
(Autoregressive
Integrated Moving Average) dengan tiga
parameter, (p,d,q), dinotasikan sebagai
ARIMA (p,d,q), apabila d=0 dan q=0,
maka model autoregressive dinotasikan
sebagai AR (p), sedangkan apabila p=0
dan d= 0, maka model moving average
dinotasikan sebagai MA (q), dimana
parameter d menunjukkan bahwa proses
tidak stasioner sehingga apabila d=0,
maka proses telah stasioner [1].
Bentuk umum persamaan model
ARIMA(p,d,q) adalah [2]:
𝜙𝑝 (𝐵)(1 − 𝐵)𝑑 𝑍𝑡 = 𝜃0 + 𝜃𝑞 (𝐵)𝑎𝑡

(1)

dengan 𝜙𝑝 (𝐵) = (1 − 𝜙1 𝐵 − ⋯ −
𝜙𝑝 𝐵 𝑝 ) adalah operator stasioner dari AR
dan 𝜃𝑞 (𝐵) = (1 − 𝜃1 𝐵 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝐵 𝑞 )
adalah invertible MA. Parameter 𝜃0
memainkan peranan yang sangat
berbeda untuk 𝑑 = 0 dan 𝑑 > 0. Ketika
𝑑 = 0, maka data adalah stasioner, dan
𝜃0 = 𝜇(1 − 𝜙1 − ⋯ − 𝜙𝑝 ), dengan 𝜇
adalah mean. Sedangkan ketika 𝑑 ≥ 1,
nilai 𝜃0 sering diabaikan dari model
kecuali benar – benar dibutuhkan.
Algoritma Kalman Filter digunakan
untuk mengetimasi proses linear dinamis
dengan bentuk umum sebagai berikut :
𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑘 𝑥𝑘 + 𝐵𝑘 𝑢𝑘 + 𝑤𝑘 (2)
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Dengan persamaan measurement yang
memenuhi adalah :
𝑧𝑘 = 𝐻𝑘 𝑥𝑘 + 𝑣𝑘
(3)
𝑥0 ~𝑁(𝑥̅0 , 𝑃𝑥0 );
𝑤𝑘 ~𝑁(0, 𝑄𝑘 ); 𝑣𝑘 ~𝑁(0, 𝑅𝑘 )
Dengan :
𝑥0 = inisial dari sistem,
𝑥𝑘+1 = variable keadaan pada waktu
𝑘 + 1 dan berdimensi,
𝑥𝑘 = variable keadaan pada waktu 𝑘
yang nilai estimasi awalnya 𝑥̅0 dan
kovariansi awal 𝑃𝑥0 , 𝑥𝑘 ∈ ℛ 𝑛
𝑢𝑘 = vektor masukan deteministik,
pada waktu 𝑘,𝑢𝑘 ∈ ℛ 𝑚
𝑤𝑘 = noise pada sistem dengan
mean 𝑤
̅ 0 = 0dengan kovariansi 𝑄𝑘 ,
𝑧𝑘
= variabel pengukuran 𝑧𝑘 ∈ ℛ 𝑝
𝑣𝑘 = noise pada pengukuran dengan
mean 𝑤
̅ 0 = 0dengan kovariansi 𝑅𝑘 ,
dan
𝐴𝑘 , 𝐵𝑘 , 𝐻𝑘 = matriks – matriks
dengan nilai elemen-elemennya adalah
koefisien variabel masing-masing.
Variabel
𝑤𝑘 ~𝑁(0, 𝑄𝑘 )
dan
𝑣𝑘 ~𝑁(0, 𝑅𝑘 ) ini diasumsikan white
(berdistribusi normal dengan mean 0),
tidak berkorelasi satu sama lain maupun
dengan nilai estimasi awal 𝑥̅0 .
Pada Tahun 2011, Pramono dkk
melakukan pengukuran tinggi permukaan
air berbasis gelombang ultrasonik
menggunakan Kalman Filter. Dari hasil
penelitian didapatkan bahwa kalman filter
dapat menghilangkan noise yang terdapat
pada pengukuran [3]. Kemudian pada
tahun 2014, Kurniawan dkk menerapkan
metode kalman filter dalam perbaikan
hasil prediksi cuaca dengan metode
ARIMA. Dari hasil penelitian didapatkan
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bahwa penggunaan algoritma kalman
filter memberikan pengaruh baik terhadap
perbaikan hasil prediksi [4]. Sedangkan
Navianti, dkk [5], menerapkan Fuzzy
Inference System untuk memprediksi
curah hujan di Surabaya Utara dan
Mahmuri [6], menggunakan Fuzzy
Kalman Filter untuk mengestimasi
perkembangan sel kanker.
Sehingga menindaklanjuti hasil penelitian
diatas, maka dalam penelitian ini kami
melakukan implementasi kalman filter
dengan logika fuzzy untuk mendeteksi
tingkat keamanan tinggi gelombang
perairan Pulau Bawean. Pada dasarnya
teori himpunan fuzzy diciptakan untuk
mengakomodasi ketidakpastian dalam
yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam penelitian ini, logika fuzzy
digunakan untuk menggulingkan tingkat
resiko keamanan tinggi gelombang.
Dimana hasil estimasi ketinggian
gelombang menggunakan kalman filter
difuzzifikasi untuk menjadi inputan dalam
sistem fuzzy.
METODE
Metode penelitian dalam penelitian
ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu
yang
pertama
adalah
tahapan
pengambilan data, identifikasi model
ketinggian gelombang dengan metode
ARIMA, estimasi ketinggian gelombang
dengan Kalman Filter dan simulasi
menggunakan Matlab, dan terakhir
adalah identifikasi tingkat keamanan
ketinggian gelombang dengan metode
fuzzy inference system tipe Mamdani
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Data yang digunakan dalam
penelitian ini sebagaimana dalam Tabel 1
adalah data harian prediksi ketinggian
gelombang perairan Pulau Bawean
periode bulan September 2017 hingga
Desember 2017 (122 hari). Data
diperoleh langsung dari Stasiun
Meteorologi Klas III Sangkapura Pulau
Bawean.
Tabel 1. Data ketinggian gelombang perairan
Pulau Bawean
Tgl
Sept
Okt
Nov
Des
1
1,25
0,65
0,375 2,375
2
1,25
0,65
0,375 1,625
3
1,25
0,65
0,65
1,25
4
1,65
0,65
0,4
0,65
5
1,65
0,65
0,525 0,525
6
1,65
0,65
0,775 0,375
7
1,65
0,775 0,375 0,525
8
1,65
0,65
0,375 0,525
9
1,65
0,65
0,375 0,375
10
1,25
0,525 0,375
1
11
1
1
0,375 0,775
12
0,65
1
0,375 0,375
13
0,65
0,55
0,65
0,65
14
1
0,375 0,375 0,65
15
1,65
0,375 0,375 0,65
16
2,15
0,375 0,375 1,625
17
1,25
0,375 0,375 1,625
18
1
0,375 0,375
3
19
1,25
0,525 0,375 1,625
20
1,25
0,375
0,55 1,625
21
0,4
0,375
1,25 2,125
22
0,65
0,375 0,775 1,25
23
1
0,375
0,65
1
24
1
0,375
1,25
1
25
1
0,375
1
1
26
0,8
0,375 1,625 1,625
27
0,8
0,375 1,625 1,25
28
0,65
0,375 1,625 1,25
29
0,8
0,375 0,525 0,65
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Tgl
30
31

Sept
0,8

Okt
0,375
0,375

Nov
0,525

Des
0,375
0,375

HASIL
Model Ketinggian Gelombang
Model ketinggian gelombang
perairan Pulau Bawean diperoleh dengan
menggunakan ARIMA(2,1,0) sehingga
hanya
terdapat
2
parameter
autoregresive dan tanpa parameter
moving average. Sehingga persamaan
matematika untuk model yang di dapat
adalah :
𝑍𝑡 = (𝜙1 + 1)𝑍𝑡−1 + (𝜙2 − 𝜙1 )𝑍𝑡−2
− 𝜙2 𝑍𝑡−3 + 𝑎𝑡

(4)

Dengan nilai parameter untuk AR(1)
𝜙1 = −0,2383, dan AR(2) 𝜙2 =
−0,2190, dan 𝑎𝑡 = −0,01012.
PENERAPAN KALMAN FILTER
Algoritma kalman filter merupakan
algoritma penyaringan yang memiliki
kinerja untuk mereduksi gangguan/noise
sedemikian hingga hasil peramalan yang
didapat lebih halus. Dengan merujuk
pada persamaan (4), maka didapat
persamaan keadaan (state space)
sebagai berikut :
𝑍𝑘
∅1 + 1
𝑍
[ 𝑘−1 ] = [ 1
𝑍𝑘−2
0

∅2 − ∅1
0
1
𝑎𝑡
+[0]
0

−∅2 𝑍𝑘−1
0 ] [𝑍𝑘−2 ]
𝑍𝑘−3
0
(5)

sehingga persamaan (2) menjadi :
𝑍𝑘 = 𝑀𝑍𝑘−1 + 𝑤𝑘 ............ ..(6)
dengan :
𝑍𝑘
𝑍𝑘 = [𝑍𝑘−1 ],
𝑍𝑘−2
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∅1 + 1 ∅2 − ∅1 −∅2
1
0
0 ],
0
1
0
𝑍𝑘−1
𝑎𝑡
= [𝑍𝑘−2 ], dan 𝑤𝑘 = [ 0 ]
𝑍𝑘−3
0

persamaan observasi

𝑀=[
𝑍𝑘−1

dimana :
𝑍𝑘−1 = merupakan vektor keadaan
𝑀 = merupakan matriks parameter
pada persamaan keadaan
𝑤𝑡 = merupakan vektor noise/
gangguan pada persamaan
keadaan
Untuk persamaan observasi dengan
noise pengukuran 𝑣𝑘 , persamaan (3)
berubah menjadi sebagai berikut :
𝑦𝑘 = 𝐻𝑍𝑘 + 𝑣𝑘 ........... ....

(7)

sehingga,
𝑦𝑘 = [1

𝑍𝑘
0 0] [𝑍𝑘−1 ] + 𝑣𝑘 (8)
𝑍𝑘−2

dimana :
𝑦𝑘 = merupakan vektor dari variabel
pengamatan
𝑣𝑘 = merupakan vektor gangguan/noise
𝐻 = merupakan matriks parameter pada
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Selanjutnya agar persamaan (5)
dan (8) dapat dijalankan sebagaimana
algoritma kalman filter, maka diperlukan
nilai awal dengan nilai matriks parameter
sebagai berikut:
𝑀=[

0,7617
1
0

0,0193
0
1

0,2190
0 ],
0

0,01012
0 ], dan
0
𝐻 = [1 0 0]

𝑤𝑘 = [

Nilai awal untuk variabel keadaan dan
kovarians error.
𝑧̂ −1
𝑧̂ − 𝑘−1 = 𝑧̂ − 𝑘−2 = 𝑧̂ − 𝑘−3 = [𝑧̂ − 2 ],
𝑧̂ − 3
0,1 0
0
𝑃̂ − 𝑘−1 = [ 0 0,1 0 ]
0
0 0,1
0,0001
0
0
0,0001
0 ] dan,
𝑄=[ 0
0
0
0,0001
𝑅 = 0,01

Maka berdasarkan beberapa informasi di
atas, dilakukan simulasi matlab dengan
hasil sebagaimana pada Gambar 1.
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Estimasi Ketinggian Gelombang
3
data aktual
ARIMA
kalman filter

nilai ketinggian gelombang
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50

100
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200

250
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Gambar 1. Hasil Simulasi untuk Prediksi Ketinggian Gelombang dengan Matlab
Dari hasil simulasi didapat bahwa
algoritma kalman filter bekerja efektif
pada hasil estimasi ketinggian gelombang
perairan Pulau Bawean dengan tingkat
error cenderung kecil dan mendekati data
sebenarnya. Hal ini jauh lebih baik
dibandingkan dengan hasil dari estimasi
ketinggian menggunakan metode ARIMA,
perbandingan nilai error dapat dilihat
dalam tabel 2.
Tabel 2. Perbandingan Error
No
1.
2.

Metode
ARIMA(2,1,0)
Kalman Filter

Nilai Error
0.3459
0.1752

Penerapan Fuzzy Inference System
Penerapan Fuzzy inference system
bertujuan
untuk
mengidentifikasi
ketinggian gelombang berdasarkan hasil
peramalan dan model ketinggian
gelombang. Menurut [7], variasi besar
tingginya gelombang dipengaruhi oleh
faktor musim angin dimana angin yang
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besar
cenderung
berpotensi
menghasilkan gelombang besar, yang
dapat
mengganggu
keselamatan
pelayaran. Sehingga dalam kasus ini,
ketinggian gelombang hasil estimasi
menggunakan kalman filter dikombinasikan dengan kecepatan angin untuk
diidentifikasi tingkat keamanannya.
Berdasarkan data ketinggian gelombang
hasil peramalan dan data kecepatan
angin didapatkan konstruksi variabel input
berupa ketinggian gelombang dan
kecepatan angin sebagaimana terjabar
dalam tabel 3, dengan range nilai masing
– masing sebagaimana dalam tabel 4,
dan tabel 5, sedangkan untuk variabel
output adalah tingkat keamanan gelombang dengan range nilai sebagaimana
terjabar dalam Tabel 6.
No
1.

Tabel 3. Variabel Input
Variabel
Indikator Ketinggian
Ketinggian
Data hasil peramalan
Gelombang dengan algoritma KF
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2.

Kecepatan
Angin

Data Aktual

No
1.
2.
3.

Tabel 4. Range Nilai untuk Ketinggian
Gelombang
Range
Penilaian
> 3.0 m
Gelombang Barat
1.0 – 3.0 m
Gelombang Sedang
<1m
Gelombang Teduh

No
1.
2.
3.

Tabel 5. Range Nilai untuk Kecepatan
Angin
Range
Penilaian
> 17 knot
Angin Kuat
11 – 16 knot
Angin Sedang
< 11 knot
Angin Lemah

Tabel 6. Range Nilai untuk Tingkat
Keamanan Ketinggian Gelombang
No
Range
Penilaian
1.
> 3.0 m
Berbahaya bagi perahu
nelayan dan tongkang,
dan ferry (berbahaya)
2. 1.25 – 3.0
Berbahaya bagi perahu
m
nelayan dan tongkang
(semi
berbahaya/moderate)
3.
< 1.25 m
Kondusif untuk semua
pelayaran (aman)

Klasifikasi
pada
tabel
4
berdasarkan pada hasil pengamatan
terhadap kondisi pelayaran di perairan
pulau Bawean. Dimana di saat
gelombang di atas 3 meter masyarakat
pulau Bawean cenderung mengatakan
gelombang ‘barat’ yang artinya kondisi
laut tidak bersahabat (musim barat),
sedangkan untuk gelombang di bawah 1

Subtema: Sain dan Kesehatan

meter
masyarakat
mengatakan
gelombang ‘teduh’ yang artinya kondisi
lautan sedang teduh dan landai untuk
dilakukan pelayaran. Untuk klasifikasi
range nilai pada tabel 5 tentang
kecepatan didasarkan pada hasil studi
literatur dalam [8]. Sedangkan untuk
range nilai tingkat keamanan juga
berdasarkan hasil pengamatan dimana
pada pada saat gelombang di atas 3
meter BMKG akan mengeluarkan
peringatan untuk yang melintasi perairan
pulau Bawean, terutama kapal jenis boat
kecil seperti kapal Bahari Express dan
Natuna Express. Kemudian hasil
pengamatan ini dikombinasikan dengan
data dalam [9] sehingga data
sebagaimana dalam tabel 6.
Berdasarkan pada range nilai pada
tabel 4, tabel 5 dan tabel 6, langkah
selanjutnya adalah menentukan fungsi
keanggotaan. Kombinasi fungsi keanggotaan trapesium dan segitiga tepat
digunakan untuk variabel input dan output
guna menentukan tingkat keamanan
ketinggian gelombang di perairan Pulau
Bawean. Sehingga fungsi keanggotaan
untuk
variabel input, ketinggian
gelombang dan kecepatan angin, serta
variabel output, tingkat keamanan,
masing – masing dapat dilihat pada
gambar 2, gambar 3, dan gambar 4.
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Gambar 2. Fungsi Keanggotaan untuk Ketinggian Gelombang

Gambar 3. Fungsi Keanggotaan untuk Kecepatan Angin

Gambar 4. Fungsi Keanggotaan untuk Tingkat Keamanan

Fungsi matematika untuk mendefiniskan
fungsi keanggotaan variabel Ketinggian
Gelombang pada gambar 2 yaitu :

Subtema: Sain dan Kesehatan

{

𝜇𝑇𝑒𝑑𝑢ℎ (𝐺𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔) =
0
, 𝑥 ≤ 0 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 2
1
,0 ≤ 𝑥 ≤ 1
(8)
2 −𝑥 ,1 ≤ 𝑥 ≤ 2
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𝜇𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 (𝐺𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔)
0
, 𝑥 ≤ 1 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 3
(𝑥
− 1) ,1 < 𝑥 ≤ 2
={
(9)
(3 − 𝑥) , 2 < 𝑥 ≤ 3
𝜇𝐵𝑎𝑟𝑎𝑡 (𝐺𝑒𝑙𝑜𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔)
0
, 𝑥 ≤ 2 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 4
(𝑥 − 2) , 2 ≤ 𝑥 ≤ 3
={
(10)
1
,3 ≤ 𝑥 ≤ 4

𝜇𝐿𝑒𝑚𝑎ℎ (𝐴𝑛𝑔𝑖𝑛)
={

, 𝑥 ≤ 0 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 27
,0 ≤ 𝑥 ≤ 11

(11)

, 11 ≤ 𝑥 ≤ 13.5

𝜇𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 (𝐴𝑛𝑔𝑖𝑛)

=
{

0
(𝑥 − 11)
2.5
(16 − 𝑥)
2.5

, 𝑥 ≤ 11 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 13.5
,11 < 𝑥 ≤ 13.5

(12)

, 13.5 < 𝑥 ≤ 16

𝜇𝐾𝑢𝑎𝑡 (𝐴𝑛𝑔𝑖𝑛)
0
, 𝑥 ≤ 13.5 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 27
(𝑥 − 13.5)
={
(13)
, 13.5 ≤ 𝑥 ≤ 17
3.5
1
,17 ≤ 𝑥 ≤ 27

Fungsi matematika untuk mendefiniskan
fungsi keanggotaan variabel Tingkat
Keamanan pada gambar 4 yaitu :
𝜇𝐴𝑚𝑎𝑛 (𝐾𝑒𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛)
0
1
={
(2.125 − 𝑥)
0.875

0
(𝑥 − 2.125)
=
0.875
(2.125 − 𝑥)
{
0.875

, 𝑥 ≤ 1.25 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 3
,1.25 < 𝑥 ≤ 2.125

(15)

,2.125 < 𝑥 ≤ 3

𝜇𝐵𝑒𝑟𝑏𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 (𝐾𝑒𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛)
={

Fungsi matematika untuk mendefiniskan
fungsi keanggotaan variabel Kecepatan
Angin pada gambar 3 yaitu :

0
1
(13.5 − 𝑥)
2.5

𝜇𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 (𝐾𝑒𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛)

0
, 𝑥 ≤ 2.125 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 5
(𝑥 − 2.125)
(16)
, 2.125 ≤ 𝑥 ≤ 3
0.875
1
,3 ≤ 𝑥 ≤ 5

Setelah
terbentuk
fungsi
keanggotaan dari setiap variabel maka
langkah selanjutnya adalah penentuan
aturan Fuzzy. Aturan Fuzzy dibentuk
berdasarkan keterkaitan hubungan antara
himpunan keanggotaan yang satu
dengan himpunan keanggotaan yang lain.
Secara aturan kombinasi matematika
terdapat 27 kemungkinan untuk aturan
fuzzy yang mungkin, dimana aturan ini
didapat dari hasil kombinasi 2 variabel
input dengan 3 fungsi keanggotaan
masing – masing dan 1 variabel output
dengan 3 fungsi keanggotaan. Namun
dalam kasus ini hanya 9 rule yang kami
gunakan sebagaimana dalam Gambar 5.
Berdasarkan hasil analisa data
pada matlab didapatkan hasil bahwa
tingkat keamanan ketinggian gelombang
di pulau bawean memiliki berbahaya bagi
perahu nelayan dan tongkang (semi
berbahaya / moderate).

, 𝑥 ≤ 0 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 2.125
,0 ≤ 𝑥 ≤ 1.25
(14)
, 1.25 ≤ 𝑥 ≤ 2.125

Subtema: Sain dan Kesehatan
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Gambar 5.14. Kombinasi Aturan Fuzzy yang digunakan
SIMPULAN
Rancang bangun algoritma kalman
filter dengan memanfaatkan model
keadaan dan model observasi yang
dirancang dari ARIMA(2,1,0) dari hasil
simulasi menunjukkan bahwa kalman
filter bekerja lebih efektif dalam mereduksi
noise pada proses peramalan ketinggian
gelombang di perairan pulau Bawean
dengan hasil peramalan yang mendekati
nilai sebenarnya dan error 0.1752.
Sedangkan hasil analisa data identifikasi
ketinggian
gelombang
dengan
menggunaka fuzzy inference system
didapat bahwa ketinggian gelombang di
perairan pulau bawean memiliki tingkat
keamanan dengan status berbahaya bagi
perahu nelayan dan tongkang (semiberbahaya/moderate) dan relatif aman
untuk kapal ferry.

Pendidikan Tinggi sesuai dengan Kontrak
Penelitian Tahun Anggaran 2018
Nomor:120/SP2H/LT/DRPM/2018,
tanggal 30 Januari 2018.

DAFTAR RUJUKAN
[1]

Y. A. Wibowo, S. Suparti, dan T.
Tarno, “ANALISIS DATA RUNTUN
WAKTU
MENGGUNAKAN
METODE
WAVELET
THRESHOLDING,” J. Gaussian,
vol. 1, no. 1, hlm. 249–258, 2012.

[2]

W. W. S. Wei, Time Series
Analysis:
Univariate
and
Multivariate Methods (Classic
Version). Pearson Education,
2006.

[3]

I. F. Pramono dan B. H. Iswanto,
“Pengukuran Tinggi Permukaan
Air
Berbasis
Gelombang
Ultrasonik Menggunakan Kalman
Filter,” J. Otomasi Kontrol Dan
Instrumentasi, vol. 3, no. 2, hlm.
95, Apr 2012.

[4]

T. Kurniawan, L. Hanafi, dan E.
Apriliani, “Penerapan Metode Filter

UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini merupakan sebagian
dari hasil penelitian dosen pemula yang
dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal
Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan

Subtema: Sain dan Kesehatan

807

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Kalman Dalam Perbaikan Hasil
Prediksi Cuaca Dengan Metode
ARIMA,” J. Sains Dan Seni ITS,
vol. 3, no. 2, hlm. A28-33, Sep
2014.
[5]

[6]

D. R. Navianti dan F. A. Widjajati,
“Penerapan Fuzzy Inference
System pada Prediksi Curah Hujan
di Surabaya Utara,” J. Sains Dan
Seni ITS, vol. 1, no. 1, hlm. A23A28–A28, Sep 2012.
H.
Mahmuri,
“ESTIMASI
PERKEMBANGAN SEL KANKER
MENGGUNAKAN
FUZZY
KALMAN FILTER,” Master Thesis
Math. RTMa 519287 Mah E 2011,
Jul 2011.

Subtema: Sain dan Kesehatan

[7]

R. Dewi, “PENDUGAAN TINGGI
GELOMBANG BERDASARKAN
KECEPATAN ANGIN PADA
ZONA
ALUR
PELAYARAN
DIPERAIRAN
TANJUNGPINANG,” Repositori
Tugas Akhir Universitas Maritim
Raja Ali Haji. .

[8]

D. N. Sugianto, “Model Distribusi
Data Kecepatan Angin dan
Pemanfaatannya
dalam
Peramalan Gelombang di Perairan
Laut Paciran, Jawa Timur,” ILMU
Kelaut. Indones. J. Mar. Sci., vol.
15, no. 3, hlm. 143–152, 2010.

808

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Artikel Ilmiah (Hasil Pengabdian)

BOUNDING ATTACHMENT MELALUI BODY MASSAGE DI
DESA GEDANGROWO KECAMATAN PRAMBON SIDOARJO
Nyna Puspita Ningrum1, Setiawandari2, Setiana Andarwulan3
Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Adi Buana Surabaya1,2,3
Email : nyna@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Kegiatan di Desa Gedangrowo Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo “ Bounding
Attachment melalui Body Massage” bertujuan untuk membangun hubungan kasih sayang antara ibu
dan bayi melalui body massage atau yang dikenal dengan pijat bayi. Kegiatan ini pula meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan kader tentang body massage. Seperti kita ketahui pijat bayi telah
sering dilakukan sejak jaman dahulu di banyak negara termasuk Indonesia. Secara tradisional di
kampung-kampung para dukun bayi atau paraji bahkan nenek dari bayi sering kali melakukan
pemijatan pada bayi dengan cara berbeda-beda dan tujuan yang berbeda pula. pemahaman dan
ketrampilan tentang pijat bayi dengan teknik yang benar, Sehingga para ibu dapat melakukan pijat
bayi sendiri di rumah dan kader dapat melakukan pendampingan. Praktik body massage Ibu
terhadap bayinya dan Kader diikuti dengan sangat antusias. Mengingat pentingnya bounding atau
hubungan kasih sayang antara ibu dan bayinya, maka perlu adanya pelatihan berkelanjutan,
pengembangkan pelatihan body massage atau pijat bayi serta perlu adanya peningkatan frekuensi
pelatihan sehingga ibu semakin mahir dalam melakukan body massage. Pelatihan pada kader PKK
diharapkan nantinya para kader dapat mendampingi ibu–ibu yang mengalami kesuliatan dalam
melakukan bounding Attachment melalui body massage.
Kata Kunci: bounding attachment, body massage, bayi

ABSTRACT
Activities in Gedangrowo Village, Prambon District, Sidoarjo Regency "Bounding
Attachment through Body Massage" aims to establish a relationship of love between mother and
baby through body massage, also known as baby massage. This activity also increases cadre
knowledge and skills about body massage. As we know baby massage has often been done since
ancient times in many countries including Indonesia. Traditionally in the villages of shaman or paraji,
even grandmothers from babies often do massage on babies in different ways and different goals.
understanding and skills about baby massage with the right techniques, so that mothers can do their
own baby massage at home and cadres can provide assistance. Practice Mother's body massage
with her baby and Cadre followed with great enthusiasm. Given the importance of bounding or the
relationship of love between mother and baby, it is necessary to have ongoing training, develop body
massage or baby massage training and the need for increased frequency of training so that mothers
become more proficient in doing body massage. Training for PKK cadres is expected that later cadres
can assist mothers who experience agility in carrying out bounding attachments through body
massage.
Keywords: bounding Attachment, body massage, baby
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PENDAHULUAN
Sentuhan adalah kebutuhan dasar
manusia untuk merasa aman, nyaman
dan perasaan disayangi. kenyamanan
secara fisik, pengasuhan yang sensitif
adalah kunci untuk membangun
kepercayaan sejak masa kecil akan
menjadi dasar terjalinnya kelekatan dan
secara kontinu [1]. Menurut Vera
Hadiwidjajo Psikolog Lembaga Psikologi
Terapan
Universitas
Indonesia,
seseorang yang tumbuh dengan kontak
fisik atau sentuhan lebih banyak sewaktu
kecil,
cenderung
lebih
mampu
menurunkan tingkat stres, memiliki rasa
percaya terhadap orang lain dan mudah
bergaul. Hal ini juga diperkuat oleh hasil
penelitian Brauer, J, Xiao, Y, PouIain, T,
Friederici, A, & Schirmer, A, 2016 yang
menyatakan
bahwa
anak
yang
mendapatkan sentuhan kasih sayang dari
sang ibu memiliki tingkat kemampuan
emasional dan bersosialiasi Iebih tinggi
ketika dewasa”. Penelitian dari The
JournaI
of
Neuroscience,
2016
menyebutkan, belaian atau sentuhan
dapat menstimulasi otak bayi yang tengah
berkembang untuk meningkatkan fungsi
kognitif dan membangun pertahanan
terhadap
stres.
Penelitian
lain
(Hmtielsofrsymologn
Frontiers
Of
psychologi 2013) mengungkap bahwa
sentuhan penuh kasih dengan belaian
lembut perlahan dapat meningkatkan
kemampuan otak untuk membentuk
kesadaran akan tubuh dan berperan
panting dalam menciptakan semi
mempertahankan konsep diri [4].

Subtema: Sain dan Kesehatan

Walaupun sentuhan merupakan
hal yang penting bagi anak ,orang tua
masih rendah tingkat pengetahuannya
tentang pentingnya sentuhan bagi
perkembangan
psikologi
anak.
Pemberian stimulasi sentuhan (pijat
bayi) pada bayi segera setelah lahir,
merupakan stimulasi dini guna
meningkatkan Bounding Attachment
yang dapat menciptakan dasar-dasar
kepribadian yang dikemudian hari [7].
Masyarakat kurang menyadari
bahwa pijat bayi selain bermanfaat
untuk kesehatan bayi, juga bermanfaat
menjalin hubungan batin dengan ibu,
membuat bayi nyaman, percaya diri,
sehingga
dapat
menciptakan
kepribadian yang positif pada anak di
kemudian hari. Bounding Attachment
merupakan proses sebagai hasil dari
suatu interaksi terus-menerus antara
bayi dan orang tua yang bersifat saling
mencintai memberikan keduanya
pemenuhan emosional dan saling
membutuhkan [8].
Desa Gedangrowo Kecamatan
Prambon teridiri dari 2 dusun, yaitu
Gedangrowo dan Gedang Pulut. Di
desa tersebut terdapat 3659 jiwa terdiri
atas 1848 laki – laki dan 1811 jiwa
perempuan yang berjumlah 929 KK.
Dengan batas wilayah sebelah utara :
Desa Kedungwonokerto, sebelah
selatan: Desa Bangun, Mojokerto,
sebelah timur: Desa Wirobiting, sebelah
barat: Desa Kajartengguli. Dari
observasi yang dilakukan di desa
Gedangrowo dari 12 ibu yang memiliki
bayi sebanyak 10 orang mengatakan
tidak mengetahui teknik dan manfaat
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pijat bayi. Karena ibu beranggapan pijat
bayi tidak perlu dikuasai dan hanya
dilakukan bila anak rewel saja oleh
dukun bayi.
Sebanyak
2
responden
mengatakan telah melakukan pemijatan
secara
mandiri tanpa mengetahui teknik dan
manfaat
pemijatan.
Dari
data
tersebut hampir semua bayi dan
balita yang ada, semua pernah
mendapatkan pemijatan oleh dukun
bayi, namun dengan frekuensi
pemijatan yang kurang, rata-rata
satu bulan sekali atau dua minggu
sekali. Sementara menurut pendapat
[3],
pemijatan
bayi
baik
dilakukan dengan frekuensi yang
sering bahkan boleh dilakukan setiap
hari. Berdasarkan uraian tersebut
nampak bahwa meskipun telah
dilakukan pemijatan bayi, namun
pemijatan masih dilakukan oleh orang
lain yaitu dukun bayi dan frekuensi
pemijatan bayi tergolong rendah.
Berdasarkan wawancara dengan
beberapa ibu-ibu yang memiliki bayi di
desa
Gedangrowo
menunjukkan bahwa pengetahuan
mereka tentang pijat bayi relative
rendah.
Pijat bayi selain membantu
tumbuh kembang fisik dan emosi bayi,
juga dapat mempererat hubungan
antara ibu dan si buah hati2. Tanpa
diketahui ketika memandikan bayi,
mengeringkan
tubuhnya
dengan
menggosok
punggungnya
atau
bermain-main dengan memijat kakinya
[5].
Subtema: Sain dan Kesehatan

METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di
Desa Gedangrowo Kecamatan Prambon
Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan pada
tanggal 26 Agustus 2018. Dalam
melaksanaan pengabdian dilakukan oleh
pelatih, kader dan ibu beserta bayinya.
Pelaksanaan menggunakan dua metode
yaitu
demonstrasi
dan
praktek.
Demonstrasi adalah suatu cara
penyampaian
materi
dengan
memperagakan suatu proses atau
kegiatan. Sedangkan praktek adalah
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
setelah melihat atau mengamati perilaku
yang dilakukan orang lain.
Konsep yang diterapkan adalah
pendekatan berbasis komunitas, dimana
strateginya
untuk
meningkatkan
ketrampilan body massage dalam
meningkatkan bounding Attachment.
Kegiatan dilakukan di ruangan tertutup di
salah satu ruangan di balai desa
Gedangrowo. Ibu dan bayinya serta kader
dikumpulkan dalam satu ruangan,
kemudian
dilakukan
demonstrasi
bounding Attachment melalui body
message [2]. Aktivitas ini sendiri
merupakan kegiatan yang diperagakan
oleh pengabdi/ pelatih pijat bayi dengan
menggunakan boneka atau alat peraga
sebagai media. Boneka bayi yang
digunakan sebagai media untuk
menunjukkan kepada ibu maupun kader
agar lebih memahami teknik pijat bayi
secara benar sebelum dilakukan praktik
secara mandiri di rumah terhadap
bayinya. Pijat bayi kurang lebih diikuti
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oleh 14 bayi bersama ibunya. Saat
demonstrasi dijelaskan pula tujuan,
manfaat, body message atau pijat bayi
oleh ibu, tips penting melakukan pijat
bayi, persiapan pijat bayi. Setelah
dilakukan demonstrasi kurang lebih 15
belas menit, para ibu yang memiliki bayi
memposisikan dirinya senyaman mungkin
bersama bayinya. Dengan beralaskan
tikar dan bedong sebagai alas,
selanjutnya para ibu siap dalam
mempraktikkan pijat bayi untuk
menumbuhkan bounding antara ibu dan
bayinya yang sangat bermanfaat bagi
perkembangan bayi selanjutnya. Praktik
body massage ibu dengan bayinya
dilakukan secara bersama, dan dipandu
oleh pelatih.

Gambar 1. Pelatih Membantu Praktik Body
Massage

sekaligus
dievaluasi.
Mengingat
pentingnya manfaat pijat bayi antara lain
Membina
ikatan
kasih
sayang
orang tua dengan anak (bonding). Sentuhan
dan pandangan kasih sayang orang tua pada
bayinya akan mengalirkan kekuatan jalinan
kasih di antara keduanya. Pada
perkembangan anak, sentuhan orang tua
adalah
dasar
perkembangn
komunikasi
yang
memupuk
cinta
kasih
secara
timbal balik antara keduanya.

HASIL
Hasil dari pengabdian yang
dilakukan di Desa Gedangrowo
Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo
yaitu : ibu dan kader sangat mampu
melakukan praktik pijat bayi yang
dilakukan sendiri oleh ibu terhadap
bayinya dengan baik dan benar, sehingga
diharapkan selanjutnya dapat dilakukan
secara berkala dan teratur pada bayinya,
agar dapat membantu meninggkatkan
bounding atau kedekatan antara ibu dan
bayi. Bounding yang kuat akan
membentuk bayi menjadi sehat dan tidak
gampang sakit, sehingga akan terbentuk
pertumbuhan dan perkembangan bayi
yang optimal6. Mengingat periode bayi
adalah periode emas, dalam membentuk
karakter bayi. Menjadikan bayi pintar
dalam melalui masa – masa perode
tersebut.

Gambar 2. Antusiasme Peserta Pelatihan

Sesekali pendamping selain pelatih
membenarkan teknik pijat bayi yang
dilakukan, bila teknik kurang tepat.
Sehingga praktik langsung yang
dilakukan antara ibu dan bayinya
Subtema: Sain dan Kesehatan
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Gambar 3. Ibu mempraktikkan Body
Massage pada bayinya

Mengingat pentingnya bounding
atau hubungan kasih sayang antara ibu
dan bayinya [6], maka perlu adanya
pelatihan berkelanjutan, pengembangkan
pelatihan body massage atau pijat bayi
serta perlu adanya peningkatan frekuensi
pelatihan sehingga ibu semakin mahir
dalam melakukan body massage.
Semakin mahir ketrampilan ibu dalam
melakukan pijat bayi maka praktek sendiri
yang
dilakukan
akan
semakin baik dan ibu semakin yakin
bahwa pijat bayi sangatlah bermanfaat.
Manfaat lain selain menumbuhkan kasih
sayang/ bounding antara ibu dan bayi berupa
[9]:
1) Meningkatkan daya tahan tubuh.
Meningkatnya
aktifitas
neuro
transmitter
serotonin
akan
meningkatkan
kapasitas
sel
reseptor
yang
mengikat
glucocortikoid (adrenalin), proses
ini
menyebabkan
terjadinya
penurunan
kadar
hormon
adrenalin (hormon stres), dan
selanjutnya
akan
meningkatkan
daya tahan tubuh terutama lgM
dan lgG.
2) Meningkatkan
konsentrasi
bayi
dan membuat bayi tidur lebih
lelap. Pijatan akan mengubah
gelombang otak, yaitu dengan
menurunkan
gelombang
alpha
dan
meningkatkan
gelombang
betha
serta
tetha,
Perubahan
gelombang
otak
ini
dapat
dibuktikan
dengan
penggunaan
EEG (electro enchephalogram).
3) Mempengaruhi
Mekanisme
Penyerapan Makanan. Bayi yang
dipijat
mengalami
peningkatan
tonus nervus vagus (saraf otak
ke-10)
yang
menyebabkan
peningkatan
kadar
enzim
penyerapan gastrin dan insulin.
Dengan demikian, sari makanan
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yang diserap oleh tubuh akan
menjadi lebih baik. Maka dari itu
berat badan bayi yang dipijat
meningkat
lebih
banyak
dari
pada yang tidak dipijat.
4) Meningkatkan
Produksi
ASI
Aktivitas
nervus
vagus
dapat
meningkatkan
aktivitas
volume
asi karena adanya penyerapan
makanan yang lebih baik yang
menyebabkan bayi cepat lapar
dan
akan
sering
menyusu,
sehingga
produksi
ASI
akan
meningkat. bagi kesehatan bayinya
sehingga pada akhirnya sikapnya
menjadi baik. Pelatihan pada kader

PKK diharapkan dapat mendampingi
ibu–ibu yang mengalami kesuliatan
dalam
melakukan
bounding
Attachment melalui body massage.
SIMPULAN
Kegiatan
Pengabdian
Pada
Masyarakat yang dilaksanakan yaitu
demonstrasi dan praktik bounding
Attachment melalui body massage pada
para ibu yang memiliki bayi dan kader
PKK , yang diharapkan dapat membantu
meningkatkan pengetahuan, pemahaman
dan ketrampilan tentang pijat bayi dengan
teknik yang benar, Sehingga para ibu
dapat melakukan pijat bayi sendiri di
rumah dan kader dapat berperan
melakukan pendampingan pada ibu-ibu
yang mengalami kesulitan dalam
melakukan body massage pada bayinya.
Pijat bayi dapat dilakukan sebelum mandi
pagi maupun mandi sore dengan waktu
Kurang lebih 15 menit. Agar hasil lebih
optimal pandanglah wajah anak, ajaklah
anak berinteraksi.
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PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS EOQ
STUDI KASUS : PERSEDIAAN BAHAN BAKU TEPUNG DI PT.XYZ
Mega Ryan Kevin1, Fuad Achmadi2
Magister Teknik Industri, Fkultas Teknologi Industri, Teknologi Adhi Tama Surabaya1,2
Email: mega.ryankevin@gmail.com

ABSTRAK
PT.XYZ adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan yang memenuhi
kebutuhan pasar dalam negri maupun pasar luar negri. Permasalahan yang dihadapi adalah ketika
melakukan pengadaan tepung kanji kurangnya sistem informasi yang ada dalam penggunaan
tepung kanji. Tujuan penelitian ini adalah meramalkan pengendalian persediaan bahan baku
menggunakan metode EOQ 1 tahun mendatang dan menghasilkan rancangan sistem yang dapat
mengintegrasikan divisi terkait. Penelitian difokuskan menggunakan metode EOQ setelah itu
dibuatkan desain sistem informasi yang berfungsi sebagai sistem penghubung antara produksi –
warehouse – purcashing. Hasil penelitian ini adalah total biaya persediaan yang dilakukan
perusahaan Tahun 2018 menggunakan metode konvensional sebesar Rp 46.785.200 dan
menggunakan metode EOQ sebesar Rp 35.850.800. Perhitungan metode EOQ untuk tahun 1 tahun
mendatang adalah perusahaan harus melakukan pemesanan sebanyak 34 kali dengan kuantitas
pemesanan 13.216 Kg, safety stocknya adalah 6.090 Kg dan melakukan order kembali ketika stok
tepung kanji 10.890 Kg dan total persediaan yang dilakukan adalah sebesar Rp 35.688.800. Sistem
informasi yang digunakan adalah menggunakan Microsoft excel yang dihubungkan kepada setiap
divisi menggunakan google drive dan bisa dipantau oleh setiap divisi yang berhubungan. Dari
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode persediaan EOQ jauh lebih efisien dibandingkan
metode konvensional perusahaan dan bisa diaplikasikan di sistem yang terintegrasi.
Kata kunci: Persediaan, EOQ, Microsoft Excel, Google Drive

ABSTRACT
PT. XYZ is a company engaged in the food industry that meets the needs of the domestic
market and foreign markets. The problem faced was when procuring starch in the lack of an existing
information system in the use of starch. The purpose of this study is to Forecast Raw Material
Inventory Control using the EOQ Method for the next 1 year and produce a system design that can
integrate related divisions. The research was focused on using the EOQ method after which an
information system design was created which served as a connecting system between production warehouse - purcashing. The results of this study are the total inventory costs carried out by the
company in 2018 using the conventional method of Rp. 46,785,200 and using the EOQ method of
Rp. 35,850,800. The calculation of the EOQ method for the next 1 year is that the company must
order 34 times with an order quantity of 13216 Kg, the safety stock is 6090 Kg and order again when
the stock of 10890 Kg starch and total inventory done is Rp 35,688,800. The information system
used is using Microsoft Excel which is connected to each division using Google Drive and can be
monitored by each division that is related. From this study it can be concluded that the EOQ inventory
method is far more efficient than the conventional method of the company and can be applied in an
integrated system.
Keywords: Inventory, EOQ, Microsoft Excel, Google Drive
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Pengawasan
persediaan
merupakan masalah yang sangat penting,
karena jumlah persediaan menentukan
atau mempengaruhi kelancaran proses
produksi serta keefektifan dan efisiensi
setiap perusahaan [1]. Persediaan pada
perusahaan
manufaktur
meliputi
persediaan bahan mentah, bahan
pembantu, persediaan barang dalam
proses, atau barang setengah jadi dan
persediaan bahan jadi [4]. Perusahaan
harus bisa
menetapkan jumlah
persediaan yang optimal agar tidak terjadi
kelebihan atau kekurangan bahan baku
[2]. Jumlah persediaan yang terlalu kecil
dapat mengganggu produksi perusahaan
karena perusahaan tidak dapat
beroperasi optimal. Jika jumlah
persediaan yang disimpan terlalu tinggi
maka dapat menimbulkan suatu masalah
seperti tingginya biaya penyimpanan,
berkurangnya kualitas, dan kerusakan
persediaan.
Sesungguhnya ada sebuah
metode yang dapat digunakan dalam
pengambilan keputusan pembelian bahan
baku,
metode
tersebut
adalah
Economical Order Quantity (EOQ) [2].
Metode Manajemen Persediaan dengan
Economic Order Quantity (EOQ).
Economic Order Quantity (EOQ) adalah
kebijakan dalam pengambilan keputusan
untuk menentukan menunjukkan jumlah
persediaan yang harus dipesan, sehingga
meminimalkan biaya yang terkait dengan
persediaan tersebut. Menyeimbangkan biaya
tetap per lot terhadap biaya pengangkutan
adalah dasar untuk mencapai kuantitas
pesanan ekonomi [3].

Metode yang tepat tanpa adanya
komunikasi yang tepat dan akurat akan
menimbulkan kesalahan dari setiap divisi
dan itu nantinya akan mengakibatkan
kerugian finansial. Sistem Informasi (SI)
membantu organisasi modern menjadi
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PENDAHULUAN
lebih terorganisir dan dapat memenuhi
tujuan mereka secara lebih efektif.
PT.XYZ adalah perusahaan yang
bergerak dibidang industri makanan yang
memenuhi kebutuhan pasar dalam negri
maupun pasar luar negri (eksport). Salah
satu bahan baku PT.XYZ adalah tepung
tapioka, dan
permasalahan yang
dihadapi adalah ketika melakukan
pengadaan tepung tapioka (kanji). Ketika
perusahaan menyimpan tepung tapioka
terlalu banyak sebagai persediaan, maka
akan terjadi beberapa masalah yaitu
biaya penyimpanan yang mahal dan
kualitas tepung akan menurun karena
terlalu lama menunggu waktu produksi.
Akan tetapi jika perusahaan tidak
melakukan persediaan yang banyak,
maka akan timbul masalah ketika bahan
tepung tersebut langkah dan mahal disaat
petani umbi singkong mengalami gagal
panen.
Penelitian lain terkait EOQ dalam
meminimalkan biaya persediaan di
Indonesia juga telah banyak berkembang.
Beberapa diantaranya dilakukan oleh [4]
yang
membandingkan
metode
manajemen persediaan EOQ dengan
metode manajemen persediaan PT New
Suburtex
(tanpa
EOQ)
dalam
pengelolaan persediaan bahan baku kain.
Hasil dari penelitian Surnerdi (2010)
menyatakan
bahwa
manajemen
persediaan
dengan
EOQ
lebih
menguntungkan dari segi efisiensi biaya
persediaan. Selanjutnya, penelitian lain
yang mendukung dua penelitian di atas
adalah penelitian yang dilakukan oleh [5]
[5] menganalisis persediaan bahan baku
dengan metode EOQ pada Family Citra
Bakery. Hasil penelitian yang dilakukan
oleh [5] adalah penggunaan metode EOQ
dalam
pengendalian
bahan
baku Familiy Citra Bakery dapat
mengurangi biaya terkait pembelian
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persediaan bahan baku [3]. Metode EOQ
sangat penting diaplikasikan di PT.XYZ
karena dengan metode EOQ perusahaan
selain dapat mengetahui total biaya
persediaan, dengan metode EOQ juga
dapat diketahui kapan dan berapa jumlah
bahan yang harus diorder.
Permasalahan yang dihadapi
PT.XYZ
bukan
hanya
masalah
pengadaan barang namun juga
dikarenakan kurangnya sistem informasi
yang ada dalam penggunaan bahan baku
untuk produksi mengingat produk yang
dihasilkan oleh PT.XYZ tidaklah 1 jenis
melainkan bermacam- macam produk.
Hal ini mengakibatkan sering terjadinya
miss komunikasi antara bagian produksi,
warehouse dan purchasing yang
mengakibatkan produksi tidak berjalan
lancar.
Perancangan Sistem berbasis
EOQ sangat diperlukan dikarenakan
untuk mengurangi terjadinya kesalahan
yang dikarenakan tidak adanya sistem
yang terintegrasi dari beberapa divisi
yang saling berhubungan. Salah satu
perancangan sistem yang mudah
diaplikasikan adalah dengan google drive.
Google didirikan sejak 1998
memiliki misi untuk mengumpulkan
informasi dari seluruh dunia dan dapat
diakses serta dipergunakan dan
dimanfaatkan oleh semua orang. Seiring
berjalannya waktu bisnis google terus
berkembang salah satu diantaranya
adalah google drive. Google drive adalah
layanan online google untuk menyimpan
data. Google drive diluncurkan sejak april
2011. Kapasitas gratis yang diberikan
pada penggunanya adalah sebesar 15
GB sedangkan apabila pengguna
menginginkan kapasitas lebih makan
pengguna harus membayar [5].
Sesuai dengan permasalahan
yang didpaparkan diatas, maka adapun
tujuan penelitian ini adalah mengetahui
Subtema: Sain dan Kesehatan

perbandingan persediaan bahan baku
menggunakan metode konvensional
perusahaan dengan metode EOQ di
Tahun 2018. Kemudian meramalkan
Pengendalian Persediaan Bahan Baku
menggunakan Metode EOQ di tahun
2019, setelah didapatkan perhitungan
EOQ maka dibuatlah rancangan sistem
yang dapat mengintegrasikan produksi,
persediaan dan distribusi bahan.
METODE
Dalam penelitian ini Peneliti
menggunakan pendekatan kuantitatif,
yaitu penelitian yang banyak dituntut
menggunakan angka mulai dari
pengumpulan data, penafsiran terhadap
data tersebut serta dalam menampilkan
hasilnya. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini merupakan data
primer dan sekunder. Data primer berupa
perhitungan luas gudang persediaan
tepung kanji, dan data sekunder berupa
data persediaan bahan baku PT. XYZ
tahun 2018, yang meliputi pembelian
bahan baku, pemakaian bahan baku,
biaya penyimpanan, biaya pemesanan
dan lain lain.
Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
analisis deskriptif yaitu metode dengan
membandingkan antara biaya total
persediaan dari perhitungan metode EOQ
dengan biaya total persediaan dari
metode konvensional.
Sistem
informasi
dalam
penelitian ini terbilang mudah, hal itu
dikarenakan agar sistem informasi dapat
dengan mudah diaplikasikan di
perusahaan. Teknik pembuatan sistem
informasi adalah dengan pembuatan
metode persediaan berbasis EOQ di
Microsoft Excel dan kemudian dikirim ke
google drive di setiap akun divisi yang
berhubungan.
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Untuk memenuhi kebutuhan persediaan
bahan baku tepung kanji agar proses
produksi dapat berjalan lancar maka
PT.XYZ harus menanggung dua biaya
persedian, yaitu biaya pemesanan dan
biaya penyimpanan.

Pendahuluan

Dasar Teori

𝐸𝑂𝑄 =

√2 DS
H

√2 (455.350)(350.000)
3.600
√ (910.700)(700.000)
𝐸𝑂𝑄 =
3.600
√637.490.000.000)
𝐸𝑂𝑄 =
3.600
𝐸𝑂𝑄 = 13.307 Kg
Berdasarkan data hasil perhitungan EOQ
diketahui bahwa kuantitas pesanan
bahan baku tepung kanji yang optimal
adalah sebesar 13.307 kg/pesan.
𝐸𝑂𝑄 =

Studi Lapangan

Studi Literatur
Kerangka
Pengumpulan Data
Analisa Data
EOQ
Peramalan
Analisa Data
EOQ
Total Biaya
Sistem Informasi
Kesimpulan

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL
Berikut ini adalah hasil penelitian yang
telah dilakukan:
1. Pengendalian persediaan bahan
baku aktual perusahaan
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•

Frekuensi pemesanan optimal

Perhitungan frekuensi pemesanan bahan
baku disajikan sebagai berikut
1. Total kebutuhan bahan baku (D)

455.350 Kg

2. Pembelian bahan baku
ekonomis (EOQ) 13.307 Kg

I=

I=

yang

𝐷
𝐸𝑂𝑄
455.350
13,307

= 34,21
= 34 Kali
Berdasarkan data hasil perhitungan
diketahui bahwa kuantitas pesanan
bahan baku tepung kanji yang optimal
adalah sebanyak 34 kali.
•

Total Biaya Persediaan
Total biaya persediaan merupakan jumlah
dari total biaya pemesanan dan total biaya
penyimpanan per tahunnya.
1. Total kebutuhan bahan baku (D)
455.350 Kg
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2. Pemesanan bahan baku yang

ekonomis (Q) 13.307 Kg
3. Biaya pesan sekali pesan (S) Rp
350.000
4. Biaya penyimpanan bahan baku per
liter (H) Rp 3.600
Hasil pengolahan data total biaya persediaan
perusahaan disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Total Biaya Persediaan Perusahaan
Tah
Biaya
Biaya
Total
un
Pemesa Penyimpa
Biaya
nan
nan
Persedia
an
2018 Rp
Rp
Rp
14.000.0 32.785.20 46.785.2
00
0
00
Penghitungan total biaya persediaan:

D
Q
TIC = ( S) + ( H)
Q
2
455.350
13.307
TIC = (
350.000) + (
3.600)
13.307
2

TIC = 11.900.000 + 23.950.800

TIC = Rp 35.850.800
Hasil pengolahan data perbandingan
total biaya persediaan perusahaan dengan
metode konvensional dan metode EOQ
disajikan pada Tabel 2. Dapat dilihat di tabel

bahwa biaya persediaan menggunakan
metode EOQ lebih rendah dibanding
biaya persediaan konvensional kebijakan
perusahaan.
Tabel 2 Total Biaya Persediaan Metode
EOQ
Keterangan
Kebijakan
Metode
Perusahaan
EOQ
Kebutuhan
455.350
455.350
Bahan
Baku/ Tahun
Kuantitas
7.000 Kg
13.307 Kg
Pemesanan
Frekuensi
40 Kali
34 Kali
Pemesanan
Total Biaya
Rp
Rp
Persediaan 46.785.200 35.850.800
Subtema: Sain dan Kesehatan

Peramalan Tahun 2019
Penerapan
peramalan
Single
Exponential Smoothing dan Single
Moving Average, didapatkan beberapa
nilai MAD. Adapapun nilai MAD yang
didapatkan adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Mean Absolute Deviation (MAD)

ES
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

MAD
7998
7472
7111
7050
7064
7169
7403
7741
8362

MA
2
3
4
5

MAD
8280
8659
8848
9208

Berdasakan kriteria diatas, hasil
peramalan permintaan menggunakan
metode Single Exponential Smoothing
dengan parameter α = 0,9 yang akan
digunakan
untuk
meramalakan
permintaan selama 12 bulan mendatang.
Hasil ramalan dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4 Hasil Peramalan Kebutuhan Kanji
Tahun 2019

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober

Kebutuhan Kanji
(Kg)
37078
32950
32590
36414
36648
38489
30353
38652
41051
41951
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Bulan
Nopember
Desember

Kebutuhan Kanji
(Kg)
41450
41530

2. Pengendalian Persediaan Bahan
Baku Menggunakan Metode EOQ
1. Biaya penyimpanan bahan baku per kg
(H) Rp 3600/pck
2. Total kebutuhan bahan baku (D)
455.350 Kg
3. Biaya pesan sekali pesan (S) Rp
350.000

= 34 Kali
•

Total Biaya Persediaan
Total biaya persediaan merupakan jumlah
dari total biaya pemesanan dan total biaya
penyimpanan per tahunnya.
1. Total kebutuhan bahan baku (D) 449.156
Kg
2. Pemesanan bahan baku yang ekonomis
(Q) 13.216 Kg
3. Biaya pesan sekali pesan (S) Rp 350.000
4. Biaya penyimpanan bahan baku per pck
(H) Rp 3.600
Penghitungan total biaya persediaan:

D
Q
TIC = ( S) + ( H)
Q
2

Maka besarnya pembelian bahan baku yang
ekonomis dapat diperhitungkan dengan
metode EOQ sebagai berikut :

√2 DS
H
√2 DS
𝐸𝑂𝑄 =
H
√2 (449.156)(350.000)
𝐸𝑂𝑄 =
3600
√ (898.312)(700.000)
𝐸𝑂𝑄 =
3.600
√628.818.400.000
𝐸𝑂𝑄 =
3.600
𝐸𝑂𝑄 =13.216 Kg
Berdasarkan data hasil perhitungan EOQ
diketahui bahwa kuantitas pesanan
bahan baku tepung kanji yang optimal
adalah sebesar 13.216 kg/pesan.
𝐸𝑂𝑄 =

•

Frekuensi pemesanan optimal

Perhitungan frekuensi pemesanan bahan
baku disajikan sebagai berikut:
1. Total kebutuhan bahan baku (D)

449.156 Kg

2. Pembelian bahan baku ekonomis (EOQ)
13.216 Kg
𝐷

I = 𝐸𝑂𝑄
449.156

I = 13.216
= 33.98

Subtema: Sain dan Kesehatan

449.156
13.216
TIC = (
350.000) + (
3.600)
13.216
2

TIC = 11.900.000 + 23.788.800

TIC = Rp 35.688.800
•

Menentukan Bahan Persediaan
Pengaman (Safety Stock)

SD=

√∑(𝑋−𝑋)2

SD=

√164.483.860
12

12

SD = 3.702 Kg
Dalam analisis penyimpangan ini
perusahaan menentukan seberapa besar
bahan baku yang digunakan sebagai
cadangan. Pada umumnya batas
toleransi yang digunakan adalah 5%.
Angka ini dapat diperoleh pada table Z
yang berarti nilai Z= 1,645.
Setelah diketahui standar deviasi maka
dapat dilakukan perhitungan persediaan
pengaman (safety stock) adalah sebagai
berikut :
Safety Stock (SS) = SD X Z
= 3702X1.645
=6.090 Kg
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•

Menentukan Reorder Point (Titik
Pemesanan Kembali)

Reorder point (ROP) adalah saat dimana
perusahaan
harus
melakukan
pemesanan bahan bakunya kembali,
sehingga penerimaan bahan baku datang
tepat waktu.
Tabel 5 Hasil Perhitungan ROP

Tah
un
201
9

Le
ad
Ti
me
3
Ha
ri

Rata-rata
pemakaia
n/hari (Kg)

Dl
(Kg
)

SS
(Kg
)

RO
P
(Kg)

1.600

4.8
00

6.0
90

10.8
90

Tabel diatas menunjukkan bahwa
PT.XYZ harus melakukan pemesanan
bahan baku kembali ketika stok bahan
sebanyak 10.890 Kg.
•

Penentuan Stok Maksimum

Luas warehouse 36 M2
Luas Palet 2.25 M2 dan 1 palet berisi
1.250 Kg tepung kanji
Kebijakan Perusahaan untuk stok tepung
kanji adalah 95% dari luas warehouse,
jadi luas yang bisa digunakan untuk
penyimpanan adalah 34 M2. Dengan
demikian warehouse berisi 11 palet yakni
berisi 18.750 Kg. Jadi stok maksimum
yang ada di warehouse yaitu 18.750 Kg
tepung kanji.

Subtema: Sain dan Kesehatan

3. Perancangan Sistem

1. Pembuatan stok tepung kanji di
Microsoft Excel
Gambar 2 menggambarkan stok
persediaan tepung kanji yang ada di
warehouse dimana divisi yang
berkaitan akan selalu memantau
ketersediaan tepung kanji. Data
sudah diperhitungkan menggunakan
metode EOQ, jadi divisi warehouse
sudah mengetahui minimum dan
maximum stock tepung kanji. Jika
tepung kanji kurang maka divisi
terkait menginformasikan ke divisi
purchasing untuk melakukan order.
Divisi warehouse harus selalu
memantau pengurangan tepung kanji
yang dilakukan oleh divisi produksi
maupun penambahan tepung kanji
yang dilakukan oleh divisi purchasing
agar sesuai dengan data dan kondisi
real yang dilakukan.
Gambar 3 menggambarkan stok
tepung kanji masuk yang diorder oleh
divisi purchasing, dimana divisi
purchasing harus menginput data
masuknya tepung kanji. Order yang
dilakukan sudah diperhitungkan
dengan metode EOQ, dimana divisi
purchasing sudah mengetahui kapan
dan dengan jumlah berapa harus
melakukan order setelah mendapat
informasi dari divisi warehouse
ataupun langsung dari data di
Microsoft excel
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Gambar 2. Tampilan Stok Tepung Kanji

Subtema: Sain dan Kesehatan

822

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Gambar 3. Tampilan Stok Masuk Tepung Kanji

Gambar 4. Tampilan Stok Keluar Tepung Kanji

Gambar diatas menggambarkan stok
tepung kanji yang keluar yang digunakan
oleh divisi produksi untuk melakukan
produksi, divisi produksi harus selalu
menginput data setiap melakukan
pengambiloan tepung kanji untuk
produksi.
Gambar 5 menggambarkan sistem
informasi yang terintegrasi dari divisi
purchasing- warehouse- produksi. Alur
sistem informasi tersebut adalah dengan
pembuatan akun dari setiap divisi,
kemudian dibuatkan folder persediaan
tepung kanji dari Microsoft excel yang
berbasis pada metode EOQ yang artinya
dalam folder tersebut sudah disetting
tentang jumlah safety stock, Reorder
Point, maximum stock, dll. Dimana folder
tersebut akan dishare oleh divisi

Subtema: Sain dan Kesehatan

purchasing kepada divisi warehouse dan
produksi melalui akun dari setiap divisi,
akun tersebut menggunakan google drive
dan nantinya dari setiap divisi bisa
melakukan editing atau input data sesuai
kebutuhan dari setiap divisi. Divisi
purchasing menginput data stok masuk
tepung kanji setiap hari, divisi produksi
menginput data stok keluar tepung kanji
yang telah digunakan untuk produksi
dalam satu hari, dan divisi warehouse
harus memantau persediaan tepung kanji
yang ada di warehouse. Jika di sistem
menginformasikan stok tepung kanji
kurang dan harus order, maka divisi
warehouse menginformasikan ke divisi
perchasing untuk melakukan order.
Sistem tersebut bisa dipantau oleh
setiap divisi terkait untuk mengurangi
kesalahan input data dari setiap divisi.
823

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Purchasing

Warehouse

Produksi

Google
Drive
• Menginput
stok tepung
kanji yang
masuk
setelah
order
• Sebagai
divisi yang
membagikan
folder
persediaan
tepung kanji

Google
Drive
• Memantau
persediaan
tepung
kanji yang
ada di
warehouse

Google
Drive
• Menginput
stok
tepung
kanji yang
keluar
setelah
diproduksi
di google
drive

Gambar 5. Rancangan Sistem Terintegrasi

SIMPULAN
1. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan untuk mengetahui analisis
perbandingan persediaan bahan baku
antara metode konvensional perusahaan
dengan Metode EOQ hasilnya adalah
Kebutuhan bahan baku adalah 455.350
Kg dan hasil perhitungan kebijakan
perusahaan adalah dengan melakukan
kuantitas pemesanan 7000 Kg/pesan
dengan 40 kali pemesanan dan total
biaya persediaan adalah Rp 46.785.200.
Berbeda
dengan
perhitungan
menggunakan metode EOQ yaitu
dengan melakukan kuantitas pemesanan
13.307 Kg/pesan dengan 34 kali
pemesanan dan total biaya persediaan
adalh Rp 35.850.800.
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2. Pengendalian Persediaan Bahan
Baku Menggunakan Metode EOQ
berdasarkan hasil peramalan tahun
2019 adalah dengan kebutuhan
bahan baku 449.156 Kg dengan
kuantitas
pemesanan
13.216
Kg/pesan
dan
melakukan
pemesanan sebanyak 34 kali dan
melakukan order ulang ketika stok
bahan sebanyak 10.890 Kg.
Perusahaan harus menyimpan bahan
persediaan pengaman sebanyak
6090 Kg dan stok maksimal tepung
kanji adalah 18.750 Kg, adapun total
biaya persediaan yang dikeluarkan
perusahaan adalah sebesar Rp
35.688.800.
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3. Hasil perancangan sistem pada
penelitian ini adalah dengan membuat
persediaan tepung kanji pada Microsoft
excel kemudian di bagikan kepada
bagian- bagian terkait (purchasingproduksi-warehouse)
dengan
menggunakan google drive pada
masing- masing akun setiap bagian yang
nantinya setiap divisi tersebut akan
memasukkan data yang berkenaan
dengan persediaan tepung kanji dan
nantinya bisa diketahui kegiatan dari
setiap divisi yang berhubungan dengan
persediaan tepung kanji.
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

MENGGALI TIPE ANNULUS SPORANGIUM TUMBUHAN PAKU DI
SURABAYA KOTA INDUSTRI UNTUK MEWUJUDKAN
KESEIMBANGAN EKOLOGI
Ngadiani1, Diah Karunia Binawati2, Vivin Andriyani3
Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya
Email: ngadiani@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Surabaya adalah kota industri merupakan habitat berbagai macam organisme, beberapa
diantaranya adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku sebagai komunitas tumbuhan dalam
keanekaragaman hayati memiliki fungsi ekologi yang penting di setiap Kota tak terkecuali kota
Surabaya. Tujuan penelitian adalah untuk (1) mengetahui keanekaragaman annulus pada
Sporangium tumbuhan paku (pteridophyta), (2) menentukan jenis annulus daritumbuhan paku yang
ditemukan di kota surabaya, (3) mengetahui paremeter lingkungan kota surabaya sebagai tempat
hidup tumbuhan paku . Penelitian dilakukan mulai Maret 2018 – Agustus 2018 di kota
Surabaya.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kulitatif dengan maksud untuk memperoleh informasi
mengenai keanekaragaman jenis annulus tumbuhan paku. Sampel didapat dari pemetakan wilayah
sebanyak 7 kecamatan sebagai stasiun penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode jelajah. Hasil yang diperoleh menunjukkan (1) keanekaragaman
annulus pada Sporangium tumbuhan paku hanya ada satu ragam yaitu dengan annulus terletak di
tepi yang seharusnya ada 3 jenis (2) menentukan jenis annulus tumbuhan paku yang ditemukan
di kota surabaya yaitu tipe cincin , (3) paremeter lingkungan kota surabaya sebagai tempat hidup
yang kurang sesuai. Manfaat penelitian adalah untuk menuju ekosistem yang sesuai dengan tempat
hidup tumbuhan dengan cara mengetahui tipe annulus tumbuhan paku yang dapat hidup di kota
Surabaya .
Kata kunci: tumbuhan paku, annulus dan kota Surabaya

ABSTRACT
Surabaya is an industrial city which is a habitat for various kinds of organisms, some of which are
ferns. The ferns as a plant community in biodiversity have important ecological functions in every city
including the city of Surabaya. The research objectives were to (1) determine the diversity of annulus
in sporangium ferns (pteridophyta), (2) determine the type of annulus from ferns found in the city of
Surabaya, (3) find out the environmental parameters of the city of Surabaya as a place to live ferns.
The study was conducted from March 2018 - August 2018 in the city of Surabaya. This type of
research is descriptive qualitative with the intention of obtaining information on the diversity of types
of annulus ferns. Samples were obtained from the mapping of areas of 7 sub-districts as research
stations. The method used in this research is roaming method. The results obtained show (1) the
diversity of annulus in Sporangium ferns there is only one variety, with the annulus located on the
edge that there should be 3 types (2) determining the type of annulus ferns found in the city of
Surabaya, namely the ring type, (3) environmental parameters Surabaya city as a place of life that is
not suitable. The benefit of the research is to go to an ecosystem that is in accordance with the living
place of plants by knowing the type of annulus of ferns that can live in the city of Surabaya.
Key words: Fern, annulus , Surabaya as a city
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PENDAHULUAN
Indonesia dikenal sebagai salah
satu megadiversitas dunia karena
memiliki banyak flora. Keanekaragaman
tumbuhan yang dimiliki Indonesia
menduduki peringkat lima besar di dunia,
yaitu memiliki lebih dari 38.000 jenis
tumbuhan (55% endemik) [1]. Keragaman
jenis flora di alam yang beranekaragaman
menimbulkan kesadaran manusia untuk
menyederhanakan obyek studi melalui
klasifikasi, identifikasi, dan pemberian
nama yang tepat untuk setiap kelompok
tumbuhan
dengan
memanfaatkan
karakter yang terdapat pada setiap
tumbuhan, dan menggolongkan kedalam
kelompok-kelompok tertentu [4].
Berdasarkan
laporan
IUCN,
tumbuhan paku mempunyai resiko
kepunahan sebesar 52% [5] dan
beberapa spesies sudah terancam
punah. Pembukaan daerah hutan dapat
menyebabkan tumbuhan paku [6]
semakin berkurang. Beberapa spesies
tumbuhan paku akan mengalami
kepunahan jika hal tersebut terus
dibiarkan dan tidak ada pencegahan [7].
Penelitian tentang komposisi,
keanekaragaman
dan
distribusi
tumbuhan paku di Kota Surabaya telah
dilakukan oleh Ngadiani dkk , diketahui
terdapat 13 jenis. Penelitian lain yang
juga pernah dilakukan adalah di
Mangrove Muara Sungai Peniti
Kecamatan
Segedong
Kabupaten
Pontianak diketahui bahwa jenis
tumbuhan paku yang ditemukan
berjumlah 11 jenis yaitu Acrostichum
aureum,
Acrostichum
speciosum,
NNpiloselloides,
Elaphoglossum
callifolium,
Lygodium
flexuosum,
Lygodium
scandens,
Nephrolepis
biserrata, Nephrolepis falcata dan
Stenochlaena palustris [4]. Disamping
kedua tersebut terdahulu juga pernah
Subtema: Sain dan Kesehatan

dilakun oleh Amalia dan Ngadiani di
Hutan mangrove Surabaya dengan
menemukan 3 jenis tumbuhan paku.
Namun penelitian yang membahas
tentang tipe annulus pada sporangium
tumbuhan pakun di Kota Surabaya belum
pernah didokumentasi. Oleh karena itu
penelitian tentang menggali tipe annulus
pada sporangium
paku-pakuan
(Pteridophyta) [3] di Surabaya sebagai
kota industry untuk mewujudkan
keseimbangan ekologi perlu dilakukan [2].
METODE
Rancangan Penelitian atau
Percobaan
Ditinjau dari jenis datanya
penelitian yang digunakan berupa
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami subjek penelitian secara
holistik, dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode
ilmiah [9].
Jenis
penelitian
deskriptif
kualitatif yang digunakan pada penelitan
ini dimaksudkan untuk memperoleh
informasi mengenai keanekaragaman
jenis annulus pada sporangium
tumbuhan paku-pakuan (Pteridophyta) di
surabaya. Jenis tumbuhan paku yang
didapatkan di lapangan diidentifikasi di
Laboratorium
Biologi
Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Pengambilan sampel tumbuhan
paku dilakukan dengan metode jelajah
(Cruise Method) yaitu dengan observasi
langsung dan menjelajahi setiap titik
lokasi yang dapat mewakili tipe-tipe
ekosistem ataupun vegetasi di kawasan
yang diteliti [8]. Pengambilan sampel
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berdasarkan 3 titik stasiun penelitian
yang mewakili vegetasi Kota Surabaya
yakni stasiun 1 Surabaya Selatan, 2
Surabaya Barat, dan 3 adalah Surabaya.
Keadaan Umum Kota Surabaya
Surabaya adalah ibu kota
Propinsi Jawa Timur yang dikenal
sebagai Kota Pahlawan. Letak 07 derajat
9 menit - 07 derajat 21 menit LS (Lintang
Selatan) dan 112 derajat 36 menit - 112
derajat 54 menit BT (Bujur Timur).
Ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan
air laut (dataran rendah), kecuali di bagian
selatan terdapat dua bukit landai di
daerah Lidah & Gayungan dengan
ketinggian 25-50 meter di atas
permukaan air laut. Batas wilayah
sebelah utara selat madura, sebelah timur
selat madura, sebelah barat kabupaten
gresik, sebelah selatan kabupaten
sidoarjo. Luas wilayah 33.306,30 Ha.
Jumlah
kecamatan
31.
Jumlah
desa/kelurahan 160. Kelembapan udara
rata-rata minimum 50% dan maksimum
92%. Tekanan udara rata-rata minimum
1942,3 Mbs dan maksimum 1012,5 Mbs.
Temperatur rata-rata minimum 23,6 °C
dan maksimum 33,8 °C. Musim kemarau
Mei – Oktober. Musim hujan Nopember –
April. Curah hujan rata-rata 165,3 mm,
curah hujan diatas 200 mm terjadi pada
bulan Januari sampai dengan Maret dan
Nopember sampai dengan Desember.
Kecepatan angin rata-rata 6,4 Knot dan
maksimum 20,3 Knot. Penguapan panci
terbuka rata-rata 143,2. Struktur tanah
terdiri atas tanah aluvial, hasil endapan
sungai dan pantai, di bagian barat
terdapat perbukitan yang mengandung
kapur tinggi. Topografi 80% dataran
rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan < 3
% 20% perbukitan dengan gelombang
rendah, ketinggian < 30 m dan kemiringan
5-15% [11].
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Pengukuran Parameter Kota Surabaya
Pengukuran
parameter
lingkungan Pengukuran parameter
kondisi lingkungan ekosistem Kota
Surabaya meliputi pengambilan data
seperti data suhu, intensitas cahaya,
kecepatan angin dan kelembapan.
Pengukuran suhu dan kelembapan serta
kecepatan angin digunakan alat yang
berupa thermometer dan hygrometer
digital. Pengukuran intensitas cahaya
digunakan alat lux meter. Pengukuran
paramater lingkungan ini dilakukan pada
seluruh stasiun yang ada di lokasi
penelitian.
Pengambilan Sampel
Pengambilan
sampel
berdasarkan 3 titik stasiun penelitian
yang mewakili vegetasi Kota Surabaya
stasiun 1 Surabaya Selatan, 2 Surabaya
Barat, 3 Surabaya Utara.
Teknik pengambilan sampel
tumbuhan paku dilakukan dengan
menggunakan plot×10m sebanyak 3
plot. Pengamatan dilakukan pada
seluruh jenis paku-pakuan yang berada
di dalam plot pengamatan.
Penelusuran dilakukan pada
setiap garis jelajah yang di mulai dari tepi
jalan raya dilanjutkan memasuki wilayah
dengan menelusuri dan membelah
lokasi. Jarak setiap garis jelajah
ditentukan berdasarkan kondisi vegetasi
di dalam area dan batas pandang sejauh
mana tumbuhan dapat diamati. Setiap
jenis paku yang ditemukan difoto
kemudian diambil dan diberi etiket
gantung yang berisi keterangan
mengenai lokasi, tanggal eksplorasi,
jenis paku, nama daerah, habitat tempat
tumbuh, dan karakteristik lain yang
ditemui untuk diidentifikasi lebih lanjut.
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Tabel 1. Nama dan Tipe Tumbuhan
Tipe
No
Nama Tumbuhan
Anulus
1

Drymoglosum, sp

Cincin

2

Polypodium ,sp

Cincin

3

Marcilea crenata

Cincin

4

Pteris , sp

Cincin

5

Platycerium superbum

Cincin

6

Asplenidum nidus

Cincin

7

Polopodium sp

Cincin

8

Nephrolepis, sp

Cincin

9

Davallia denticulata

Cincin

10 Platycerum sp

Cincin

11 Plagiogyria glauca

Cincin

12 Lepisorus thunbergianus

Cincin

13 Nephrolepis.sp

Cincin

14 Polipodium sp

Cincin

15 Pteris sp

Cincin

16 Acrostichum aerum

Cincin

17 Acrostichum speciosum
Pityrogramma
18 calomelanos

Cincin
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HASIL
1. Keanekaragaman
annulus pada
Sporangium
tumbuhan
paku
(pteridophyta) di wilayah Surabaya
terkategori rendah karena hanya ada
satu ragam yaitu dengan annulus yang
berbentuk cincin yang seharusnya ada
3 jenis yaitu bentuk ring atau bentuk
cincin dan yang kedua adalah bentuk
sabuk tengah dan sabuk ujung

Cincin

Identifikasi Tumbuhan
Identifikasi dilakukan dengan
melihat karakter morfologi tumbuhan
paku yang meliputi bagian akar, batang,
daun dan spora. Apabila pada suatu jenis
tumbuhan paku telah ditemukan spora,
maka identifikasi selanjutnya dilakukan
pengamatan pada karakter annulus pada
vegetative yang ada.
Pembuatan Kunci iIdentifikasi

Kunci determinasi dibuat dengan
cara menyusun ciri-ciri tumbuhan menjadi
setiap kata yang terdiri atas dua baris
penuntun yang berisi ciri-ciri yang
berlawanan satu sama lain. Setiap kata
diberi nomor penuntun yang ditandai
dengan huruf [9].
Hasil pengamatan terhadap
annulus kemudian dilakukan identifikasi
untuk menentukan tipe tipe nya. Jika tipe
yang ditemukan beragam sesuai deangan
varian yang ada maka dapat dikatakan
keadaan annulus beragam. Ini dapat
dinyatakan bahwa ekologi dikatakan
seimbang. Ekologi seimbang jika:factor
fisik memenuhi, terjadi interaksi tanaman
dan unsur hara, terjadi pemasukan dan
pengeluaran energy dan tampak ada
keanekaragaman hewan dan tumbuhan
[7] .

Gambar 1. Annulus [12]
Syarat untuk mewujudkan
ekologi
seimbang
harus
memperhatikan (1)Faktor fisik alami,
(2)Interaksi tanaman dan unsur
hara,(3)Pemasukan dan pengeluaran
energi, (4)Keanekaragaman hewan
dan tumbuhan.
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Keanekaragaman
tumbuhan
dalam hal ini tipe annulus, merupakan
salah satu parameter keragaman
tumbuhan guna mewujudkan Ekologi
seimbang ,. Untuk mewujudkan ekologi
seimbang seharusnya ditemukan
setidaknya ada 3 jenis. Karena pada
penelitian ini hanya ditemuka satu tipe
saja maka dapat dinyatakan bahwa .
Keanekaragaman
tipe annulus
dinyatakan rendah karena faktor
lingkungan dan kurangnya media
tumbuh tumbuhan paku. Di kota
Surabaya hanya tersedia 5 habitat
tumbuhan paku yakni teresterial
terbuka dan teresterial terlindung
sedangkan habitat tumbuhan paku
adalah permukaan tanah (terestrial),
bebatuan, daerah rawa, tepi sungai,
aquatic, dan menempel pada pohon
(epifit). Namun tidak dijumpai
bongkahan batang untuk memancing
melekatnya spora [2].
Hal ini disebabkan oleh faktor
lingkungan kota surabaya sebagai
tempat hidup tumbuhan paku
(pteridophyta) yang kurang sesuai
sebagai tempat hidup tumbuhan paku
diantaranya adalah habitat yang
terbatas, suhu yang kurang sesuai
dengan yang dibutuhkan oleh
tumbuhan
paku,
kelembaban,
intensitas cahaya dan kecepatan angin.
Penelitian lain yang pernah
dilakukan adalah tentang keragaman
jenis tumbuhan paku di hutan
mangrove Wonorejo dikatakan rendah.
Hanya terdapat 3 jenis yaitu
Acrostichum aureum, Acrostichum
speciosum,
dan
Pytirogramma
calomelanos [7].
Keanekaragaman rendah karena
faktor lingkungan dan kurangnya media
tumbuh tumbuhan paku. Parameter
lingkungan yang dimaksut antara lain:
suhu, kelembapan, intensitas cahaya,
Subtema: Sain dan Kesehatan

kecepatan angin, dan tekstur tanah.
Faktor lingkungan hutang mangrove
tidak sesuai dengan kebutuhan
tumbuhan paku karena cenderung
lebih tingggi. Habitat tumbuhan paku di
mangrove Wonorejo hanya tersedia 2
habitat tumbuhan paku yakni teresterial
terbuka dan teresterial terlindung
sedangkan habitat tumbuhan paku
yang dibutuhkan ada 6 yakni
permukaan
tanah
(terestrial),
bebatuan, daerah rawa, tepi sungai,
aquatic, dan menempel pada pohon
(epifit).
Berdasarkan
penelitian
ditemukan 3 jenis tumbuhan paku dari
famili Pteridaceae di mangrove
Wonorejo Surabaya. Tumbuhan paku
yang ditemukan berjumlah 3 jenis yaitu
Acrostichum aureum, Acrostichum
speciosum
dan
Pityrogramma
calomelanos.
2. Dari tipe ring yang ditemukan terdapat
3 varian yaitu tipe amat tebal ,tebal ,
tipis dan sedang . Tebal tipis annulus
amat menentukan daya tahan hidup
suatu jenis. Pada annulus tipe tipis
tidak dijumapai hidup di daerah yang
bahaya missal ombak besar . Pada
annulus tipe tebal banyak dijumpai di
beberapa kondisi lingkungan. Namun
pada tipe tipis tidak dijumpai di
lingkungan yang tidak kondusif. Di
mangrove wonorejo hanya ditemukan 1
jenis annuluss saja karena keadaan
lingkungan yang tidak cocok untuk
pertumbuhannya.
Menurut
[10]
Tumbuhan paku biasanya ditemui di
bawah penutupan tajuk pohon yang
rapat. Suhu optimal untuk pertumbuhan
paku adalah 21°C -27°C, sedangkan
suhu di Kota Surabaya 31°C-34°C.
Perbedaan suhu ini menyebabkan
kurangnya keanekaragaman jenis
annulus tumbuhan paku di kota
Surabaya karena seagian besar
830

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

tumbuhan paku hidup di daerah tropika
basah.
3. Paremeter lingkungan kota surabaya
sebagai tempat hidup tumbuhan paku
(pteridophyta) yang kurang sesuai
sebagai tempat hidup tumbuhan paku
diantaranya adalah habitat, suhu,
kelembaban, intensitas cahaya dan
kecepatan angina.
Aspek
yang
Mempengaruhi
Perkembangan Paku (Pteridophyta)
Faktor Biotik yang mempengaruhi
pertumbuhan paku adalah menyangkut
masalah kompetisi antara tumbuhan paku
itu sendiri. Baik untuk mendapatkan
makanan maupun untuk tempat hidupnya.
Faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi
tumbuhan paku adalah sebagai berikut:
1. Temperatur
Di daerah tropis biasanya tumbuhan
paku ditemui di bawah penutupan
tajuk pohon yang rapat. Tumbuhan
paku menyukai temperatur sejuk dan
kelembaban yang tinggi untuk
pertumbuhannya.Tumbuhan paku yan
g tumbuh di daerah tropis pada
umumnya menghendaki kisaran 2127oC untuk pertumbuhannya. Dengan
keadaan temperatur yang sesuai
menyebabkan banyak jenis tumbuhan
paku yang hidup di kawasan hutan
tropis.
2. Kelembaban
Kelembaban adalah salah satu faktor
pembatas dalam pertumbuhan paku.
Tanpa adanya
kelembaban udara yang
tinggi,
umumnya tumbuhan paku tumbuh
tidak sehat. Tingkat kelembaban 30%
ialah persentase terendah yang masih
dapat ditoleransi oleh paku untuk
pertumbuhannya. Kelembaban relatif
yang baik bagi pertumbuhan

Subtema: Sain dan Kesehatan

tumbuhan paku pada umumnya
berkisar antara 60-80 %. Kelembapan
di surabaya hanya berkisar 60-70%
kedaan inilah yang menyebabkan
hanya ditemukan 1 jenis tumbuhan
paku di mangrove tersebut. Tumbuhan
paku umumnya hidup ditempat yang
memiliki intensitas cahaya yang cukup
ditempat yang ternaungi dan tidak
terpapar sinar matahari yang
berlebihan. Intensitas cahaya yang
baik bagi pertumbuhan paku berkisar
antara 200-600 f.c (foot-candles).
Berdasarkan hasil pengamatan maka
intensitas cahaya di Kota Surabaya
dikatakan tinggi.
3. Intensitas Cahaya
Tumbuhan paku tumbuh baik pada
kondisi yang ternaungi. Intensitas
cahaya yang baik bagi pertumbuhan
paku berkisar antara 200-600f.c (footcandles). Tumbuhan Paku pada
stadia dewasa membutuhkan cahaya
yang
lebih
banyak
dibandingkan tumbuhan paku pada
stadia
yang
lebih
muda.
Kondisi naungan yang rapat kurang
cocok bagi pertumbuhan paku.
Kondisi ini dapat menyebabkan frond
memanjang dan kurus, memperlambat
siklus produksinya, serta cenderung
menguning dan mati lebih cepat.
Paku yang tumbuh
pada intensitas
cahaya rendah namun cukup biasanya
berukuran besar dan tumbuh subur.
Pada
kondisi
cahaya
tinggi,
frond tumbuhan paku menjadi lebih
keras, lebih tebal, lebih banyak
memproduksi sori, serta menjadi lebih
toleran
terhadap
perubahan
lingkungan.
Sedangkan tumbuhan
paku yang kelebihan cahaya biasanya
berukuran lebih kecil, kurang subur,
daunnya hijau menguning serta bagian
tepi daunnya berwarna cokelat. terlalu
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tinggi dibandingkan tempat hidup
tumbuhan paku yang semestinya
yakni 2200-7700 lux.
SIMPULAN
Keanekaragaman annulus pada
Sporangium
tumbuhan
paku
(pteridophyta) di wilayah Surabaya
hanya ada satu ragam yaitu dengan
annulus berbentuk ring atau cincin .
Untuk mewujudkan ekologi seimbang
seharusnya ada 3 jenis yaitu tipe cincin,
sabuk tengah dan sabuk ujung.
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Abstrak
Tanah longsor (landislide) adalah bentuk erosi atau pemindahan masa tanah yang
pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi jika di penuhi oleh tiga keadaan, yaitu: 1) adanya
lereng yang cukup curam, 2) terdapat bidang gelincir yang kedap air dibawah permukaan tanah, dan
yang ke 3) terdapat cukup air dalam tanah diatas lapisan kedap (bidang gelincir) sehingga tanah
jenuh air. Desa Penanggungan merupakan salah satu dari desa yang ada di Kecamatan Trawas
Kabupaten Mojokerto yang tergolong rawan longsor. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
menganalisis kawasan rawan longsor dengan menggunakan analisis granulometri tanah. Metode
analisis yang digunakan analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan penilaian granulometri tanah untuk
kajian kelerengan di kawasan rawan longsor Desa Penanggungan. Berdasarkan hasil penelitian
bahwa kawasan Desa Penanggungan secara morfologi bentukan lahannya bergelombang bahkan
dibeberapa titik sangat curam. Berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan analisis granulometri
tanah dengan metode USLE didapatkan bahwa kisaran kehilangan tanah yang diperkirakan yakni
sebesar 0,98784 kg/m2/tahun. Maka besar laju erosi di lereng Desa Penanggungan jauh lebih besar
dari batas yang diterima.
Kata kunci: Desa Penanggungan, Granulometri Tanah, Longsor.

Abstract
Landslides are a form of erosion or displacement of the soil which transports or
removes the soil if it is fulfilled by three conditions, namely: 1) the existence of a fairly steep
slope, 2) there is a watertight slope under the surface of the soil, and to 3) there is enough
water in the soil above the impermeable layer (slip plane) so that the soil is saturated with
water. Penanggungan Village is one of the villages in Trawas Subdistrict, Mojokerto Regency
which is classified as prone to landslides. The purpose of this study was to analyze landslideprone areas using soil granulometry analysis.The analytical method used is quantitative
descriptive analysis based on soil granulometry assessment for slope studies in landslide
prone areas of Penanggungan Village. Based on the results of the research that the
Penanggungan Village area is morphologically shaped, the land is undulating even in some
very steep spots. Based on the results of field measurements and soil granulometry analysis
using the USLE method, it was found that the estimated range of soil loss was 0.98784
kg/m2/year. So the rate of erosion on the slopes of Penanggungan Village is far greater than
the acceptable limit.
Keywords: Landslide, Penanggungan Village, Soil Granulometry.
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PENDAHULUAN
Tanah longsor (landslide) adalah
bentuk erosi atau pemindahan masa
tanah yang pengangkutan atau
pemindahan tanahnya terjadi jika di
penuhi oleh tiga keadaan, yaitu: 1)
adanya lereng yang cukup curam, 2)
terdapat bidang gelincir yang kedap air
dibawah permukaan tanah, dan yang ke
3) terdapat cukup air dalam tanah diatas
lapisan kedap (bidang gelincir) sehingga
tanah jenuh air [1]. Proses terjadinya
tanah longsor (landslide) diawali oleh air
yang meresap kedalam tanah akan
membuat bobot tanah semakin berat [2].
Jika air tersebut menembus sampai tanah
kedap air yang berperan sebagai bidang
gelincir, maka tanah menjadi licin
sehingga tanah hasil pelapukan yang
diatasnya akan bergerak mengikuti lereng
dan keluar dari lereng [3], [4].
Desa Penanggungan merupakan
salah satu dari desa yang ada di
Kecamatan
Trawas
Kabupaten
Mojokerto, yang memiliki 4 (empat)
dusun, yaitu Sendang, Kemendung,
Ngembes, dan Penanggungan. Kawasan
Desa Penanggungan secara morfologi
bentukan
lahannya
bergelombang
bahkan dibeberapa titik sangat curam,
oleh karena itu diperlukan kajian tentang
kawasan rawan longsor di Desa
Penanggungan dengan menggunakan
analisis granulometri tanah.

Penanggungan yang memiliki potensi
awal risiko bencana longsor.
Metode Pengumpulan Data
Metode
pengumpulan
data
merupakan salah satu prosedur untuk
mendapatkan kondisi riil pada suatu
penelitian. Pada tahap pengumpulan data
dilakukan
pemahaman
terhadap
karakteristik dari variabel–variabel yang
akan diamati pada wilayah studi.
Metode pengumpulan data ditinjau dari
sumber data yang akan diamati, yaitu:
1. Survei Data Primer
Survei data primer merupakan survei
yang dilakukan dengan turun
langsung ke lapangan atau obyek
studi. Dalam pengumpulan data
primer dilakukan dengan dua cara
pendekatan :
a. Pengukuran Lapangan dengan
Analisis Granulometri Tanah
Granulometri Tanah sebagai
metode
pengambilan
data
dengan
beberapa
teknis
penilaian yang mengacu pada
variabel penelitian.
b. Observasi
Pengamatan
dengan
menggunakan indera penglihatan
yang
tidak
mengajukan
pertanyaan–pertanyaan.
c. Wawancara
Wawancara dilakukan sebagai
kegiatan untuk mendapatkan
bahan informasi yang berfungsi
untuk membahas permasalahan
penelitian dengan tetap mengacu
pedoman arah penelitian.

METODE
Unit Analisis
Unit analisis dalam penelitian ini
adalah 4 (empat) dusun di Desa
Variabel dan Teknik Analisis
Variabel dalam penelitian disajikan pada Tabel 1:

Tabel 1. Variabel Penelitian
Tujuan
Menganalisis Kondisi Tanah
Kawasan Subtema: Sain dan Kesehatan

Sub Variabel
Erosivitas Hujan
Erodibilitas Tanah

-

Sumber

Teknik Analisis

Pengukuran
Lapangan

-

Deskriptif
Kuantitatif,
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Tujuan

Sub Variabel

Rawan Longsor Desa Penanggungan
-

Panjang dan
Kemiringan Lereng
Pengelolaan
Pertanaman
Pengendalian Erosi
secara Mekanis

Sumber
-

Observasi
Wawancara

Teknik Analisis
dan
Eksploratif.

Sumber: Hasil kompilasi, 2018

HASIL
Desa Penanggungan (Wilayah Studi)
a. Keadaan Geografis
Letak
geografis
Desa
Penanggungan terletak di Kecamatan
Trawas Kabupaten Mojokerto Desa
Penanggungan memiliki luas Desa 474
Ha. Desa Penanggungan merupakan
salah satu dari desa yang ada
dikecamatan Trawas Mojokerto, yang
memiliki beberapa dusun, yaitu Sendang,
Kemendung,
Ngembes,
dan
Penanggungan. Desa penanggungan
memiliki jumlah 10 RW dan 22 RT. Desa
Penanggungan mempunyai batas wilayah
desa, sebagai berikut:
Sebelah utara : Desa Kedungudi
Sebelah selatan: Desa Selotapak
Sebelah timur : Desa Duyung
Sebelah barat : Desa Jati Jejer
b. Klimatologi
Desa Penanggungan beriklim
tropis terdiri dari 2 musim yaitu musim
penghujan dan musim kemarau. Desa
Penanggungan masih termasuk dalam

Kecamatan Trawas sehingga hari hujan
yang ada di Desa Penanggungan
memiliki hari hujan 86 hari. Hujan sering
terjadi pada bulan Desember yaitu
sebanyak 19 hari sedangkan curah hujan
terendah terjadi pada bulan Juli, Agustus,
September, dan Oktober. Banyaknya
curah hujan di Desa Penanggunan ini
adalah 2000 cm, dengan suhu udara rata
– rata sebesar 24/34∘C.
c. Penggunaan Lahan
Desa Penanggungan merupakan
daerah yang sangat potensi di sektor
pertanian,
dikarenakan
daerah
pegunungan
sehingga
lahan
pertaniannya sangat subur. Apalagi
wilayah tersebut terkenal dengan curah
hujan yang cukup tinggi. Namun
beberapa tahun terakhir kondisi lahan
sudah banyak yang mulai beralih fungsi
dari lahan pertanian menjadi tempat
rekreasi dan penginapan/villa. Sehingga
mempengaruhi hasil produksi pertanian
yang cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2. Penggunaan Lahan dan Luas Lahan (Ha)
Penggunaan Lahan
Luas (Ha)
Hutan
75.14
Perkebunan
613.26
Permukiman
42.75
Sawah
61.39
Pertanian Tanah Kering Semusim
5097.91
Jumlah
363.48

Subtema: Sain dan Kesehatan
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d. Karakteristik Kependudukan
Desa penanggungan memiliki
jumlah penduduk sebanyak 2661 jiwa
dengan jumlah rumah tangga 786 jiwa.
Menurut jenis kelamin jumlah penduduk
Desa Penanggungan jenis kelamin lakilaki sebanyak 1341 jiwa, dan jenis
kelamin perempuan sebanyak 1320 jiwa.
Sedangkan jumlah penduduk menurut
agama yang dianut, jumlah penduduk
yang beragama islam sebanyak 2654
orang, dan beragama Kristen protestan 7
orang.

e. Aspek Sosial Ekonomi
Masyarakat Desa Penanggungan
mayoritas pendapatan utamanya adalah
sebagai petani jagung dan padi. Dan dari
keduanya, padi dan jagung memiliki
penghasilan besar karena jagung masa
panennya 1 tahun dua kali, dan begitu
juga dengan padi di Desa Penanggungan
berjumlah sebanyak 385. untuk mata
pencaharian masyarakat yang ada di
Desa Penanggungan dapat dilihat pada
Tabel 3.

Sumber: Data Monografi Desa Penanggungan Tahun 2014

Gambar 1. Peta Guna Lahan Desa Penanggungan

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan
Jenis Pekerjaan
Jumlah Penduduk
PNS
27
TNI
2
Swasta
207
Wiraswasta
100
Tani
385
Pertukangan
109
Buruh Tani
366
Pensiunan
5
Subtema: Sain dan Kesehatan
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Jenis Pekerjaan
Nelayan
Pemulung
Jasa
f.

Jumlah Penduduk
0
0
0

Hasil Pengukuran Granulometri
Tanah Desa Penanggungan
Untuk memprediksi erosi yang
terjadi di Desa Penanggungan,
Kecamatan Trawas, Mojokertoi ini
A
R
K
LS
C
D

digunakan rumus yang dikemukakan oleh
Wischmeier dan Smith (1965) yang
mengemukakan persamaan yang disebut
Persamaan Umum Kehilangan Tanah
USLE (Universal Soil Lose Equation)
sebagai berikut:
A = 0,224 x R x K x LS x C x P
= Kisaran kehilangan tanah yang diramalkan
= Faktor erosivitas hujan dan aliran permukaan
= Faktor erodibilitas tanah , yakni kehilangan tanah per unit indeks
= erosivitas hujan dari tanah terbuka dengan kelerengan 20% dan
panjang 100 meter
= Faktor panjang dan kemiringan lereng
= Faktor pengelolaan pertanaman
= Faktor pengendalian erosi secara mekanis

Faktor R dalam rumus di atas, dicari
dengan Rumus Bols (1978) yang telah
melakukan penelitian di Indonesia untuk
menghitung intensitas maksimum hujan
30 menit [5], [6]. Caranya adalah dengan
menghubungkan antara:

1. Curah hujan bulanan (r) dalam
Cm
2. Jumlah hari hujan bulan (d)
3. Curah hujan maksimum selama
24 jam pada bulan tersebut (m)
dalam cm

Langkah I
Rumus Bols adalah sebagai berikut:
EI30 = 6,119 x r1,21 x d-0,47 x m0,53
Berdasarkan pada data curah hujan di Kecamatan Trawas diperoleh (r=440),
(d=16), dan (m=27,5). Dimasukkan dalam rumus:
EI30 = 6,119 4401,21 16-0,47 27,5,53
EI30 = 6,119 (4401,21) (16-0,47) (27,5,53)
EI30 = 6,119 469,175 0,175 3,882
EI30 = 196,077 mm3
EI30 = 19,60 Cm/jam
Jadi, EI30 atau R sama dengan 19,60 Cm/jam.

Langkah II
Mencari faktor K. Faktor K adalah
erodibilitas tanah, yaitu rasio kandungan
pasir dan debu terhadap kandungan liat
Subtema: Sain dan Kesehatan

sebagai indeks erodibilitas suatu tanah.
Hasil penelitian di Desa Penanggungan,
Kecamatan Trawas, Mojokerto melalui
analisis granulometri tanah diperoleh
kandungan: pasir= 18,75 %, debu= 12,5
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%, dan liat= 68,75 %. Dimasukkan dalam
Rumus:
% pasir  %debu
K=
%liat
18,75% + 12,5%
𝐾=
68,75
𝐾 = 0,45
Langkah III
Mencari faktor LS. Faktor LS adalah panjang lereng dan kecuraman lereng
digunakan nilai faktor LS.
KELERENGAN
PANJANG LERENG
%
15
25
50
75
100
150
200
0,5
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
1
0,10
0,12
0,15
0,17
0,18
0,21
0,23
2
0,16
0,19
0,23
0,26
0,29
0,32
0,35
3
0,23
0,27
0,33
0,37
0,41
0,46
0,50
4
0,30
0,37
0,48
0,57
0,64
0,75
0,84
5
0,37
0,48
0,68
0,84
0,96
1,18
1,36
6
0,47
0,60
0,86
1,05
1,21
1,48
1,71
8
0,69
0,89
0,126
1,55
1,79
2,19
2,53
10
0,96
1,24
1,75
2,15
2,48
3,04
3,05
12
1,27
1,64
2,32
2,84
3,28
4,02
4,64
14
1,62
2,09
2,96
3,63
4,19
5,13
5,92
16
2,02
2,60
3,68
4,52
5,21
6,38
7,37
18
2,46
3,17
4,48
5,50
6,34
7,77
8,97
20
2,94
3,79
5,36
6,58
7,58
9,29
10,7
Dari tabel tersebut dapat ditentukan LSnya, atas dasar panjang lereng horizontal
ke arah bawah pada demoplot di Desa
Penanggungan, Kecamatan Trawas,
Mojokerto sepanjang 98,65 meter,
sedangkan kemiringan lereng hasil
pengukuran rata-rata 20%, maka dari
hasil tersebut diperoleh:
1. Panjang lereng= 98,65 meter.
Panjang lereng tersebut terletak
di antara Panjang Lereng (m) 75
dan 100.
2. Kemiringan lereng diketahui
sebesar 20%.

3. Maka interpolasinya:
( 100−98,65 )
LS = 7,58 7,58−6,58
1,35

LS = 7,58 1
LS = 7,58 − 1,35
LS = 6,23
Langkah IV
Faktor C digunakan nilai faktor C.
Dari tabel tersebut dapat ditentukan Cnya atas dasar tanaman yang diusahakan
di daerah Desa Penanggungan,
Kecamatan Trawas, Mojokerto.

Jenis Pengolahan Pertanaman

Nilai C Tahunan

Tanah terbuka

1

Hutan atau semak belukar

0,001
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Savana dan prairie dalam kondisi baik

0,01

Savana dan prairie yang rusak untuk gembalaan

0,1

Tanaman penutup yang perkembangannya lambat

0,3-0,8

Tanaman penutup yang perkembangannya cepat

0,01-0,1

Jagung, sorgum, millet

0,4-0,9

Padi dengan pemupukan intensif

0,1-0,2

Kapas, tembakau

0,5-0,7

Kacang tanah

0,4-0,8

Ketela pohon, ketela rambat, kentang, kubis

0,2- 0,8

Kelapa sawit, kopi, coklat

0,1-0,3

Dari pengamatan lapangan yang
dilakukan, 5 meter ke arah kanan dan 5
meter ke arah kiri, dapat kami simpulkan
bahwa lahan di daerah tersebut memiliki
Hutan atau semak belukar. Menurut tabel
dari Roose, nilai C untuk jenis pengolahan
pertanaman seperti itu adalah 0,001.
Maka:
C = (0,2 + 0,8 )/2 = 0, 5

Langkah V
Mencari faktor P. Faktor P,
digunakan nilai faktor P dari Roose
(1977). Karena di daerah ini belum ada
usaha pengendalian erosi, maka dari
tabel Roose diperoleh nilai faktor P=1.

Macam Praktek Pengendalian Erosi

Nilai Faktor P

Tanpa tindakan pengendalian

1,00

Contouring

0,10-0,20

Contour strip cropping (lebar 2 - 4 m)

0,10-0,30

Pemakaian mulsa jerami (6 ton/ha)

0,01

Padang rumput

0,10-0,50

Strip cropping dengan clotalria lebar 1 m

0,64

Pemakaian mulsa jemari 4 - 6 ton/ha

0,06-0,20

Pemakaian mulsa kacang tanah 4 - 6 ton/ha

0,20-0,40

Dapat
disimpulkan
bahwa
kehilangan tanah di lereng Desa
Subtema: Sain dan Kesehatan

Penanggungan menurut rumus USLE
adalah sebagai berikut:
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A = 0.224 x R x K x LS x C x P
= 0,224 x 19,60 x 0,45 x 0, 5 x
1,00
= 0,98784 kg/m2/tahun
Jadi, kisaran kehilangan tanah
yang diperkirakan yakni sebesar 0,98784
kg/m2/tahun. Maka besar laju erosi di
lereng Desa Penanggungan jauh lebih
besar dari batas yang diterima. Pada
pengukuran
lereng
di
Desa
Penanggungan didapatkan hasil panjang
= 100 m, lebar = 98,65 m, maka luasnya
mencapai 9865 m2. Sedangkan Laju erosi
di lereng Desa Penanggungan adalah
0,98784 kg/m2/tahun, jadi kehilangan
tanah di Desa Penanggungan untuk luas
9865 m2 adalah 9865 m2 x 0,98784
kg/m2/tahun = 9745,0416 kg/m2/tahun.
Dengan
demikian
dapat
dilakukan prediksi lima tahun ke depan
bahwa tanah yang hilang untuk luas 9865
m2 adalah 9745,0416 kg/m2/tahun x 5 =
48725,208 kg.
SIMPULAN
Desa Penanggungan merupakan
salah satu dari desa yang ada di
Kecamatan
Trawas
Kabupaten
Mojokerto, yang memiliki 4 (empat)
dusun, yaitu Sendang, Kemendung,
Ngembes, dan Penanggungan. Kawasan
Desa Penanggungan secara morfologi
bentukan
lahannya
bergelombang
bahkan dibeberapa titik sangat curam.
Berdasarkan hasil pengukuran lapangan
dan analisis granulometri tanah dengan
metode USLE didapatkan bahwa kisaran

Subtema: Sain dan Kesehatan

kehilangan tanah yang diperkirakan yakni
sebesar 0,98784 Kg/M2/Tahun. Maka
besar laju erosi di lereng Desa
Penanggungan jauh lebih besar dari
batas yang diterima.
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ABSTRAK
Kematian bayi merupakan indikator penting dalam mencerminkan derajat kesehatan di suatu
masyarakat. Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus angka
kematian bayi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya penurunan angka kematian bayi.
Dalam pemodelan yang berbasis wilayah seringkali pemodelannya dapat menimbulkan adanya
heterogenitas wilayah yang menyebabkan masing-masing wilayah pengamatan memiliki perbedaan
pengaruh. Penelitian ini menggunakan metode Geographically Weighted Poisson Regression
(GWPR) untuk menggambarkan faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kematian bayi secara
lokal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016. Hasil penaksiran parameter regresi poisson
menjelaskan bahwa faktor yang memiliki pengaruh signifikan adalah persentase ibu hamil yang
mendapatkan tabel FE3 (X1), Umur kawin perempuan pertama < 18 tahun (X2), Jumlah Bayi dengan
berat badan rendah (X4), dan Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap (X5).
Sedangkan variabel persentase penanganan komplikasi kebidanan (X3) tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap kenaikan jumlah kematian bayi. Pemodelan GWPR dengan fungsi kernel
Fixed Gaussian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan variabel yang signifikan pada tiap wilayah.
Model terbaik yang didapatkan dari hasil analisis adalah model GWPR dengan nilai AIC sebesar
336,50 dengan varians devians yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 78,23 persen.
Kata kunci: kematian bayi,regresi poisson, GWPR

ABSTRACT
Infant mortality is an important indicator to reflecting the health status in a community. Research
and studies to determine the factors that influence the cases of infant mortality are very important to
reduce infant mortality. In region-based modeling often occur regional heterogeneity which causes
each observation area will have different influences. Based on this matter, this study uses the
Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR) method to describe the factors that influence
of infant deaths locally in East Java 2016. The estimation results of Poisson regression parameters
explain that the factors have a significant influence are the percentage of mothers pregnant who
received a pill of FE3 (X1), age of first female marriage <18 years (X2), number of infants with low
body weight (X4), and percentage of infants who received complete immunization (X5). While the
variable percentage of handling obstetric complications (X3) did not have a significant effect on the
increase of infant deaths. GWPR modeling with a Fixed Gaussian kernel function shows that there
are difference significant variable in each region. The best model obtained from the analysis is the
GWPR model with an AIC value is 336.50 with a deviation variance that can be explained by the
model at 78.23 percent.
Keyword:Infant mortality, poisson regression, GWPR
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PENDAHULUAN
Angka kematian bayi adalah suatu
angka yang menunjukkan banyaknya
kematian bayi usia 0 tahun dari setiap
1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu
atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Kematian bayi ini
merupakan indikator penting dalam
mencerminkan derajat kesehatan di suatu
masyarakat karena sangat sensitifnya
kondisi bayi terhadap keadaan lingkungan dan kondisi kesehatan orang tua
bayi tersebut.
Provinsi Jawa Timur sebagai salah
satu provinsi dengan jumlah penduduk
tertinggi di Indonesia menjadikan angka
kelahiran yang tinggi setiap tahunnya.
Dengan jumlah kelahiran yang tinggi ini,
semakin tinggi pula resiko dan potensi
kematian bayi. Tercatat pada tahun 2016,
jumlah angka kematian bayi di Provinsi
Jawa Timur sebesar 23,60 bayi per 1000
kelahiran hidup dengan jumlah kematian
bayi sebesar 4.722 jiwa dalam satu tahun.
Angka tersebut turun jika dibandingkan
dengan tahun 2015, sebesar 24 bayi per
1000 kelahiran hidup. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih
diambang batas target AKB tahun 2016
sebesar 24 bayi per 1000 kelahiran
bayi[1].
Penelitian untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah
kasus angka kematian bayi sangat
penting untuk dilakukan sebagai upaya
penurunan kasus angka kematian bayi.
Terdapat faktor endogen dan faktor
eksogen yang mempengaruhi kematian
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bayi. Kematian bayi endogen dibawa oleh
anak sejak lahir yang diperoleh dari orang
tuanya pada saat konsepsi, sedangkan
faktor eksogen merupakan faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap lingkungan
luar[2]. Kasus kematian bayi juga
disebabkan oleh kondisi dari bayi itu
sendiri, seperti berat badan lahir rendah
(BBRL), bayi pre-matur, serta kelainan
konginetal[3].
Kematian bayi dapat pula diakibatkan oleh kurangnya kesadaran ibu hamil
pada kesehatan. Salah satu komponen
pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu
pemberian zat besi sebanyak 90 tablet
(FE3). Zat besi memiliki peran vital terhadap pertumbuhan janin. Asupan zat
besi yang diberikan oleh ibu hamil kepada
janinnya melalui plasenta akan digunakan
janin untuk kebutuhan tumbuh kembangnya, termasuk untuk perkembangan otaknya[1]. Pernikahan dini juga diduga dapat
menigkatkan angka kasus kematian bayi.
Pada aspek kesehatan, pernikahan dini
dapat menyebabkan tingginya angka
kematian ibu dan bayi serta rendahnya
derajat kesehatan ibu dan anak.
Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun
biologis remaja[4].
Regresi poisson merupakan salah
satu analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap kasus angka kematian bayi. Model Regresi Poisson merupakan model regresi non-linear yang
digunakan untuk menganalisis data diskrit
(count). Model dalam regresi poisson merupakan model estimasi global dalam interpretasi hubungan antara variabel yang
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dipengaruhi atau respon dengan variabel
yang mempengaruhi atau prediktor,
dengan mengasumsikan bahwa variabel
respon berdistribusi poisson[5].
Pada saat ini keterlibatan unsur
lokasi atau spasial semakin berkembang
dalam pemodelan statistik. Unsur lokasi
atau spasial pada suatu data dapat dilihat
dari pengaruh atau efek spasial. Anselin
(1988) mendeskripsikan dua efek spasial
dalam ekonometrika yang meliputi spatial
dependence dan spatial heterogeneity[6].
Dalam pemodelan yang berbasis wilayah
atau melibatkan unsur lokasi, maka dalam
pemodelannya secara statistik dapat
menimbulkan adanya ditemukan adanya
heterogenitas wilayah. Hal tersebut menyebabkan masing-masing wilayah pengamatan memiliki perbedaan pengaruh
variabel prediktor terhadap variabel
respon untuk setiap wilayah atau lokasi.
Model Geographically Weighted Poisson
Regression (GWPR) merupakan bentuk
lokal dari regresi poisson yang menghasilkan penaksiran yang bersifat lokal
dengan asumsi data pada variabel repon
berdistribusi poisson[7].
Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi telah
dilakukan menggunakan Bayesian Model
Averaging. Hasil analisis menunjukkan
faktor-faktor yang diprediksi berpengaruh
terhadap jumlah kematian bayi di Jawa
Timur dengan BMA dan regresi adalah
sama, yaitu rasio puskesmas, rasio
tenaga medis, prosentase ibu yang tidak
melakukan kunjungan bayi, dan
prosentase berat badan lahir rendah
(BBLR)[8]. Penelitian lain tentang
pemodelan jumlah kematian bayi di Jawa
Subtema: Sain dan Kesehatan

Timur dengan Geographically Weighted
Poisson Regession (GWPR) didapatkan
hasil bahwa
terdapat
perbedaan
mengenai faktor yang signifikan
terhadap jumlah kematian bayi pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur,
faktor tersebut diantaranya adalah
jumlah fasilitas kesehatan, pertambahan
Produk Domestik Regional Bruto
(konstan), Angka Melek Huruf (AMH),
persentase imunisasi dasar lengkap,
dan persentase persalinan non medis[9].
Penelitian ini bertujuan untuk
memodelkan faktor-faktor yang diduga
berpengaruh terhadap kasus jumlah
kematian bayi di Jawa Timur dengan
menggunakan regresi poisson dan
regresi
poisson
terboboti
atau
Geographically
Weighted
Poisson
Regression (GWPR). GWPR dalam
penelitian
ini
diharapkan
dapat
menggambarkan parameter lokal yang
dapat dijelaskan oleh variasi spasial
terhadap kasus angka kematian bayi.
METODE
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Profil Kesehatan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2016, yang dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini terbagi dalam variabel
respon yang diasumsikan berdistribusi
poisson dan memiliki skala pengukuran
diskrit atau count, sedangkan variabel
prediktor yang diduga berpengaruh
terhadap kasus angka kematian bayi
berskala ukuran kontinu. Lebih lanjut,
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deskripsi variabel dijelaskan pada tabel 1
sebagai berikut :
Tabel 1. Variabel Penelitian

No.

Variabel

1

Jumlah kasus kematian
bayi (Y)
Persentase ibu hamil
yang mendapatkan FE3
(X1)
Persentase perempuan
yang kawin usia < 18
tahun (X2)
Persentase penanganan
kompilkasi
kebidanan
(X3)
Jumlah bayi dengan
berat badan lahir rendah
(X4)
Cakupan imunisasi dasar
lengkap (X5)

2
3
4
5
6

Tipe
variabel
Diskrit
Kontinu
Kontinu
Kontinu
Diskrit
Kontinu

 k e
f (k ;  ) 
k!

(1)

dan model matematis pemodelan pada
regresi poisson adalah :
(2)
i  exp(0  1 X1i  ...   p X pi )
Estimasi pada model regresi poisson
didapatkan dengan metode Maximum
Likelihood Estimation dengan fungsi
sebagai berikut[5]:
ln L(  )   exp x β    y x β   ln  y ! (3)
n

T
i

n

i 1

i

T
i

n

i 1

i

sedangkan model berbasis lokasi pada
regresi poisson atau dikatakan sebagai
Subtema: Sain dan Kesehatan

k

i  exp(  j (ui , v j ) x j ,i )

(4)

j 0

dimana x j ,i adalah nilai pengamatan
variabel prediktor ke-j pada pengamatan
lokasi

 (ui , v j )

(ui , v j ) ,

adalah

koefisien regresi variabel prediktor ke-j
untuk setiap lokasi (ui , v j ) .
Estimasi pada model GWPR didapatkan
dengan metode Maximum Likelihood
Estimation (MLE) dengan bentuk fungsi
likelihood sebagai berikut[6]:
n

Regresi poisson merupakan salah
satu metode statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel
prediktor terhadap variabel y yang berdistribusi poisson. Fungsi distribusi kepadatan peluang untuk distribusi poisson
adalah sebagai berikut[5].

i 1

model Geographically Weighted Poisson
Regression (GWPR), secara umum dapat
ditulis dengan persamaan sebagai berikut
[6].

L(  (u, v))  
i 1

 y e 
i

yi!

i

(5)

Langkah-langkah penelitian dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
i. Mendeskripsikan karakteristik variabel respon dan variabel prediktor.
j. Mendeteksi adanya kasus multikolinearitas pada variabel prediktor.
k. Mendapatkan model dari analisis
regresi poisson
l. Melakukan pengujian heterorkedastisitas spasial
m. Melakukan analisis model GWPR
menggunakan pembobot fungsi
kernel Gaussian
n. Melakukan goodness of fit test pada
model GWPR
o. Mendapatkan model terbaik dengan
membandingkan nilai AIC dan
devians
p. Melakukan pembahasan dan interpretasi hasil.
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Tabel 2. Statistik deskriptif
variabel penelian
Variabel Mean Var. Maks Min

HASIL
Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif pada
penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan karakteristik
dari setiap variabel, baik variabel respon
(jumlah angka kematian bayi) maupun
variabel prediktor (persentase ibu hamil
yang mendapatkan FE3, persentase ibu
hamil yang mendapatkan FE3, persentase perempuan yang kawin usia < 18,
persentase penanganan kompilkasi kebidanan, jumlah bayi dengan berat badan
lahir rendah dan cakupan imunisasi dasar
lengkap). Berikut pada tabel 2 memaparkan karakteristik statistik deskriptif dari
jumlah kematian bayi serta faktor yang
diduga berpengaruh terhadap jumlah
kematian bayi di Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur.

Y
X1
X2
X3
X4
X5

80.4
88.2
43.0
96.0
5.4
101.6

51.5
5.6
14.1
15.4
3.3
27.2

9
79.8
18.6
62.1
0.8
50.0

219
109.0
73.9
129.5
15.8
202.9

Berdasaran tabel 2, rata-rata jumlah
kematian bayi sebesar 80.4 dengan
varians sebesar 51.5 yang berarti bahwa
varians jumlah kematian bayi cukup kecil.
Jumlah kematian bayi tertinggi sebesar
219 kematian bayi yang terjadi di
Kabupaten Jember. Sedangkan jumlah
kematian bayi terkecil terjadi di
Kabupaten Bangkalan sebesar 9 bayi.
Persebaran jumlah kematian bayi di Jawa
Timur tersaji dalam peta tematik pada
gambar 1 berikut.

Gambar 1. Persebaran jumlah kematian bayi di Provinsi Jawa Timur 2016

Model Regresi Poisson
Langkah awal dalam pembentukan
model GWPR adalah dengan melakukan
pemodelan regresi global. Regresi global
untuk pemodelan GWPR adalah regresi
Subtema: Sain dan Kesehatan

poisson. Tahapan awal yang perlu dilakukan dalam regresi poisson adalah pemeriksaan multikolinearitas. Multikolinearitas
dilakukan untuk mengetahui kondisi
dimana variabel prediktor tidak saling
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berkorelasi. Kriteria yang digunakan
untuk melihat ada tidaknya kasus multikolinearitas adalah dengan melihat nilai
Variance Inflation Factor (VIF). Suatu
data dikatakan memiliki multikolinearitas
apabila nilai VIF lebih dari 10, berikut hasil
pemeriksaan terhadap multikolinieritas.
Tabel 3. Nilai VIF varibel prediktor

Variabel

VIF

X1
1,27
X2
2,03
X3
1,76
X4
1,26
X5
1,14
Berdasarkan hasil perhitungan nilai
VIF pada tabel 3, nilai VIF pada seluruh
variabel kurang dari 10. Maka dapat
disimpulkan bahwa variabel prediktor
tidak terjadi kasus multikolinearitas,
sehingga seluruh variabel dapat dilanjutkan ke pemodelan regresi poisson.
Selanjutnya melakukan pemodelan
regresi poisson dan melakukan pengujian
serentak pada seluruh variabel dengan
hipotesis sebagai berikut.
H0 : β1, β2, β3, β4, β5 = 0
H1 : Paling sedikit terdapat satu βi ≠ 0.
Hasil statistik uji didapatkan nilai devians
D(𝛽̂ ) sebesar 396,2 yang kemudian
dibandingkan dengan nilai Chi Square
dengan taraf signifikansi sebesar 5%.
2
Didapatkan nilai 𝜒0.05,37
sebesar 24,07,
dan D(𝛽̂ ) memiliki nilai lebih besar dari
2
𝜒0.05,37
. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapat paling sedikit satu parameter yang memiliki pengaruh signifikan
terhadap variabel respon.
Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian parameter secara individu
untuk mengetahui signifikansi parameter
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masing-masing varibel. Hipotasis yang
dibangun dalam pengujian ini adalah
sebagai berikut.
H0 : βi = 0
H1 : βi ≠ 0, i = 1,2,3,4,5,6
Tabel 4. Uji signifikansi parameter

Variabel

β

Z

Exp

Const.
4,630 10,62 102.5
X1
-0,015 -3,41 0,98
X2
0,012 6,87
1,01
X3
0,001 0,65
1,00
X4
0,111 2,84
1,12
X5
-0,001 -2,97 0,99
Hasil pengujian parameter tersaji pada
tabel 4 yang kemudian nilai |Z| dibandingkan dengan Zα/2 sebesar 1,96. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa nilai |Z|
pada variabel X1, X2, X4, dan X5 lebih dari
nilai Zα/2 yang berarti bahwa variabel X1,
X2, X4, dan X5 memiliki parameter
signifkan secara parsial terhadap variabel
respon. Sedangkan variabel X3 memiliki
nilai |Z| yang kurang dari nilai Zα/2 yang
berarti bahwa variabel X3 tidak signifikan
terhadap variabel respon.
Model yang didapatkan dari regresi
poisson adalah sebagai berikut:
  exp(4, 630  0.015 X 1  0.012 X 2  0.001X 3
0.111X 4  0.001X 5 )

Hasil pemodelan regresi poisson menunjukkan bahwa variabel Ibu hamil yang
mendapatkan tablet FE3 (X3), dan
Imunisasi dasar lengkap (X5) memiliki
pengaruh negatif terhadap peningkatan
jumlah kematian bayi. Sedangkan
variabel Umur kawin perempuan < 18
tahun (X2), penanganan komplikasi
kebidanan (X3), dan BBLR (X4) memiliki
pengaruh positif terhadap kenaikan
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jumlah kematian bayi. Nilai Exp (Odds
ratio) memberikan gambaran faktor resiko
terhadap terhadap suatu kejadian.
Sebagai contoh pada variabel X4 memiliki
nilai odds ratio sebesar 1,12. Angka ini
berarti bahwa jika terjadi peningkatan
BBLR sebesar 100 bayi maka akan
memberikan resiko penambahan jumlah
kematian bayi sebesar 1,12 kali lebih
tinggi.
Model GWPR
Langkah awal dalam pemodelan
GWPR adalah identifikasi heteroskedastisitas spasial dengan menggunakan Uji
Breusch Pagan. Hasil pegolahan data
diperoleh nilai statistik BP sebesar 13,1
dengan nilai P-value sebesar 0,04. Hasil
ini dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh heteroskedastisitas spasial dalam model. Setelah dilakukan identifikasi
hete-roskedastisitas spasial dilakukan uji
kesa-maan model menggunakan kernel
Fix Gaussian.
Tabel 5. Uji kesamaan model
Sumber Devians
df
Devians
F
variasi
/df
Global
32
13,03 0,89
417,016
GWPR
19
14,63
279,892
Difference 137,154 12,87 10,65

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5
didapatkan nilai F hitung sebesar 0,89.
Jika dibandingkan dengan nilai F(0.05,32,19)
sebesar 2,06 maka nilai Fhitung < F(0.05,32,19)
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi perbedaan antara model poisson
dengan model GWPR.
Pengujian selanjutnya adalah pengujian parameter serentak terhadap model
GWPR dengan hipotesis sebagai berikut:
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H0 : β1(u1,v1), β2(u2,v2), β3(u3,v3), β4(u4,v4),
β5(u5,v5= 0
H1 : Minimal terdapat satu βi(ui,vi) ≠ 0
Hasil statistik uji didapatkan nilai devians
D(𝛽̂ ) sebesar 279,892. jika dibandingkan
2
dengan nilai chi square 𝜒0.05,37
sebesar
24,07 maka hipotesis nol ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu βi(ui,vi) yang berpengaruh
signifikan terhadap model. Selanjutnya, dilakukan penaksiran model GWPR. Hasil
penaksiran parameter model GWPR tersaji dalam tabel 6 berikut:
Tabel 6. Penaksiran parameter model
GWPR

β
Max
Min Mean
Const.
8,06
1,00 3,784
X1
0,03 -0,08 -0,012
X2
0,02 -0,04 0,014
X3
0,02
0,01 0,007
X4
0,16
0,04 0,110
X5
0,06 -0,02 -0,004
Dari hasil penaksiran parameter, langkah
selanjutnya adalah melakukan pengujian
hipotesis parameter model secara parsial
yang dimaksudkan untuk mengetahui
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
besarnya jumlah kematian bayi di setiap
lokasi (ui, vi). Sebagai contoh, kita akan
menguji siginifikansi parameter β2 pada
lokasi pertama (u1, v1) yaitu Kabupaten
Pacitan dengan hipotesis sebagai berikut:
H0 : β2 (u1, v1) = 0
H1 : β2 (u1, v1) ≠ 0
Hasil statistik uji didapatkan nilai t hitung
di Kabupaten Pacitan sebesar 6,833,
dibandingkan dengan nilai t(0,025; 32) sebesar 2,351 maka hipotesis nol ditolak yang
berarti bahwa variabel X2 (perempuan
dengan umur kawin pertama <18 tahun)
Var.
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memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah kematian bayi
di Kabupaten Pacitan, tetapi hal tersebut
belum tentu terjadi di Kabupaten /Kota

lain. Adapun variabel yang signifikan di
tiap kabupaten/kota dapat dilihat dari
gambar 2 berikut:

Gambar 2. Peta Persebaran Variabel yang signifikan pada tiap lokasi

Berdasarkan gambar 2 terlihat
bahwa terdapat pengelompokan variabel
yang signifikan pada lokasi yang berdekatan. Wilayah Jawa Timur bagian
timur memiliki tiga variabel yang signifikan
yaitu X2, X4, dan X5. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat karakteristik budaya yang melekat di wilayah
timur dari Provinsi Jawa Timur.
Variabel Ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 (X1) signifikan pada
wilayah perkotaan, Kabupaten Malang,
Kabuten Ngawi, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Bondowoso, serta Kabupaten
Situbondo. Pada Wilayah Kota Kediri nilai
estimasi parameter β1 sebesar -0,08 yang
berarti bahwa jika ibu hamil yang
mendapatkan tablet FE3 bertambah sebesar 1% maka akan menurunkan resiko
kematian bayi sebesar exp(-0,08) = 0,92.
Variabel perempuan yang menikah
pertama di usia < 18 tahun (X2) signifikan
dihampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa
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Timur, kecuali Kota Kediri, Kota Malang,
dan Kota Blitar. Hal ini sejalan dengan
pendapat Nugraha (2002) dimana remaja
yang hamil akan lebih mudah menderita
anemia dan melahirkan, menjadi salah
satu penyebab tingginya angka kematian
ibu dan bayi.
Variabel Persentase penanganan
komplikasi kebidanan (X3) memiliki
karakteristik yang unik dimana seluruh
wilayah yang signifikan pada variabel X3
juga berpengaruh signifikan pada variabel
Jumlah bayi yang memiliki berat badan
rendah (X4). Hal ini senada dengan yang
disampaikan oleh Rina (2012) dimana
riwayat medis yang menjadi penyebab
komplikasi selama persalinan akan berpotensi menyebabkan pertumbuhan janin
dengan berat badan lahir rendah.
Variabel cakupan imunisasi dasar
lengkap (X5) memiliki pengaruh yang
signifikan di hampir seluruh Kabupaten
/Kota. Hal ini dapat mencerminkan target
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imunisasi dasar lengkap yang telah memenuhi target sebesar 91,5% sehingga
varibel X5 secara signifikan dapat mempengaruhi berkurangnya jumlah kematian
bayi di Jawa Timur.
Tahap akhir dalam analisis ini
adalah melakukan perbandingan antara
model poisson dan model GWPR untuk
mendapatkan model terbaik. Model yang
terbaik adalah model yang memiliki nilai
AIC terkecil dan Persentase Devians
yang dapat dijelaskan oleh model (R2).
Tabel 7. Perbandingan kesesuaian model
Model
AIC
R2
Global
431,73
67,56
GWPR
336,50
78,23
Model terbaik yang ditunjukkan pada
tabel 7 adalah model GWPR dengan nilai
AIC sebesar 336,50 dengan varians
devians yang dapat dijelaskan oleh model
sebesar 78,23 persen. Sehingga model
GWPR lebih daik dalam menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi Jumlah
Kematian Bayi di Provinsi Jawa Timur jika
dibandingkan dengan regresi poisson.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang
telah dilakukan, kesimpulan yang dapat
diambil adalah sebagai berikut:
e. Rata-rata jumlah kematian bayi
sebesar 80.4 dengan jumlah
kematian bayi tertinggi sebesar 219
kematian bayi yang terjadi di
Kabupaten Jember. Sedangkan
jumlah kematian bayi terkecil terjadi
di Kabupaten Bangkalan sebesar 9
bayi.
f. Hasil penaksiran parameter regresi
poisson menjelaskan bahwa faktor
yang memiliki pengaruh signifikan
adalah persentase ibu hamil yang
Subtema: Sain dan Kesehatan

mendapatkan tabel FE3 (X1), Umur
kawin perempuan pertama < 18 tahun
(X2), Jumlah Bayi dengan berat
badan rendah (X4), dan Persentase
bayi yang mendapatkan imunisasi
lengkap (X5). Sedangkan variabel
Persentase penanganan komplikasi
kebidanan (X3) tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
kenaikan jumlah kematian bayi.
g. Pemodelan GWPR dengan fungsi
kernel Fixed Gaussian menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan variabel
yang signifikan pada tiap wilayah.
h. Model terbaik yang didapatkan dari
hasil analisis adalah model GWPR
dengan nilai AIC sebesar 336,50
dengan varians devians yang dapat
dijelaskan oleh model sebesar 78,23
persen. Sehingga model GWPR lebih
baik dalam menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi kasus Jumlah
Kematian Bayi di Provinsi Jawa Timur
jika dibandingkan dengan regresi
poisson.
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PENINGKATAN DAYA OUTPUT GENERATOR LISTRIK TIPE AFPMG
PADA PUTARAN RENDAH MENGGUNAKAN 3 ROTOR DAN 2 STATOR
Sagita Rochman1, Akbar Sujiwa2
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
sagita@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Axial Fluks Permanent Generator Magnet (AFPMG) merupakan generator magnet permanen
yang memiliki arah medan fluks sejajar dengan sumbu putar. Fluks tersebut merupakan hasil dari
gaya tarik menarik antara dua buah magnet permanen yang memiliki kutub yang berbeda. Generator
tipe ini cocok dipakai turbin angin dengan kecepatan angin kisaran 2-6 m/s atau putaran rendah yang
sesuai karakter angin di Indonesia. Tujuan penelitian adalah merancang dan menganalisa generator
AFPMG yang berputar menggunakan angin kecepatan rendah dan dapat menghasilkan tenaga listrik
untuk keperluan rumah tangga. Untuk mendapatkan daya output yang optimal, metode yang
digunakan adalah menggunakan 3 rotor dan 2 stator pada AFPMG. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa purwarupa turbin angin dapat menghasilkan tegangan 30,8 Volt pada kecepatan angin 3 m/s
(200,4 rpm), dan menghasilkan tegangan 62,3 Volt pada kecepatan angin 6 m/s (401,2 rpm). Daya
output generator yang dihasilkan pada beban dengan resistansi 23 ohm adalah 15,7 W pada 300
rpm dan 98,5 W pada 1.000 rpm. Nilai daya tersebut meningkat 62% dibanding penelitian
sebelumnya menggunakan 1 stator dan 2 rotor.
Kata kunci: Generator Turbin Angin, Generator Magnet Permanen Fluks Aksial

ABSTRACT
Axial Flux Permanent Generator Magnet (AFPMG) is a permanent magnet generator that has
the direction of the flux field parallel to the rotary axis. The flux is the result of the attraction between
two permanent magnets that have different poles. This type of generator is suitable for use by wind
turbines with a wind speed range of 2-6 m / s or low speed that matches the wind character in
Indonesia. The aim of the study was to design and analyze AFPMG generators that rotate using low
speed winds and can generate electricity for domestic use. To get the optimal output power, the
method used is to use 3 rotors and 2 stators in AFPMG. The results showed that prototypes of wind
turbines can produce a voltage of 30.8 volts at wind speeds of 3 m / s (200.4 rpm), and produce a
voltage of 62.3 volts at wind speeds of 6 m / s (401.2 rpm). The output power of the generator
produced at a load with 23 ohms resistance is 15.7 W at 300 rpm and 98.5 W at 1,000 rpm. The
power value increased by 62% compared to previous studies using 1 stator and 2 rotors.
Keyword: Wind Turbine Generator, Axial Flux Permanent Magnet Generator (AFPMG)

PENDAHULUAN
Kincir angin merupakan salah satu
alternatif potensial memenuhi kebutuhan
tersebut, khususnya didaerah-daerah
kepulauan dengan potensi angin yang
tersedia terus-menerus. Kincir angin ini
menggunakan tenaga angin yang
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dikonversi menjadi energi listrik. Faktor
utama yang mempengaruhi besarnya
energi listrik yang dihasilkan berada pada
ketersediaan dan kecepatan angin serta
generator listrik pada kincir angin tersebut
[1]
Dengan kondisi angin di Indonesia
yang mempunyai kecepatan 2-6 m/s,
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maka diperlukan generator yang sesuai
untuk kondisi angin tersebut. Generator
yang ideal adalah mempunyai karakter
kerja putaran rendah. Yakni pada putaran
poros rotor 300 –1000 rpm maka
generator dapat bekerja mengeluarkan
tegangan.
Di Indonesia masih cukup banyak
masyarakat yang belum menikmati listrik.
Ada beberapa wilayah telah menikmati
listrik dengan menggunakan diesel/genset
sebagai pembangkit. Dengan potensi
angin yang dapat digunakan sebagai
alternatif energi yang bersifat terbarukan
tentu saja tidak semua wilayah.[2]
Kincir angin merupakan sebuah
alat yang digunakan dalam sistem
konversi energi angin (SKEA). Kincir angin
berfungsi merubah energi kinetik angin
menjadi energi mekanik berupa putaran
poros. Putaran poros tersebut kemudian
digunakan untuk beberapa hal sesuai
dengan kebutuhan seperti memutar
dinamo
atau
generator
untuk
menghasilkan listrik atau menggerakkan
pompa untuk pengairan.
Daya (Power) Kincir angin menggunakan
persamaan:
P = 1/2 Cp ρ Av3
dengan :
P
= Power output (W)
Cp = Maximum power coefficient (0.25
- 0.45)
ρ
= Air density (kg/m3)
A
= Rotor swept area (m2)
v
= Wind speed (m/s)
Untuk mengoptimalkan kerja kincir
angin maka peletakan pada jarak
ketinggian akan memberikan pengaruh
Tip speed ratio (rasio kecepatan
ujung) adalah rasio ujung rotor terhadap
kecepatan angin bebas. Untuk kecepatan
angin nominal yang tertentu, tip speed
ratio akan berpengaruh pada kecepatan
rotor. Kincir angin tipe lift akan memiliki
speed ratio yang lebih besar
Subtema: Sain dan Kesehatan

dibandingkan dengan turbin tipe drag.
Besarnya tip speed ratio dapat dihitung
dengan persamaan :
𝜋𝐷𝑛
𝜆=
60𝑣
dengan:
𝜆
= Tip Speed Ratio
D
= Diameter rotor (m)
n
= Putaran rotor (m/s)
v
= kecepatan angin (m/s)
Generator magnet pemanen
merupakan generator sinkron yang
medan eksitasi dihasilkan oleh magnet
permanen bukan gulungan sehingga fluks
magnetik dihasilkan oleh medan magnet
permanen sehingga tidak memerlukan
arus eksitasi DC. Dalam struktur aliran
fluksnya, generator magnet permanen
memiliki 2 tipe , yaitu tipe aksial (Axial
Fluks Permanent Magnet Generator) dan
tipe radial (Radial Fluks Permanent
Magnet Generator).
Axial Fluks Permanent Generator
Magnet (AFPMG) merupakan generator
magnet permanen yang memiliki arah
medan fluks sejajar dengan sumbu putar.
Fluks tersebut merupakan hasil dari gaya
tarik menarik antara dua buah magnet
permanen yang memiliki kutub yang
berbeda.
Penggunaan dua buah magnet
yang terletak diantara dua buah slot disk
rotor sehingga bahan stator merupakan
bahan non-magnetik. Axial Fluks
Permanent Magnet Generator memiliki
sejumlah keunggulan yang berbeda dari
radial-fluks, yaitu dapat dirancang untuk
memiliki rasio daya tinggi, berkurangnya
rasio bahan inti stator, mudah
disesuaikan dengan kondisi udara,
berkurangnya kebisingan dan tingkat
getaran. Selain itu, arah jalan fluks di
celah udara dapat bervariasi, sehingga
mengurangi topologi tambahan. [2]
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Radial Fluks Permanent Magnet
Generator
(RFPMG)
merupakan
generator magnet permanen yang
memiliki arah fluks radial terhadap sumbu
putar sehingga arah fluks searah dengan
arah putaran rotor, hal ini dikarenakan
fluks dihasilkan oleh magnet magnetik
inner-rotor yang letaknya melingkari lilitan

bagian luar, sedangkan lilitan terdapat inti
dalam yang terhubung pusat rotor. Radial
Fluks Permanent Magnet Generator
(RFPMG) ini memiliki keunggulan yaitu
mudah dalam pemasangan magnet
permanen ke inner – rotor [2]

a) Aksial Fluks
b) Radial Fluks
Gambar 1. Tipe generator magnet permanen[2]
Konfigurasi tipe AFPMG, dengan
piringan jenis geometri lebih mudah untuk
mengintegrasikan ke dalam turbin angin
yang dirancang untuk aplikasi kecepatan
rendah, dibandingkan dengan tipe fluks
radial. Sebuah generator AFPMG
menggunakan
kekuatan
magnet
permanen untuk menciptakan medan
magnet pada rotor. Karena tidak ada arus
listrik yang mengalir ke rotor, maka tidak
ada kebutuhan untuk sikat, sehingga
dapat meningkatkan kehandalan. Selain
itu, AFPMG dapat beroperasi pada
kecepatan putaran yang berbeda,
sehingga produsen dapat merancang
sistem transmisi turbin angin di sekitar
topologi yang mereka inginkan, mungkin
menggunakan satu atau dua tahap
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gearboks untuk kecepatan menengah,
atau bahkan menghapus gearboks sama
sekali untuk lebih meningkatkan
kehandalan. Konsep elektromagnetik dari
AFPMG tanpa inti besi stator adalah mirip
dengan generator fluks radial, tetapi
kurangnya inti besi menghilangkan gaya
tarik menarik antara rotor dan stator.
Tidak adanya kekuatan-kekuatan ini
mengurangi beban struktural pada
generator, sehingga penghematan berat
material dapat direalisasikan, bahkan
pada tingkat daya generator yang lebih
tinggi. Dengan menghilangkan kerugian
pada inti besi stator, maka AFPMG tanpa
inti stator dapat beroperasi pada efisiensi
yang lebih tinggi daripada mesin
konvensional [5].
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Gambar 2. Contoh struktur dasar AFPMG tanpa inti stator [3]
Fluks magnetik mengalir tegak
lurus melewati celah udara antara stator
dan rotor. Fluks total yang melewati area
permukaan magnet yang sama tidak
berubah dan kerapatan fluks di celah
udara adalah konstan pada arah radial.
Fluks magnet yang dibangkitkan
oleh magnet permanen per kutub [4]
adalah:
f 

Rout

Rin

 i Bmg

  i Bm g

2
 2
rdr  i Bmg
Ro  Ri2
2p
2p




8p



Do2 1  k d2





dengan:
 f : fluks magnetik (Wb)

 i : rasio densitas fluks rata rata Bavgke
nilai puncak Bmg pada celah udara
p: jumlah pasang kutub
Ri = 0,5Di : jari-jari dalam magnet
permanen (m)
Ro= 0,5Do : jari-jari luar magnet
permanen (m)
kd = Ri/Ro= Di/Do : rasio diameter masingmasing magnet permanen
Di : diameter dalam pada rotor (m)
Do : diameter luar pada rotor (m)

Gambar 3. Geometris dan alur fluks pada celah udara [3]
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Gambar 4. Koil stator model trapezoidal [3]

Ekivalensi celah udara dari AFPMG
tanpa inti stator pada Gambar 3,
dinyatakan dengan persamaan [4]

h 
g eq  2 g  0.5t w  M 
 rrec 

dengan:
geq
: kerapatan celah udara (m)
tw
: ketebalan aksial koil stator (m)
hM
: tinggi aksial magnet permanen
(m)
 rrec : relative recoil permeability
magnet permanen

dianalisis.

METODE
Penelitian yang dilakukan adalah
penelitian pengembangan yang bertujuan
untuk menemukan dan mengembangkan
prototype baru atau sudah ada dalam rangka
penyempurnaan
dan
pengembangan
sehingga diperoleh hasil yang lebih produktif,
praktis, efektif dan efisien [6]
Desain generator menggunakan
perangkat lunak Magnet, kemudian
dilakukan fabrikasi dan pengujian serta
pengambilan data yang selanjutnya

Gambar 5..Skema Tahapan Penelitian

Desain generator yang akan dibuat
adalah tipe AFPMG dengan stator tanpa
inti. Rancangan desain terlebih dahulu
digambar diperangkat lunak Magnet.
Kemudian
disimulasikan
untuk
mengetahui karakteristik generator yang
dihasilkan.

Parameter dari generator yang dibuat adalah:
Items

Parameter

Unit

Nilai

Stator

Celah udara
Jumlah gulungan
Diameter luar
Diameter dalam
Koil pada tiap
gulungan
Jumlah magnet
Diameter luar
Diameter dalam
Kecepatan rotor
Tegangan

mm
buah
mm
mm
lilit

1,0
18
350
250
120

buah
mm
mm
rpm
V

72
300
275
300
12-80

Rotor

Umum
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Frekuensi
Fasa
Daya output
Area kecepatan

HASIL
Tipe generator yang telah dibuat
adalah output tegangannya berupa
tegangan AC 3 fasa. Dari output ini
kemudian dilakukan penggabungan fasa
dengan model Star lalu dilakukan
pengubahan menjadi tegangan DC
dengan menggunakan sistem penyearah
gelombang penuh melalui 6 dioda. Output
tegangan DC ini yang nantinya akan
masuk ke rangkaian kontrol untuk proses
pengisian baterai pada saat generator ini
dipakai sebagai generator turbin angin.
Model rotor yang telah dibuat pada
rancang bangun generator tipe AFPMG,
terdiri dari susunan magnet permanen
berjumlah 24 buah. Magnet permanen
yang dipakai ialah jenis magnet
Neodymium grade N35 yang mempunyai
kekuatan induksi magnetik maksimum
12.500 Gauss.
Bentuk gelombang tegangan
output generator ditunjukkan pada
Gambar 9 yang berbentuk sinusoidal.
Data ini diambil pada kondisi open circuit
saat kecepatan generator 150 rpm pada
salah satu fasa.

Subtema: Sain dan Kesehatan

Hz
W
rpm

120
3
400
150800

Gambar 6. Tegangan AC satu fasa
output generator
Tahapan pengujian generator yang
telah dilakukan ialah pengujian generator
pada rangkaian terbuka (open circuit),
dan pengujian generator dengan
pembebanan (close circuit).
Pengukuran daya output dilakukan
dengan pembebanan pada output
tegangan
generator
dengan
menggunakan 3 variasi nilai resistansi
beban.

Gambar 7. Hasil pengukuran tegangan
pada rangkaian terbuka
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Gambar 8. Hasil pengukuran daya output
dengan variasi beban
Hasil yang didapat dari pengujian
generator diperoleh tegangan pada
rentang kecepatan angin 3 m/s (200,4
rpm) menghasilkan tegangan 30,8 Volt,
dan pada kecepatan 6 m/s (401,2 rpm)
menghasilkan tegangan 62,3 Volt.
Daya output generator yang
dihasilkan pada beban dengan resistansi
23 ohm adalah 15,7 W pada 300 rpm dan
98,5 W pada 1.000 rpm. Nilai ini diukur
dari output generator secara langsung
tanpa melalui rangkaian kontrol.
SIMPULAN
Terdapat perbedaan nilai output
tegangan dengan selisih 5,2 volt lebih
tinggi dibandingkan penelitian yang telah
dilakukan penulis sebelumnya, yang
berbeda pada jumlah rotor dan statornya
yakni 2 rotor dan 1 stator. Namun nilaii
arus mengalami peningkatan sejumlah
65,2% dibanding penelitian sebelumnya.
Sehingga daya output meningkat karena
peningkatan nilai tegangan dan arusnya.
Dengan menambahkan jumlah
rotor dan stator maka daya output bisa
meningkat karena ada peningkatan arus
yang signifikan.
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KADAR KALSIUM DALAM DARAH MENCIT YANG DIBERI NANO
KALSIUM CANGKANG KERANG
(ANADARA GRANOSA LIIN)
Sri Widyastuti1, Pungut 2
Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 1, 2
sriwidyastuti@unipasby.ac.id
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengukur kadar kalsium darah pada mencit yang di beri nano
kalsium yang berasal dari cangkang kerang darah, metode Waktu penelitian selama 8 minggu
dengan intervensi pemberian pakan standart yang dicampur dengan nano kalsium kalsium dari
cangkang kerang darah Anadara Granosa Liin dosis 2,5 %, 5%, 7,5 % dan 10%. Pelaksanaan
penelitian dimulai dengan membagi 24 ekor mencit menjadi 4 kelompok sehingga masingmasing kelompok sebanyak 6 ekor. Sebelum perlakuan tikus diadaptasi selama 1 minggu dan
diberikan pakan standart. Tahap selanjutnya tikus diambil darahnya untuk dianalisis kadar
kalsium., hasil ada perbedaan yang bermakna antara jumlah nano kalsium cangkang kerang yang
ditambahkan terhadap kadar kalsium darah pada mencit. Kadar Kalsium pada kelompok perlakuan
1,2,3, dan 4 sebelum di beri perlakuan adalah 90,68 ppm ; 100,21 ppm ; 90,74 ppm dan 90,95
ppm. Sedangkan kadar kalsium setelah perlakuan adalah 90,85 ppm ; 110,66 ppm ; 120,04 ppm;
100,85 ppm . Simpulan yang dapat diambil adalah nano kalsium dari cangkang k e r a n g dapat
dijadikan sebagai alternatif bahan makanan sumber kalsium.
Kata kunci: nano kalsium, mencit, cangkang kerang darah Anadara Granosa Liin

ABSTRACT
The purpose of this study was to measure blood calcium levels in nano calcium mice derived
from blood clams, methods of the study time for 8 weeks with standard feeding interventions mixed
with nano calcium calcium from blood clams Anadara Granosa Liin dose 2.5 %, 5%, 7.5% and 10%.
The study began with dividing 24 mice into 4 groups so that each group was 6 tails. Before treatment
the mice were adapted for 1 week and given standard feed. The next stage is the blood taken for
rats to be analyzed for calcium levels. The result is a significant difference between the amount of
clam nano shell calcium added to blood calcium levels in mice. Calcium levels in the treatment groups
1,2,3, and 4 before being treated were 90.68 ppm; 100.21 ppm; 90.74 ppm and 90.95 ppm. While
the calcium content after treatment is 90.85 ppm; 110.66 ppm; 120.04 ppm; 100.85 ppm. The
conclusion that can be taken is nano calcium from shells can be used as an alternative food source
of calcium.
Key word : nano calcium, mice, clamshell anadara granosa liin.
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PENDAHULUAN
Pemanfaatan limbah invertebrata
(crustacea) sebagai sumber kalsium hewani
yang compatible bagi suplemen kalsium,
menggunakan
teknologi
nano-blend
merupakan suatu terobosan yang layak
ditindaklanjuti.
Cangkang kerang dapat diubah
menjadi mineral kalsium yang berukuran
nano sehingga dapat dapat dimanfaatkan
pada berbagai bidang karena kalsium
karbonat yang terkandung berada dalam
bentuk yang mudah larut [1] .
Pada proses demineralisasi, mineral
akan larut pada larutan asam seperti asam
klorida (HCl). Mineral hasil recovery limbah
demineralisasi juga dapat dimanfaatkan
sebagai sumber kalsium untuk pemanfaatan
gips dan suplemen kalsium [2] .Kalsium yang
umum dikonsumsi terdapat dalam bentuk
mikro kalsium. Ukuran partikel kalsium ini
terkait dengan besarnya penyerapan kalsium
oleh tubuh.Ukuran mikro dapat terabsorbsi
hanya 50% sehingga sering menyebabkan
defisiensi. Nano kalsium
menyebabkan
reseptor cepat masuk ke dalam tubuh dengan
sempurna, oleh karena nano kalsium dapat
terabsorbsi oleh tubuh hampir 100% [3]
Teknologi
pembentukan
ukuran
kalsium yang lebih kecil perlu dikembangkan untuk memperbesar penyerapan
kalsium dalam tubuh. Teknologi pem-bentukan
ukuran kalsium yang perlu dikembangkan
adalah teknologi nano. Sintesis nanopartikel
bermakna pembuatan nanopartikel dengan
ukuran yang kurang dari 100 nm dan sekaligus
mengubah sifat atau fungsinya.
Kalsium berukuran nano tersebar dalam
tubuh dibandingkan kalsium berukuran mikro.
Memperkecil ukuran mineral kalsium menjadi
nano (10-9 m) dengan teknologi nano-blend
akan membuat penyerapan secara langsung
oleh sel menjadi lebih sempurna. Lebih stabil,
dapat digunakan secara khusus pada lapisan
sel, penyebaran lewat system limpatik,
bioavaibilitas tinggi, sifat racun rendah. Karena
Subtema: Sain dan Kesehatan

proses dalam tubuh lepas lambat maka dosis
menjadi kecil dan frekuensi minum menjadi jarang
selain itu terutama di tujukan pada sistem imun
tubuh.
Kelarutan zat yang rendah dalam air
merupakan faktor penting yang mempengaruhi
bioavailabilitas. Kelarutan merupakan salah satu
faktor yang menentukan kecepatan absorbsi
suatu zat [4] . Bioavailabilitas yang kecil dapat
dijadikan indikasi bahwa zat tersebut mempunyai
laju disolusi yang rendah. Suatu zat yang memiliki
laju disolusi rendah dapat mengakibatkan
penurunan daya absorbsi. [5] .
Peningkatan bioavaila-bilitas dari zat yang
memiliki kelarutan rendah, merupakan salah satu
tantangan dalam aspek pengembangan formulasi
zat. Salah satu cara untuk meningkatkan laju
disolusi adalah dengan mengurangi ukuran
partikel, yang akan meningkatkan total luas
permukaan, sehingga zat akan mudah melarut
.[4]. Salah satu teknik yang dapat diguna Salah
satu teknik yang dapat digunakan untuk
memperkecil ukuran partikel adalah sintesis nano
partikel .
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kadar kalsium dalam darah mencit terhadap
partikel nano kalsium yang berasal dari cangkang
kerang darah (Anadara granosa liin). Setelah
sebelumnya dilakukan karakterisasi fisikokimia
nano kalsium yang di sintesis.
2. METODE
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium
Fisiologi Hewan Jurusan Biologi Fakultas MIPA
Universiats PGRI Adi Buana Surabaya. Waktu
penelitian selama 8 minggu dengan intervensi
pemberian pakan standart yang dicampur
dengan nano kalsium kalsium dari cangkang
kerang darah Anadara Granosa Liin dosis 2,5
%, 5%, 7,5 % dan 10%.
Pelaksanaan penelitian dimulai dengan
membagi 24 ekor mencit menjadi 4 kelompok sehingga masing-masing
kelompok
sebanyak 6 ekor. Sebelum perlakuan tikus
diadaptasi selama 1 minggu dan diberikan pakan
standart. Tahap selanjutnya tikus diambil
darahnya untuk dianalisis kadar kalsium.
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Perlakuan dilaksanakan pada minggu ke-2
sampai ke-7. Mencit pada kelompok 1, 2 , 3
dan 4 diberikan pakan standart, diberi pakan
standart + tepung nano kalsium kalsium dari
cangkang kerang dengan dosis 2,5 %, 5%, 7,5
% dan 10 % Tahap berikutnya dilakukan
pengambilan
darah pada minggu ke-8
Analisis kadar kalsium darahmenggunakan
Atomic Absorbance Spectrophotometric (AAS)
.

kerangka . [8] Rerata tertinggi kadar kalsium
darah sebelum perlakuan terdapat pada kelompok
2 yaitu 100,31 ppm dan terendah 90,78 ppm
pada kelompok 1. Setelah diberikan perlakuan
rerata tertinggi kadar kalsium darah terdapat
pada kelompok 3 yaitu 120,04 ppm dan terendah
90,95 ppm pada kelompok 1. Hasil selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil ini berbeda dari
nano kalsium yang berasal dari cangkang udang
vanamei yaitu sebesar 7,8 ppm [6].

3. HASIL
Kalsium dibutuhkan tubuh untuk
pertumbuhan normal dan pembentukan
Tabel 1. Kadar Kalsium Darah Sebelum dan Sesudah Perlakuan

Kelompok

Kadar Kalsium Darah ( ppm)
Sebelum
Sesudah

N

Perlakuan
1
2
3
4

6
6
6
6

Minimum
90,47
90,21
90,11
80,87

Maksimum
100,12
110,81
100,82
110,20

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov
Smirnov ditemukan data berdistribusi normal (p
value > 0,05) dan uji homogenitas

Rerata
90,68
100,21
90,74
90,95

Minimum
90,29
100,52
100,78
90,00

Maksimum
100,54
120,87
130,22
120,70

Rerata
90,85
110,66
120,04
100,85

menunjukkan p value > 0,05 artinya data
homogen.. Hasil uji normalitas disajikan
pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji KS Untuk Rata-Rata Kadar Kalsium
Pada Berbagai Kelompok Perlakuan
Kelompok Perlakuan
1
2
3
4
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Kadar Kalsium
Sebelum
0,913
0,129
0,040
0,801

Sesudah
0,247
0,608
0,493
0,285
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Analisis dilanjutkan dengan uji
One Way Anova untuk mengetahui
pengaruh pemberian nano kalsium dari
cangkang kerang terhadap kadar kalsium
darah pada tikus dan hasil analisis
diketahui nilai F hitung sebesar 7,191
dengan nilai p value =
0,001 ( p < 0,05 ) artinya ada perbedaan
yang bermakna antara jumlah nano
kalsium
cangkang kerang yang
ditambahkan terhadap kadar kalsium
darah pada mencit .
Hasil analisis dilanjutkan dengan
Uji LSD yang digunakan untuk melihat
pasangan kelompok perlakuan yang
mempunyai beda rata- rata kadar
kalsium dalam darah. Hasil analisis
menunjukkan bahwa
pasangan
kelompok 1 dengan kelompok 2 dan
3 menunjukkan bahwa p value = 0,000
(p <0,05), artinya ada perbedaan yang
bermakna antar kelompok, demikian
pula pasangan kelompok 3 dengan
kelompok 4. Hasil yang berbeda
ditunjukkan pada pasangan kelompok 1
dengan 4, kelompok 2 dengan
kelompok
3 dan 4 dimana tidak
menunjukkan adanya perbedaan yang
signifikan.
Hasil pengujian dapat dilihat
pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil uji LSD perbedaan
kelompok perlakuan terhadap Kadar
Kalsium Darah Setelah Perlakuan
Pasangan Kelompok Perlakuan
Kelompok 1 dengan Kelompok 2
Kelompok 1 dengan Kelompok 3
Kelompok 1 dengan Kelompok 4
Kelompok 2 dengan Kelompok 3
Kelompok 2 dengan Kelompok 4
Kelompok 3 dengan Kelompok 4

Subtema: Sain dan Kesehatan

p value
0,003
0,000
0,116
0,334
0,105
0,013

Hasil uji Paired T Test menunjukkan ada perbedaan signifikan
(p=0,000) kadar kalsium darah sebelum
dan
sesudah perlakuan pada masing-masing kelompok. Pada mencit kelompok perlakuan memiliki kadar kalsium
darah yang lebih tinggi di-bandingkan
kelompok kontrol. Kenaikan paling tinggi
terjadi pada kelompok 3 disusul
kelompok 2 dan kelompok 4. Hal ini
dikarenakan pakan mencit pada kelompok perlakuan mengandung mineral
kalsium yang cukup tinggi sehingga
meningkatkan ketersediaan kalsium bagi
tubuh.
Hasil ini
menunjukkan
bahwa
nano kalsium dari cangkang k e r a n g
dapat dijadikan sebagai alternatif bahan
makanan sumber kalsium. Kadarkalsium
dalam plasma darah akandipertahankan
oleh mekanisme homeostasis tubuh [7].
Kalsium berguna untuk pertumbuhan
dan pemeliharaan tulang. Menurut Linder
1992, kalsium meru-pakan mineral utama
dan terbanyak dalam tubuh manusia dan
hewan, serta paling banyak ditemukan
pada tulang. Sembilan puluh sembilan
persen berada pada tulang dalam
bentuk hidroksila-patit
[Ca3(PO4)2Ca(OH)2]
SIMPULAN
Kadar Kalsium pada kelompok
perlakuan 1,2,3, dan 4 sebelum di beri
perlakuan adalah 90,68 ppm ; 100,21
ppm ; 90,74 ppm dan 90,95 ppm.
Sedangkan kadar kalsium setelah
KesimpulanKesimpulan
Ada Perbedaan Ada Perbedaan
Ada Perbedaan Ada Perbedaan
Tidak Ada Perbedaan
Tidak Ada Perbedaan
Tidak Ada Perbedaan
Tidak Ada Perbedaan
Tidak
Tidak Ada Perbedaan Ada Perbedaan Ada
Perbedaan
Ada Perbedaan
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perlakuan adalah 90,85 ppm ;
110,66 ppm ; 120,04 ppm; 100,85 ppm.
Nano kalsium dari cangkang k e r a n g
dapat dijadikan sebagai alternatif bahan
makanan sumber
kalsium.
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K-MEANS CLUSTERING DENGAN METODE ELBOW UNTUK
PENGELOMPOKAN KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
BERDASARKAN INDIKATOR KEMISKINAN
Anita Fitria Febrianti1, Antonito Hornay Cabral2,Gangga Anuraga3
Program Studi Statistika, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya1,2,3
anitafitriafeb98@gmail.com

ABSTRAK
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kabupaten dan kota terbanyak di
Indonesia yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Besarnya wilayah di Jawa Timur
menyebabkan pemerintah daerah sulitmenangani kasus kemiskinan. Oleh karena itu perlu adanya
pengelompokan kabupaten dan kota supaya mudah dalam menangani permasalah dan
mengetahui kabupaten atau kota yang membutuhkan bantuan Pemerintah. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengelompokan kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan indikator
kemiskinan. Pada penelitian ini menggunakan Metode K-Means Cluster, merupakan salah satu
metode yang bisa digunakan untuk mengelompokan kabupaten dan kota di Jawa Timur. Algoritma

pada metode K-Means Cluster menetapkan suatu obyek ke dalam cluster yang
mempunyai centroid (mean) terdekat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan

mengelompokan kabupaten dan kota kedalam 4 cluster maka dapat diperoleh cluster pertama
terdiri dari 10 kabupaten, cluster kedua terdiri dari 5 kabupaten, cluster 3 terdiri dari 19 kabupaten
dan cluster 4 terdiri dari 4 kabupaten. Hasil karakteristik cluster pertama memiliki presentase
penduduk 15 tahun keatas pendidikan SLTA yang tinggi, cluster kedua memiliki rumah tangga
menerima raskin yang cukup tinggi, cluster ketiga memiliki angka partisipasi sekolah rendah dan
karakteristik pada cluster keempat memiliki penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor
pertanian yang sangat tinggi.
Kata kunci: kemiskinan, K-Means Cluster, Elbow Method

ABSTRACT
East Java Province is one of the provinces with the most regencies and cities in Indonesia,
consisting of 29 regencies and 9 cities. The size of the area in eastern Java has made it difficult for
regional governments to handle poverty cases. therefore it is necessary to group districts and cities
that need government assistance. The purpose of this study is to classify districts and cities in East
Java. Based on poverty indicators. In this study using the K-Means Cluster method, is one method
that can be used to group districts and cities in East Java. Algorithms in the K-Means Cluster
method assign an object to a cluster that has the closest centroid (mean). The results showed that
by grouping districts and cities into 4 duster, the first cluster consisted of 10 districts, the second
cluster consisted of 5 districts, cluster 3 consisted of 19 districts and cluster 4 consisted of 4
districts. The results of the first cluster characteristics have a percentage of the population of 15
years and above for high school education which is high, the second cluster has households that
receive quite high Raskin. The third cluster has low school achievement rates and the
characteristics of the fourth cluster have a population of 15 years and over who work in a very high
agricultural sector.
Keywords : Poverty, K-Means Cluster, Elbow Method
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PENDAHULUAN
Analisis kelompok ataucluster
analysisadalah analisis statistika yang
bertujuan untuk mengelompokkan obyekobyek berdasarkan kesamaan karakteristik. Obyek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam satu atau beberapa kelompok (cluster) sehingga obyek-obyek yang
berada dalam satu kelompok akan mempunyai kemiripan satu dengan yang lain.
Dengan demikian terdapat homogenitas
(kesamaan) yang tinggi antar anggota
dalam satu kelompok (within-cluster) dan
heterogenitas (perbedaan) yang tinggi
antar kelompok yang satu dengan
kelompok lainnya (between-cluster)[1].
Beberapa penelitian terkait
analisis kelompok diantaranya pernah
dilakukan oleh Anuraga (2015), dalam
penelitiannya yang berjudul Hierarchical
Clustering Multiscale Bootstrap untuk
pengelompokan kemiskinan di Jawa
Timur menyimpulkan bahwa terdapat
lima kelompok (cluster) yang terbentuk
dengan kemiripan satu dengan yang lain
dan signifikan dengan nilai AU
(Approximately Unbi-ased) p_value 
0,95[2].Febriyana, (2011) melakukan
analisis klaster k-means dan k-median
pada data indikator kemiskinan (studi
kasus
data
indikatorKemiskinan
Kabupaten di Indonesia tahun 2009).
Hasil yang diperoleh adalah metode
pengklasteran K-Means lebih baik
daripada K-Median untuk kasus tersebut,
karena ketepatan klasifikasi K-Means
sebesar 98,51%, sedangkan K-Median
sebesar 97,57%[3]. Alfina, dkk. (2012)
meneliti tentang perbandingan metode
Hierarchical Clustering, K-Means dan
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Gabungan Keduanya dalam Cluster
Data. Hasil yang diperoleh gabungan
metode single lingkage dan K-means
memberikan hasil cluster lebih baik
dengan parameter uji cluster variance
dan metode silhouette[4].
Kemiskinan adalah keadaan
dimana terjadi ketidakmampuan untuk
memenuhi sandang, pangan, papan,
serta pendidikan dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh
kelangkaan kebutuhan dasar ataupun
sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan. Angka kemiskinan Kabupaten
/Kota di Jawa Timur memiliki posisi
cukup tinggi. Angka kemiskinan ini terjadi
diduga karena para petani sudah tidak
memiliki lahan sendiri. Sebagain besar di
Jawa Timur adalah buruhtani.Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sejak
September 2014 hingga Maret 2015
tercatat garis kemiskinan naik sebesar
6,49%, sedangkan di wilayah perkotaan
hanya 3,93%[5]. Tingkat kemiskinan ini
juga dipengaruhi karena tingkat pendidikan, lapangan kerja yang kurang memadai, pengeluaran perkapita untuk
makanan, dan juga penerima raskin di
Kabupaten/Kota.
Tingkat kemiskinan di Jawa
Timur dari tahun ke tahun mengalami
kenaikan. Untuk itu dalam menangani
angka kemiskinan, pemerintah berperan
untuk mengelompokkan daerah yang
membutuhkan pendidikan yang layak,
lapangan pekerjaan sesuai dengan
potensi yang dimiliki khususnya pada
wilayah yang memiliki angka kemiskinan
yang tinggi. Hasil pengelompokkan ter-

864

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

sebut dapat digunakan oleh pemerintah
dalam merumuskan kebijakan terkait persebaran kemiskinan
Dalam penelitian ini digunakan
data indikator kemiskinan menurut
kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun
2016. Indikator kemiskinan diantaranya
adalah rumah tangga miskin yang
menggunakan air layak dan jamban
sendiri, rumah tangga menerima raskin,
pengeluaran untuk makanan, angka
melek huruf, presentase penduduk
miskin yang bekerja di sektor informal,
dan sebagainya. Tujuan dari penelitian
ini adalah mengelompokkan kabupaten
dan kota di Jawa Timur bersadarkan
indikator dengan menggunakan analisis
K-Means Cluster. Pengelompokkan yang
dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaatserta
masukan bagi pemerintah untuk menangani daerah yang mempunyai kemiskinan yang tinggi dan dapat melakukan
pemetaan sesuai dengan kelompoknya.
METODE
Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang
diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Data yang digunakan berupa data indikator kemiskinan seluruh kabupaten dan
kota di Jawa Timur tahun 2016, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota.
Variabel-variabel tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Variabel Penelitian

No.

Keterangan
Skala
Presentase rumah tangga
miskin menggunakan air
1
Rasio
layak dan jamban sendiri
(X1)
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2
3
4
5

6

7

8

presentase rumah tangga
miskin menerima raskin(X2)
Presentase pengeluaran per
kapita untuk makanan (X3)
Presentase perempuan usia
15-49 tahun menggunakan
KB (X4)
Presentase penduduk 15
tahun keatas bekerja di
sektor pertanian (X5)
Presentase
pendududuk
miskin 15 tahun keatas
dengan pendidikan SLTA
(X6)
Presentase angka melek
huruf penduduk 15-55 tahun
(X7)
Presentase
angka
partisipasi
sekolah
penduduk usia 13-15 tahun
(X8)

Rasio
Rasio
Rasio
Rasio

Rasio

Rasio

Rasio

Analisis Pengelompokan
Analisis kelompok atau cluster
analysis merupakan salah satu teknik
multivariat yang masuk dalam klasifikasi
metode interdependen, yaitu metode yang mempelajari struktur hubungan antara
variabel, antara kasus/responden dan
antara obyek. Analisis cluster atau
kelompok bertujuan untuk mengelompokkan obyek atau kasus ke dalam kelompok yang mempunyai sifat yang relatif
homogen. Obyek-obyek yang mempunyai kemiripan dikelompokkan dalam
cluster yang sama, sedangkan obyekobyek lain yang tidak mirip dikelompokkan dalam cluster yang lain[1].
Menurut Santoso (2004) analisis
kelompok merupakan pengelompokkan
data yang dilakukan dengan dua macam
metode yaitu metode hierarki dan meto-
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de non hierarki. Metode hirarki merupakan pengelompokkan yang dilakukan secara hirarki atau berjenjang dari n, (n-1)
sampai 1 kelompok. Metode non hirarki
dilakukan dengan menentukan terlebih
dahulu jumlah cluster yang diinginkan.
Salah satu prosedur non hirarki yang
terkenal adalah metode K-Means[6].
Ukuran kemiripan yang biasa digunakan dalam analisis cluster adalah
jarak Euclidean dan jarak Mahalanobis.
Jarak Euclidean digunakan jika variabel
amatan saling bebas atau berkorelasi
satu sama lain (tidak terjadi multikolinieritas). Jika terjadi multikolinearitas maka
dapat diatasi denngan mentransformasi
data menggunakan Principal Component
Analysis (PCA)[1].
Johnson dan Wichern (1982) menyatakan bahwa Jarak Euclidean antara
x  [ x1 , x2 ,..., x p ]T , y  [ y1 , y2 ,..., y p ]T
adalah sebagai berikut[1]:
d (x,y )  ( x1  y1 ) 2  ...  ( x p  y p ) 2 (1)

K-Means Cluster
Johnson dan Wichern (1982)
menyarankan bahwa algoritma pada
metode K-Means Cluster menetapkan
suatu obyek ke dalam cluster yang
mempunyai centroid (mean) terdekat[1].
Proses ini dibagi dalam tiga tahap:
1. Mempartisiobyek-obyekkedalam
k
clusterawal.
2. Menentukan obyek yang mempunyai
jarak terdekat dengan centroid
(mean). (Ukuran jarak yang biasa
digunakan adalah jarak Euclidean,
yang
digunakan
baik
untuk
pengamatan yang distandarkan
maupun yang tidak distandarkan).
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Menghitung ulang centroid yang
digunakan cluster untuk mendapatkan
obyek yang baru dan untuk cluster
yang kehilangan obyek.
3. Mengulangi langkah ke-2 sampai
tidak ada lagi obyek yang
dipindahkan.
Metode Elbow
Metode dan analisis ini
digunakan untuk pemilihan jumlah cluster
atau kelompok yang optimal. Berikut
disajikan algoritma elbow dalam
menentukan jumlah kelompok yang
terbentuk [7].
Yaitu berdasarkan pada sum of
square error(SSE).
k

SSE    X i  Ck

2

(2)

k 1 xi Sk

dimana K adalah banyaknya kelompok
yang digunakan pada algoritma K-MeansXi
adalah jumlah data dan Ck adalah
banyaknya clusteri pada cluster ke k.

Langka-langkah analisis data
Langkah-langkah penelitian dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.
5.

Analisis deskriptif untuk mengetahui
gambaran indikator kemiskinan
Jawa Timur

Menentukan jumlah cluster yang
akan dibentuk. Dalam penelitian
ini jumlah cluster yang dibentuk
adalah sebanyak 4 cluster
Lakukan analisis cluster dengan
metode K-Means Cluster sesuai
dengan langkah 1.
Membagi anggota-anggota ke
dalam setiap cluster
Deskripsikan karakteristik cluster
yang didapatkan pada langkah 2
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6.

Melakukan kesimpulan terhadap
analisis yang dilakukan

HASIL
Deskripsi indikator kemiskinan Jawa
Timur
Tabel 2 Analisis deskriptif
dilakukan untuk mengetahui gambaran
secara umum karakteristik untuk masingmasing
variabel
yangmembentuk
indikator kemiskinan pada setiap
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
Tabel 2. Statistk deskriptif variabel penelitian
Rata- Standar
Var Min
Maks
rata
deviasi
X1 32.1 76.10
16.17
98.93
X2 20.09 76.48
19.28
99.07
X3 54.78 62.31
3.57
69.5
X4 32.44 91.61
12.92
98
X5 0
29.74
19.06
64.69
X6 4.22 14.93
8.37
35.23
X7 82.18 95.04
4.54
100
X8 73.7 94.25
6.75
100

Berdasarkan tabel 2 diatas
terlihat bahwa secara rata-rata sebagian
besar rumah tangga menerima raskin
masih terkolong tinggi yaitu sebesar
1718.53 dengan standar deviasi sebesar
419.24. selain itu angka melek huruf di
Jawa Timur tergolong cukup tinggi yaitu
sebesar 95.04%.
Analisis K-Means cluster indikator
kemiskinan
Sebelum melakukan analisis
analisis K-Means Cluster, perlu
ditentukan terlebih dahulu jumlah cluster.
Dalam penelitian ini jumlah cluster yang
ditentukan sebanyak 4 cluster. Dengan
menggunakan algoritma k-means Cluster
dengan kasus indikator kemiskinan
sebayak 4 cluster merupakan cluster
optimal. Untuk lebih jelas dapat dilihat
pada plot berikut:

Gambar 1. Jumlah cluster optimal
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Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat
bahwa jumlah cluster yang optimal
sebanyak 4 cluster. Untuk anggota

cluster dapat dilihat pada gambar 2
dibawah ini.

Gambar 2. Jumlah anggota cluster

Berdasarkan gambar 2 dapat
dilihat bahwa cluster 1 terdapat 10
kabupaten/kota, cluster 2 terdapat 5
kabupaten dan kota, cluster 3 terdapat
19 kabupaten/kota dan cluster 4 terdiri
dari 4 kabupaten. Berikut adalah hasil
keanggotan kabupaten/kota pada setiap
cluster yang disajikan dalam tabel 3:
Tabel 3. Anggota-anggota Cluster
Cluster
Anggota cluster
1
Sidoarjo, kota Kediri, kota Blitar,
kotaMalang, kota Probolinggo,
kota Pasuruan, kota Mojokerto,
kota Madiun, kota Surabaya dan
kota Batu.
2
Jember,
Banyuwangi,
Bondowoso, Situbondo dan
Tuban.
3
Pacitan, Ponorogo, Treng-galek,
Tulungagung, Blita, Kediri,
Malang, Lumajang, Probolinggo,
Pasuruan, Mojo-kerto, Jombang,
Nganjuk, Madiun, Magetan,
Ngawi, Bojonegoro, Lamongan,
Gresik
4
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sumenep

Masing-masing cluster yang
terbentuk memiliki karakteristik yang
berbeda-beda. Berikut adalah karakterisSubtema: Industrialisasi Ekonomi

tik setiap cluster berdasarkan indikator
kemiskinan. Adapun hasil rata-rata setiap
cluster yang disajikan dalam tabel 4
dibawah ini:
Tabel 4. rata-rata presentase indikator
kemiskinan di setiap cluster

Cluster
1
2
3
4
X1
0.532 -1.723 0.115 0.275
X2 -1.060 0.713 0.467 -0.460
X3 -1.242 0.717 0.143 1.529
X4
0.463 -0.144 0.272 -2.272
X5 -1.259 0.277 0.276 1.492
X6
1.327 -0.706 -0.341 -0.824
X7
0.726 -0.940 0.253 -1.841
X8
0.324 -1.589 0.303 -0.264
Berdasarkan tabel 4 diatas dapat
dilihat bahwa karakteristik pada cluster 1
mempunyai presentase penduduk 15
tahun keatas dengan pendidikan SLTA
dan angka melek huruf penduduk 15-55
tahun yang tinggi.Senada dengan
penelitian yang dilakukan oleh Febri
Angelina M.(2015) menyatakan bahwa
ciri-ciri kawasan miskin dipengaruhi
dengan tingkat pendidikan dan angka
Var
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melek huruf. Ketika tingkat pendidikan
dan angka melek huruf tinggi maka akan
menurunkan tingkat kemiskinan di suatu
kabupaten/kota [8]. Karakteristik pada
cluster 2 memiliki pesentase rumah
tangga menerima raskin dan pengeluaran perkapita untuk makanan cukup tinggi
dengan rata-rata sebesar 0.713 dan
0.717 dari sini dapat ditentukan di kluster
2 didominasi oleh kabupaten /kota pesisir
di Jawa Timur. Pada karakterik cluster 3
mempunyai rumah tangga menerima
raskin dan angka partisipasi sekolah
penduduk usia 13-15 tahun yang rendah.
Kemudian cluster 4 mempunyai
presentase pengeluaran perkapita untuk
makanan dan presentase penduduk
miskin 15 tahun keatas yang bekerja di
sektor pertanian yang sangat tinggi.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan
dapat disimpulkan bahwa kondisi
indikator kemiskinan pada setiap
kabupaten dan kota di Jawa Timur masih
tidak seimbang, sehingga ada beberapa
kabupaten dan kota di provinsi Jawa
Timur masih memiliki beberapa indikator
kemiskinan yang tinggi. Pengelompokan
kabupaten dan kota di Jawa Timur
berdasarkan
indikator
kemiskinan
dengan 4 cluster dengan metode KMeans Cluster diperoleh cluster 1
terdapat 10 kabupaten dan kota, cluster
2 diperoleh 20 kabupaten dan kota,
cluster 3 diperoleh 4 kabupaten dan kota
sedangkan cluster 4 diperoleh 4
kabupaten. Hasil kesimpulan ini dapat
diharapkan sebagai bahan pertimbangan
dalam menangani daerah yang status
kemiskinan masih tinggi.
Subtema: Industrialisasi Ekonomi
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

“RUANG” BISNIS & INDUSTRI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
MIGRAN: DISINTEGRITAS PERAN KELEMBAGAAN
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Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura1,
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya2
Email:anita.kristina@trunojoyo.ac.id
ABSTRAK
Artikel ini menganalisis dampak disintegritas peran kelembagaan pada perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia. Pendekatan kualitatif sebagai metode analisis penelitian. Data dikumpulkan
melalui interview dengan informan aktor yang terlibat langsung pada perlindungan TKI. Analisis
mengungkapkan bentuk spesifik kebutuhan adanya pergeseran makna perlidungan, karena
disintegritas peran kelembagaan yang terjadi memainkan peran terbentuknya “ruang” bisnis dan
industri dalam perlindungan TKI.
Kata kunci: Perubahan Kelembagaan, Perlindungan Tenaga Kerja, Bisnis dan Industri

ABSTRACT
The article analyses the impact of disintegration of institutional roles on the protection of
Indonesian Workers (TKI). Qualitative approach as a method of research analysis. Data was
collected through interviews with informant actors who were directly involved in the protection of
migrant workers. The analysis reveals the specific form of incremental transformative change,
namely a shift the meaning of protection, because the disintegration of the institutional role that
occurs plays a role in the formation of business and industry "space" in the protection of migrant
workers
Keyword:Institutional Change, Protection of Indonesian Migrant Workers, Business and Industrial

PENDAHULUAN
Indonesia sedang berupaya
memperluas cakupan perlindungan bagi
seluruh warga negara, amandemen UUD
1945 telah mengakui bahwa hak seluruh
penduduk
untuk
memperoleh
perlindungan dan mendapatkan jaminan
sosial. Pengembangan dari upaya
jaminan
sosial
ini
menjadi
tanggungjawab pemerintah. Meskipun
jaminan sosial untuk TKI saat ini
diselimuti pada persoalan “bisnis”
bahkan “industri” asuransi. Hal ini dapat
dimaknai bahwa implementasi jaminan
sosial bagi TKI masih sebatas
Subtema: Industrialisasi Ekonomi

perlindungan finansial atas kompensasi
resiko yang telah dibayarkan oleh calon
TKI, melalui prosedur tertentu dan
mekanisme tata kelola kelembagaan
tertentu. Implementasi atas jaminan
sosial TKI melalui skema asuransi ini
telah diatur melalui UU No. 39 Tahun
2004 tentang Penempatan Perlindungan
TKI dan Permenakertrans No. 7 tahun
2010, beserta perubahannya No. 1
Tahun 2012. Dan sekarang telah
dimplementasikan UU No. 18 tahun 2017
tentang Perlindungan Tenaga Kerja
Migran. Aturan ini mengamanatkan
perluasan cakupan asuransi TKI
terhadap semua TKI berupa jaminan
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kesehatan, keselamatan, dan kematian.
Bahkan jaminan atas upah ada dalam
perjanjian kerja dan penempatan untuk
TKI.
Penelitian ini memberikan fokus
pada persoalan disintegritas peran
kelembagaan (tata kelola / aturan main)
skema asuransi sebagai bentuk jaminan
sosial TKI ini diimplementasikan
pemerintah (Kemenaker) dan telah
bersama-sama
BNP2TKI.
Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa skema
asuransi TKI ini sebagai skema
kebijakan. Dalam teori kebijakan
dikatakan bahwa kebijakan sebagai
keputusan atau pilihan tindakan yang
secara langsung mengatur pengelolaan
dan pendistribusian sumberdaya demi
kepentingan publik, yaitu kepentingan
rakyat, penduduk, masyarakat dan atau
warga negara [7], bahkan menekankan
pada kebijakan sebagai pilihan yang
dapat dilakukan atau tidak dapat
dilakukan oleh pemerintah. Dengan
demikian, konsep teori kebijakan ini
menunjukkan bahwa jaminansosial TKI
sebagai salah satu desain perlindungan
yang diberlakukan khusus bagi warga
negara yang bekerja di luar negeri, yang
rentan terhadap persoalan kesehatan,
keselamatan dan kejelasan upah,
sebagai bagian dari sebuah kebijakan.
Implementasi
kebijakan
membutuhkan keterlibatan aktor, baik
aktor pemerintah maupun swasta. Aktor
kebijakan bukan semata-mata birokrasi
atau organisasi pemerintah saja, namun
juga aktor lain yang dapat menguatkan
layanan [9]. Sedangkan kebersamaan
kelembagaan
dalam
implementasi
kebijakan memberikan ruang cukup luas
bagi aktor dan merata saling mengisi,
sehingga saling bertanggungjawab.
Namun kebersamaan Kemenaker dan
BNP2TKI dalam implementasi kebijakan
ini justru menunjukkan ketidakjelasan
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peran, sehingga membutuhkan aturan
main yang jelas, memuat nilai-nilai, dan
sistem yang jelas pula. Hal ini
mendukung proposisi pendelegasian
kewenangan tidak hanya memfokuskan
pada keterwakilan kepentingan yang
diatur dalam aturan formal namun juga
pada rasionalitas atas nilai-nilai,
peranan norma, sistem dan pengaturan
informal tertentu.
Posisi kekuasaan yang tidak
seimbang baik dalam penguasaan
sumber daya dan informasi pada
prinsipal dan agen, dapat membuat
desain kelembagaan tidak berjalan
seimbang.Hal ini disebabkan karena
ketergantungan antar aktor, dimana
pemerintah memiliki ketergantungan
terhadap konsorsium asuransi, TKI
memiliki ketergantungan pada PPTKIS,
Konsorsium
asuransi
memiliki
ketergantungan pada PPTKIS. Dengan
demikian, mekanisme tata kelola
kelembagaan jaminan sosial TKI
didominasi oleh struktur kekuasaan yang
tidak seimbang antara prinsipal dan
agen, akibatnya semua keputusan
berada di tangan agen, namun semua
resiko ditanggung oleh prinsipal. Hal ini
ditunjukkan
adanya
pengelolaan
informasi yang banyak tidak diketahui
oleh TKI. Pemerintah sangat tergantung
pada konsorsium asuransi terkait
pengelolaan dan informasi. Sintesa ini
dibuktikan bahwa dalam teori agency [4]
agen sebagai pihak yang menjalankan
layanan sesuai dengan kepentingan
prinsipal, yang mencakup pendelegasian
kewenangan pengambilan keputusan.
Begitu juga pada teori agency yang
dikemukakan [1] bahwa principal
mendelegasikan
pada
agent
beberapaotoritaspengambilan
keputusantetapi
tidak
meliputi
semuarisiko yang terkaitdengan otoritas
pengambilan keputusan tersebut.
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Sementara itu, adaptasi peran
diantara aktor terjadi hanya sebatas
power sharing, belum pada values
sharing. Hal ini ditunjukkan dengan
fenomena pemerintah tidak mampu hadir
dalam penyelesaian asuransi TKI,
pemerintah
tidak mampu
untuk
melakukan
negosiasi,
konsorsium
asuransi masih mencari keuntungan,
keuntungan hanya dapat diberikan pada
PPTKIS. Sintesa ini dapat dibuktikan
pada teori prinsipal agen, bahwa adanya
perilaku opportunistik (opportunistic
behaviour) terjadi pada agent karena
mempunyai
keunggulan
informasi,
memanfaatkan keunggulannya tersebut
untuk menguasai keputusan-keputusan
penting, sehingga prinsipal tidak memiliki
daya tawar negosiasi yang disebabkan
oleh minimnya informasi. Dalam teori
konflik prinsipal agen, Teori "konflik
dalam preferensi hasil-tipe" – (outcometype preference) [5] bahwa Agen dan
principal memegang kepentingan yang
berbeda, menjadi konflik atas perbedaan
kepentingan tersebut, sehingga agen
dapat pula bertindak hanya sebatas
kekuasaan yang dimilikinya tanpa
melakukan adaptasi peran dan atas nilainilai yang dimiliki prinsipal. Sedangkan
pola kekuasaan yang terbentuk akibat
krisis eksistensi aktor. Hal ini didasarkan
pada fenomena bahwa eksistensi aktor
ini didasarkan karena melekatnya
identitas tertentu akibat penyimpangan
aturan main. Sintesa ini dibuktikan
bahwa dalam teori prinsipal agen,
beberapa kondisi, agen akan menggeser
usaha mereka terhadap tugas / dimensi
yang diukur tersebut (dan dihadiahi) oleh
pelaku pada kerusakan di tugas yang
lainnya (atau dimensi lain dari tugas
tersebut) yang terlalu mahal untuk dinilai
[3]. Teori agency yang dikemukakan [1]
bahwa prinsipal mendelegasikan pada
agent
beberapaotoritaspengambilan
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keputusantetapi
tidak
meliputi
semuarisiko yang terkaitdengan otoritas
pengambilan
keputusan
tersebut.
Namun, jika prinsipal agen ini dipandang
sebagai bentuk kemitraan dalam
pengelolaan kebijakan publik, maka
hubungan prinsipal agen bertujuan untuk
kerjasama yang memiliki tujuan
bersama, derajat kewenangan dan
tanggung jawab bersama, bersama
dalam pengambilan resiko, dan saling
menguntungkan.
[4] menjelaskan hubungan
keagenan di dalam teori agensi (agency
theory) bahwa terdapat kumpulan
kontrak (nexus of contract) antara pemilik
sumber daya ekonomis (principal) dan
manajer (agent) yang mengurus
penggunaan dan pengendalian sumber
daya tersebut. Hal ini membawa
konsekuensi bahwa agen memiliki
keunggulan untuk mengelola semua
sumber daya yang ia kuasai, namun
tidak terjadi pada prinsipal yang tidak
memiliki
sumberdaya
(finansial,
informasi) selengkap agen. Hal ini
menyebabkan kekuasaan pengambilan
keputusan dapat terjadi atas dominasi
agen. Otoritas pengawasan ada di
principal,
untuk
alasanefisiensi,
mendelegasikanbagian
dari
misinyakepada
pihakpelaksanakhusus(agen). Hubungan
merekadiaturmelaluikontrak(formalatau
tidak), yang menentukan hak dan
kewajibanmasing-masing
pihak,
termasuk hasilyang ingin dicapai
principal, sertasumber daya yang
memungkinkan disediakan olehprincipal.
Teori agency tersebut, juga menjelaskan
bahwa kolaborasi sebagai suatu proses
berfikir dimana pihak yang terlibat
memandang aspek-aspek perbedaan
dari suatu masalah serta menemukan
solusi dari perbedaan tersebut dan
keterbatasan
pandangan
mereka
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terhadap apa yang dapat dilakukan
dalam solusi tersebut. Namun, tidak
demikian dengan fenomena yang
ditunjukkan dalam penelitian ini. Solusi
atas semua persoalan TKI, berada di
tangan
Pemerintah.
Keterbatasan
pemerintah
akan
penguasaan
sumberdaya
informasi
membuat
pemerintah tidak mampu semua
pengambilan keputusan berdasarkan
kemampuan tersebut, peran ini diambil
alih oleh agen. Teori agency lainnya,
mengenai pendelegasian tugas-tugas
dimungkinkan akan bermanfaat karena
berkurangnya waktu atau menambah
pengetahuan
tentang
bagaimana
melakukan tugas yang terbaik (manfaat
bagi principal) [6]. Theory of Incentives I:
The Principal-Agent Model). Namun,
dalam pendelegasian antara prinsipal
dan agen dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa agen belum mampu
melakukan pengambilan keputusan
terbaik
bagi
keuntungan
/
kebermanfaatan prinsipal. Hal ini
dimaknai bahwa kolaborasi dalam
pelayanan
publik
mempunyai
karakteristik yaitu memuat aktor
(sekurang-kurangnya ada dua lembaga
yang berbeda (sektor publik dengan
privat atau sektor non profit), adanya
perjanjian tertulis untuk menentukan
kerangka kolaborasi, adanya tujuan,
adanya pembagian tanggungjawab yang
meliputi pembagian resiko, sumber daya,
dan manfaat, baik yang bersifat tangible
maupun intangible. Teori ini menekankan
bahwa hubungan prinsipal agen yang
terbentuk dalam sebuah kolaborasi.
Begitu juga pada teori pemberian
wewenang principal kepada agent dan
kemitraan
antar
agent
akan
menyebabkan terjadinya ketergantungan
sumber daya. Kedua belah pihak dalam
hubungan ini ingin memaksimalkan
utilitas mereka, ada alasan yang kuat
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untuk percaya bahwa agent tidak akan
selalu bertindak demi kepentingan pokok
[8]. Teori ini menjadi pembenar bahwa
secara temuan didapatkan bahwa
pemberian kewenangan prinsipal ke
agen didominasi oleh kekuasaan agen,
akibat ketergantungan sumber daya, dan
hubungan perbedaan cara pandang
terhadap utilitas dan kepentingan utama
yakni layanan jaminan sosial TKI pada
calon TKI/TKI. Layanan yang didasarkan
bukan pada otoritas / kekuasaan salah
satu aktor, melainkan strategi kolaborasi.
Dengan demikian, maka temuan
penelitian ini memberikan persoalan
tersendiri jika pemberian kewenangan
pengelolaan asuransi sepenuhnya tidak
diikuti dengan peran pemerintah
seutuhnya
untuk
memberikan
perlindungan, atau mungkin terjadi
praktik “ruang” bisnis, bahkan industri
perlindungan bagi TKI.
METODE
Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan kualitatif dengan perspektif
teori kelembagaan secara makro.
Pengumpulan data dilakukan melalui
interview mendalam dengan TKI, mantan
TKI, (berasal dari Jawa Timur),
perwakilan UPT.P3TKI. Teknik analisis
menggunakan induktif, dengan uji
validitas tringualiasi.
HASIL
Hal
ini
dibuktikan
bahwa
determinan biaya yang dikeluarkan
prinsipal, yakni TKI mengeluarkan
sejumlah biaya diluar biaya formal yang
seharusnya
dikeluarkan
sebagai
kewajiban keikutsertaan asuransi TKI.
Misalnya, biaya akibat penyelesaian
ganti rugi asuransi dan biaya lainnya
yang melekat di tiap interaksi. Hal ini
terjadi akibat ketidakberdayaan informasi
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dan
finansial
TKI.
Pemerintah
mengeluarkan sejumlah biaya atas
konsekuensi
ketidaksempurnaan
informasi dan sumber daya lain dalam
mekanisme tata kelola. Kerugian
ekonomi merupakan implikasi ekonomi
akibat adanya determinan biaya yang
harus ditanggung aktor. Hal ini
disebabkan adanya perilaku opportunis
dan informasi yang tidak seimbang,
sehingga
aktor
yang
memiliki
keterbatasan informasi dan berdampak
atas perilaku opportunis aktor lain maka
aktor ini akan menanggung biaya yang
lebih tinggi jika dibandingkan dengan
aktor yang memiliki sumberdaya /
informasi yang lengkap. Atau juga
karena kekuasaan yang membentuk
perilaku opportunis, maka aktor yang
tidak memiliki kuasa yang lebih banyak
mengeluarkan biaya atas beban
kekuasaan
tersebut.
Sedangkan
konsorsium asuransi sebagai agen, juga
mengeluarkan biaya kemitraan kepada
PPTKIS, sebagai konsekuensi atas
keberlanjutan usaha.
Berdasarkan juga pada fenomena
bahwa struktur penghubung diantara
actor memungkinkan adanya aktor yang
lemah dalam mengekspresikan aspirasi
dan menunjukkan kemampuannya
terhadap lingkungan yang melingkupi
desain kelembagaan. Secara realitas
semakin melemah peran aktor (TKI dan
Pemerintah), karena kekuatan daya tarik
kekuasaan yang tidak dimilikinya,
meskipun Pemerintah berperan sebagai
regulator dan fasilitator, namun
pemerintah tidak memiliki kemampuan
dalam mengeksekusi. Oleh karena itu,
seringkali mekanisme tata kelola ini
meskipun diwujudkan dalam bentuk
layanan, namun disisi lain, semakin
meminggirkan aktor TKI (yang sejatinya
berperan sebagai supporting unit) dan
membuat TKI dalam kondisi ketiadaan
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jaminan atas sosialnya. Artinya, skema
asuransi yang menurut UU No. 39 Tahun
2004 sebagai skema perlindungan
(sosial) memuat jaminan atas kesehatan
dan keselamatan kerja bahkan diatur
secara lengkap (umum dan jiwa) belum
mampu memberikan jaminan sosial
sesungguhnya, hak-hak sosial TKI masih
diacuhkan.
Berkaitan dengan implikasi
tersebut, terdapat ketergantungan antar
aktor yang menjadi historis pembentuk
struktur kekuasaan dan tekanan-tekanan
akibat informasi assimetris dan sikap
opportunis, sehingga berdampak pada
determinan ekonomi dan juga bekerjanya
aturan formal serta nilai / norma yang
dapat diadopsi bagi aktor. Keunggulan
informasi membentuk kapabilitas tertentu
bagi aktor, terutama konsorsium asuransi
yang memiliki informasi terlengkap
sehingga
lebih
mudah
untuk
menjalankan perannya atau bahkan
mengungguli kapabilitas aktor lain (TKI
dan pemerintah).
Fenomena yang menunjukkan
bahwa desain kelembagaan mengatur
hubungan
transaksional.
Dengan
pemahaman bahwa transaksi yang
terjadi menentukan struktur tertentu,
sehingga menentukan batasan tertentu
pada aktor dalam pengambilan
keputusan. Transaksi yang dilegalkan
dalam sebuah aturan tertentu telah
mendistribusikan keuntungan ekonomi.
Terlebih keuntungan yang didapatkan
agen dan mitranya. Dengan demikian,
keuntungan / manfaat ini memuat fokus
pada pemerolehan kepuasan individu
aktor berdasarkan kepentingan aktor,
sehingga fokus atas jaminan sosial
(skema asuransi ini) bukan untuk
memberikan perlindungan dalam arti
sesungguhnya. Jika dikaitkan dengan
teori prinsipal agen, khususnya outcome
type preference in agency theory [2]
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bahwa agen dan prinsipal memegang
kepentingan yang berbeda, sehingga
agen akan lebih mudah untuk
“membangun kerajaan”, fasilitas, waktu
luang,
dan
sebagainya
bukan
memaksimalkan keuntungan prinsipal.
Kelembagaan yang ada diyakini
sebagai nilai / norma berdasarkan pola
tingkah laku aktor sehingga disepakati
bersama, lebih tepatnya keterpaksaan
kepercayaan timbul bersama aktor TKI
dan pemerintah, akibat konsekuensi
timbal balik determinan biaya dan
kebermanfaatan skema asuransi ini bagi
TKI dan pemerintah. Hampir semua
aktivitas
interaksi
memerlukan
pengaturan (formal dan informal) yang
ditegakkan bersama UU No. 39 Tahun
2004 beserta aturan lainnya, begitu juga
pada tiap setting (latar belakang
karakteristik aktor) diperlukan aturan
tersebut
sebagai
pembatas
tindakan/perilaku. Meskipun, dalam
mekanisme tersebut dibumbui oleh
banyak aturan yang tidak mengikat, dan
dilakukan oleh aktor di luar aktor inti
lingkungan kelembagaan. Karena pada
hakikatnya kebijakan jaminan sosial
skema asuransi ini dilakukan hanya oleh
TKI dan konsorsium dan difasilitasi
(diverifikasi) oleh Pemerintah.
Jika
desain
kelembagaan
memuat aturan yang terkait dengan
nilai/norma yang berbeda-beda di tiap
interaksi, akan hadir konsekuensi lain
sebagai dampak ketidakteraturan dan
ketidakjelasan aturan main. Hal ini tidak
dapat diprediksi, mengingat TKI dapat
sebagai mandiri saat mendaftar asuransi
atau melalui jasa PPTKIS. Artinya,
kejadian yang tidak sama/dialami TKI
dimungkinkan banyak tidak dialami TKI
lain karena banyaknya aturan lain hadir
di sela-sela aturan formal. Pemahaman
ini menghendaki adanya konflik
kepentingan di antara aktor, walaupun
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aktor pemerintah berperan responsive
sebagai tanda kepedulian atas upaya
pemecahan masalah, tetapi aktor
pemerintah ini tidak dapat bergerak
sendiri dan karenanya memerlukan
otoritas penentu (konsorsium) yang lebih
responsive
membantu
pemerintah
menyelesaikan semua persoalan, melalui
adaptasi peran layaknya pemerintah
yang berperan sebagai penjamin
perlindungan TKI.
Dengan demikian, perbedaan
kepentingan antara prinsipal dan agent
akan menghadirkan implikasi kerugian
ataupun keuntungan (bisnis) diantara
mereka. Implikasi atas mekanisme tata
kelola kelembagaan ini memberikan
petunjuk bahwa kelembagaan dilihat
sebagai mekanisme tata kelola yang
memuat
aturan
main.
Namun
pemaknaan ini memberikan gambaran
bahwa kejadian atas interaksi yang
serupa (yang dialami TKI) berjalan
berulang dan dalam situasi yang
beragam. Artinya, aturan formal yang
dibuat oleh TKI dan konsorsium asuransi
berdiri diatas kelembagaan yang sengaja
dibuat.
Mekanisme
tata
kelola
kelembagaan jaminan sosial untuk TKI
dibuat dengan dampak munculnya
kepentingan-kepentingan ekonomi dan
kepentingan
layanan,
sehingga
memunculkan pemahaman bahwa
lingkungan kelembagaan (struktur aturan
formal / dan nilai / norma) membentuk
pula lingkaran struktur kekuasaan dan
penilaian-penilaian
upaya
efisiensi
tercapainya keberhasilan kebijakan
jaminan sosial TKI. Lingkungan
kelembagaan mempengaruhi perangkat
pilihan-pilihan aktor dimana hanya
keputusan yang memuaskan aktor yang
akan menjadi sebuah pilihan aktor.
Artinya, mekanisme tata kelola dibuat
berdasarkan perangkat pilihan aktor dan
pilihan tersebut membawa implikasi
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positif bagi aktor tersebut, tanpa melihat
implikasi tersebut secara positif atau
berdampak negative pada aktor lain.
Dengan demikian, bahwa temuan dari
penelitian ini memberikan pelajaran
penting bahwa mekanisme tata kelola
kelembagaan jaminan sosial untuk TKI
memiliki implikasi kerugian dan manfaat
ekonomi bagi prinsipal dan agen. Bahkan
memuat persoalan terbukanya “ruang”
bisnis dan industri terhadap perlindungan
itu sendiri.
Kebutuhan Perubahan Peran (Makna)
Perlindungan
Perubahan makna aktor dalam
memaknai kebijakan perlindungan TKI
dan mengembalikan pada prinsip-prinsip
konvensi internasional dan UUD 1945
yakni
memuat
prinsip-prinsip
kebermanfaatan dan keadilan. Melalui
penataan kembali isi dan makna yang
terkait dengan aturan formal (UU No. 39
Tahun 2004 dan juga Permenaker yang
mengatur) yaitu reformasi atas aturan
formal menjadi kebutuhan penting dalam
perubahan
desain
kelembagaan.
Pemenuhan fasilitas atas jaringan sistem
informasi yang terintegrasi pada
Pemerintah (Kemenaker dan BNP2TKI),
TKI, Konsorsium asuransi, PPTKIS dan
semua pihak yang terkait menjadi
kebutuhan untuk memenuhi semua
informasi yang dibutuhkan, sehingga
memuat prinsip transparan dan mudah
diakses oleh semua pihak. Sebagaimana
sekarang sudah dikeluarkan dalam UU
No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan
Pekerja Migran Indonesia.
Kejelasan
peran
antara
Kemenaker sebagai regulator dan
BNP2TKI sebagai operasional dari
kebijakan jaminan sosial TKI dilakukan
melalui harmonisasi koordinasi. Artinya,
kejelasan peran dimaknai sebagai aturan
main dalam koordinasi. Begitu juga
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dengan Kemenlu, walaupun berperan
mengawasi perlindungan sebatas di
negara tujuan, namun harmonisasi
koordinasi tetap dibutuhkan dengan
kelembagaan
yang
mengelola
perlindungan
di
dalam
negeri
(Kemenaker dan BNP2TKI). Harmonisasi
koordinasi juga dilakukan melalui
perubahan makna kelembagaan bagi
Disnaker Kabupaten / Kota dengan
Propinsi atau BP3TKI dengan BP4TKI /
Loka TKI sebagai fasilitator penyedia
informasi
bagi
TKI
sehingga
meminimumkan ketidakjelasan informasi
serta ikut dalam mengawasi /
mengoreksi
terkait
perjanjian
penempatan dan kerja.
Memaknai kembali TKI sebagai
subjek/sasaran
kebijakan
yang
dipandang tidak lagi sebagai individu,
tetapi melekat dalam TKI itu sendiri yaitu
peran keluarga TKI. Artinya, memberikan
posisi penting bagi perlindungan
keluarga TKI dan peran keluarga bagi
perlindungan anggota keluarganya yang
menjadi TKI menjadi kebutuhan desain
juga. Keluarga juga akan meringankan
beban bagi TKI terkait persoalan biaya
dan tanggungjawab. Sehingga kualitas
layanan dan keberhasilan kebijakan
jaminan
sosial
memberikan
kebermanfaatan
bagi
TKI
dan
keluarganya.
Asuransi yang dibuat dan
ditandatangani oleh TKI dan konsorsium
telah diverifikasi oleh pemerintah melalui
BNP2TKI, memuat perubahan makna
interaksi yang “melayani”. Artinya,
konsorsium sebagai pengelola juga
memberikan
nilai-nilai
melayani,
meskipun berhak dalam pengambilan
keputusan, namun keputusannya sudah
dijaminkan secara prosedural oleh
pemerintah.
Sehingga
upaya
penguasaan atas keputusan dapat
diseimbangkan dengan “hadirnya” peran
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pemerintah sebagai penjamin prosedur,
yang dimaknai sebagai ketegasan
pemerintah terhadap kinerja konsorsium
asuransi dan memberikan kepastian
perlindungan bagi TKI.
Kebutuhan
atas
perubahan
mekanisme
kelembagaan
dapat
ditunjukkan dalam tabel 1 berikut ini :

Kebutuhan
Perubahan

Tabel 1. Kebutuhan dan Mekanisme
Perubahan Kelembagaan
(Pendekatan Lingkungan
Kelembagaan/Makro)
Kebutuhan
Perubahan

Prinsipprinsip &
implement
asi
jaminan
sosial

Penguatan
pengetahu
an
dan
sharing
informasi

Kejelasan
struktur
koordinasi

Mekanisme
Perubahan
Memaknai
kembali
prinsipprinsip
jaminan
sosial pada
rekomendas
i ILO melalui
redefinisi
jaminan
sosial
Membangun
jaringan
sistem
informasi
yang
terintegrasi

Harmonisasi
koordinasi
antar
lembaga
pemerintah
baik
pemerintaha
n
dalam

Mekanisme
Perubahan
negeri
(Kemenaker
& BNP2TKI)
dan
Kemenlu
serta
pemerintaha
n
negara
penempatan

Orientasi
Menekanka
n kembali
pada prinsip
kebermanfa
atan
dan
keadilan

Memberikan
akses
informasi
bagi semua
aktor,
memuat
prinsip
transparansi
,
mudah,
sederhana,
dan murah
Mempertega
s
peran
diantara
aktor
lembaga
pemerintah,
sehingga
Kemenaker
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Harmonisasi
koordinasi
dengan
mengembali
kan peran
Disnaker
Kab/Kota/D
aerah
sehingga
sejalan
dengan
Disnaker
Propinsi,
melalui SOP
/aturan
formal

Penguatan
Kemampu
an Aktor

Mereduksi
share
keuntungan
konsorsium
asuransi
pada
PPTKIS dan
mitra
lainnya,
melalui

Orientasi
dan
BNP2TKI
mampu
memaknai
kembali
perannya,
serta
pemerintah
memiliki
kemampuan
negosiasi
terkait
aturan main
dengan
negara
tujuan
Memberikan
peran
otoritas
pengawasa
n
dan
mengoreksi
terkait
perjanjian
penempatan
& kerja pada
Disnaker
Kab/Kota/D
aerah,
selama ini
tidak
dilakukan,
hanya
memiliki
otoritas
memeriksa
Menyediaka
n
SOP/aturan
formal yang
memuat
kejelasan
tindakan,
sehingga
mengikat
dan
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Kebutuhan
Perubahan

Mekanisme
Perubahan
Standar
Operasional
Prosedural
yang
disusun
bersama
Pemerintah
secara
formal

Menguatkan
peran
keluarga
terkait
perlindunga
n
TKI,
sesuai
konvensi
internasiona
l
ILO,
melalui
formalitas
peran/meng
hadirkan di
tiap
tindakan
calon
TKI/TKI &
pemenuhan
semua
informasi
Pemerintah
sebagai
penjamin

Orientasi
ketegasan
sanksi serta
kewajiban
yang
lugas/resmi
terkait
pengelolaan
kemitraan
konsorsium
asuransi,
PPTKIS dan
mitra
lainnya
(broker),
sehingga
menguatkan
posisi
pemerintah
sebagai
pengawas
kinerja agen
Menguatkan
posisi calon
TKI/TKI
dalam
membuat
keputusan
terkait
perlindunga
n
bagi
dirinya,
dengan
tidak
lagi
memandang
TKI sebagai
individu
namun
bagian dari
keluarga

Memaknai
kembali
peran
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Kebutuhan
Perubahan

Mekanisme
Perubahan
prosedural
melalui
aturan
formal yang
mengikat
atau
perubahan
UU/aturan
formal
lainnya

Kualitas
layanan
sebagai
keberhasila
n kebijakan
yang tidak
hanya
memuat
efisiensi
namun juga
kebermanfa
atan
program
bagi
TKI,
yang
dikelola
dengan
penyelengg
araan/tata
kelola yang
terpisah/jela
s & tegas

Orientasi
pemerintah
sebagai
posisi
penentu
atas
keputusan
konsorsium
terkait
asuransi TKI
Memaknai
kembali
peran
konsorsium
asuransi
sebagai
pelayan TKI
dan
pengambil
keputusan
dengan
aturan
prosedural/
SOP formal
Kebijakan
jaminan
sosial
memuat
hak-hak
sosial TKI,
sehingga
TKI sebagai
subjek
layanan
atas aktor
yang terlibat
dalam
kebijakan
jaminan
sosial TKI
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa
perubahan desain kelembagaan terjadi
karena kebutuhan atas tantangan untuk
menyelesaikan persoalan. Kebutuhan
perubahan desain kelembagaan meliputi
kebutuhan redefinisi atas jaminan sosial
TKI yakni melihat kembali rekomendasi
ILO terkait hal ini, mengingat Indonesia
sudah merativikasinya, perubahan ini
dilakukan melalui mekanisme perubahan
makna yang diformalkan melalui
perubahan UU atau aturan tertentu.
Kebutuhan selanjutnya menguatkan
struktur pengetahuan melalui jaringan
informasi terintegrasi, sehingga aktor
yang terlibat mempunyai kesamaan
informasi. Penguatan struktur koordinasi
dilakukan
melalui
mekanisme
harmonisasi koordinasi antar lembaga
pemerintah, baik di dalam negeri
maupun di negara penempatan TKI. Hal
ini
dilakukan
sebagai
upaya
mempertegas kembali peran yang sudah
ada dan diatur dalam SOP yang formal.
Perubahan cara pandang TKI bagian dari
keluarga sebagai mekanisme penguatan
posisi TKI dan menguatkan peran
keluarga
dalam
mekanisme
perlindungan.
Dengan
demikian,
perubahan makna kelembagaan menjadi
salah satu solusi alternative untuk
menjawab
persoalan
disintegritas
kelembagaan yang sebelumnya, di sisi
lain persoalan ini membawa dampak
terbukanya “ruang”bisnis dan industri
perlindungan bagi TKI.
SIMPULAN
Dampak
disintegritas
peran
kelembagaan pada perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) membawa
Subtema: Industrialisasi Ekonomi

konsekuensi terbukanya “ruang” bisnis
dan industri atas perlindungan TKI
(asuransi TKI). Hal ini disarkan pada
temuan atas beban biaya ekonomi yang
dikeluarkan/dibebankan pada semua
aktor yang terlibat. Dengan demikian,
peneliti mencoba untuk memberikan
alternatif solusi melalui kebutuhan
perubahan makna perlindungan.
Identifikasi
persoalan
pada
penelitian
ini
dilakukan
dengan
menggunakan pendekatan makro atau
lingkungan kelembagaan. Ketepatan
pendekatan yang digunakan juga
membawa konsekuensi lain, yakni akan
batas kedalaman penelitian. Artinya,
hasil temuan penelitian ini hanya sampai
pada implikasi lingkungan kelembagaan,
belum pada implikasi mikro (kesepakatan
kelembagaan).
Artinya,
identifikasi
persoalan
ini
belum
mampu
menjawab/mengungkap perubahan aktor
individu (meliputi perubahan persepsi
dan perubahan perilaku) akibat asimilasi
aturan main dalam mekanisme tata
kelola tertentu. Hal ini menjadi
keterbatasan,
sehingga
masih
membutuhkan penelitian lanjutan, yakni
untuk melengkapi dan mendalami pada
persoalan mikro.
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Artikel Ilmiah (Hasil Kajian Pustaka)

KOPERASI MAHASISWA (KOPMA) SEBAGAI MEDIA PENGEMBANGAN
KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)
Christina Menuk Sri H1, M Munir Rachman2 , Siti Samsiyah3
Program Studi Manajemen Universitas PGRI Adibuana Surabaya
email: menukch@yahoo.com

ABSTRAK
Koperasi Mahasiswa merupakan unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di Perguruan
Tinggi didirikan berpedoman pada Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.Unit kegiatan
ini pada hakekatnya dapat mengembangkan kecakapan hidup (life skill) melalui kecakapan
personal, kecakapan berpikir rasional, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan
vokasional. Penanaman nilai-nilai koperasi yang dilakukan koperasi mahasiswa dipandang lebih
strategis dalam pengembangan kecakapan hidup karena mahasiswa secara langsung melihat,
menghayati dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi melalui praktek koperasi.
Melalui koperasi mahasiswa dilatih dan diberdayakan melakukan kegiatan usaha yang dilandasi
1)kekeluargaan(meningkatkan semangat kekeluargaan, meningkatkan sikap tolong menolong,
memupuk rasa persaudaraan, menumbuhkan kepedulian dan menumbuhkan rasa persaudaraan)
2)kemandirian(rasa percaya diri, disiplin, tidak tergantung orang lain, semangat berprestasi, berani
beragumentasi dan berani memanfaatkan peluang) 3)tanggung jawab dalam menjalankan tugas
dan mampu berorganisasi 4)demokrasi dalam pengambilan keputusan dan menghargai pendapat
orang lain sehingga secara tidak langsung dapat mengembangkan kecakapan hidup.
Kata kunci: Unit Kegiatan Mahasiswa, Koperasi Mahasiswa, Liife Skill .

ABSTRACT
Cooperative Student activities student affairs unit is located in College was founded based
on Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. The unit of activity is in fact can dev+elop life
skills through personal skills, thinking skills, social skills, academic skills and vocational skills. The
cultivation of the values of cooperation undertaken cooperative student is seen more strategic in
developing life skills because students directly see, live and apply the values contained in the
cooperative through practice cooperative. Through cooperative students trained and empowered to
conduct business activities that is (1)based on family (enhance the spirit of family, improving
attitude please help, foster a sense of brotherhood, foster care and foster a sense of the fraternity)
(2) independence (self-confidence, discipline, not depending on others, the spirit of achievers,
courageous and daring exploit argument) (3) responsibility in carrying out the task and able to
organize (4) democracy in the decision-making and respect other people's opinions so that
indirectly can develop life skills.
Keywords: Student Activity Unit, Student Cooperative, life skill

PENDAHULUAN
Setiap peserta didik berhak
untuk mendapatkan pelayanan sesuai
dengan
bakat,
minat,
dan
kemampuannya seperti yang tertuang
dalam
Undang-undang
Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.[1]
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Kondisi ini ditegaskan kembali
pada Undang-undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Mahasiswa diharapkan tidak hanya
menguasai bidang ilmu yang ditekuni
(hard-skill) tetapi juga menguasai bidang
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lain yang dapat menunjang keberhasilan
dimasa yang akan datang (soft-skill). [2]
Seperti
halnya
yang
disampaikanNasir
(2018)
bahwa
pentingnya kontribusi perguruan tinggi
dalam mempersiapkan tenaga kerja yang
berpendidikan tinggi, terampil serta
berwawasan global. Perguruan tinggi
harus mampu menghasilkan sumber
daya yang mampu bersaing secara
global, perguruan tinggi sebagai lembaga
pencetak sumber daya manusia (SDM)
diharapkan dapat berkontribusi pada
upaya peningkatan daya saing bangsa.
Indonesia memiliki banyak potensi yang
dapat dijadikan sumber penguatan
ekonomi bagi bangsa.Tantangan besar
yang dihadapi bangsa Indonesia adalah
masalah pengangguran, ada 7 juta orang
menganggur dimana 8,8 persennya atau
kurang lebih 630.000 orang adalah
lulusan
sarjana
(S-1)
[3]
Keadaan ini sejalan dengan
pendapat Said Iqbal bahwa Pendidikan
Tinggi tidak menjamin seseorang
mendapatkan
pekerjaan
yang
baik.Banyaknya pengangguran sarjana
memang selalu menjadi masalah yang
menyelimuti perkembangan negara kita.
Hingga saat ini pemerintah Indonesia
belum mampu mengatasi persoalan
besar nya angka barisan pencari kerja
(long job queuing).[4]
Penggangguran terdidik memang
telah memperburuk dunia pendidikan kita
karena lulusan perguruan tinggi ternyata
belum mampu menjawab tantangan
zaman, masih banyaknya lulusan yang
mencari kerja sementara lapangan
pekerjaan tidak sebanding dengan
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pertumbuhan lulusan nya. Disamping itu
masih
lemahnya
pengembangan
kecakapan hidup (life skill) yang
diberikan oleh perguruan tinggi. Kondisi
lain juga muncul keluhan bahwa lulusan
perguruan tinggi yang memasuki dunia
kerja kurang memiliki kesiapan kerja
yang baik. Hal ini juga yang mendasari
timbulnya isu perlunya kecakapan hidup
(life skills) bagi mahasiswa yang akan
terjun ke dalam masyarakat.
Kamil (2010) berpendapat bahwa
kecakapan hidup adalah kecakapan
yang harus dimiliki seseorang untuk
berani menghadapi permasalahan hidup
secara wajar tanpa adanya paksaan,
kemudian secara aktif mencari dan
menemukan alternative pemecahan
sehingga mampu mengatasi masalah
tersebut.[5]
Demikian
halnya
pendapat
Chaudhary and Mehta (Parvathy, Renjith
Pillai, 2015) According to WHO, life skill
refers by” abilities for adoptive and
positive behavior that enables on
individual to deal effectively with the
demands and challenges of everyday life
“yang dapat diartikan bahwa kemampuan
untuk beradaptasi dan berperilaku positif
yang membuat seseorang mampu untuk
bertindak secara efektif terhadap
tuntutan dan tantangan hidup seharihari.[6]
Brolin dalam Khairiyah (2017)
menyatakan bahwa, “life skills constitute
a continuum of knowledge and aptitude
that are necessary for a person to
function effectively and to avoid
interruptions of employment experience”
yang dapat diartikan bahwa kecakapan
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hidup adalah serangkaian pengetahuan
dan kecerdasan yang diperlukan
seseorang dan berfungsi secara efektif
dalam menghindari gangguan dalam
pengalaman kerja. [7]
Life skills dapat dikatakan
sebagai kecakapan untuk hidup. Istilah
hidup, bukan semata-mata mempunyai
kemampuan dalam bidang tertentu
(vocational job), namun demikian juga
memiliki kemampuan dasar pendukung
secara fungsional seperti membaca,
menulis, menghitung, merumuskan dan
memecahkan
masalah,
mengelola
sumber daya serta bekerja secara
kelompok dalam menerapkan teknologi
sehingga mereka memiliki bekal
kemampuan untuk bekerja atau
berusaha mandiri yang dapat dijadikan
bekal dalam meningkatkan kualitas
hidupnya. [8]
Kecakapan hidup tersebut diatas
akan di dapatkan di perguruan tinggi. Hal
ini sudah dituangkan dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 14
ayat 1 bahwa mahasiswa dapat
mengembangkan bakat, minat, dan
kemampuan dirinya melalui kegiatan
kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai
bagian dari proses pendidikan dapat
dilaksanakan melalui organisasi kema
hasiswaan. Organisaisi kemahasiswaan
atau disebut dengan Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) merupakan tempat
berhimpunnya mahasiswa yang memiliki
kesamaan minat, bakat, kegemaran,
kreativitas, dan tempat penyaluran
aktivitas kegiatan ekstrakulikuler di
dalam kampus. UKM merupakan
organisasi
kemahasiswaan
yang
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mempunyai
tugas
merencanakan,
melaksanakan, dan mengembangkan
kegiatan ekstrakulikuler kemahasiswaan
meliputi kegiatan penalaran, bakat
,minat, kegemaran dan kesejahteraan
sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya. Keberadaan lembaga ini pada
wilayah perguruan tinggi yang secara
aktif
mengembangkan
sistem
pengelolaan organisasi secara mandiri.
Organisasi
kemahasiswaan
memiliki fungsi untuk:
1. Mewadahi kegiatan mahasiswa
dalam mengembangkan bakat,
minat, dan potensi mahasiswa;
2. Mengembangkan
kreativitas,
kepekaan, daya kritis, keberanian,
dan kepemimpinan, serta rasa
kebangsaan;
3. Memenuhi
kepentingan
dan
kesejahteraan mahasiswa; dan
4. Mengembangkan tanggung jawab
sosial melalui kegiatan pengabdian
kepada masyarakat. [9]
Perguruan
tinggi
sebagai
lembaga pendidikan bertanggung jawab
untuk mengembangkan kecakapan hidup
(life skill) dapat diwujudkan melalui
Koperasi
Mahasiswa.
Koperasi
Mahasiswa merupakan bentuk koperasi
yang didirikan oleh mahasiswa yang
berpedoman pada Undang-Undang
Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Dalam
undang-undang tersebut dinyatakan
bahwa Koperasi merupakan badan
usaha yang anggotanya adalah orangorang atau badan hukum koperasi.
Dalam melaksanakan kegiatannya
berdasarkan pada prinsip koperasi yang
sekaligus sebagai gerakan ekonomi
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rakyat
berdasarkan
atas
asas
kekeluargaan.[10]
Koperasi Mahasiswa adalah
koperasi yang didirikan oleh mahasiswa
yang
disiapkan
sebagai
insan
pembangunan masa depan. Organisasi
koperasi merupakan sarana yang tepat
bagi mahasiswa untuk mempraktekan
ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
Melalui koperasi, mahasiswa dapat
meningkatkan kecakapannya berdasar
nilai-nilai yang ada pada koperasi.
ANALISIS PEMECAHAN MASALAH
Sebagai lembaga pendidikan,
perguruan tinggi mempunyai tanggung
jawab untuk memberikan bekal kepada
mahasiswa agar tertanam jiwa kreativitas
dan mampu menemukan inovasi baru
dalam menyelesaikan masalah. Lulusan
perguruan tinggi diharapkan tidak hanya
menguasai bidang ilmu tetapi juga
menguasai kecakapan hidup (life skills).
Life skills merupakan kemampuan
seseorang untuk menghadapi problema
kehidupan sehari-hari, kemudian secara
aktif mencari dan menemukan solusi
untuk mengatasi masalah tersebut. Life
skills
merupakan
kemampuan
berkomunikasi
secara
efektif,
kemampuan melakukan kerja sama,
kemampuan melaksanakan perannya
sebagai
warga
negara
yang
bertangungjawab,
percaya
akan
kemampuan yang dimiliki, kesiapan
dalam menghadapi orang lain dan
mempunyai kecakapan untuk bekerja
baik secara pribadi maupun dalam tim
serta memiliki karakter dan etika untuk
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memasuki dunia kerja. Kecakapan hidup
diperuntukkan bagi semua orang bukan
hanya orang yang masih menempuh
pendidikan namun semua orang yang
menghadapai permasalahan yang perlu
mendapatkan
solusi
pemecahan.
Kecakapan hidup terdiri dari beberapa
cakupan. Cakupan tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Kecakapan Personal (personal
skills). Kecakapan ini mencakup
kecakapan mengenal diri (self
awareness) yang merupakan
penghayatan diri sebagai makhluk
Tuhan
Yang
Maha
Esa,
penghayatan diri sebagai anggota
masyarakat dan warganegara.
Diamping itu juga menyadari dan
mensyukuri akan kelebihan dan
kekurangan nya dan sekaligus
menjadikannya sebagai modal
untuk meningkatkan diri agar
bermanfaat bagi diri sendiri
maupun orang lain.
2. Kecakapan Berpikir Rasional
(thinking skill) yang mencakup
kecakapan untuk menggali dan
menemukan informasi, kecakapan
mengolah
informasi,kecakapan
mengambil
keputusan
dan
kecakapan dalam memecahkan
masalah secara kreatif.
3. Kecakapan Sosial(social skills)
merupakan kecakapan komunikasi
untuk empati dan bekerja sama.
Kecakapan ini mencakup tentang
kemampuan seseorang untuk
berinteraksi atau berkomunikasi
dengan
lingkungan
dan
masyarakat, serta mampu untuk
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melakukan kegiatan timbal balik
dan
mencari
solusi
atas
permasalahan yang terjadi pada
lingkungan dan masyarakat itu
sendiri.
4. Kecakapan akademik(academic
skills), merupakan kecakapan
seseorang berkaitan dengan
kemampuan
berfikir
ilmiah.
Kecakapan
ini
merupakan
pengembangan dari kecakapan
berfikir rasional yang masih
bersifat
umum.
Kecakapan
akademik
mengarah
pada
kegiatan akademik atau keilmuan.
5. Kecakapan vokasional (vocational
skills) yang sering disebut dengan
kecakapan kejujuran yang dapat
diartikan sebagai kecakapan yang
berhubungan dengan bidang
pekerjaan tertentu yang terdapat
dalam masyarakat. [11]
Pendidikan
kecakapan
hidup
bertujuan untuk mengembangkan potensi
didik dalam menghadapi perannya dimasa
yang akan datang. Secara umum
pendidikan kecakapan hidup merupakan
bekal
dalam
menghadapi
dan
memecahkan permasalahan hidup dan
kehidupan baik sebagai pribadi yang
mandiri maupun sebagai warga negara.
Pendidikan
tersebut
akan
didapatkan melalui koperasi mahasiswa.
Seperti yang disampaikan oleh Sukidjo dkk
(2016), bahwa siswa yang aktif dalam
kegiatan koperasi sekolah akan dapat
memiliki kemampuan (ability) dalam
bentuk pengetahuan (knowledge), sikap
(attitude) dan ketrampilan (skill) yang
sesuai dengan nilai-nilai dalam koperasi.
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[12] Melalui koperasi mahasiswa
diharapkan mahasiswa dapat mengenali
dan mampu berkompetensi dimana ia
akan hidup dan tinggal, maka diperlukan
kecakapan hidup. Kondisi ini sependapat
dengan
penelitian
Sugiharsono
(Thoharudin,2017) bahwa melalui Gerakan
Koperasi dengan landasan, asas, nilai-nilai
serta prinsip koperasi dapat mendidik dan
membina karakter anggota koperasi untuk
berperilaku ekonomi dengan berdasar
pada nilai kejujuran, keterbukaan,
keadilan,
kedinamisan,
demokrasi,
kemandirian, tanggung jawab serta
kekeluargaan. [13]
Sudarsono (2005) juga menyatakan
bahwa melalui koperasi dapat membentuk
para anggota, perangkat koperasi seperti
pengurus, badan pengawas, dan dewan
penasehat termasuk karyawan koperasi
sadar akan ideology koperasi, praktek
usaha dan metode kerjanya [14]
Didalam Undang-undang tentang
Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa
tujuan koperasi pada khusunya adalah
memajukan kesejahteraan anggota dan
masyarakat pada umumnya serta ikut
membangun
tatanan
perekonomian
nasional untuk mewujudkan masyarakat
yang maju, adil dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-undang dasar
1945. Suatu organisasi dikatakan sebagai
koperasi bercirikan sebagai berikut:
1. dibentuk oleh anggota atas dasar
kepentingan ekonomi yang sama
2. didirikan
dan
dikembangkan
berlandaskan nilai kemandirian,
kestiakawanan, keadilan, persamaan
dan demokrasi, tanggung jawab
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sosial serta kepedulian terhadap
orang lain
3. didirikan, diatur, dikelola, diawasi
serta dimanfaatkan oleh anggotanya
bertugas
melayani
kebutuhan
ekonomi anggotanya dalam rangka
memajukan kesejahteraan anggota
4. jika terdapat kelebihan kemampuan
melayani anggota maka kelebihan
akan digunakan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat sekitarnya.
Prinsip koperasi sebagai landasan
kehidupan koperasi dijelaskan seperti
dibawah ini :
1. keanggotaan koperasi bersifat
sukarela dan terbuka
2. pengelolaan dilakukan secara
demokratis
3. pembagian sisa hasil usaha
dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha
masing-masing anggota
4. pemberian balas jasa terbatas
terhadap modal
5. kemandirian
6. pendidikan perkoperasian
7. kerjasama antar koperasi. [15]
Menurut Tamba (Hidayah,2015)
Salah satu prinsip koperasi disebutkan
pendidikan perkoperasian. Pendidikan
perkoperasian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan untuk mewujudkan
kehidupan berkoperasi agar sesuai dengan
jati diri koperasi. Selama menjalankan
kegiatan koperasi, anggota dipersiapkan
dan dibentuk untuk menjadi calon
pengurus yang menghayati nilai dan
prinsip koperasi. Pendidikan dan pelatihan
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yang diselenggarakan oleh koperasi
secara terus menerus akan dapat
mengembangkan kecakapan hidup bagi
pesertanya. [16]
Koperasi
dalam
menjalankan
usahanya mendasarkan pada nilai-nilai :
a. kekeluargaan yang diwujudkan dalam
pelaksanaan
kegiatan
koperasi
mahasiswa sesuai dengan azas
kegiatan koperasi
b. kemandirian, bentuk pelaksanaan
kegiatan mengacu pada pengelolaan
unit usaha koperasi mahasiswa
c. bertanggung
jawab,
bentuk
pelaksanaan kegiatan pada koperasi
mahasiswa yaitu pemberlakuan piket
dalam pelaksanaan kegiatan usaha
dan kegiatan lain sebagai pendukung
d. demokrasi, dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan seperti rapat- rapat harian
dan Rapat Anggota Tahunan. [17]
Nilai-nilai dalam koperasi sangat
linier dengan tujuan dan fungsi pendidikan
nasional yang telah dituangkan dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
yaitu mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggungjawab. [18]
Dalam pasal tersebut jelas bahwa
dalam pendidikan tidak hanya dibangun
kemampuan akademis tetapi justru lebih
ditekankan pada perilaku dan sikap sesuai
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dengan norma. Berbagai nilai yang ada
pada
koperasi
akan
mendukung
kecakapan hidup(life skills) bagi anggota
yang mengikutinya seperti halnya Koperasi
Mahasiswa. Banyak manfaat yang dapat
diperoleh dari aktivitas pengembangan
koperasi mahasiswa. Selain untuk
kepentingan usaha juga sebagai sarana
belajar. Mahasiswa yang telah bergabung
menjadi anggota dituntut untuk berperan
aktif dalam kegiatan usaha yang dilakukan.
Tujuan koperasi mahasiswa tidak
semata-mata
untuk
memudahkan
mahasiswa membeli perlengkapan kuliah
yang dekat dan terjangkau namun
demikian koperasi mahasiswa bertujuan
untuk
memberikan
bekal
kepada
mahasiswa, untuk menempa mental dan
jiwa anggota untuk terjun dan terlibat
langsung dalam pengelolaan koperasi
sehingga nanti setelah tidak menjadi
anggota mereka memiliki kemampuan
untuk membuat koperasi di masyarakat
atau ikut mengurangi beban pengangguran
dan menopang ekonomi kerakyatan yang
lebih solid dan berkelanjutan, sehingga
ketika keterbatasan lapangan kerja
menjadi kendala, para lulusan memiliki
cukup keahlian untuk dapat membuka
lapangan pekerjaan.dapat membangun
kemandirian, menguatkan kesetiakawanan
dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
Mahasiswa yang aktif dalam
kegiatan koperasi akan mempunyai
kemampuan, pengetahuan, sikap dan
ketrampilan sesuai dengan nilai-nilai
koperasi. Terkait dengan kecakapan
hidup(life skills) pada hakekatnya koperasi
mahasiswa dapat dipakai sebagai media
pengembangan kecakapan personal,
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berpikir rasional, sosial, akademik dan
vokasional.
Pengalaman
mengikuti
kegiatan koperasi, mahasiswa akan sangat
berharga bagi seseorang yang akan
memasuki dunia kerja baik sebagai diri
sendiri, dalam kelompok masyarakat dan
maupun
sebagai
warga
negara.
Kompetensi yang didapatkan dalam
berkoperasi merupakan wujud nyata dari
kecakapan hidup. Pencapaian kecakapan
hidup merupakan kumpulan kegiatan yang
dilakukan
melalui
praktek
secara
berkelanjutan, tanpa disadari mahasiswa
mampu menumbuhkan nilai-nilai koperasi
sebagai bentuk kecakapan hidup :
1. Kekeluargaan seperti meningkatkan
semangat
kekeluargaan,
meningkatkan
sikap
tolong
menolong,
memupuk
rasa
persaudaraan,
menumbuhkan
kepedulian dan menumbuhkan rasa
persaudaraan
kemandirian,
tanggung jawab dan demokrasi.
2. Kemandirian(rasa percaya diri,
disiplin, tidak tergantung orang lain,
semangat
berprestasi,
berani
beragumentasi
dan
berani
memanfaatkan peluang)
3. Tanggung jawab dalam menjalankan
tugas dan mampu berorganisasi
4. Demokrasi dalam pengambilan
keputusan
dan
menghargai
pendapat orang lain
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis pemecahan
masalah, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
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1. Kecakapan hidup(life skill) adalah
pendidikan yang memberikan dasar
dan latihan yang dilakukan secara
benar kepada peserta tentang nilai
kehidupan sehari-hari.
2. Koperasi mahasiswa adalah Unit
Kegiatan Mahasiswa yang didirikan
berdasarkan Undang-undang No. 25
Tahun 1992. Organisasi koperasi
merupakan sarana bagi mahasiswa
untuk mempraktekan ilmu yang
diperoleh selama perkuliahan.
3. Koperasi Mahasiswa merupakan
wujud nyata dari pendidikan
kecakapan hidup Tanpa disadari
mahasiswa mampu menumbuhkan
nilai-nilai
koperasi
seperti
kekeluargaan, kemandirian, bertang
gung jawab dan demokrasi.
4. Perlu
mewujudkan
Koperasi
Mahasiswa di setiap Perguruan
Tinggi. Hal ini mengandung implikasi
bahwa Koperasi mahasiswa dapat
dipakai sebagai tempat belajar
mengembangkan kecakapan hidup(
life skill) sehingga mahasiswa pada
akhirnya akan dapat menciptakan
lapangan kerja sendiri sebagai
perwujudan
untuk
mengurangi
pengangguran terdidik.
UCAPAN TERIMA KASIH
Rektor Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya melalui Ketua LPPM
dalam bentuk Hibah Penelitian
Adibuana Tahun 2017
DAFTAR RUJUKAN
[1] Undang-undangRepublik Indonesia
Nomor 20 tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional

Subtema: Industrialisasi Ekonomi

[2] Undang-undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi
[3]Nasir,M,
menteri-nasir-takutpengangguran-berpendidikan-alamipeningkatan,
Antara,
Minggu
25/3/2018
https://www.medcom.id/nasional/metr
o/JKRl03Qb- diakses 27 Nopember
2018
[4]Said Iqbal, Ribuan sarjana masish
menganggur , Jawa pos 8 Pebruari
2018
https://www.pressreader.com/indones
ia/jawa-pos, diakses 14 Agustus
2018
[5] Kamil, Model Pendidikan dan
Pelatihan. Bandung: Alfabeta, 2010
hal 129
[6] Parvathy V, Renjith R Pillai, Impact of
Life Skill Education on Adolescents ini
Rural School, International Journal of
Advanced Research, Volume 3, Issue
2, 788-794 ,2015
[7] Khairiyah,Ummu , Melatihkan Life
Skills
Melalui
Pembelajaran
IPA,Dengan Pendekatan Scientific
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar,
AT-THULAB, Volume 1, Nomor 1,
Maret
2017
http://journal.unisla.ac.id/pdf/1181120
17/4.%20Ummu%20Khairiyah,%20M
elatihkan%20Life%20Skills%20Melalu
i%20Pembelajaran%20IPA%20denga
n%20Pendekatan%20Scientific.pdf
diakses 27 Nopember 2018
[8] Agus Hasbi Noor, Pendidikan
Kecakapan Hidup (Life Skill) Di
Pondok
Pesantren
Dalam
Meningkatkan Kemandirian Santri

889

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

http://ejournal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/
empowerment/article/view/553
diakses tanggal 6 Desember 2018
[9] Undang-undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi
[10] Undang-Undang Koperasi Nomor 25
Tahun 1992, tentang Perkoperasian
[11] The Nation Committee on Science
Education
Standards
and
Assesment,et,all,National
Science
Education
Standards,
Washington,DC: National Academy
Press, 1996,p .13
[12] Sukidjo, Ali Muhson& Mustofa,
Koperasi Sekolah Sebagai Wadah
Pengembangan Karakter Siswa,
Jurnal Economia, Volume 12, Nomor
2,
Oktober
2016
https://journal.uny.ac.id/index.php/eco
nomia/article/view/7958 diakses 25
Agustus 2018
[13]Thoharudin,Munawar,
Peranan
Koperasi
Mahasiswa
Dalam
Membentuk Mental Enterpreneurship
Mahasiswa, Jurnal Sosio Didaktika,
Social Science Educational , Journal
Vol.4
No
2
2017

Subtema: Industrialisasi Ekonomi

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SO
SIO-FITK/article/view/7993 diakses
20 Agustus 2018
[14] Sudarsono dan Edilius, Koperasi
dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT.
Rineka, 2005
[15] Undang-Undang Koperasi Nomor 25
Tahun 1992, tentang Perkoperasian
[16]SR Hidayah Pengaruh Pendidikan
Perkoperasian dan
Kemampuan
Manajerial
Pengurus
terhadap
Partisipasi Anggota Koperasi Jasa
Keuangan Syariah
(KJKS) NU Graha , 2015
http://lib.unnes.ac.id/20852/1/7101410
228-s.pdf
diakses
tanggal
6
Desember 2018
[17] Sukidjo, Ali Muhson& Mustofa, Koperasi
Sekolah
Sebagai
Wadah
Pengembangan Karakter Siswa,
Jurnal Economia, Volume 12, Nomor
2,
Oktober
2016
https://journal.uny.ac.id/index.php/eco
nomia/article/view/7958 diakses 25
Agustus 2018
[18] Undang-undangRepublik Indonesia
Nomor 20 tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional

890

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Artikel Ilmiah Hasil Riset

SISTEM PREDIKSI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAANMENGUNAKAN
PROFITABILITAS ROA TIME SERIES DAN ALGORITMA NEURO FUZZY
Muksan Junaidi
Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu
Muchsan.djunaedi@gmail.com

ABSTRAK
Rasio profitabilitas adalah untuk mengukur kinerja perusahaandalammenghasilkan laba
operasi secara baik dari modal sendiri. Penilaian kinerja ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan
operasi perusahaan melalui analisis rasio dengan menghitung rasio-rasio dari neraca dan
laba/rugi. Kinerja keuangan perusahaan yang sehat akan berdampak pada pendapatan dan
keuntungan bagi pengelola dan para investor. Prediksi kinerja keuangan perusahaan dipakai
sebagai peringatan dini kondisi perusahaan tersebut sehat atau kurang sehat. Penelitian ini
bertujuan mengembangkansistemprediksi kinerja keuangan perusahaan mengunakan rasio
profitabilitas ROAtime seriesdan algoritma neuro-fuzzy model ANFIS. Data penelitian dari website
IDX Bursa Efek Indonesia(BEI) pada situs www.idx.co.id. Populasi data diambildari perusahaan
emiten LQ45mulai tahun 2011-2016berjumlah 45. Pemrosesan awal dari laporan keuangan neraca
dan laba/rugi dengan mengambil rasio-rasio return on assets(ROA)enam periode kebelakang
secara time series. Model adaptive neuro fuzzy inference(ANFIS) dari GUI Matlab dengan empat
fungsi keanggotaan triangle, trapesium, Gauss dan G-bellakan dimanfaatkan dalam
penelitianuntuk percobaan, pelatihan, dan simulasi model.Nilai prediksidari aplikasi model ANFIS
dibandingkan dengan perhitungan rasio profitabilitasROA tahun 2016 yang diprediksi. Hasil analisis
menunjukkan bahwa nilai output dari aplikasi prediksi modelANFISpada fungsi keanggotaan
triangle hasilnya sangat optimal, konsisten, efisien.Hal itu terbukti nilai prediksi paling mendekati
rata-rata nilai rasio ROA tahun 2016 yaitu sebesar 9.95%, sedangkan pada fungsi keanggotaan
Trapesium, Gauss dan G-bellhasilnya kurang optimal.
Kata kunci:Prediksi, Profitabilitas ROATime series, Neuro-fuzzy

ABSTRACT
Profitability ratio is to measure a company's performance in producing a good operating profit
from its own capital. This performance assessment aims to measure the success of the company's
operations through ratio analysis by calculating the ratios of the balance sheet and profit / loss. A
healthy company financial performance will have an impact on income and profits for managers
and investors. The company's financial performance prediction is used as an early warning of the
condition of the company being healthy or unhealthy.This study aims to develop a predictive
system for corporate financial performance using ROA time series profitability ratios and ANFIS
neuro-fuzzy model algorithms. Research data from the IDX Indonesia Stock Exchange (IDX)
website on the site www.idx.co.id. The population of data taken from LQ45 listed companies from
2011-2016 is 45.Initial processing of balance sheet financial statements and profit / loss by taking
the return ratios of return on assets (ROA) in six time series periods. The adaptive neuro fuzzy
inference (ANFIS) model of the Matlab GUI with four membership functions triangle, trapezoid,
Gauss and G-bell will be used in research for experiments, training, and simulation models. The
predictive value of the ANFIS model application is compared with the calculation of the predicted
2016 ROA profitability ratio. The results of the analysis show that the output value of the ANFIS
model prediction application on the triangle membership function is very optimal, consistent,
efficient. It is proven that the prediction value is closest to the average value of the 2016 ROA ratio
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of 9.95%, while the membership function of Trapezoid, Gauss and G-bell results are less than
optimal.
Keyword: Prediction, Profitability of ROA Time series, Neuro-fuzzy

PENDAHULUAN
Pasar modal dapat memberikan
alternatif investasi tidak terbatas pada
sektor “aset riil” dan perbankan, para
investor bisa menanamkan dananya di
pasar modal.Pertumbuhan ekonomi
indonesia hingga tahun 2016 belum
berdampak pada perdagangan saham di
pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI).
Saham-saham di BEI yang diminati para
investor salah satunya adalah saham
LQ45. Data indeks LQ45 menunjukan
menunjukan rata-rata harga saham
penutupan di akhir tahun 2016
cenderung menurun dari 7,45% menjadi
-33,79%[17].
Rata-rata profitabilitas ROA tahun
2011 sebesar 21.66% turun 18.98% ditahun
2012, kemudian turun 14.64% di tahun
2013, selanjutnya tahun 2014 turun lagi
13.31% dan tahun 2015 turun 9.39%..
Rasio ROA ini dipergunakan sebagai
ukuran keberhasilan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan atau laba bagi
para pemegang saham atau investor, [9].
Rasio
dapat
digunakan
untuk
memprediksi
kinerja
keuangan
perusahaan di akhir tahun.
Prediksi
kinerjakeuangan
perusahaan dengan rasio ROA
untukperingatan dini kondisi perusahaan
tersebut sehat atau kurang sehat. Teknik
prediksipada penelitianini mengunakan
algoritma neuro-fuzzy model ANFIS.
Penelitian terdahuludiantaranya:penelitian
“Adaptive Neuro-fuzzy Inference System
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Based Control of Puma 600 Robot
Manipulator” [11]. Penelitian”Prediction of
Upper Citarum River Basin Discharge
Based on ANFIS”[13]. Penelitian“Model
Selection in ANFIS by using Inference of
R Incremental for Time Series
Forecasting” [5]. Penelitian“Prediksi
Pengguna Bus Trans SARBAGITA
dengan
Metode
ANFIS”[14].Penelitian“Prediksi
Cuaca
Mengunakan Metode Case Base
Reasoning
dan
ANFIS”[12].
Penelitian“Penilaian
Properti
Menggunakan
Metode
ANFIS”[8].Penelitian“Metode Adaptive
Neuro Fuzzy Inference System untuk
Prediksi Tingkat Layanan Jalan”[10].
Hasil rata-rata algoritma neuro-fuzzy
model ANFISmempunyai tingkat akurasi
yang baik, optimal, konsisten, fleksibel,
stabil, efektif, nilai kesalahan kecil dan
hasilnya lebih baik dibanding dengan
metode lain.
Inferensi fuzzy model ANFISyang
digunakan adalah Tagaki-Sugeno-Kang
(TSK) orde satu karenasederhana pada
proses komputasi. Penelitian ini adalah
mengembangkan sistem prediksi kinerja
keuangan perusahaan mengunakan
rasio profitabilitas return on assets(ROA)
time series dan algoritma neuro-fuzzy
dengan studi kasus pada perusahaan
emiten LQ45 di BEI tahun 2011-2016.
Investasi Pasar Modal
Pasar Modal adalah kegiatan yang
berhubungan dengan penawaran umum
dan perdagangan efek. Pasar modal
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menyediakan pilihan investasi bagi para
pemodal selain alternatif investasi lain.
Pasar modal merupakan penghubung
antara investor dengan perusahaan atau
pemerintah
melalui
perdagangan
instrumen keuangan seperti: saham,
obligasi, dan lain-lain. Para Investor akan
mendapatkan keuntungan investasi dari
pembagian deviden tahunan dan capital
gain dari penjualan saham. Pengaturan,
pengawasan dan pembinaan pasar
modal dilakukan oleh Badan Pengawas
Pasar Modal (BAPEPAM) yang langsung
bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan.
Peramalan
Peramalanadalah seni dan ilmu
dalam
memperkirakan
suatu
kejadiandimasa depandan melibatkan
pengambilan
data
historis
dan
memproyeksikannya
ke
masa
mendatang dengan suatu bentuk model
matematis [4]. Metode peramalan di bagi
dua
yaitu:
kualitatif(qualitative
forecast)dan kuantitatif (quantitative
forecast)
.
Peramalanbiasanya
diklasifikasikanberdasarkan
horizon
waktu masa depan yangdilingkupinya [3].
Peramalan kuantitatif dibagi menjadi dua
jenis yaitu :Time Series Forecasting dan
Associative Forecasting Method. Untuk
menghitung kesalahan peramalan total
mengunakandeviasi mutlak rata-rata
(Mean
Absolute
Deviation–
MAD),kesalahan kuadrat rata-rata (Mean
Squared Error–MSE), dan kesalahan
persen mutlak rata-rata (MeanAbsolute
Percent Error–MAPE)
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ProfitabilitasReturn On Assets(ROA)
Profitabilitas adalah mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
mendapatkan laba melalui semua
kemampuan dan sumber yang ada
seperti volume penjualan, total aktiva
dan modal sendiri, [16]. Profitabilitas
fokus pada hasil operasi dan sumber
daya perusahaan yang tersedia serta
tergantung pada efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan operasi yang dilaporkan
pada laba-rugi dan sumber daya
perusahaan.
Perusahaan
dengan
profitabilitas tinggi akan diminati
sahamnya oleh investor. Sehingga,
besar kecilnya profitabilitas yang
dihasilkan dapat berpengaruh pada
harga saham perusahaan [2]. Rasio
profitabilitas ROA [18] dapat dirumuskan
berikut ini :
𝑅𝑂𝐴(%) =

𝑁𝐼𝐴𝑇
×100%
𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒

NIAT merupakan net income after
tax(laba bersih setelah pajak) dan assets
average adalah rata-rata total asset.
Ketentuan Bank Indonesia di dalam [15]
ditetapkan :
Tabel 1.1 Peringkat ROA Ketetapan BI
Peringkat Keterangan
Kriteria
1
Sangat Sehat ROA>1.25%
2
Sehat
0.5<ROA<1.25%
3
Tertekan
ROA<0.5%

AnalisisTime Series
Analisa deret waktu didalam [1]
Time Series merupakan data-data yang
di catat, atau diamati dalam serangkaian
tahapan waktu [19]. Time series
merupakan sekumpulan data berasal
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dari waktu ke waktu, seperti mingguan,
bulanan, kwartalan, dan tahunan dan
sebagai dasar untuk peramalan.
Kegunaannya
untuk
melihat
perkembangan suatu objek yang di teliti
dari waktu ke waktu. Dari nilai masa lalu
hingga waktu 't' titik awal prediksi dan
waktu prediksi 't + p'. untuk pemetaan
dari titik ‘D’ time series sampai titik 'Δ'
secara terpisah dapat dirumuskan :
Peramalan yang akurat adalah
yang meminimal kan kesalahanmeramal.
AlgoritmaNeuro Fuzzy Model ANFIS
Neuro-fuzzy
adalah
sistem
inferensi fuzzy yang dilatih menggunakan
algoritma pembelajaran dari turunan
sistem neural network. Neuro-fuzzy salah
satu dari sistem hybriddi soft
computinguntuk memperoleh algoritma
yang lebih sempurna [7].
Computing Technology
Soft Computing
Hard
Computing

Hybrid System
Fuzzy Logic

Artificial Neural Network

Gambar 1.1 Sistem Hybrid antara Logika
Fuzzy dan Neural Network

Model neuro-fuzzysepertiANFIS
[6]. Struktur ANFISyang sangat dikenal
adalah inferensi fuzzy model TakagiSugeno-Kang orde satu [7] seperti
gambar dibawah:

Gambar 1.2 Ilustrasi Struktur Sistem ANFIS

Arsitektur ANFIS terdiri dari lima
lapisan:
Layer-1:layerpertamasetelahxdany.
Setiapnode i ke-Idilayerinimerupakan
adaptivenode dengan node fungsi ;
O1,i =µAi(x)untuktiapi=1,2,atau
O1,i=µBi– 2(y)untuktiapI=3,4
Mengunakan
fungsi
anggota,generalizebell :
𝑂2,𝑖 = 𝑤𝑖 = 𝜇𝐴𝑖 (𝑥)×𝜇𝐵𝑖 (𝑦) ,
𝑖 = 1,2
Dimana{ai ,bi,ci }adalahparameterset.
Layer-2: Tiap node layer adalah
nodeyang tetap ditandai sebagaiΠ.
𝑂2,𝑖 = 𝑤𝑖 = 𝜇𝐴𝑖 (𝑥)×𝜇𝐵𝑖 (𝑦) ,
𝑖 = 1,2
Layer-3 : Tiapnode layer adalah
nodetetapsebagai
N.Node
ke
imengkalkulasirasio darikekuatanruleke i.
𝑤𝑖
𝑂3,𝑖 = ̅̅̅
𝑤𝑖 =
, 𝑖 = 1,2
𝑤1 + 𝑤2
Layer4:Tiap node i layeradalahnode
adaptif dengan node fungsi:
𝑂4,𝑖 = ̅̅̅𝑓
𝑤𝑖 𝑖 = ̅̅̅(𝑝
𝑤𝑖 𝑖 𝑥 + 𝑞𝑖 𝑦 + 𝑟𝑖 )
Layer5: Nodelayerinisebagai Σ, yang
menghitung keluaran dari lapisan 4
∑ 𝑤𝑖 𝑓𝑖
𝑂5,𝑖 = ∑ ̅̅̅𝑓
𝑤𝑖 𝑖 =
∑ 𝑤𝑖
METODE
Pengumpulan Data dan Sampel
Data dalam penelitian adalah data
sekunder dari internet [17], Input data
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yaitu laporan keuangan neraca dan
laba/rugi emiten LQ45 di Bursa Efek
Indonesia(BEI) periode lima tahun 20112016berjumlah
45
perusahaan.
Selanjutnya data dihitung untuk
mendapatkan rasio profitabilitas ROA
beberapa periodikal secara time series.

4.

Langkah dan Perancangan Penelitian

5.

MULAI

Tinjauan Pustaka

Persiapan
Peralatan dan
Data Penelitian
Proses
Perhitungan Rasio
Profitabilitas ROA

Pembentukan
Struktur Algoritma
Model ANFIS

Percobaan dan
Pelatihan
Algoritma ANFIS

6.

Pengembangan
Aplikasi Sistem
Prediksi
Pengujian, Evaluasi
dan Laporan Hasil
Penelitian
SELESAI

Gambar 2.1Alir Perancangan Penelitian

1. Tinjauan Pustaka
Sumber data referensi dari prosiding,
jurnal nasional maupun internasional
sesuai topik penelitian.
2. Persiapan Data Penelitian
Data
penelitian
diambil
dariperusahaan emiten LQ45 di BEI
antara tahun 2011-2016 [17], jumlah
45 perusahaan.
3. Pembentukan Struktur neurofuzzyANFIS
Pembentukan strukturANFIS empat
(4) MFsfungsi keanggotaan GUI
Matlab yaitu: Segitiga, Trapesium,

Subtema: Industrialisasi Ekonomi

7.

Gauss dan Generalized bell. Empat
input data x (t + p) yaitu kondisi x (t3), x(t-2), x(t-1), x(t).
Proses Perhitungan Rasio
ProfitabilitasROA
Nilai rasio profitabilitas ROA di proses
dari laporan keuangan laba/rugi dan
neraca dari perusahaan emiten LQ45.
Percobaan dan Pelatihan Algoritma
ANFIS
Percobaan dan pelatihan algoritma
model ANFIS dengan empat input
data nilai profitabilitas berbentuk
runtun waktu, masa lalu sampai
waktu “t” seperti : x(t-3), x(t-2), x(t1), x(t)
Pengembangan Aplikasi Prediksi
Pengembangan software aplikasi
berbasis object oriented programming
(OOP) dari Matlab dengan tahapan
pekerjaan : analisa, desain, coding
dan implementasi.
Pengujian, Evaluasi dan Laporan
Hasil Penelitian
Evaluasi terhadap model prediksi
kinerja perusahaan dengan rasio
profitabilitas time series dan algoritma
neuro
fuzzylebih
optimal
dibandingkan dengan keadaan data
nyata. Pengukuran dengan melihat
kondisi laporan keuangan secara
data.

HASIL
Analisa dan Desain
1. Pembentukan Struktur ANFIS
StrukturANFIS mempunyai empat
masukan, yaitu kondisi x (t -3), x (t-2),
x (t-1), x (t). Hasil struktur ANFIS 12
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masukan fungsi keanggotaan dan 81

Gambar 3.1 Struktur ANFIS4 input tiga
kategori

role berikut :

sangat
sehat)
dengan
tiga
kategoriuntuk fungsi keanggotaan
Segitiga& Trapesium:
Dengan tiga kategori untuk fungsi
keanggotaan Gauss& Gbell :

Gambar 3.2 Fuzzy Logic 4 inputs, 81 role
sugeno dan 1 output

2. Percobaan dan Pelatihan Algoritma
ANFIS
Mengunakan
fungsi
ANFISEDITMatlab
untuk
menghasilkan ANFIS tipe Sugeno.
Alir proses pembentukan dan
pelatihan data berikut ini :

Gambar 3.4 Input ANFIS tiga kategori fungsi
keanggotaan

4. Pengembangan dan Desain Software
Tampilan layar aplikasi yaitu menu
program ,input FIS, data profitabilitas
runtun waktu kebelakang dari titik 't'.
Dilengkapi dengan output keluaran
nilai prediksi dan grafik prediksi.

Gambar 3.3 Percobaan Data profitabilitas
untuk pembentukan struktur ANFIS

3. Input DataANFIS
Data Input dibedakan tiga kondisi
perusahaan (tertekan, sehat dan
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Gambar 3.5 Desain layar utama aplikasi
prediksi
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Implementasi Aplikasi Prediksi
Hasil
pengujian
aplikasi
dengan tiga level area nilai prediksi
profitabilitas perusahaan (sangat sehat,
sehat dan tertekan) sebagai berikut ini :

Perbandingan Hasil Prediksi 4
MFs dan profitabilitas 2016
600
400
200
0
1 4 7 101316192225283134374043
-200
-400
x(t-p) 2017

TRIAGL

Gambar 3.7 Grafik perbandingan hasil
prediksi 4 MFs dan profitabilitas 2016
Gambar 3.6 Hasil Output Prediksi tiga
kategori

Analisa Hasil Aplikasi Prediksi
Pembagian range nilai profitabilitas pada
area prediksi adalah berikut ini :
Tabel 3.1Nilai Profitabilitas pada Area
Prediksi
No
1
2
3

Rasio ROA
AreaPrediksi
ROA<0.5%
Tertekan
1.25%>ROA>=0.5%
Sehat
ROA > 1.25%
Sangat Sehat

Pada prediksi satu tahun kedepan
dari titik “t” tahun 2015dan prediksi
“p=1”tahun 2016, makax (t + p) dari
nilai-nilai masa lalu = [x(t -3), x(t-2), x (t1), x (t); x (t+1)], maka input
periodikalnya
adalah
tahun
2012,2013,2014, 2015.Didapat hasil
rata-rata perhitungan Profitabilitastahun
2016=9,95%.

Subtema: Industrialisasi Ekonomi

Hasil rata-rata nilai prediksi
fungsi keanggotaan Trapesium=9,71%.,
Gauss =9,93%. dan Gbell=9,88% kurang
optimal, sedangkan rata-rata nilai
prediksi fungsi keanggotaan Segitiga
dengan tiga kategori input hasilnya
optimal,yaitu: 9,95%.
SIMPULAN
Sistem prediksi profitabilitas
bisnisdengan model ANFIS untuk empat
fungsi keanggotaan dengan tiga kategori
input.
Hasil
fungsi
keanggotaanTrapesium, Gauss dan
Generalized bell kurang optimal,
sedangkan hasil fungsi keanggotaan
segitiga paling optimal dan sangat
konsisten dengan nilai rata-rata rasio
profitabilitas tahun 2016 sebesar 9.95%.
Untuk prediksi probitabilitas satu tahun
kedepan paling optimal mengunakan
model ANFIS fungsi keanggotaan
Segitiga.Jadi
aplikasi
prediksi
mengunakan
algoritma
model
ANFIShasilnya sangat optimal100% lebih
terinci, konsisten,dan sangat baik.
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IbM PENINGKATAN SUMBER DAYA INSANI PENGURUS KOPWAN
SYARIAH MSB DAN KBU LO’REPOT BLUTO SUMENEP
Suluh Mardika Alam,M.Hum1, Iskandar, M.EI2
STKIP PGRI Sumenep

suluhmardika@stkippgrisumenep.ac.id
ABSTRAK
Keberadaankoperasi belum berdampakpada peningkatan Sumber Daya Insani
(SDI) para pengurusnya termasuk Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya Bahari (MSB) dan
Koperasi Bina Usaha (KBU) Lo’ Repot. Problemnya adalah sistem pembukuan keuangan
koperasi yang masih manual (non aplikasi digital) dan lemahnya pemahaman para
pengurus terhadap prinsip syariah. Tujuan pelaksanaan program ini untuk meningkatkan
1). SDI pengurus Koperasi selaku mitra dibidang pembukuan keuangan koperasi syariah
berbasis digital komputer 2). Pemahaman pengurus koperasi terhadap prinsip, akad dan
produk syariah. Metode dan pendekatan yang ditawarkan bagi realisasi program IbM ini
adalah model pemberdayaan dengan tahapan langkah yaitu 1) persiapan, 2) formulasi
rencana aksi; 3) Implementasi program peningkatan sumber daya pengurus koperasi di
bidang pembukuan keuangan koperasi dan pemahaman prinsip, akad, serta produk
syariah dalam Kopearsi Jasa Keuangan Syariah (KJKS); dan 4) evaluasi realisasi
program. Hasil pelaksanaan program adalah (a) Pelatihan diikuti oleh 4 pengurus koperasi
wanita syariah MSB dan 3 pengurus KBU Lo’ Repot. (b) peningkatan pengetahuan dan
pemahaman para pengurus koperasi tentang prinsip syariah, akad, dan produk yang
dioperasionalkan pada KJKS dari kategori “kurang” menjadi “cukup”; (c) dihasilkan aplikasi
pembukuan keuangan KJKS (d) kemampuan pengurus dalam menggunakan aplikasi
pembukuan keuangan KJKS dan penerapan akad syariah pada KJKS cukup baik.
Kata Kunci: SDI, Manajemen, Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
ABSTRACT

The existence of the cooperative has not had an impact on improving Human
Resources (SDI). Its management includes the Women Syariah Mitra Surya Bahari (MSB)
Cooperative and the Business Development Cooperative (KBU) Lo 'Troubled. The problem
is the cooperative financial bookkeeping system which is still manual (non digital
applications) and the management's weak understanding of sharia principles. The purpose
of implementing this program is to increase 1). SDI board of cooperatives as partners in
the field of financial accounting cooperative based on digital computers 2). Understanding
of cooperative management towards principles, contracts and Islamic products. The
method and approach offered for the realization of the IbM program is a model of
empowerment with steps, namely 1) preparation, 2) formulation of action plans; 3)
Implementation of programs to increase cooperative management resources in the field of
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cooperative financial bookkeeping and understanding of principles, contracts, and sharia
products in the Islamic Financial Services Cooperative (KJKS); and 4) evaluation of
program realization. The results of the program implementation are (a) The training was
attended by 4 MSB female sharia cooperative board members and 3 Lo ’KBU
administrators who were troubled. (b) the increase in knowledge and understanding of
cooperative managers regarding sharia principles, contracts, and products operated on
KJKS from the "less" category to "sufficient"; (c) the KJKS financial bookkeeping
application is produced (d) the ability of the management to use the KJKS financial
bookkeeping application and the application of the sharia contract to KJKS is quite good.
Keywords: Human Resources (SDI), Management, Syariah Financial Services
Cooperative.
PENDAHULUAN
Maraknya berdirinya lembaga
yang menawarkan jasa keuangan
berbasis syariah dewasa ini tidak hanya
diwarnai oleh didirikannya lembaga
keuangan bank syariah akan tetapi,
diikuti juga lembaga keuangan dan bisnis
syariah non bank. Menjamurnya lembaga
keuangan dan bisnis syariah di Indonesia
semakin tak terbantahkan menunjukkan
bahwa perkembangan lembaga bisnis
dan keuangan di Indonesia semakin hari
semakin mengalami peningkatan. Kodisi
ini juga diikuti oleh lembaga keuangan
mikro seperti koperasi yang turut serta
menjalankan parkatik bisnis dan
operasional transaksi keuangannnya
berdasarkan
prinsip
syariah.
Menjamurnya lembaga keuangan mikro
non bank seperti koperasi yang semakin
meningkat sejauh ini belum berbanding
lurus dengan meningkatnya SDM para
pengurusnya.
Demikian yang terjadi pada
koperasi Koperasi Wanita Syariah Mitra
Surya Bahari dan koperasi Bina Usaa
Lo’Repot
yang
menjalankan
operasionalnya sesuai prinsip-prinsip
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syariah. Sebagaimana permasalahan
lembaga keuangan non bank pada
umumnya, masih terdapat banyak
kekurangan terutama di peningkatan SDI
(Sumber Daya Insani) dan manajemen /
pembukuan keuangan syariah pada
koperasi tersebut.
Berdasarkan analisis situasi
teradap mitra, koperasi Wanita Syariah
Mitra Surya Bahari didirikan sejak tahun
2008, bertempat di desa Aeng Dake,
kecamatan Bluto, kabupaten Sumenep
dengan 6 orang pengurus, yang dipimpin
oleh ibu Hamidah telah memiliki anggota
sebanyak 50 orang lebih. Pada praktik
transaksinya koperasi ini mengalami
peningkatan modal dan jumlah dari tahun
ke-tahun. Tercatat sejak tahun 2008
Banyaknya anggota dengann modal
sebesar Rp. 5.000.000 Kini banyak
anggota mencapai 50 orang dan modal
mencapai Rp. 60.000.000. Meski cukup
pesat perkembangan modal koperasi ini,
namun sistem pembukuan yang
berlangsung masih manual dan terdapat
beberapa praktik bisnis dan keuangan
yang masi keluar dari prisip-prinsip
syar’ie.
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Demikian yang terjad pada
koperasi Bina Usaha Lo’ Repot. Koperasi
yang bergerak di bidang simpan-pinjam
dan usaha perdagangan serta produksi
ini, secara fungsional menerapkan
prinsip-prinsip syariah baik dalam
pemberian pembiayaan untuk usaha dan
konsumsi, maupun dalam praktik jual beli
dan produksi produk. Berdiri sejak tahun
2011, dengan anggota sebanyak 32
orang saat ini suda mengupulkan modal
sebesar Rp.56.000.000 dari modal awal
Rp. 9.000.000. dalam pengelolaan
keuangan,
koperasi
ini
masi
menggunakan pola pembukuan manual
(tidak berbasis digital) dan masih
terdapat beberapa praktik non syar’i
pada beberapa bentuk transaksi
keuangan.
Namun demikian keberadaan
dua koperasi ini cukup membantu
akivitas perekonomian warga setempat
dan
mampu
meminimalisasi
ketergantungan warga stempat terhadap
rentenir yang erat kaitannya dengan
praktik bunga yang digolongkan Islam
sebagai riba yang sangat merugikan
masyarakat.1 Sedangkan Islam melarang
keras praktik riba dan Allah akan
menghancurkannya.2 Lebih dari itu Islam
datang sabagai rules of life (Panduan
Hidup) dalam segala aspek termasuk
aspek mu’amalah.3 Dalam aspek
ekonomi, Islam datang dengan solusi
Abdul Azim (188) Economic Concepts of
Ibn Taimiya The Islamic Foundation, London
UK hlm. 128
2Allah memusnahkan riba dan menyuburkan
sedekah.Al-Baqarah, 276
3Karim Adiwarman A., Op Cit hlm. 14

yang memberikan keuntungan semua
pihak yang bertransasksi atau yang
dikenal (positve-sume game)4 dan tidak
bersifat zero-sume game yang hanya
memberikan keuntungan kepada salah
satu pihak.
Keberadaan koperasi Mitra Surya
Bahari dan Koperasi Bina Usaha
Lo’Repot akan dirasa lebih besar
manfaatnya bagi masyarakat dan sesuai
syar’i jika beberapa permasalahan yang
dihadapi seperti lemahnya SDI (Sumber
Daya Insani) pengurus koperasi terhadap
pemahaman dan penerapan akad-akad
dan transaksi bisnis sesuai syariah, serta
manajemen pembukuan keuangan
koperasi
dapat
dibenahi
dan
ditingkatkan.
Kehadiran koperasi wanita syariah
Mitra Surya Bahari dan Koperasi Bina
Usaha Lo’Repot di tengah masyarakat
khususnya
di
kecamatan
Bluto
Kabupaten Sumenep sebagai alternatif
penyedia jasa keuangan di tengah
maraknya dan lamanya praktik riba yang
dilakukan oleh rentenir pada masyarakat
yang membutukan dana.
Seiring perjalanan operasionalnya
koperasi wanita syariah Mitra Surya
Bahari dan Koperasi Bina Usaha
Lo’Repot memiliki masalah yang hampir
serupa
yang
dapat
dipetakan
sebagaimana berikut:
1. Sistem
pembukuan
keuangan
Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya

1Islahi,
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4Bakar,

M.D, “Riba and Islamic Finance” dalam
Bakar M.D., dan Ali E.R.A.A. (2008), Essential
Readings In Islamic Finance,
CERT
Publication, Malaysia hlm.22
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Bahari dan Koperasi Bina Usaha
Lo’repot masih manual.
2. Lemahnya
pemahaman
dan
penerapan
pengurus
koperasi
terhadap prinsip, akad dan produk
KJKS sesuai syariah
METODE PELAKSANAAN
Pendekatan pemecahan masalah
telah dilakukan melalui metode
Participatory Learning and Action (PLA).
Untuk mengatasi berbagai masalah pada
koperasi Wanita Syari’ah Mitra Surya
Bahari dan Bina Usaha “Lo’ Repot” telah
dilakukan need assesment dengan
metode partisipatif dan telah disepakati
program yang perlu dilakukan : (1).
Peningkatan sumber daya Insani SDI)
pengurus koperasi di bidang pembukuan
keuangan koperasi yang meliputi aktiva
dan
pasiva
serta
pencatatan
pengeluaran berbasis komputer (2).
Peningkatan Sumber Daya Insani (SDI)
pengurus koperasi dalam memahami
dan menerapkan prinsip-prinsip syariah
ke dalam akad dan produk Koperasi
Jasa Keuangan Syariah (KJKS),
Berdasarkan
pertimbanganpertimbangan di atas, maka telah
disepakat secara bersama-sama dengan
kedua koperasi untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pelatihan
teknis
pembukuan
keuangan koperasi dan Sistem
Pelaporan Berbasis Komputer.
Tujuan
kegiatan
ini
adalah
meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman pengurus dan anggota
koperasi mengenai pembukuan
keuangan yang menerapkan metode
cash to accrualbasis
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2. Pemahaman dan prinsip, akad serta
produk berbasis syariah pada
Koperasi Jasa Keuangan Syariah
(KJKS),
3. Tempat dan waktu Pelatihan
dilaksanakan di Aula pondok
pesantren Nuruluda desa akandagan
Barat selama 1 hari. Pemilihan
tempat
pada
koperasi
ini
dimaksudkan agar akses pengurus
koperasi lebih dekat dengan fasilitas
media yang memadai.
4. Metode Pelatihan dilakukan dengan
metode androgogy (pendidikan untuk
orang dewasa) / Participatory
Learning and Action (PLA).
5. Materi pelatihan adalah : (1) Teknis
pelaksanaan
pembukuan
manajemen keuangan koperasi
dalam proses penyusunan laporan
keuangan pada koperasi yang
melalui beberapa tahapan yang
harus dilalui, yaitu : pengumpulan
data, pencatatan, penjurnalan,
pengikhtisaran
penyajian,
dan
pelaporan.
Proses
pencatatan
dilakukan
dengan
teknis
komputerisasi
akuntansi.
(2).
Pemahaman tentang prinsip, akad
dan produk syariah yang meliuti: a)
Memahami dengan baik Prinsip,
Landasan, Karakteristik, Organisasi
dan Tujuan Koperasi Syariah, (b)
Akad-akad Dalam Koperasi Syariah
(c) Produk-produk Koperasi Syariah
(d) Mekanisme Operasional Koperasi
Syariah dan Sistem Distribusi Bagi
Hasil Koperasi Syariah.
6. Peserta pelatihan adalah seluruh
pengurus koperasi Wanita Syariah
Mitra Surya Bahari yang berjumlah 4
orang dan pengurus koperasi Bina
Usaha “Lo’ Repot” yang berjumlah 3
orang jumla keseluruhan 7 orang.
7. Keberlanjutan pembinaan di samping
pengurus dan anggota kedua
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koperasi ini dalam pelatihan juga
diundang lembaga terkait termasuk
kepala desa, sekretaris serta
bendahara masing-masing desa, dan
konsultan
yang
berhubungan
pengelolaan manajemen koperasi.

PERSIAPAN
Langkah
Administrasi kegiatan

Pembuatan
note

lecture

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil-hasil yang telah dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan IbM ini secara
terperinci penulis uraikan dalam bentuk
tabel
sebagaimana
berikut:

Tujuan
Mengelola kegiatan dan bukti
pelaksanaan kegiatan

Hasil
- Jadwal Kegiatan
- Daftar hadir peserta
- Berita acara pelaksanaan kegiatan
Membuat lecture note sebagai Materi Seminar dan pelatihan, meliputi:
bahan presentasi dan modul - Pengenalan Akad-Akad Syariah dalam Koperasi
bagi peserta
Jasa Keuangan Syaiah (KJKS).
- Prinsip dasar KJKS
- Konsep Dasar Bagi Hasil
- Pembukuan Keungan KJKS berbasis komputer

Pembuatan
pertanyaan pre-test
dan post- test
Pelaksanaan

Sebagai alat ukur kemampuan peserta dalam memahami materi yang diberikan

Langkah
Pre- test

Tujuan
Mengetahui
kemampuan
peserta
yang
berkaitan
dengan akad-akad sesuai
dengan prinsip syariah dalam
KJKS
Pelaksanaan pelatihan

Hasil
Jawaban pre-test

Mengukur
kemampuan
peserta
setelah
materi
diberikan

Jawaban post-test

Tujuan
Mengetahui hal-hal yang
sudah baik dan yang belum
berjalan dengan baik
Melaporkan
rangkaian
kegiatan yang telah dilakukan

Hasil
Saran untuk perbaikan kegiatan selanjutnya yang
serupa

Pelaksanaan pelatihan
Post- test

Penutup
Langkah
Evaluasi Kegiatan

Pembuatan
akhir

laporan

Kegiatan
pengabdian
ini
berlangsung selama satu hari, bertempat
di Aula Pondok Pesanren Nurlhuda
Pakandangan Barat. Alasan pemilihan
tempat tersebut karena letaknya di
tengah antara kantor Koperasi Wanita
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Soal pre-test
Soal post- test

Pelaksanaan pelatihan Sertifikat

Laporan akhir kegitan IbM

Syariah Mitra Surya Bahari desa Aeng
Dake dan Kantor Koperasi Bina Usaha
Lo’ Repot Pakandangan Barat. Kegiatan
pengabdian ini diisi dengan materi
mengenai pengenalan atas produkproduk Koperasi Jasa Keuangan Syariah

904

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

dan pembukuan berbasis komputer
Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh
pengurus koperasi Koperasi Wanita
Syariah Mitra Surya Bahari desa Aeng
Dake dan pengurus Koperasi Bina
Usaha Lo’ Repot Pakandangan Barat.
Jumlah peserta hadir seluruhnya adalah
7 orang, 4 orang berasal dari koperasi
Koperasi Wanita Syariah Mitra Surya
Bahari desa Aeng Dake, dan 3 orang
perwakilan pengurus Koperasi Bina
Usaha Lo’ Repot Pakandangan Barat
sebagaimana dokumen foto terlampir.
Para peserta antusias untuk
mengikuti kegiatan ini, dibuktikan dengan
kedatangan mereka yang tepat waktu.
Antusiasme
juga
terlihat
dalam
mendengarkan penjelasan dari pemateri
dan banyaknya pertanyaan yang
diajukan seputar materi yang diberikan.
Walaupun diakhir sesi kegiatan
disediakan waktu khusus untuk tanya
jawab, namun beberapa peserta juga
mengajukan pertanyaan disela-sela
materi diberikan. Kegiatan pelatihan ini
diawali dengan pembukaan dan doa
yang dipimpin oleh Sekretaris Pondok
pesantren Nurulhuda Pakandangan, Ust.
Mostar, S.Pd.I. Materi dalam pelatihan ini
diberikan dalam tiga sesi dan diakhiri
dengan sesi Tanya jawab. Materi awal
adalah Pemahaman Akad-Akad Syariah
yang disampaikan oleh Ust. Suaimi,
M.E.I. Dalam materi ini
1. Menjelaskan
pengertian,
dan
pembentukan akad dalam jasa
keuangan syariah
2. Menjelaskan Akad Wadiah, dan
penerapannya di KJKS/UJKS
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3.

Menjelaskan Akad Mudharabah,
Musyarakah, dan penerapannya di
KJKS/UJKS
4. Menjelaskan Akad Murabahah,
Salam,
dan
Istina,
dan
penerapannya di KJKS/UJKS
5. Menjelaskan Akad ijarah, Rahn,
wakalah, Hawalah dan Kafalah dan
penerapannya di KJKS/UJKS.
Materi kedua disampaikan oleh
Iskandar,
M.E.I.
Materi
yang
disampaikan berkaitan dengan Konsep
Dasar Bagi Hasil dalam Koperasi Jasa
Keuangan Syaiah (KJKS) dan Prinsip
dasar KJKS. Pada konsep dasar Bagi
Hasil menjelaskan:
1. Pengertian dan prinsip bagi hasil
dalam KSPPS
2. Menghitung bagi hasil simpanansimpanan (Pembagian SHU) dan
tabungan (Penghimpunan dana) di
KSPPS
3. Menghitung
bagi
hasil
pembiayaan (Mudarabah dan
Musyarakah)
4. Menghitung marjin Murabahah,
Salam dan Istishna pada KSPPS
5. Menjelaskan pengertian dan
perhitungan zakat
Sedangkan pada prinsip dasar
KJKS menjelaskan :
1. Prinsip dasar, dan Dasar Hukum
KJKS / UJKS.
2. Organisasi
dan
Struktur
Organisasi KJKS/UJKS.
3. Perencanaan SDM, Uraian
Tugas dan tanggung jawab.
4. Sistem Operasional KJKS /
UJKS.
Materi ketiga berkaitan pembukuan
keuangan KJKS dengan menggunakan
program exel di komputer sebagaimana
terlampir.
Pada sesi ketiga ini
disampaikan oleh Suluh Mahardika
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Alam, M.Hum, yang juga akan memimpin
jalannya sesi Tanya jawab peserta
dengan semua pemateri. Sebelum
memulai penyampaian materi, pemateri
pertama terlebih dahulu memberikan
pertanyaan
sebagari
pre-test.
Pertanyaan pre-test diberikan untuk
mengetahui sejauh mana pengetahuan
dan pemahaman peserta dalam akadakad dan prinsip syariah serta
pembukuan keuangan dalam KJKS.
Pertanyaan yang diberikan meliputi
apakah para pengurus koperasi telah
mengenal macam-macam akad syariah
dalam KJKS, bagaimana para pengurus
koperasi menjalankan akad bisnis dalam
KJKS sesuai prinsip syariah, bagaimana
sistem pembukuan keuangan pada
KJKS? Jawaban pre-test dari peserta
rata-rata belum ada belum memahami
betul tentang akad dan produk serta
prinsip syariah yang diterapkan KJKS.
Demikian dengan pembukuan keuangan
yang masih manual yang mereka
gunakan selama ini.Hal inilah yang
melatar belakangi para pengurus untuk
mengikuti kegiatan pelatihan ini. Setelah
dilakukann pre-test, sesi selanjutnya
disampaikan olehSuaimi, M.E.I Materi
yang diberikan berkaitan dengan akadakad sesuai prinsip syariah yang
diterapkan di KJKS. Para peserta cukup
antusias dengan adanya beberapa
pertanyaan yang ditujukan pada
pemateri berkaitan dengan akad dan
produk sesuai prinsip syariah yang
diterapkan dalam KJKS.
Pada sesi ketiga disampaikan oleh
Iskandar M.E.I berkaitan dengan prinsip
dasar KJKS dan konsep dasar bagi hasil.
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Sesi ketiga diawali dengan melakukan
review terhadap materi yang sebelumnya
telah diberikan. para peserta masih bisa
mengingat tentanghal-hal penting yang
dapat diambil dari dua materi
sebelumnya.Dalam sesi ini disampaikan
prinsip dasar, dan dasar hukum KJKS /
UJKS, serta prinsip dan pengitungan
bagi hasil dalam Koperasi Simpan
Pinjam Produk Syariah (KSPPS.) Pada
sesi ini para peserta semakin antusias
untuk mengetaui dasar hukum KJKS dan
kegiatan pengitungan bagi hasil dalam
KSPPS. Pada sesi selanjutnya adalah
pelatihan
penggunaan
aplikasi
pembukuan berbasis aplikasi. Pada sesi
ini para peserta antusias ingin
mengetahui pembukuan keuangan KJKS
dengan menggunakan perangkat laptop
yang tela dibawa oleh masing-masing
peserta.
Terakhir kegiatan pengabdian ini
adalah sesi tanya jawab berkaitan
dengan prinsip dasar KJKS dan
penghitungan
bagi
hasil
serta
penggunaan
aplikasi
embukuan.
Beberapa pertanyaan yang diajukan
misalanya terkait prinsip bagi asil pada
akad atau produk KJKS mudharabah,
dan ijarah. Setalah Tanya jawab selesai,
pemateri memberikan post-test, untuk
mengukur tingkat penerimaan dan
pemahaman peserta selama mengikuti
kegiatan pelatihan ini. Dari hasil posttest, peserta cukup memahami prinsipprinsi syariah dan akad-akad pada
operasional KJKS sesuai prinsip syar’ie
serta penggunaan aplikasi pembukuan
keuangan KJKS berbasis komputer
dengan baik.
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SIMPULAN
Hasil
yang
dicapai
dalam
pelaksanaan program ini dalah (a)
Pelatihan diikuti oleh pengurus koperasi
wanita syariah Mitra Surya Bahari
sebanyak 4 orang dan koperasi Bina
Usaha Lo’ Repot sebanyak 3 orang. (b)
adanya peningkatan pengetahuan dan
pemahaman para pengurus koperasi
tentang akad, serta prinsip syariah yang
dioperasionalkan pada KJKS dari
kategori “kurang” menjadi “cukup”; (c)
dihasilkan aplikasi pembukuan keuangan
KJKS dan buku panduan tentang akadakad dan prinsip dasar KJKS. (d)
kemampuan
pengurus
dalam
menggunakan aplikasi pembukuan
keuangan KJKS dan penerapan akad
syariah pada KJKS cukup baik.
Kedepannya, diperlukan suatu pelatihan
yang lebih mendalam dan software
pembukuan keuangan KJKS yang lebih
baik lagi, karena minimnya dana
pengabdian software yang digunakan
pada kegiatan ini cukup sederhana.
Selanjutnya peningkatan Sumber Daya
Insani pada pengurus KJKS sudah
seyogyanya dilakukan secara masif pada
KJKS yang ada agar tidak terjadi praktik
non-syari pada operasional KJKS
sehingga KJKS betul-betul menjalankan
praktik syarie dan tidak hanya dikenal
berseragam syariah, tetapi tubuhnya
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tetap konvensional pemakan riba dan
pencekik masyarakat kecil.
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IDENTIFIKASI POTENSI KEWIRAUSAHAAN DESA DENGAN ANALISA
SWOT SEBAGAI PONDASI PENDIRIAN BUMDES DI DESA
WATUGOLONG
Nuning Nurna Dewi1, Kasino2, Rudi Wibowo3
Universitas Maarif Hasyim Latif1,2,3
nurnadewis@gmail.com

ABSTRAK
Badan Usaha Milik Desa (Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang
Desa dan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2015 Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus
disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota)
yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.
Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan
masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pengabdian kepada
masyarakat ini dilaksanakan di Desa Watugolong, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi
Jawa Timur. Pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema Identifikasi Potensi
Kewirausahaan melalui Analisa SWOT Sebagai Pondasi Pendirian BUMDes di Desa Watugolong
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Hasil observasi dan wawancara dengan pedagang,
masyarakat dan pemerintah desa Watugolong di ambil keputusan bahwa di perlukannya pendirian
BUMDes di desa Watugolong. Kegiatan tersebut meliputi identifikasi potensi kewirausahaan desa
yang akan di laksanakan sebagai unit usaha Bumdes dan kegiatan sosialisasi pembentukan dan
pengelolaan BUMDes bagi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah desa dan
calon pengurus BUMDes sebagai informasi tentang proses pembentukan dan pengelolaan
BUMDes yang awalnya tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Masyarakat setempat yang hadir dalam
kegiatan pengabdian kepada masyarakat berharap, untuk kedepannya di desa Watugolong Kec.
Krian Kab. Sidoarjo segera terbentuk BUMDes, karena dengan adanya BUMDes di harapkan bisa
menambah penghasilan untuk kas desa dan akan di pergunakan untuk meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa watugolong.
Kata Kunci: Kewirausahaan desa, Badan Usaha Milik Desa, Pengabdian Kepada masyarakat

ABSTRACT
Badan Usaha Milik Desa (Establishment of BUMDes is based on UU No. 6 of 2014
concerning Villages and PP No. 47 of 2015 concerning Amendments to PP No. 43 of 2014
concerning Implementation Regulations of UU No. 6 of 2015 Village. The establishment of the
enterprise must be accompanied by with efforts to strengthen capacity and be supported by
regional policies (District / City) that facilitate and protect this business from the threat of
competition from large investors. Considering that this business entity is a new economic institution
operating in the countryside and still needs a strong foundation for growing and developing. The
perpetuation to society was carried out in Watugolong Village, Krian District, Sidoarjo Regency,
East Java. This perpetuation to society takes the theme of Identifying Entrepreneurship Potential
through SWOT Analysis as the Foundation for the Establishment of BUMDes in Watugolong
Village, Krian District, Sidoarjo Regency. The results of observations and interviews with traders,
society and the government of Watugolong village were decided that the establishment of BUMDes
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in Watugolong village was needed. The activitiy included the identification of the potential of village
entrepreneurship which will be carried out as a Bumdes business unit and socialization activities for
the establishment and management of BUMDes for the society, society leaders, village government
and prospective BUMDes administrators as information about the process of forming and
managing BUMDes which initially did not know to know. Local society who attended the
perpetuation hoped that in the future in Watugolong village, Kec. Krian Kab. BUMDes soon formed
BUMD, because it was hoped that the BUMDes would increase income for the village treasury and
would be used to improve the economy and welfare of the Watugolong village community.
Keywords: Village Entrepreneurship, Village-Owned Enterprises, Perpetuation to Society

PENDAHULUAN
Menurut
Daryanto
[1],
kewirausahaan adalah kemampuan
untuk menciptakan sesuatu yang baru
dan berbeda melalui berpikir kreatif dan
bertindak inovatif untuk menciptakan
peluang.
Kewirausahaan
adalah
kemampuan diri untuk mengelola
sesuatu yang sudah ada dalam diri
seseorang untuk dimanfaatkan dan
ditingkatkan sehingga akan berguna
dimasa depan[1]. Kewirausahaan adalah
salah satu usaha kreatif yang dibangun
berdasarkan inovasi untuk menghasilkan
sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah,
memberi
manfaat,
menciptakan
lapangan pekerjaan dan hasilnya
berguna
bagi
orang
lain[2].
Kewirausahaan adalah kemampuan
kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar,
kiat, dan sumber daya untuk mencari
peluang menuju kesuksesan[8].
Sedangkan
pengertian
dan
keberadaan Desa secara yuridis formal
diakui dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan
ketentuan tersebut Desa diartikan
sebagai desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut
Desa
adalah
kesatuan
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masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Berdasarkan pendapat tersebut
dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan
desa merupakan salah satu usaha kreatif
yang dibangun berdasarkan inovasi
untuk menciptakan peluang dan
dimanfaatkan dengan baik sehingga
akan memperoleh keuntungan lebih
besar dan hasilnya berguna bagi
kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan di tingkat desa.
Pada perkembangan ekonomi
indonesia saat ini yang di bilang masih
stabil di bandingkan dengan negaranegara lain di dunia, perekonomian desa
yang merupakan kelompok level bawah
di hadapkan pada pertarungan dengan
korporasi modal besar. BUMDes adalah
salah jawaban untuk melakukan
perlawanan
dalam
upaya
mengembalikan
kedaulatan
desa.
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Mendirikan BUMDes bukan hanya
sekedar secara kelembagaan ada dan
terbentuk, melainkan lebih dari itu
bagaimana organisasi BUMDes dapat
menggerakkan laju perekonomian desa.
Kegiatan ini hanyalah bagian kecil upaya
untuk memberikan edukasi kepada
masyarakat agar dalam mendirikan
BUMDes sesuai dengan alur dan
tahapan yang ada sesuai dengan
regulasi yang telah berlaku..
Badan Usaha Milik Desa,
selanjutnya disebut BUMDes, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya
kesejahteraan
masyarakat Desa. Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) merupakan suatu
lembaga ekonomi yang dibangun atas
inisiatif masyarakat dan menganut asas
mandiri dengan modal usaha yang
bersumber dari masyarakat. Pengelolaan
BUMDes sudah diatur secara jelas dan
detail dalam Permendesa No. 4 Tahun
2015 tentang Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).
Di dalam Permendesa No. 4
Tahun 2015 tersebut telah diatur
mengenai
pengelolaan
teknis
pelaksanaan BUMDes disertai dengan
peran dan fungsi dari masing-masing
perangkat BUMDes. Meski demikian,
dalam pelaksanaan Permendesa No. 4
Tahun 2015 di daerah harus
menyesuaikan dengan aturan yang
dibuat oleh Peraturan Bupati/walikota
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sesuai
dengan
keadaan
alam,
lingkungan, dan budaya setempat.
Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) harus dikelola secara
profesional dan mandiri sehingga
diperlukan orang-orang yang memiliki
kompetensi
untuk
mengelolanya.
Perekrutan pegawai atau pun manajer
harus disesuaikan dengan standar yang
sudah ditetapkan dalam AD/ART
BUMDes. Sebagai sebuah lembaga yang
diwajibkan mendapatkan profit, tentunya
ada mekanisme yang harus ditaati oleh
pengelola BUMDes dalam melakukan
kerjasama dengan pihak lain. Misalnya
kegiatan yang bersifat lintas desa perlu
dilakukan koordinasi dan kerjasama
antar
Pemerintah
Desa
dalam
pemanfaatkan sumber-sumber ekonomi,
misalnya sumber air bagi air minum dll.
Dalam melakukan kerjasama dengan
pihak ketiga oleh pengelola harus
dengan konsultasi dan persetujuan
Dewan Komisaris BUMDes. Dalam
kegiatan harian pengelola harus
mengacu pada tata aturan yang sudah
disepakati bersama sebagaimana yang
telah tertuang dalam AD/ART BUMDes,
serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola
BUMDes. BUMDes dapat terdiri dari unitunit usaha yang berbadan hukum. Unit
usaha yang berbadan hukum dapat
berupa lembaga bisnis yang kepemilikan
sahamnya berasal dari BUMDes dan
masyarakat. Apabila BUMDes tidak
memiliki unit-unit usaha yang berbadan
hukum, bentuk organisasi BUMDes
didasarkan pada Peraturan Desa tentang
Pendirian BUMDes.
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Dari informasi yang di berikan oleh
beberapa sumber dari desa Watugolong
yang menjadi tempat KKN Universitas
Ma’arif Hasyim Latif (UMAHA) tahun
2018 yang belum terbentuk BUMDes.
Sedangkan keinginan masyarakat terkait
dengan pendirian BUMDes sangat baik,
akan tetapi kurang di barengi dengan
pengetahuan dari pemerintah desa dan
masyarakat
terhadap
regulasi
pembentukan BUMDes serta manajemen
dasar pengelolaan BUMdes. Oleh karena
itu dengan adanya permasalahan
tersebut maka kami tim pendampingan
BUMDes Pengabmas KKN Tahun 2018
menyelenggarakan
sosialisasi
pembentukan dan pengelolaan BUMDes
yang bertema “Identifikasi Potensi
Kewirausahaan Desa melalui Analisa
SWOT Sebagai Pondasi Pendirian
BUMDES di desa watugolong”.
Semoga dari hasil kegiatan ini dapan
memberikan out put yang menjadikan
pemerintah desa dan masyarakat desa
Watugolong segera mendirikan BUMDes
serta mampu mengelolanya dengan baik
sehingga
bisa
mensejahterakan
semuanya.
METODE
Kegiatan yang dilaksanakan
adalah berupa identifikasi potensi
wirausaha yang akan di laksanakan
sebagai
unit usaha Bumdes dan
kegiatan sosialisasi BUMDes bagi
masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh
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pemuda, pemerintah desa dan calon
pengurus BUMDes di desa Watugong
oleh Dosen dari UMAHA dibantu
beberapa mahasiswa UMAHA.
Sebelum pelaksanaan kegiatan
dilakukan terlebih dahulu dilakukan
survey lokasi. Pada saat survey lokasi ini
dimusyawarahkan mengenai waktu
pelaksanaan
kegiatan
dengan
memperhatikan masukan dari petugas
kelurahan setempat. Bentuk kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat
dilakukan dengan cara identifikasi
potensi usaha yang akan di laksanakan
sebagai
unit usaha Bumdes dan
kegiatan sosialisasi Bumdes bagi
masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh
pemuda, pemerintah desa dan calon
pengurus BUMDes sebagai informasi
yang sebelumnya tidak mengetahui dan
memahami tentang proses pembentukan
dan pengelolaan Bumdes akhirnya
menjadi tahu.
Pemberian sosialisasi mengenai
topik
terkait
dengan proses
pembentukan dan pengelolaan BUMDes.
beberapa materi yang di sampaikan
pada kegiatan sosialisasi sebagai berikut
:
1. Kebijakan Regulasi BUMDes
2. BUMDes; Konsep, Tujuan dan
Prinsip Umum Pengelolaan
3. Pemahaman tentang strategi
pembentukan BUMDes
4. Diskusi dan RTL
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Gambar1. Sosialisasi BUMDes
HASIL
Identifikasi usaha yang di lakukan
adalah melakukan observasi dan
wawancara ke beberapa pedagang di
desa Watugolong. Metode yang di
gunakan dalam menganalisa peluang
usaha yang akan di jalankan BUMDes
Watugolong ke depannya dengan
menggunakan metode analisa SWOT.
Harapan dari kegiatan ini adalah
memberikan masukan kepada BUMDes
terkait unit-unit usaha apa yang akan di
jalankan oleh BUMDes Watugolong yang
akan di bentuk.
Bisnis Toko sembako dan
fotocopy sekarang ini jika kita melihat
pangsa pasar yang setiap harinya sangat
membutuhkan sembako dan jasa
fotocopy. Dalam bisnis ini sudah layak
dilakukan sebab sistem internal yang
dimiliki seperti: lokasi, modal, SDM, dan
sarana dan prasarana sudah bisa
tercukupi secare efektif dan efisien. Jika
melihat sisi eksternal bisnis ini juga layak
dilakukan karena pangsa pasar yang
jelas dan lokasi yang cukup strategis.
Penentuan ketentuan yang diperoleh
untuk mencapai BEP antara total
pengeluaran dan total pendapatan
sangat cepat dicapai. Untuk pengambilan
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keputusan mengenai kelayakan bisnis
perlu mengambil analisis SWOT
(Strength, Weakness, Opportunity, dan
threats), adapun analisisnya adalah
sebagai berikut:
1. Toko Sembako
➢ Kekuatan
• Produk sembako adalah produk yang
pasti dibutuhkan oleh semua orang.
Ini berarti ada kebutuhan atau ada
pasarnya. Sehingga tidak perlu
khawatir soal ada atau tidak yang
membutuhkan sembako.
• Tempat yang strategis sehingga
memungkinkan orang-orang untuk
melihat.
• Semua barang pokok kebutuhan
orang daerah sekitarnya
• Harga produknya bersaing
• Lengkap semua produknya, sehingga
tidak perlu lagi pindah ke toko lain
➢ Kelemahan
• Jika melakukan kesalahan dalam
pelayanan terhadap konsumen dapat
menghilangkan
kepercayaan
pelanggan.
• Banyak yang membuka usaha ini
sehingga banyak persaingan yang
terjadi, apalagi masalah perbedaan
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•
•

•
➢
•
•

•

➢
•

•
•
2.
➢
•

•
•
•
•

harga yang hanya sedikit dapat
menurunkan pelanggan.
Lahan untuk menyimpan dan
memajang belum di tentukan
Karena baru dalam berbisnis belum
memiliki informasi dan relasi supplier
yang sanggup menyediakan produkproduk dengan harga kompetitif
Daya saing yang semakin tinggi
Kesempatan
Memberikan keuntungan yang cukup.
Prospek dan peluangnya cukup besar
untuk dikembangkan karena semua
orang membutuhkan bahan-bahan
pokok seperti beras, gula, minyak,
dan lain-lain.
semakin
bertambahnya
kepala
keluarga, memungkinkan potensi
penjualan akan semakin naik.
Ancaman
Banyaknya toko sembako yang
muncul membuat pelanggan semakin
sedikit dan bisa-bisa koleps.
dalam pemasaran yang semakin
ketat.
Tingkat keamanan karena rawan
pencurian
Usaha Fotocopy
Kekuatan
Sumber daya manusia yang unggul
baik dari segi kuantitas maupun
kualitas.
Memiliki modal yang cukup.
Kemampuan dalam tataran konsep
dan praktek.
Hasil fotocopy yang bagus karena
mesin baru dan terawat.
Kemampuan
melakukan
pengembangan usaha karena dari
unit usaha ini akan mampu
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•
➢
•

•
➢
•

•
•

➢
•

•
•

menyediakan
kebutuhan
dan
keinginan yang lain.
Memiliki relasi bisnis fotocopy yang
banyak.
Kelemahan
Pengelola
masih
berstatus
mahasiswa, memungkinkan fungsi
kontrol yang kurang baik.
Jam kerja harus menyesuaikan
dengan waktu perkuliahan.
Peluang
Kecenderungan warga dan siswa
memfotocopy sesuai kebutuhannya
mengurus surat dan dokumentasi
Dekat dengan pangsa pasar dan
aktivitas administrasi.
Mampu mengerjakan pekerjaan
dalam partai besar karena pengelola
memiliki akses yang banyak.
Tantangan
Mengalami
kesulitan
dalam
perkembangan usaha, karena usaha
baru berada pada fase perintis.
Tingginya biaya operasional ketika
usaha baru mulai berdiri.
Belum
memahami
karakter
konsumen.

SIMPULAN
Dari hasil kegiatan pengabdian
kepada
masyarakat
identifikasi
kewirausahaan desa serta sosialisasi
pembentukan serta dan pengelolaan
BUMDes dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Kegiatan sosialisasi pembentukan
dan pengelolaan BUMDes kepada
masyarakat
desa
Watugolong
Kecamatan Krian Sidoarjo, dapat
menjadi stimulan dan pondasi untuk
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pendirian
BUMDes
di
desa
Watugolong
Kecamatan
Krian
Sidoarjo karena mereka sudah tahu
regulasi dan cara pengelolaannya.
2. Dari kegiatan identifikasi wirausaha
yang di lakukan di desa Watugolong
Kecamatan Krian Sidoarjo dapat
memberikan rekomendasi usaha
yang akan di jalankan oleh BUMDes
desa Watugolong Kecamatan Krian
Sidoarjo di antaranya wirausaha toko
sembako dan toko ATK.
Berdasarkan hasil penelitian serta
kesimpulan pada penelitian ini, maka
adapun saran-saran yang dapat
diberikan adalah sebagai berikut :
1. Perlu edukasi dan perlu di bangunnya
badan usaha milik desa Watugolong
Kecamatan Krian Sidoarjo supaya
pengembangan
ekonomi
desa
terwujud dan terlaksana dengan baik
sehingga dapat mensejahterakan
masyarakat
desa
Watugolong
Kecamatan Krian Sidoarjo.
2. Perlu mempersiapkan usaha dan
tenaga yang professional untuk
mengelolah
BUMDes
desa
Watugolong
Kecamatan
Krian
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Sidoarjo, sehingga bisa terkelola
dengan baik dan benar.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

MODEL PENENTUAN TINGKAT KEMISKINAN BERBASIS FUZZY LOGIC
Prihono1, Indra Dwi Febryanto2
Fakultas Teknologi Industri, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya1,2
prihono@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Penentuan keluarga miskin masih menjadi permasalahan didalam penentuan
suatu keluarga itu masuk miskin atau tidak miskin. Dengan menggunakan pendekatan
metode Fuzzy Logic ternyata mampu memberikan rentangan/sebaran yang lebih beragam
didalam memberikan kategori suatu keluarga itu masuk keluarga sangat miskin ataupun
keluarga miskin, bahkan kategori keluarga hampir miskin. Dalam pengambilan sampel
secara acak sejumlah 100 keluarga yang diambil dari database kemiskinan Kabupaten
Malang, diperoleh klasifikasi yang semula hanya diperoleh 2 (dua) klasifikasi keluarga
miskin, yaitu : keluarga sangat miskin dan keluarga miskin. Namun setelah dihitung
dengan menggunakan metode Fuzzy Logic, didapatkan 3 (tiga) klasifikasi keluarga miskin,
yaitu keluarga sangat miskin, keluarga miskin, dan keluarga hampir miskin. Besarnya
sebaran klasifikasi keluarga miskin tersebut yaitu : 44 (empat puluh empat) keluarga
sangat miskin yang sebelumnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan), 55 (lima puluh lima)
keluarga masuk kategori keluarga miskin yang sebelumnya 71 (tujuh puluh satu), dan 1
(satu) keluarga masuk kategori keluarga hampir miskin. Dengan hasil ini, bisa disimpulkan
bahwa metode Fuzzy Logic bisa dan mampu memberikan hasil yang lebih baik dan
beragam pada penentuan keluarga miskin pada database kemiskinan Kabupaten Malang.
Keyword: kemiskinan, keluarga miskin, fuzzy logic.
ABSTRACK
Determination of poor families is still a problem in determining whether a family is
poor or not poor. By using the Fuzzy Logic method, it turns out that it is able to provide a
more diverse range/distribution in giving the category of a family to very poor families or
poor families, even the category of families is almost poor. In random sampling of 100
families taken from the Malang District poverty database, the classification that was
originally obtained was only obtained by 2 (two) classifications of poor families, namely:
very poor families and poor families. But after it was calculated using the Fuzzy Logic
method, it was found 3 (three) classifications of poor families, namely: very poor families,
poor families, and almost poor families. The magnitude of the distribution of the
classification of poor families is: 44 (forty four) very poor families which previously were 29
(twenty nine), 55 (fifty five) families in the category of poor families that were previously 71
(seventy one), and 1 ( one) family in the almost poor family category. It can be concluded
that the Fuzzy Logic method able to provide better and more diverse results in determining
for poor families in the poverty database in Malang Distric.
Keyword : poverty, poor family, fuzzy logic.
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PENDAHULUAN
Permasalahan
kemiskinan
adalah salah satu target penting bagi
pembangunan di Indonesia. Setelah
terjadinya krisis ekonomi, maka
permasalahan kemiskinan menjadi
semakin
disorot,
karena
angka
kemiskinan dapat bertambah dengan
adanya krisis ekonomi akibat naiknya
angka pengangguran. Banyak lembagalembaga baik pemerintah maupun
swadaya masyarakat yang dibangun
untuk
mengatasi
permasalahan
kemiskinan, namun pada penerapan di
lapangan,
seringkali
terbentur
permasalahan data dan informasi yang
kurang akurat, sehingga dikhawatirkan
program-programnya menjadi kurang
efektif bahkan salah sasaran [4].
Penyedia data dan informasi terbesar
yang terkait data kemiskinan adalah Biro
Pusat Statistik (BPS) dan Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN). Dari kedua sumber tersebut,
dapat diolah informasi yang bisa
digunakan sebagai sumber penyusunan
target-target program kemiskinan.
Lampiran
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional dalam bab 2
yang menyebutkan bahwa kemiskinan
masih menjadi perhatian penting dalam
pembangunan nasional dalam 20 tahun
mendatang [17].
Penelitian terkait kemiskinan di
Indonesia sering dilakukan, seperti
Badan Pusat Statistik (BPS) dan BKKBN
yang juga terkait dengan penggolongan
keluarga miskin. Badan Pusat Statistik
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dalam menentukan keluarga miskin
didasarkan pada total skor dari domain
rumah tangga miskin secara konseptual,
dimana apabila suatu rumah tangga
mempunyai nilai minimal 5 ciri miskin,
maka
rumah
tangga
tersebut
digolongkan sebagai rumah tangga
miskin [1]. Hampir sama dengan metode
yang dikembangkan Badan Pusat
Statistik (BPS), BKKBN menggunakan
sistem
akumulasi
score
dalam
menggolongkan suatu keluarga masuk
dalam
kategori
kemiskinan.
Pengelompokkan dibagi menjadi 3
kelompok : keluarga mendekati miskin,
keluarga miskin, dan keluarga sangat
miskin.
Meskipun kemiskinan adalah
target utama program-program banyak
lembaga, tetapi tidak semua masyarakat
miskin bisa dijangkau oleh programprogram tersebut. Terbatasnya sumber
daya
dan
dana
mengakibatkan
diperlukannya adanya skala prioritas
pemilihan wilayah sasaran. Untuk itu
diperlukan adanya penyusunan ranking
wilayah miskin untuk menentukan targettarget
program
pemberantasan
kemiskinan. Penyusunan ranking yang
akurat tidak hanya berdampak pada
efektifitas program, tetapi juga dapat
mendorong adanya efek domino
kemajuan ekonomi yang juga bisa
mendorong pertumbuhan ekonomi di
wilayah-wilayah sekitarnya.
Sehubungan dengan itu, maka
perlu dilakukan penelitian untuk
mengelompokan keluarga yang tidak
hanya didasarkan pada skor, melainkan
dibutuhkan suatu pendekatan yang bisa

916

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

menerapkan logika manusia dalam
pengambilan keputusan. Salah satu
metode yang sudah banyak di gunakan
terutama dalam bidang kontrol sistem
yaitu logika fuzzy (fuzzy logic). Logika
Fuzzy adalah peningkatan dari logika
Boolean yang berhadapan dengan
konsep kebenaran sebagian. Di mana
logika klasik (crisp) menyatakan bahwa
segala hal dapat diekspresikan dalam
istilah binary (0 atau 1, hitam atau putih,
ya atau tidak), logika fuzzy menggantikan
kebenaran boolean dengan tingkat
kebenaran. Logika Fuzzy memungkinkan
nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat
keabuan dan juga hitam dan putih, dan
dalam bentuk linguistik, konsep tidak
pasti seperti "sedikit", "lumayan", dan
"sangat". Logika ini diperkenalkan oleh
Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas
California, Berkeley pada 1965 [18].

Untuk menyusun ranking
wilayah
miskin
yang
berhak
mendapatkan bantuan pada program
tertentu, maka dihitung berdasarkan
jumlah terbanyak untuk kategori-kategori
di atas. Pada saat ini, proses
penyusunan ranking dilakukan dengan
metode klasik/crisp/non-fuzzy, dimana
dihitung jumlah keluarga yang memenuhi
kategori tertentu, misalnya kategori
keluarga sangat miskin dalam suatu
wilayah. Lalu wilayah yang jumlahnya
terbanyak akan menduduki ranking
teratas, disusul oleh wilayah lain yang
terbanyak kedua, ketiga, dan seterusnya.
Jika
digambarkan
fungsi
keanggotaannya, maka keempat kategori
di atas dapat digambarkan sebagai
terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Fungsi Keanggotaan Crisp Kategori Keluarga Miskin
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METODE

gambaran data baik secara statistik
Proses pengumpulan data
maupun yang diwujudkan dalam gambar.
dilakukan dengan observasi terhadap
Sehingga memudahkan menganalisanya
database kemiskinan Kabupaten Malang.
dan pembahasanya. Dan dilanjutkan
Setelah itu baru dilakukan pengolahan
dengan menarik kesimpulan dan saran.
data, dimana dilakukan dengan
Dimana pada tahapan ini merupakan
pengelompokkan yang didasarkan pada
dasar dari pelaksanaan kegiatan, karena
Fuzzy Logic. Data-data yang dibutuhkan
disini inti permasalahan telah bisa
dalam penelitian ini merupakan data
diketahui dengan pasti dan metode
sekunder yang berasal dari database
penyelesaiannya serta sarana yang
kemiskinan Kabupaten Malang. Data
digunakan telah dapat diidentifikasi.
yang telah diperoleh pada tahap
pengumpulan data, kemudian diolah
HASIL
dengan menggunakan Fuzzy Logic, yang
Data dasar yang diolah pada
mampu mengevaluasi data-data kasar
penelitian ini menggunakan data yang
dan mengelompokkan data berdasarkan
diturunkan dari Database Kemiskinan
kelompoknya.
yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan
Setelah
dilakukan
Kabupaten Malang. Data diambil sebagai
pengelompok-an, selanjutnya dilakukan
sampel sebanyak 30 data dan secara
dengan analisa dan pembahasan. Hasil
acak. Berikut tabel data kemiskinan
dari pengolahan data perlu untuk
Kabupaten Malang
dianalisis, yaitu bisa memberikan
Tabel 1 Database Kemiskinan Kabupaten Malang
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NOMOR
350701151107
350701021107
350701041107
350701051107
350701021107
350701041107
350701011107
350701071107
350701041107
350701061107
350701041107
350701011107
350701071107
350701041107
350701011107
350701061107
350701041107
350701071107
350701011107
350701041107
350701011107
350701041107
350701300305
350701041107

NIK
0001
0001
0001
0001
0002
0002
0001
0001
0003
0001
0004
0002
0002
0005
0003
0002
0006
0003
0004
0007
0005
0008
0322
0009

Subtema: Industrialisasi Ekonomi

01
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1

02
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

03
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

04
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0

05
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0

06
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

08
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

09
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1

11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1

13
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

350701011107
350701011107
350701041107
350701071107
350701061107
350701011107
350701041107
350701011107
350701041107
350701071107
350701011107

0006
0007
0010
0004
0003
0008
0011
0009
0012
0005
0010

1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1

1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0

Data-data pada tabel 1, diambil
secara acak dari database kemiskinan
pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil di Kabupaten Malang.
Dimana didalam database tersebut
terlihat isian dari ke-14 atribut yang
bisa mengkategorikan suatu keluarga
masuk ke dalam klaster-klaster
kemiskinan.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1

1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1

1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1

1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1

Klasifikasi
kemiskinan
pada
database kemiskinan didasarkan pada
isian-isian yang dihasilkan, klasifikasi
suatu keluarga masuk ke dalam klasterklaster kemiskinan didasarkan pada
seberapa skor isian tersebut memenuhi
klasifikasi kemiskinan, sebagaimana
terlihat pada tabel 2.

Tabel 2 Klasifikasi Kemiskinan Pada Database Kemiskinan Kabupaten Malang
No.

NOMOR

NIK

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

1

350701151107

2

350701021107

3

Jmlh

Klas Kemiskinan

0001

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0001

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

Sangat Miskin

1

14

350701041107

0001

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

Sangat Miskin

1

1

11

Miskin

4

350701051107

0001

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

5

350701021107

0002

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Sangat Miskin

1

1

1

14

6

350701041107

0002

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Sangat Miskin

1

0

0

1

11

Miskin

7

350701011107

0001

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

350701071107

0001

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

Sangat Miskin

1

1

1

1

1

14

9

350701041107

0003

0

0

0

1

0

1

1

1

Sangat Miskin

1

0

1

1

1

1

9

Miskin

10

350701061107

0001

0

1

1

1

0

1

1

11

350701041107

0004

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

10

Miskin

1

1

0

1

0

1

1

10

Miskin

12

350701011107

0002

1

0

0

1

1

1

13

350701071107

0002

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Miskin

1

1

1

1

1

0

1

0

12

14

350701041107

0005

1

1

1

0

0

Miskin

1

1

1

1

0

1

1

1

0

10

Miskin

15

350701011107

0003

1

1

1

1

16

350701061107

0002

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

13

Sangat Miskin

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

11

17

350701041107

0006

1

1

1

Miskin

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

Miskin

18

350701071107

0003

1

1

19

350701011107

0004

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

12

Miskin

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

13

20

350701041107

0007

1

Sangat Miskin

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

11

Miskin

21

350701011107

0005

22

350701041107

0008

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Sangat Miskin

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

10

Miskin

23

350701300305

0322

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

12

Miskin
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24

350701041107

0009

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

11

Miskin

25

350701011107

0006

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

Sangat Miskin

26

350701011107

0007

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

Sangat Miskin

27

350701041107

0010

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

11

Miskin

28

350701071107

0004

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

12

Miskin

29

350701061107

0003

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

9

Miskin

30

350701011107

0008

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

Sangat Miskin

31

350701041107

0011

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

10

Miskin

32

350701011107

0009

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Sangat Miskin

33

350701041107

0012

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

9

Miskin

34

350701071107

0005

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

12

Miskin

35

350701011107

0010

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Sangat Miskin

Dari tabel 2, setelah dilakukan
perhitungan, dihasilkan sejumlah untuk
kategori keluarga sangat miskin
sebanyak 14 keluarga, kategori keluarga
miskin sebanyak 21 keluarga. Untuk
klasifikasi keluarga hampir miskin dan
keluarga tidak miskin tidak ada.
Penerapan metode Fuzzy Logic
didalam mengklasifikasi keluarga miskin
pada database kemiskinan adalah untuk
memasukkan keluarga tersebut tidak
hanya didasarkan pada perolehan skor
isiannya saja. Namun lebih dari

penekanan seberapa besar skor yang
didapatkan keluarga tersebut. Dimana
logika fuzzy membaginya dalam derajat
keanggotaan dan derajat kebenaran
[18]. Sehingga setelah dilakukan
perhitungannya seperti pada tabel 3.
Sebagaimana penerapan metode
Fuzzy Logic pada penelitian [11], yang
penerapannya
digunakan
untuk
mereduksi hasil kuesioner yang bersifat
sangat subyektif. Dan hasilnya mampu
dan bisa menghasilkan data-data yang
mendekati kondisi di sebenarnya.

Tabel 3 Klasifikasi Kemiskinan Berbasis Fuzzy Logic
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMOR
350701151107
350701021107
350701041107
350701051107
350701021107
350701041107
350701011107
350701071107
350701041107
350701061107
350701041107
350701011107
350701071107
350701041107
350701011107
350701061107
350701041107
350701071107
350701011107
350701041107

NIK
0001
0001
0001
0001
0002
0002
0001
0001
0003
0001
0004
0002
0002
0005
0003
0002
0006
0003
0004
0007

01
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1

02
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

03
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
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04
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0

05
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0

06
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

07
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

08
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

09
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0

11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1

13
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

Skor Fuzzy
100
100
84
94
100
84
100
100
49
71
71
73
90
78
95
76
83
90
95
83

Klas Kemiskinan
Sangat Miskin
Sangat Miskin
Keluarga Miskin
Sangat Miskin
Sangat Miskin
Keluarga Miskin
Sangat Miskin
Sangat Miskin
Hampir Miskin
Keluarga Miskin
Keluarga Miskin
Keluarga Miskin
Sangat Miskin
Keluarga Miskin
Sangat Miskin
Keluarga Miskin
Keluarga Miskin
Sangat Miskin
Sangat Miskin
Keluarga Miskin
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

350701011107
350701041107
350701300305
350701041107
350701011107
350701011107
350701041107
350701071107
350701061107
350701011107
350701041107
350701011107
350701041107
350701071107
350701011107

0005
0008
0322
0009
0006
0007
0010
0004
0003
0008
0011
0009
0012
0005
0010

0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1

1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Setelah dilakukan klasifikasi
berdasarkan Fuzzy Logic, diperoleh
sebaran keluarga miskin yang lebih
banyak. Dimana klasifikasi keluarga
hampir miskin yang tadinya tidak
didapatkan, menjadi ada 1 (satu)
keluarga yang masuk ke dalam klasfikasi
keluarga hampir miskin.
Klasifikasi keluarga miskin yang
didasarkan pada klasifikasi Badan

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1

1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1

87
78
90
83
100
100
85
90
66
100
78
87
73
90
94

Keluarga Miskin
Keluarga Miskin
Sangat Miskin
Keluarga Miskin
Sangat Miskin
Sangat Miskin
Keluarga Miskin
Sangat Miskin
Keluarga Miskin
Sangat Miskin
Keluarga Miskin
Keluarga Miskin
Keluarga Miskin
Sangat Miskin
Sangat Miskin

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) pada database Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten
Malang
berhasil
mengklasifikasikan : keluarga sangat
miskin sebanyak 14 KK dan keluarga
miskin sebanyak 21 KK, sementara
untuk keluarga hampir miskin dan tidak
miskin tidak didapatkan.

BKKBN
Sangat
Miskin
20%
Total
50%

Keluarga
Miskin
30%

Hampir
Miskin
0%

Gambar 2. Sebaran Keluarga Miskin pada Database Kemiskinan Kabupaten
Malang
Klasifikasi keluarga miskin dengan
menerapkan Fuzzy Logic didapatkan
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hasil sebaran menjadi lebih banyak.
Dimana bisa diperoleh klasifikasi
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keluarga yang masuk kategori keluarga
hampir miskin. Seperti terlihat dalam Pie

Chart seperti pada gambar 3.

Fuzzy Logic
Sangat
Miskin
21%
Total
50%

Keluarga
Miskin
27%

Hampir
Miskin
2%

Gambar 3. Sebaran Keluarga Miskin dengan Metode Fuzzy Logic
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Pada gambar 3, terlihat bahwa
adanya keluarga yang masuk dalam
kategori keluarga yang masuk hampir
miskin, yaitu sebanyak 2 %. Hal ini bisa
terjadi karena dalam metode Fuzzy Logic
masih mempertimbangkan skala prioritas
dari ke-14 variabel yang dipakai sebagai
dasar penentuan skor kemiskinannya.
Adanya 2% keluarga masuk dalam
kategori keluarga hampir miskin, ini
menandakan
bahwa
penggunaan
metode Fuzzy Logic bisa diterapkan
dalam mengklasifikasi keluarga miskin.
Dan setelah dilakukan pengecekan pada
variabel-variabel kemiskinan, pada
keluarga yang masuk dalam kategori
hampir miskin, maka didapatkan bahwa
variabel-variabel
yang
menurut
perhitungan Fuzzy Logic menyumbang
nilai yang besar tidak mendapatkan
nilainya. Sehingga nilai keseluruhan dari
skor keluarga tersebut kecil dan masuk
ke dalam kategori keluarga hampir
miskin.
SIMPULAN
Kesimpulan yang bisa diambil
dalam penelitian ini, bahwa dengan
penerapan metode Fuzzy Logic mampu
memberikan variasi tingkat kemiskinan
pada penentuan keluarga miskin pada
database kemiskinan Kabupaten Malang.
Hal ini terbukti dengan adanya 1 (satu)
keluarga masuk dalam kategori keluarga
hampir miskin. Untuk itu, dengan adanya
pendekatan metode Fuzzy Logic bisa
sebagai alternatif didalam penentuan
suatu keluarga masuk kedalam suatu
klasifikasi kemiskinan. Adapun saran
yang bisa disarankan yaitu perlu adanya
updatedata / keterkinian data-data yang
ada pada database kemiskinan pada

Subtema: Industrialisasi Ekonomi

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Malang. Sehingga data yang
dihasilkan database menjadi data yang
akurat.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

IMPLEMENTASI SANGGUL CEPOL SEBAGAI SANGGUL NONE
JAKARTA DI UNIVERSITAS ADI BUANA SURABAYA 2018
Vony F.S Hartini Hipij1, Sulistyami2
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Konsentrasi Tata Rias
Universitas Adibuana Surabaya
email: vonnyhippy@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil implementasi sanggul cepol. Rancangan dalam
penelitian ini menggunakan one shot case study dengan subjek penelitian mahasiswa universitas
Adi Buana angkatan 2017 yang berjumlah 35 orang. Adapun metode penelitian yang digunakan
adalah tes kinerja membuat sanggul cepol. Kesimpulan hasil penelitian ini ditemukan bahwa cepol
banyak digunakan oleh remaja putri di Betawi dan sebagai sanggul khas dari Jakarta.
Kata kunci: sanggul cepol, one shot case study, tes kinerja.

ABSTRACT
This study aims to see the results of the implementation of the speed bun. The design in
this study uses a one shot case study with the subject of student research at the Adi Buana
University class of 2017 which numbered 35 people. The research method used was a
performance test to make a quick bun. The conclusion of the results of this study is that the
speed is mostly used by young women in Betawi and as a typical bun from Jakarta.
Keywords: speed bun, one shot case study, performance test.
PENDAHULUAN
Pada zaman modern seperti ini
banyak mode atau gaya dalam
pernikahan, dari yang terlihat simple
namun anggun dan terlihat mewah.
Seiring dengan perkembanganm zaman
dan teknologi, banyak masyarakat yang
melupakan tentang apa sanggul
tradisional. Sanggul trasidonal adalah
sanggul yang berasal dari daerah
tertentu dan memiliki ciri tertentu sesuai
dengan kebudayaan daerah masingmasing [1].
Besarnya fungsi dan peranan dari
rambut sebagai pelindung kepala, hiasan
kepala maupun untuk menambah
keanggunan dari seseorang [1]. Di
Indonesia memiliki 33 sanggul daerah.
Menurut rostamalis, prinsip sanggul
Subtema: Industrialisasi Ekonomi

daerah ini tetap menganut prinsip yang
berlaku dari suatu desain yang dikenal
selama ini, yakni: (a) adanya
keseimbangan bentuk dengan besarnya
kepala, tinggi badan, kondisi rambut,
umur dan tujuan pemakaian, (b)
keharmonisan antara masing-masing
bagian, (c) irama, (d) bentuk sanggul,
dan (e) penambahan hiasan sanggul.
yang telah dibakukan.
Di daerah Betawi gubahan rambut,
sanggul atau konde biasanya diberi
nama sesuai situasi dan kondisi zaman
pada saat itu. Pengaruh kebudayaan
cinayang menetap di Betawi, masih
terlihat dan dipergunakan sebagai istilah
dalam Bahasa dan tata cara hidup orang
Betawi [5].
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Sanggul cepol atau konde cepol
yangdi pakai oleh none-none Betawi
adalah konde cepol yang sangat
sederhana. Kata cepol berasal dari
Bahasa Betawi yang berarti tinju. Karena
konde atau sanggul cepol tersebut
memiliki ukuran sebesar kepala tinju
orang dewasa dengan posisi agak tinggi
[1].
Konde cepol adalah sejenis konde
yang setiap tahun diperagakan dalam
acara pemilihan Abang dan None
Jakarta, yang diprakarsai oleh Bidang
Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta dan biasanya diselenggarakan
dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota
Jakarta [2]. Pendapat lain menyebutkan
bahwa sanggul cepol dipakai oleh gadis
muda sebagai pelengkap baju none,
kebaya encim, atau kebaya krancang
Betawi yang dilengkapi dengan hiasan
roje melati disamping kanan sanggul [4].
Agar sanggul tampak licin dan mengkilat
maka rambut diberi minyak kelapa yang
diolah dan dicampur dengan wewangian
kembang kenangan (minyak cemceman) [6]. Berikut adalah cara
membentuk sanggul cepol [7]:
1. Langkah pertama rambut disisir ke
belakang dan di ikat ekor kuda tepat
ditengah belakang.
2. Langkah kedua pegang seluruh
rambut dengan tangan kiri, tangan
kanan memilin ke arah kanan, dan
telapak tangan kiri menjepit rambut ke
arah atas.
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3. Putar rambut menjadi angka delapan
dengan membalik tangan kiri
menghadap ke bawah.
4. Sisa ujung rambut dililitkan ke atas
dan di tumpuk dengam seluruh
pangkal rambut, kemudian disisir rapi
dan ujungnya dimasukkan ke dalam
sebagai alat pengikat.
5. Lepaskan tangan kiri dari genggaman
rambut. Bulatan angka delapan
diletakkan di atas tumpukan rambut
yang telah disusun pada pangkal
rambut.
6. Bagian rambut sebelah bawah ditarik
ke luar sehingga berbentuk buntut
bebek.

Aksesoris Sanggul Cepol
Hiasan rambut pada sanggul cepol tidak
banyak dan tidak ramai. Setelah sanggul
selesai maka diberi roja melati yang
diletakkan di sebelah kanan sanggul.
METODE
Penelitian
ini
merupakan
penelitian
ekseperimen
dengan
rancangan one shot case study yang
menerapkan pembelajaran langsung
melalui 3 kali pembelajaran. Adapun
subjek penelitian adalah mahasiswa
prodi PKK tata rias angkatan 2016
universitas PGRI adi buana Surabaya.
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Data dikumpulkan melalui metode
pengamatan, metode angket dan metode
tes yang dianalisis menggunakan
persentase (%).
HASIL
Pembelajaran
pertama,
mahasiswa diwajibkan membuat sanggul
cepol pada boneka. Kendala pembuatan
sanggul pada boneka adalah tingkat
kelebatan rambut yang tidak merata
sehingga perlu ditabahkan sambungan
rambut berupa cemara.

Pembelajaran
kedua,
mahasiswa
mengamati demo pembuatan sanggul
cepol pada model yang sesungguhnya
yang dilakukan oleh dosen. Mahasiswa
memperhatikan
tahapan
dalam
membentuk sanggul dengan merekam
dalam video.
Pembelajaran
ketiga,
mahasiswa
membuat sanggul cepol pada model,
disini pembentukan dilakukan secara
bergantian atau antar teman.
Berikut hasil pembelajaran hari pertama,
kedua, dan ketiga yang disajikan dalam
bentuk tabel.

Table Hasil Belajar Sanggul Cepol
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26
27
28
29
30

Nama siswa
Novita Mariyani
Afiatus Sholiha
Imelda Nur Izzati
Rezita Monita Luthfiadi
Alma Idah Riftantiana
Ratna Wulandary
Vravangasta Aldonna Putri
Feni Dia Agustin
Kiki Aulia
Weni Anggriani
Zhezhar Noviany Prawinnata
Annisa Digma Maharani
Margaretha Putri
Zheindha Bellaveisandya
Ayu Alquriyani
Anita Hidayati
Rekha Liya Wardani
Kurnia Alfinatus
Fika Yunita
Istikhomah Bella Pertiwi
Meci Diana Moli
Vidia Nanda Irwansyah
Salsabila Pramella Yustika
Luluk Avivah
Nur Mutiah
Anastasia Pristiati
Adhimatul Fadzlillah
Eka Nur Fauziah Agustin
Zahrotul Farodisa
Siti Kurniawati
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H1
75
70
75
85
75
85
75
80
81
75
85
75
70
75
85
75
80
75
85
81
85
75
85
80
90
75
80
75
80
75

H2
87
80
85
80
79
80
85
80
80
85
85
85
70
79
80
85
84
85
85
80
80
85
75
75
85
85
85
80
80
75

H3
90
89
85
85
85
85
89
80
85
91
85
89
70
85
85
91
85
89
85
85
85
89
75
80
89
80
90
85
90
85
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31
32
33
34
35

Rachmatika Solichah
Nella Nisfi Syahbania
Nuzulul Fitri Ariputri
Dea Wilda Oktavia
Dwi Safitri

Dari table disamping diperoleh rata-rata
untuk pembelajaran pertama mahasiswa
membuat sanggul cepol pada boneka
diperoleh nilai rata-rata 78,5 %.
Pembelajaran
kedua,
mahasiswa
membuat sanggul pada boneka dan
diperoleh rata-rata sebesar 78,8 %
dengan kendala bahwa rambut boneka
lebih susah diatur dari pada rambut
model atau rambut asli. Pembelajaran
ketiga, mahasiswa membuat sanggul
cepol pada model sebenarnya secara
bergantian atau antar teman yang
diperoleh skor sebesar 84,9 % dengan
kendala rambut model rata-rata lebih licin
sehingga susah untuk dibentuk.
SIMPULAN
Sanggul cepol merupakan
sanggul tradisional dari betawi.
Pembelajaran sanggul cepol dapat
dilakukan dengan baik oleh mahasiswa.
Upaya pelestarian sanggul cepol dengan
mempertahankan tetap digunakan dalam
pemilihan abang none Jakarta ysng
dikenakan dengan kebaya encim khas
betawi.

80
75
80
75
75

80
80
75
85
85

85
85
85
80
80

[2]

Santoso, Tien. 1999. Sejarah
Penganten Daerah Indonesia
(Diktat).Universitas
Negeri
Jakarta.
[3]https://id.scribd.com/doc/139749883/S
ANGGUL-TRADISIONAL. Diakses
tanggal 23 november 2018
[4]http://penataansangguldaerah.blogspo
t.com/2012/10/sanggul-daerahbetawi.html. Diakses tanggal 23
November 2018
[5]http://siapbelajar.com/wpcontent/uploads/2013/09/122_214T
ata-Kecantikan-Rambut-Jilid-2.pdf.
Diakses tanggal 23 November 2018
[6]http://staffnew.uny.ac.id/upload/13230
6623/pendidikan/PPT+SANGGUL+
DAERAH.pdf. Diakses tanggal 24
November 2018
[7]https://id.wikihow.com/MembuatCepol-Rambut. Diakses tanggal 24
November 2018
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Artikel Ilmiah (Hasil Riset)

PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA DENGAN
MENGGUNAKAN METODE MARKOV CHAIN
Dessy Nurvitarini1, Lukmandono2
Program Studi Magister Teknik Industri, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya1,2
Email: dessynurvitarini@gmail.com

ABSTRAK
Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk
menjamin tersedianya tenaga kerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang sehingga
seluruh fungsional dalam organisasi dapat dipenuhi. Tingginya angka turnover karyawan pada

PT X berdampak pada tidak seimbangnya antara jumlah tenaga kerja dengan jobdesk
yang ada, sehingga peruhaan perlu membuat kebijakan untuk memberikan perintah kerja
lembur. Kebijakan ini menjadikan biaya overtime karyawan yang meningkat, sedangkan
perusahaan juga harus mengeluarkan biaya dalam recruitment karyawan baru. Penelitian
ini bertujuan untuk melakukan perencanaan kebutuhan jumlah tenaga kerja yang harus
dipersiapkan PT X untuk periode kedepan dengan metode Markov Chain. Data yang digunakan
dalam penelitian merupakan data sekunder dari PT X dari periode 3 tahun terakhir yaitu tahun
2015 sampai dengan 2017. Dengan metode Markov Chain maka dilakukan beberapa tahap yaitu,
penentuan state, menghitung nilai probabilitas antar state, membentuk matriks probabilitas transisi,
peramalkan kebutuhan tenaga kerja dan menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan PT X.
Berdasarkan hasil peramalan, untuk tahun 2018 PT X memiliki tenaga kerja sebanyak 694 orang,
tahun 2019 sebanyak 775 orang, dan tahun 2020 sebanyak 855 orang. Untuk jumlah tenaga kerja
yang tersedia sebanyak 465 orang, tahun 2019 sebanyak 527 orang, dan tahun 2020 sebanyak
595 orang.
Kata kunci: Markov Chain, Perencanaan Tenaga Kerja

ABSTRACT
Workforce planning is a way that companies can do to ensure the availability of labor in the
present and in the future so that all functionalities in the organization can be fulfilled. The high
turnover rate of employees at PT X has an impact on the imbalance between the number of
workers with existing jobs, so the company needs to make a policy to give overtime work orders.
This policy makes employee overtime costs increase, while the company also has to spend in
recruitment of new employees. This study aims to plan the amount of labor needs that PT X must
prepare for the future period with the Markov Chain method. The data used in the study is
secondary data from PT X from the last 3 years, namely 2015 to 2017. With the Markov Chain
method, several stages are carried out, namely, determining the state, calculating the probability
value between states, forming a transition probability matrix, forecasting labor requirements and
determining the amount of labor needed by PT X. Based on the results of forecasting, for 2018 PT
X has a workforce of 694 people, in 2019 as many as 775 people, and in 2020 as many as 855
people. For the number of available workforce as many as 465 people, in 2019 there were 527
people, and in 2020 as many as 595 people.
Keyword: Markov Chain, Workforce Planning
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PENDAHULUAN
Sumber daya manusia merupakan
salah satu faktor yang sangat penting
dalam organisasi, karena kualitas
organisasi sendiri sangat bergantung
pada kualitas sumber daya manusia
sebagai karyawan dan pelaku layanan
dalam suatu organisasi [1]. Sumber daya
manusia berperan penting terhadap
pencapaian tujuan dari suatu organisasi.
Sehingga
melakukan
perencaaan
sumber daya manusia merupakan hal
penting untuk menjamin ketersediaan
tenaga kerja dengan jumlah fungsional
dalam suatu perusaahaan.
Perencanaan
tenaga
kerja
merupakan
suatu
cara
untuk
menetapkan keperluan tenaga kerja
pada suatu periode baik kualitas maupun
kuantitas dengan cara tertentu.
Perencanaan tenaga kerja yang tidak
tepat akan mempengaruhi biaya yang
dikeluarkan dan produktifitas kerja. Oleh
karena itu, dalam hal perencanaan
tenaga kerja dibutuhkan adanya suatu
strategi tepat yang dapat membantu.
Strategi perencanaan tenaga kerja
adalah alat yang digunakan untuk
membantu
organisasi
dalam
mengantisipasi dan mengatur penawaran
dan permintaan tenaga kerja [2].
Contohnya, dalam perencanaan tenaga
kerja
suatu
organisasi
harus
mempertimbangkan
alokasi
setiap
tenaga kerja pada tugasnya untuk jangka
panjang tidak hanya enam bulan ke
depan atau hanya untuk satu tahun
kedepan. Alokasi ini membutuhkan
pengetahuan untuk dapat meramal
kemungkinan apa yang akan terjadi
kelak seperti perluasan, pengurangan
pengoperasian, dan perubahan teknologi
yang dapat mempengaruhi organisasi
tersebut [3].
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PT X merupakan salah satu
perusahaan consumer goods yang
memproduksi dan memasarkan produk
perawatan bayi (diapers), perawatan
dewasa, dan perawatan feminim
(sanitary). PT X memiliki lebih dari 1.000
tenaga kerja dengan pabrik yang berada
di tangerang dan sidoarjo. Akan tetapi,
permasalahan yang saat ini muncul pada
PT X adalah tingginya angka turnover
karyawan dengan rata-rata 15 orang
tenaga kerja setiap bulannya. Hal ini
berdampak pada tidak seimbangnya
antara jumlah tenaga kerja dengan
jobdesk yang ada, sehingga peruhaan
perlu membuat kebijakan untuk
memberikan perintah kerja lembur
kepada karyawannya. Kebijakan ini
menjadikan biaya overtime karyawan
yang meningkat, sedangkan perusahaan
juga harus mengeluarkan biaya untuk
melakukan recruitment karyawan baru.
Dari tingginya angka turnover
karyawan tersebut maka perusahaan
perlu
melakukan
perencanaan
kebutuhan tenaga kerja. Melakukan
perencanaan kebutuhan tenaga kerja
yang baik merupakan salah satu upaya
yang dapat dilakukan perusahaan untuk
menjamin tersedianya tenaga kerja di
masa sekarang maupun di masa yang
akan
datang,
sehingga
seluruh
fungsional dalam perusahaan dapat
terpenuhi oleh sumber daya manusia.
Oleh kerena itu, pada studi kasus
tersebut digunakan metode Rantai
Markov untuk melakukan perencanaan
kebutuhan tenaga kerja.
Rantai Markov (Markov Chains)
adalah suatu teknik matematika yang
biasa digunakan untuk melakukan
pemodelan (modelling) bermacammacam sistem dan proses bisnis [4].
Teknik ini dapat digunakan untuk
memperkirakan perubahan-perubahan di
waktu yang akan datang dalam variabel-
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variabel dinamis atas dasar perubahanperubahan dari variabel-variabel dinamis
tersebut di waktu yang lalu. Teknik ini
dapat
digunakan
juga
untuk
menganalisis kejadian-kejadian di waktuwaktu mendatang secara matematis [5].
Jumlah tenaga kerja yang tersedia
di setiap grade dan yang keluar dapat
diperkirakan dengan menggunakan
rantai
markov.
Karena
dengan
menggunakan rantai markov dapat
ditentukan berapa probabilitas yang
terjadi antar grade dilihat dari data-data
sekunder tenaga kerja di PT X. Selain itu
juga dilakukan penyusunan jumlah
tenaga kerja yang dibutuhkan dan
meramalkan kebutuhan tenaga kerja
pada periode mendatang.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis
penelitin kuantitatif analisis yaitu dengan
melakukan pengumpulan data yang
didapat dari Human Resources
Department (HRD) PT X.
Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data yang
digunakan merupakan data sekunder,
yaitu data yang diperoleh peneliti dari
sumber yang sudah ada. Data sekunder
yang digunakan yaitu berupa data
penerimaan karyawan baru, data
penerimaan karyawan dari dalam dan
luar
(mutasi
karyawan),
data
pengurangan
karyawan
(resign,
pemutusan hubungan kerja, pegawai
mengalami pensiun kerja, dan pegawai
meninggal), data grade dari seluruh
karyawan. Data yang digunakan dari
periode 3 tahun terakhir yaitu dari tahun
2015 sampai dengan 2018.
Langkah – langkah penelitian
Langkah-langkah yang akan
dilakukan
dalam
melakukan
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perencanaan jumlah tenaga kerja pada
PT X dengan menggunakan rantai
markov adalah:
1. Menentukan state dari rantai
markov dengan cara meninjau
tingkat golongan kerja (grade)
karyawan. State dikembangkan
menjadi 3 kelompok yaitu tingkat
golongan karyawan, penambahan
karyawan,
dan
pengurangan
karyawan.
2. Menghitung nilai probabilistik antar
state dari data sekunder yang
didapat dengan rumus:
𝑃𝑖𝑗 =

3.

4.

5.
6.

∑ 𝑃𝑖𝑗(𝑡)
∑𝑡

Membentuk matriks probabilistik
transisi yaitu matriks yang memuat
informasi perpindahan sistem dari
suatu state ke state lainnya.
Menguji kestasioneran matriks
probabilitas transisi, dimana matriks
bersifat stokastik yang tidak
bergantung pada waku dan tetap.
Dengan rumus:
∑ 𝑛𝑖(𝑡)[𝑃𝑖𝑗 (𝑡) − 𝑃𝑖𝑗 ]
𝑃𝑖𝑗

2

Meramalkan kebutuhan tenaga
kerja untuk tahun berikutnya.
Menentukan jumlah tenaga kerja
pada setiap departemen untuk
tahun berikutnya meliputi jumlah
tenaga kerja keluar dan masuk serta
tenaga kerja baru yang dibutuhkan.

State dikembangkan menjadi 3
kelompok, yaitu:
1.
2.

Stategrade
(tingkat
golongan
karyawan) yang terdiri dari state 1 – 5
State penambahan tenaga kerja yang
disebabkan dari penerimaan tenaga
kerja dari luar (rekrutmen baru) dan
penerimaan tenaga kerja dari dalam
perusahaan (mutasi dari bagian lain)
yang ada pada state 6.
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3.

State pengurangan tenaga kerja yang
disebabkan oleh beberapa hal yaitu
tenaga kerja yang mengundurkan diri
(resign), tenaga kerja yang meninggal
dunia, terjadi pemutusan hubungan
kerja (habis kontrak atau PHK), dan
tenaga kerja yang mengalami pensiun
kerja yang ada pada state 7.

Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan
data perpindahan grade karyawan,
penambahan
karyawan,
dan
pengurangan
karyawan
yang
dikelompokkan menjadi 7 state. Berikut
pola perpindahan antar state yang ada
pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Stage 6

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Stage 7

Gambar 1. Perpindahan Antar State
Tabel 1. Pengelompokan State
State
Keterangan
State 1
Grade 1
State 2
Grade 3
State 3
Grade 4 s/d 6
State 4
Grade 7
State 5
Grade 8 s/d 15
State 6 Penambahan Karyawan
State 7 Pengurangan Karyawan

Pada Tabel 1. pengelompokan
grade didasarkan kepada kebijakan
perusahaan, yang mana semakin tinggai
nilai dari grade karyawan maka semakin
tinggi pula posisi atau jabatan dari
karyawan tersebut. Kenaikan grade
didasarkan kepada penilaian kinerja dan
prestasi yang diraih oleh karyawan.
Sehingga tidak ada jumlah minimum
yang harus dipenuhi perusahaan untuk
setiap grade yang ada. Jika terdapat
pengurangan jumlah karyawan pada
grade tertentu, maka perusahaan
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memiliki kebijakan untuk melakukan
recruitment karyawan baru atau
melakukan training pada karyawan pada
grade
dibawahnya
untuk
dapat
menggantikan
jobdesk
karyawan
tersebut atau bahkan melakukan mutasi
karyawan pada Departemen lain. Pada
PT X, tidak ada penurunan grade
karyawan dan kenaikan grade karyawan
hanya dapat naik satu tingkat ke tingkat
selanjutnya. Perpindahan antar state
pada karyawan PT X dapat dilihat pada
setiap tabel dibawah ini.
Tabel 2. Skema Perpindahan Dari State 1
Perpindahan
State
Dari
Ke
1
1
1
2
1
7
Jumlah

Periode
2015
87
149
114
350

2016
168
34
142
344

Total
2017
413
28
271
712

668
211
527
1406

Tabel 3. Skema Perpindahan Dari State 2
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Perpindahan
State
Dari
Ke
2
2
2
3
2
7
Jumlah

Periode
2015
149
9
2
160

2016
34
0
6
40

Total
2017
28
0
3
31

211
9
11
231

Tabel 4. Skema Perpindahan Dari State 3
Perpindahan
State
Dari
Ke
3
3
3
4
3
5
3
7
Jumlah

Periode
2015
31
9
5
11
56

2016
8
2
0
9
19

Total
2017
12
0
0
8
20

51
11
5
28
95

Tabel 5. Skema Perpindahan Dari State 4
Perpindahan
State
Dari
Ke
4
4
4
5
4
7
Jumlah

Periode
2015
95
6
20
121

2016
41
2
9
52

Total
2017
44
1
17
62

180
9
46
235

Tabel 6. Skema Perpindahan Dari State 5
Perpindahan
State
Dari
Ke
5
5
5
7
Jumlah

Periode
2015
10
3
13

2016
10
0
10

Total
2017
13
3
16

33
6
39

Tabel 7. Skema Perpindahan Dari State 6
Perpindahan
State
Dari
Ke
6
1
6
3
6
4
6
5

Periode
2015
195
11
19
0

2016
179
13
22
1

Subtema: Industrialisasi Ekonomi

Total
2017
270
66
36
0

644
90
77
1

Perpindahan
State
Dari
Ke
Jumlah

Periode
2015
225

2016
215

Total
2017
372

812

Pengolahann Data

Setelah
didapatkan
skema
perpindahan antar state, maka dilakukan
perhitungan probabilitas dari setiap
perpindahan state, berikut contoh
probabilitas perpindahan state dari state
1 ke state 1, 2, dan 7, dan dari state 2 ke
state 2, 3, dan 7.
Tabel 8. Probabilitas Perpindahan Dari
State 1
Perpindahan
State
Dari
Ke

Periode

Total

2015

2016

2017

1

1

0,249

0,488

0,580

0,439

1

2

0,426

0,099

0,039

0,188

7

0,326

0,413

0,381

0,373

350

1,000

1,000

1,000

1

Jumlah

Tabel 9. Probabilitas Perpindahan Dari
State 2
Perpindahan
State
Dari
Ke

Periode

Total

2015

2016

2017

2

2

0,931

0,850

0,903

0,895

2

3

0,056

0,000

0,000

0,019

2

7

0,013

0,150

0,097

0,086

1,000

1,000

1,000

1,000

Jumlah

Kemudian seluruh probabilitas
perpindahan antar state di gabungkan
dalam datu tabel menjadi matriks
probabilitas transisi, yang disajikan pada
tabel berikut ini.
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Dari

Ke

Tabel 10. Matriks Probabilitas Transisi Satu Langkah
1
2
3
4
5
6

7

1

0,439

0,188

0,000

0,000

0,000

0,000

0,373

2

0,000

0,895

0,019

0,000

0,000

0,000

0,086

3

0,000

0,000

0,525

0,089

0,030

0,000

0,357

4

0,000

0,000

0,000

0,761

0,035

0,000

0,204

5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,861

0,000

0,139

6

0,808

0,000

0,096

0,095

0,002

0,000

0,000

7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

Pada matriks probabilitas trasnsisi
satu langkah dilakukan pengujian
kestasioneran
matriks
probabilitas
transisi untuk dapat memenuhi salah
satu sifat rantai markov yaitu probabilitas
transisinya stasioner. Berikut langkahlangkah uji stasioner:
1. Menentuka hipotesa uji stasioner
Ho : Pij (2015) = Pij (2016) = Pij
(2017)

2.
3.
4.

H1 : Pij (2015) ≠ Pij (2016) ≠ Pij
(2017)
Mentukan tingkat kepercayaan yaitu
95%.
Menentukan derajat kebebasan
yaitu V = 3-1 = 2.
Menghitung nilai stationer (x2) antar
state.

Contoh untuk uji stasioner state 1 ke state 1:

𝑥2 =

87 𝑥 (0,249 − 0,439)2 + 168 𝑥 (0,488 − 0,439)2 + 413 𝑥 (0,580 − 0,439)2
= 26,838
0,439

Dengan nilai x2 tabel untuk v = s
(t-1) = 2 (3-1) = 4 dan untuk α = 0,05
yaitu 5,991. Maka x2 hitung > x2 tabel
sehingga H1 diterima. Berikut rekapitulasi
uji stasioner untuk matriks probabilitas
transisi antar kolom. Berikut rekapitulasi
uji stasioner untuk matriks probabilitas
transisi antar state.

Tabel 11. Uji Stasioner Matriks Probabilitas
Transisi Antar State
No

Perpindahan
State
Dari
Ke

x2
hitung
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x2 tabel
95%

H0/H1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Perpindahan
State
Dari
Ke
1
1
1
2
1
7
2
2
2
3
2
7
3
3
3
4
3
5
3
7
4
4
4
5
4
7
5
5

x2
hitung
26,838
49,539
1,328
0,299
0,675
0,411
0,342
0,533
0,595
1,179
0,265
0,049
0,599
0,358

x2 tabel
95%
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991

H0/H1
H1
H1
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
H0
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No
15
16
17
18
19

Perpindahan
State
Dari
Ke
5
7
6
1
6
3
6
4
6
5

x2
hitung
0,229
3,226
5,042
0,037
0,006

x2 tabel
95%
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991

H0/H1
H0
H0
H0
H0
H0

Kemudian
dilakukan
pengujian
kestasioneran kolom antar state yang
menyatakan perpindahan dari satu state ke
beberapa state tertentu. Berikut contoh
perhitungan kestasioneran dari state 1 dan 6
menuju state 1 :
𝑥 2 = ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑥 2 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 1 𝑘𝑒 1
+ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑥 2 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 6 𝑘𝑒 1
= 26,838 + 3,226
= 30,064

Dengan nilai x2 tabel untuk v = s
(t-1) = 2 (3-1) = 4 dan untuk α = 0,05
yaitu 9,488. Maka x2 hitung > x2 tabel
sehingga H1 diterima. Berikut rekapitulasi
uji stasioner untuk matriks probabilitas
transisi antar kolom.
Tabel 12. Uji Stasioner Matriks Probabilitas
Transisi Antar Kolom
Perpindahan
State

x2 tabel

Dari

Ke

Total x2
hitung

1

1.6

1

30,064

9,488

H0/H1
H1

2

1.2

2

54,580

9,488

H1

3

2.3.6

3

6,059

12,592

H0

4

3.4.6

4

0,835

12,592

H0

5

3.4.5.6

5

1,008

15,507

H0

6

1.2.3.4.5

7

23,209

18,307

H1

No

95%

Kemudian
dilakukan
pengujian
kestasioneran baris antar state yang
menyatakan perpindahan dari satu state ke
beberapa state tertentu. Berikut contoh
perhitungan kestasioneran dari state 1
menuju satate 1, 2, dan 7 :
𝑥 2 = ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑥 2 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 1 𝑘𝑒 1 + ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑥 2 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 1 𝑘𝑒
+ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑥 2 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 1 𝑑𝑎𝑛 7
= 26,838 + 49,539 + 1,328 = 77,704
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Dengan nilai x2 tabel untuk v = s
(t-1) = 3 (3-1) = 6 dan untuk α = 0,05
yaitu 12,592. Maka x2 hitung > x2 tabel
sehingga H1 diterima. Berikut rekapitulasi
uji stasioner untuk matriks probabilitas
transisi antar kolom.
Tabel 13. Uji Stasioner Matriks Probabilitas
Transisi Antar Baris
Perpindahan State

x2 tabel

Dari

Ke

Total x2
hitung

95%

H0/H1

1

1

1.2.7

77,704

12,592

H1

2

2

2.3.7

1,385

12,592

H0

3

3

3.4.5.7

2,650

15,507

H0

4

4

4.5.7

0,913

12,592

H0

5

5

5.7

0,587

9,488

H0

6

6

1.3.4.5

8,310

15,507

H0

No

Peramalan Kebutuhan Tenaga Kerja
Dalam melakukan peramalan
kebutuhan tenaga kerja digunakan
Metode Regresi Linier dengan aplikasi
SPSS. Dari hasil tersebut maka untuk
mendapatkan jumlah tenaga kerja pada
periode berikutnya digunakan rumus
sebagai berikut :
Y = a + b (x) = 372,333 + 80,5 (x) ;
Y = jumlah tenaga kerja ;
x = Periode ;
a = konstata;
b = koefisien regresi variabel periode (x),
jika periode meningkat makan jumlah
tenaga kerja semakin meningkat
Dengan menggunakan rumus
tersebut peramalan jumlah tenaga kerja
untuk 3 periode yang akan datang akan
disajikan pada tabel dibawah ini.
Tabel 14. Peramalan Jumlah Tenaga Kerja
Tahun
Jumlah Tenaga Kerja
2018
694 orang
2019
775 orang
2020
855 orang
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Dari jumlah peramalan diatas,
jumlah tenaga kerja semakin meningkat
setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan
keadaan yang ada pada perusahaan.
Dimana PT X merupakan salah satu
perusahaan yang sedang berkembang
dan kapasitas produksi yang juga
mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Sehingga kebutuhan tenaga kerja yang
dibutuhkan terus bertambah.
Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja
Untuk melakukan perencanaan
tenaga kerja digunkana matriks
probabilitas transisi satu langkah yang
ada pada Tabel 4.10 yang akan dikalikan
dengan komposisi tenaga kerja pada
tahun 2017 dengan cara perkalian
matriks.
Berikut
perhitungan
perencanaan tenaga kerja untuk tahun
2018.
𝑡 (1) = [277

= [121,603

194

3998

225,660

0,439
0,000
13] 𝑥 0,000
0,000
[0,000

0,188
0,895
0,000
0,000
0,000

24,10778,044

0,0000,000
0,0190,000
0,5250,089
0,0000,761
0,0000,000

0,000
0,000
0,030
0,035
0,861]

12,751] = 465,167

Dari hasil perkalian matriks di atas
dapat dilihat jumlah tenaga kerja yang
tersedia pada tahun 2018 adalah
sebanyak 465 orang sehingga terjadi
pengurangan jumlah karyawan sebanyak
156 orang dari jumlah tenaga kerja pada
tahun 2017 yaitu 621 orang.
Pengurangan
tenaga
kerja
ini
disebabkan oleh banyak faktor karena
tenaga kerja yang mengundurkan diri
(resign), tenaga kerja yang meninggal
dunia, terjadi pemutusan hubungan kerja
(habis kontrak atau PHK), dan tenaga
kerja yang mengalami pensiun kerja.
Akan tetapi, jika dilihat dari peramalan
jumlah komposisi tenaga kerja yang ada
pada tahun 2018 sebanyak 694 orang,
perusahaan membutuhakan sebanyak
229 orang untuk dilakukan recruitment
baru. Sehingga perusahaan harus
melakukan
distribusi
penambahan
sebanyak 229-156 = 73 orang. Berikut
komposisi tenaga kerja yang tersedia
dibandingkan
dengan
peramalan
kebutuhan tenaga kerja yang ada selama
3
periode
kedepan.

Tabel 15. Rekapitulasi Perencanaan Jumlah Tenag Kerja
Tahun

Jumlah
Tenaga Kerja
(Peramalan)

Jumlah
Tenaga Kerja
Tersedia

Jumlah Tenaga
Kerja Yang
Dibutuhkan

Pengurangan
Jumlah Tenaga
Kerja

Distribusi
Penambahan
Tenaga Kerja

2018

694 orang

465 orang

229 orang

156 orang

73 orang

2019

775 orang

527 orang

248 orang

167 orang

81 orang

2020

855 orang

595 orang

260 orang

180 orang

80 orang

Berdasarkan hasil analisa yang di
dapat, setiap tahunnya maka sebelum
dilakukan perencanaan tegana kerja,
perlu adanya analisa perpindahan yang
terjadi pada setiap grade karyawan
terlebih dahulu. Tujuannya agar
mempermudah menajemen pada PT X
untuk menetapkan kemungkinan jumlah
karyawan yang dibutuhkan dalam proses
recruitment,
pendelegasian
tugas,
menentukan besarnya cost dari upah
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tenaga kerja serta menetapkan beban
kerja yang adil bagi seluruh karyawan.
Karena saat ini pada PT X terdapat
beberapa
pekerjaan
(jobdesk)dari
karyawan yang belum sesuai dengan
grade, tingkat pendidikan, dan tingkat
pengalaman yang dibutuhkan dalam
suatu pekerjaan. Jika penetapan
pekerjaan telah sesuai dengan hal-hal
tersebut, ke depannya pola perpindahan
antar state dari perusahaan akan relatif
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stabil dan karyawan dapat bekerja
secara optimal pada setiap jabatan yang
mereka miliki.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini, maka
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Jumlah state yang ada pada PT X
adalah sebanyak 7 state yaitu state 1
karyawan grade 1, state 2 karyawan
grade 3, state 3 karyawan grade 4 s/d
6, state 4 karyawan grade 7, state 5
karyawan grade 8 s/d 15, state 6
penambahan tenaga kerja, dan state
7 pengurangan tenaga kerja.
2. Berdasarkan hasil peramalan jumlah
tenaga kerja dari metode Regresi
Linier, untuk tahun 2018 PT X
memiliki tenaga kerja sebanyak 694
orang, tahun 2019 sebanyak 775
orang, dan tahun 2020 sebanyak 855
orang.
3. Untuk jumlah tenaga kerja yang
tersedia
berdasarkan
matriks
probabilitas transisi yang telah
dibangun pada tahun 2018 PT X
memiliki tenaga kerja sebanyak 465
orang sehingga perlu adanya
penambahan jumlah tenaga kerja
sebanyak 229 orang, untuk tahun
2019 sebanyak 527 orang dengan
penambahan jumlah tenaga kerja
sebanyak 248 orang, dan tahun 2020
sebanyak 595 orang dengan
penambaham jumlah tenaga kerja
sebanyak 260 orang.
PT X perlu memiliki sistem
perencanaan jumlah tenaga kerja yang
baik. Tujuannya adalah agar seluruh
komposisi jobdesk dan jumlah dari
karyawan
sesuai
dengan
yang
dibutuhkan, sehingga tidak terjadi
pembengkakan pada pembayaran upah
tenaga kerja yang berlebih ataupun yang
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melakukan lembur saat jumlah tenaga
kerja kurang dari kebutuhan yang ada.
Perencaan tenaga kerja yang baik akan
berdampak positif untuk perusahaan
yaitu:
1. Adanya perpindahan karyawan
yang telah disesuaian dengan
jabatan, tingkat pendidikan, tingkat
pengalaman maupun jobdesk
karyawan. Hal ini membuat
pekerjaan yang dikerjakan oleh
karyawan lebih optimal dan
termotivasi pada setiap jabatan
yang mereka miliki sehingga
meningkatkan
produktivitas
karyawan.
2. Manajemen perusahaan dapat lebih
terfokus
dalam
melakukan
monitoring pada perpindahan antar
grade.
Sehingga
kesempatan
karyawan untuk berkembang dan
berkarir akan terbuka.
3. Pihak HRDjuga dapat lebih mudah
dalam melakukan penjadwalan
recruitment karyawan baru.
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ABSTRAK
Keterbatasan manusia menjadi pedoman dalam merancang suatu sistem kerja yang
ergonomis. Fokus ergonomi melibatkan tiga komponen utama yaitu manusia, mesin/peralatan dan
lingkungan yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan interaksi tersebut
menghasilkan suatu sistem kerja yang tidak bisa dipisahkan. Penelitian ini dilakukan untuk
mengurangi kelelahan dalam bekerja di UMKM Logam Ngingas Waru Sidoarjo .operator mesin
pond bekerja dengan posisi duduk dan sedikit membungkuk dalam jangka waktu yang lama
sehingga dapat menyebabkan kelelahan. Para pekerja pada umumnya kurang memperhatikan
posisi tubuh dalam bekerja. Metode yang digunakan untuk menganalisis posisi tubuh adalah Rapid
Upper Limb Assessment (RULA). . Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode RULA
menunjukkan bahwa postur pekerja operator pembuat ring (washer) dengan posisi tubuh yang
sedikit membungkuk memiliki nilai skor 5. Postur kerja ini harus segera diperbaiki. Tinggi tempat
duduk operator yang hanya setinggi 35 cm sangat mempengaruhi postur kerja operator, sehingga
membuat tubuh operator sedikit membungkuk ke depan untuk memperhatikan lempengan besi
yang akan dijadikan ring (washer.
Kata Kunci : Postur kerja, Ergonomic, Metode RULA

ABSTRACT
Human limitations are guidelines in designing an ergonomic work system. Focus of
ergonomics involves three main components there is human, machine / equipment and
environment that interact with each other, and the interaction produces a work system that cannot
be separated. This research was conducted to reduce fatigue in working at Metal Industrial in
Ngingas Waru Sidoarjo. Pond machine operators work in a sitting position and bend a little for a
long time so that it can cause fatigue. Workers generally pay less attention to body position at work.
The method used to analyze body position is Rapid Upper Limb Assessment (RULA). The results
RULA method, it shows that the posture of the ring maker operator with a slightly bent position has
a score of 5. This work posture must be corrected immediately. The height of the operator's seat,
which is only 35 cm high, greatly influences the operator's work posture, so that the operator's body
slightly bends forward to pay attention to the iron plate to be used as a ring (washer)
Keyword:Work Posture, Ergonomic, RULA Method

PENDAHULUAN
Perusahaan atau industri
terutama yang bergerak di bidang
manufaktur, banyak terdapat mesinmesin dengan berbagai jenis,
kapasitas dan ukuran. Salah satu
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mesin yang umum digunakan untuk
proses
produksi
yang
menggunakan bahan dari plat
adalah mesin pond. Mesin pond
adalah sebuah mesin yang
berfungsi untuk membuat potongan
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atau melubangi baik dalam bentuk
single dies maupun secara
serentak/progresive dies terhadap
benda kerja. Mesin pond pada
industri
logam
mempunyai
kapasitas yang berbeda-beda,
namun yang paling banyak
digunakan untuk memproduksi partpart kecilseperti klem pagar, klem
pipa, atau komponen lainya adalah
mesin dengan kapasitas 3 ton, 6
ton
dan
10
ton, sistem
pengoperasian mesin pond sangat
sederhana, atau secara semi
manual. Pada umumnya operator
mesin pond dalam melakukan
aktifitasnya
adalah
dengan
dudukpada kursi, namun untuk saat
ini kursi yang digunakan oleh
operator di UKM Logam Ngingas
sangat tidak layak untuk di gunakan
sebagai tempat duduk. Sehingga
operator
sering
kali
memberhentikan
aktifitasnya
dikarenakan
ketidaknyamanan
dalam aktifitas ang dilakukannnya.
Ketidaknyamanan
lingkungan kerja yang kurang
memberikan keleluasaan bagi
pekerja dan tidak teraturnya sistem
kerja dapat mengakibatkan pekerja
seringkali melakukan pekerjaan
yang tidak sesuai dengan Standard
Operation Procedure (SOP),akibat
konsentrasi yang menurun. Hal ini
tentunya sangat fatal bagi
pekerja,dimana dalam Aktifitasnya
kerjanya juga harus memperhatikan
keselamatan
dalam
bekerja.
Terlepas dari Karyawan yang sudah
berpengalaman
atau
belum,
lingkungan kerja tetap perlu
disesuaikan dengan kebutuhan.
Tujuan dari fasilitas kursi adalah
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menyangga
tubuh
manusia
sehingga kestabilan postur tubuh
dapat terjaga dengan baik. Dengan
demikian, didapatkan rasa nyaman
untuk beberapa waktu dan secara
psikis merasakan kepuasan [1].

Postur Kerja merupakan titik
penentu dalam menganalisa keefektifan
pekerjaan. Apabila postur kerja yang
dilakukan oleh operator sudah ergonomis
maka dapat memperoleh hasil yang baik
dan tidak mudah mengalami kelelahan.
Kelelahan
dapat
menyebabkan
penurunan hasil pekerjaan, sehingga
tidak sesuai dengan yang diharapkan [2].
RULA (Rapid Upper Limb
Assessment) adalah metode yang
dikembangkan untuk penelitian ergonomi
mengenai
tempat
kerja,
dan
keterkaitannya
dengan
gangguan
anggota tubuh bagian atas. Metode ini
tidak memerlukan peralatan khusus
untuk menentukan postur dari leher,
punggung, dan anggota gerak bagian
atas lainnya selama menggunakan
fungsi dari otot, dan beban eksternal
yang mempengaruhi tubuh [3]. Rapid
Upper Limb Assessment adalah sebuah
metode
yang
dikembangkan
dalam bidang ergonomi dan dapat
digunakan secara cepat untuk menilai
posisi kerja atau postur leher, punggung,
lengan pergelangan tangan dan kaki
seorang operator. Selain itu metode ini
juga dapat dipengaruhi oleh beban
eksternal yang ditopang oleh tubuh serta
aktifitas pekerja.Proses pengukuran
dimensi beberapa komponen yang
berkaitan langsung dengan anggota
tubuh terutama bagian tangan, akan
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dianalisis menggunakan anropometri,
terutama pada bagian tangan dan kaki
[4].
METODE
Jenis Penelitian adalah tindakan
(action research) dengan metode
RULA.Penelitian ini dilaksanakan di
UMKM Ngingas Waru Sidoarjo.
Penelitian ini dilakukan dengan cara
mendokumentasikan posisi kerja tubuh
bagian kanan dan kiri. Operator
melakukan pembuatan washer atau ring
dengan dua gerakan yaitu mengambil
bahan
kerja
dan
melakukan
pengeplongan. Gerakan ini dianalisis
dengan
metode
RULA,
melalui
penentuan sudut yang terbentuk dari
postur tubuh seperti lengan atas, lengan
bawah, pergelangan tangan, leher,
punggung, dan kaki. Tujuan penelitian

untuk
mengevaluasi postur tubuh
operator pada saat melakukan aktivitas
pekerjaan melalui perhitungan metode
RULA.
Hasil analisis dengan metode RULA
bermanfaaat untuk memperbaiki posisi
kerja operator washer.Populasi penelitian
ini adalah 3 operator mesin plong
washer, dan seluruh populasi dijadikan
sebagai sampel.
. Metode ini menggunakan diagram
postur tubuh dan 3 tabel skor untuk
menentukan evaluasi dari faktor-faktor
resiko. Faktor-faktor resiko selama
investigasi dideskripsikan sebagai faktor
pembebanan eksternal yang terdiri dari
urutan gerakan,kerja otot statik, gaya,
postur kerja yang ditentukan oleh
peralatan dan furniture, waktu kerja
tanpa istirahat.

Observasi di lokasi penelitian dan wawancara
dengan pemilik (UKM Logam Ngingas )

Studi Lapangan

Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah penelitian dan
menetapkan tujuan penelitian

Pengumpulan Data

Penyebaran kuisioner NBM, mengambil gambar
postur kerja, keluhan pekerja, informasi tentang
proses alur produksi

Pengolahan Data

Pengolahan data Menggunakan Metode RULA

Skor RULA
Tertinggi

Memberikan Usulan Perbaikan

Gambar 1 Tahapan Penelitian
Pengembangan dari RULA melalui empat
tahapan, yaitu merekam posisi kerja,
penggunaan dari sistem skor, penentuan
level resiko bagi tubuh, dan menentukan
perbaikan [3].Berdasarkan metode RULA
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tubuh dibagi ke dalam dua segmen yaitu
grup A dan grup B. Grup A terdiri dari
lengan bagian atas lengan, bagian bawah,
pergelangan
tangan, dan
putaran
pergelangan tangan. Sedangkan grup B

941

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

terdiri dari leher, punggung, dan kaki,
semua bagian tubuh dari group B
digunakan untuk memastikan bahwa ada
kemungkinan bagian tubuh tersebut
mempengaruhi postur tubuh saat bekerja.
HASIL
Pengumpulan data dilakukan terhadap
operator pembuat ring atau washer melalui
kegiatan pengamatan langsung postur
kerja, dapat dilihat pada gambar 2.

tubuhnya. Setelah diketahui sudut tubuh
operator, selanjutnya dapat memberikan
skor berdasarkan metode RULA.
1) Grup A terdiri dari :
a. Lengan atas (upper arm) membentuk
sudut 40odiberi skor = 2
b. Lengan Bawah (lower arm) membentuk
sudut 20o diberi skor = 2
c. Pergelangan Tangan (wrist) membentuk
sudut10o diberi skor = 2
d. Putaran pergelangan tangan berada di
garis tengah dengan skor = 1

Dari postur tubuh operator yang sedikit
membungkuk ini dapat diukur sudut
e.

Gambar 2 Posisi Postur Tubuh Operator
Saat Beraktifitas
Setelah dilakukan penggolongan tubuh
grup A, dan kemudian menghitung sudut
yang dibentuk oleh tubuh operator, serta
memberi skor untuk tiap bagian tubuh
maka seluruhnya dapat di akumulasikan
pada tabel 1.
Skor postur kerja grup A berdasarkan
tabel 1 adalah = 2
Untuk
penilaian
skor
aktivitas
ketentuannya adalah bila postur tubuh
tetap dalam jangka waktu yang lama
(memegang dalam waktu lebih dari 1
menit) atau melakukan pengulangan
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gerakan kira-kira 4 kali dalam waktu 1
menit maka skor bertambah menjadi 1.
Dan penilaian skor aktivitas untuk postur
tubuh golongan A adalah sebagai
berikut:
a) Skor Aktivitas

Aktivitas dilakukan berulang-ulang, lebih
dari 2 kali/ menit dengan skor = 1
b) Skor Beban

Beban kurang dari 2kg dengan skor 0
Jadi
total
skor
keseluruhan
penggolongan tubuh untuk grup A adalah
2+1=3

942

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

2) Grup B terdiri dari
a. Leher (neck) membentuk sudut 50o
diberi skor = 3
b. Punggung atau Batang Tubuh (trunk)
membentuk sudut 25o diberi skor = 4
c. Kaki (legs) tidak seimbang diberi skor =
2

Setelah dilakukan penggolongan tubuh
grup B, dan kemudian menghitung sudut
yang dibentuk oleh tubuh operator, serta
memberi skor untuk tiap bagian tubuh
maka seluruhnya dapat di akumulasikan
pada tabel 2.
Tabel 1 Skor Penilaian Postur tubuh
operator untuk Grup A
Wrist
Upper
arm

1

2

3

4

Wrist
twist

Wrist
twist

Wrist
twist

Wrist
twist

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

4

4

1

2

2

2

3

3

3

4

4

2

2

2

2

3

3

3

4

4

3

2

3

3

3

3

4

4

5

1

2

3

3

3

4

4

5

5

2

2

3

3

3

4

4

5

5

3

2

3

3

4

4

4

5

5

1

3

4

4

4

4

4

5

5

2

3

4

4

4

4

4

5

5

3

3

4

4

5

5

5

6

6

1

5

5

5

5

5

6

6

7

2

5

6

6

6

6

7

7

7

3

6

6

6

7

7

7

7

8

1

7

7

7

7

7

8

8

9

2

7

8

8

8

8

9

9

9

3

9

9

9

9

9

9

9

9

Lowe
r arm

1
1

2

3

4

5

6

tubuh tetap dalam jangka waktu yang
lama (memegang dalam waktu lebih dari
1 menit) atau melakukan pengulangan
gerakan kira-kira 4 kali dalam waktu 1
menit maka skor bertambah menjadi 1.
Dan penilaian skor aktivitas untuk postur
tubuh golongan B sebagai berikut :
a) Aktivitas dilakukan berulang – ulang,
lebih dari 4kali/ menit dengan skor = 1
b) Skor beban kurang dari 2 kg dengan
skor = 0

Tabel 2. Skor Penilaian Postur tubuh
operator untuk Grup B
Trunk
Neck

1

2

3

4

5

6

Legs

Legs

Legs

Legs

Legs

Legs

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

3

2

3

3

4

5

5

6

6

7

7

2

2

3

2

3

4

5

5

5

6

7

7

7

3

3

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

7

4

5

5

5

6

6

7

7

7

7

7

8

8

5

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

6

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

Skor postur tubuh grup B berdasarkan
tabel 2 adalah = 6
Setelah penilaian skor untuk tiap sudut
tubuh yang dibentuk, total skor
keseluruhan dapat di akumulasikan pada
tabel 3.

Skor postur tubuh grup A berdasarkan
Tabel 2 adalah = 3
Skor aktivitas Untuk penilaian skor
aktivitas ketentuannya adalah bila postur
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Tabel 3. Skor Penilaian Postur tubuh
operator untuk Grup C
Skor Grup B
Skor
Grup A

1

2

3

4

5

6

7+

1

1

2

3

3

4

5

5

2

2

2

3

4

4

5

5

3

3

3

3

4

4

5

6

4

3

3

3

4

5

6

6

5

4

4

4

5

6

7

7

6

4

4

5

6

6

7

7

7

5

5

6

6

7

7

7

8

5

5

6

7

7

7

7

Skor postur tubuh grup C berdasarkan
tabel 2 adalah = 5
Berdasarkan skor tersebut maka
level resiko dari aktivitas Operator ring
(washer) di UMKM Logam Ngingas Waru
Sidoarjo berada pada kategori level
resiko menengah dan diperlukan
tindakan perbaikan postur kerja se
segera mungkin. Hasil perhitungan
postur kerja untuk operator ring (washer),
berdasarkan
metodeRULA
dapat
direkapitulasi pada tabel 4.
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Postur Kerja
Postur Kerja

Skor
Akhir

Level
Resiko

Duduk
membungkuk

5

Sedang

mengalami kelelahan dan cedera saat
bekerja.
b) Untuk meminimalisir rasa sakit,
sebaiknya
para
pegawai
tidak
melakukan
postur
kerja
yang
menyebabkan rasa sakit pada bagian
tubuh tersebut dalam waktu yang lama.
Para pegawai sebaiknya melakukan
posisi kerja yang bervariasi untuk
mengurangi rasa sakit pada bagian
tubuh tertentu.
c) Bila ada pegawai yang mengalami
cedera atau rasa sakit yang berlebihan
pada punggung sebaiknya segera
merubah posisi kerjanya

Perbandingan Postur Tubuh

Gambar 3.Postur kerja saat ini

Tindakan
Perbaikan
Dalam
Waktu
Dekat

Perbaikan Metode Kerja
Untuk mengurangi kelelahan dan
meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini
dapat dilakukan dengan beberapa cara
yaitu:
a) Para pegawai sebaiknya sebelum
melakukan pekerjaan harus terlebih
dahulu memperhitungkan bagaimana
posisi kerja yang baik agar tidak
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Gambar 4. Postur kerja Setelah
menggunakan desain kursi Usulan
Perbaikan
Postur kerja usulan tersebut kemudian
dinilai kembali dengan metode RULA
untuk mengetahui apakah postur
tersebut lebih baik atau tidak. Hasil
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penilaian postur kerja usulan dengan
menggunakan metode RULA dapat
dilihat pada tabel 5.
Melakukan pekerjaan dengan posisi
duduk dan dengan konsentrasi tinggi
membutuhkan tingkat kenyamanan
tempat duduk yang baik. Skor 2 untuk
posisi kerja duduk merupakan nilai ideal ,
dengan analisa yang dilakukan pada
operator komputer[5] .
Pada postur kerja sebelumnya yaitu
postur kerja aktual disimpulkan bahwa
skor akhir penilaian adalah 5 (level resiko
menengah). Sedangkan untuk postur
kerja usulan pada tabel 5 didapat
kesimpulan bahwa postur kerja perlu
diperbaiki dalam beberapa waktu ke
depan atau memiliki resiko kecil yaitu 3.
Hal ini menunjukkan bahwa postur kerja
usulan lebih baik daripada postur kerja
aktual.

dilakukan berulang
lebih
dari
4
kali/menit

Analisis
dilakukan
dengan
memposisikan manikin sesuai dengan
posisi duduk operator mesin pond namun
stelah di tambahkan kursi, Berdasarkan
hasil analisis RULA yang di lakukan
dengan
menggunakan
software,
mempunyai final score yang sama
dengan hasil analisa manual yaitu 3.
Selanjutnya adalah menentukan dimensi
dari kursi yang nantinya akan dibuat
untuk operator mesin pond.

Tabel 5. Hasil Penilaian Postur Kerja Usulan
No

Bagian Tubuh

Skor

1

Lengan
atas
membentuk sudut
40 derajat
Lengan
bawah
membentuk sudut
20 derajat
Pergelangan tangan
membentuk sudut
10
Putaran
pergelangan tangan
berada
dekat
putaran
Penambahan skor
aktivitas
yang
dilakukan berulang
lebih
dari
2
kali/menit
Leher 0-10 derajat
Punggung
membentuk sudut
90 derajat
Kaki berada pada
posisi seimbang
Penambahan skor
aktivitas
yang

2

2

3

4

5

6
7

8
9

Skor
Akhir

Total
Skor

2
2
2

1

3

Gambar.5 Hasil Analisis RULA
menggunakan software
SIMPULAN

1

2+1=3
(skor A)

1
1

1

1

1

1+1=2
(skor B)
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Berdasarkan hasil pengolahan data
dengan metode RULA maka dapat
disimpulkan bahwa postur pekerja
operator pembuat ring (washer) dengan
posisi tubuh yang sedikit membungkuk
memiliki nilai skor 5. Postur kerja ini
harus segera diperbaiki. Faktor kelelahan
yang dialami operator terjadi pada postur
tubuh bagian leher dan punggung. Cara
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mengatasi faktor kelelahan yang
dirasakan adalah melalui perbaikan
fasilitas kerja. Tinggi tempat duduk
operator yang hanya setinggi 35 cm
sangat mempengaruhi postur kerja
operator, sehingga membuat tubuh
operator sedikit membungkuk ke depan
untuk memperhatikan lempengan besi
yang akan dijadikan ring (washer)
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ABSTRAK
Perumtas 2 terletak di Kedensari Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, ± 5 km dari
Kampus II Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Akses jalan baik dan lancar dengan waktu tempuh
kurang dari 7 menit perjalanan menuju Kampus II Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Perumtas
2 merupakan Dusun UKM Kecamatan Tanggulangin yang diwilayah tersebut terkenal dengan
sektor pengrajin Tas, Sepatu, Dompet dan sejenisnya. Dalam Program Kemitraan Kampus (PKM)
ini diangkat permasalahan 2 Mitra, yaitu Mitra 1 adalah pengrajin Tas dan Mitra 2 adalah Penjual
Tas. Diketahui bahwa terdapat 2 permasalahan utama yang dihadapi Mitra, berikut ini
permasalahan beserta metode penyelesaiannya yaitu proses produksi, dan Proses Pemasaran.
Secara terperinci sumber permasalahan antara lain:Permasalahan proses produksi, terkait dengan
peralatan untuk menambah kapasitas produksi orderan kerajinan Tas dan Inovasi Produk; dan
Permasalahan pemasaran, terkait dengan belum adanya system inovasi penjualan yang baik. Oleh
karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka solusi yang ditawarkan melalui
pelaksanaan PKM adalah Solusi untuk permasalahan proses produksi adalah melalui PKM akan
disediakan alat penambahan mesin jahit pengrajin tas, agar kapasitas produksi naik 50%. Selain
itu melatih keterampilan Pengrajin untuk menghasilkan disain tas yang unik dan menaikkan harga
jualnya menjadi 100%; dan Solusi untuk masalah pemasaran adalah melalui Pembuatan Web,
pelatihan pengoprasian aplikasi computer, dan pelatihan internet marketing agar pemasaran pasar
lebih luas, tidak terbatas daerah sidoarjo saja, dan Minimal terjangkau 4 Kabupaten dalam
pemasarannya.
Kata Kunci: PKM, Kerajinan Tas, Internet marketing

ABSTRACT
Perumtas 2 is located in Kedensari, Tanggulangin Subdistrict, Sidoarjo Regency, ± 5 km from
Campus II, Muhammadiyah University, Sidoarjo. Good and smooth road access with a travel time
of less than 7 minutes traveling to Campus II Muhammadiyah University Sidoarjo. Perumtas 2 is a
UKM Hamlet in Tanggulangin Subdistrict which is known for its area of craftsmen, Bags, Shoes,
Wallets and the like. In the Campus Partnership Program (PKM) the problem was raised by 2
Partners, namely Partner 1 was a Handicraft manufacturer and Partner 2 was a Bag Seller. It is
known that there are 2 main problems faced by Partners, here are the problems along with the
solution methods, namely the production process, and the Marketing Process. In detail the source
of the problem includes: Problems in the production process, related to equipment to add
production capacity to order Handicraft Bags and Product Innovations; and marketing problems,
related to the lack of a good sales innovation system. Therefore, to overcome these problems, the
solution offered through the implementation of PKM is the solution to the problem of the production
process through PKM, a tool for the addition of bag sewing machines will be provided, so that
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production capacity increases by 50%. In addition to practicing Craftsman skills to produce unique
bag designs and increase the selling price to 100%; and the solution to marketing problems is
through Web Development, training on computer application operation, and internet marketing
training so that the marketing of the market is broader, not only in the area of Sidoarjo, and at least
affordable in 4 districts in marketing.
Keywords: PKM, Handicraft Bags, Internet marketing

PENDAHULUAN
Perumtas 2 terletak di Kedensari
Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten
Sidoarjo, ± 5 km dari Kampus II
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Akses jalan baik dan lancar dengan
waktu tempuh kurang dari 7 menit
perjalanan menuju Kampus II Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo. Perumtas 2
merupakan Dusun UKM Kecamatan
Tanggulanginyang diwilayah tersebut
terkenal dengan sektor pengrajin Tas,
Sepatu, Dompet dan sejenisnya.
Sebagian besar warga Perumtas 2
bermata pencaharian sebagai Pengrajin
Tas, karyawan pabrik, wirausaha, Jasa
dan Petani. Berdasarkan data dari Dinas
Koperasi,
UKM,
Perindustrian,
Perdagangan, Energi dan Sumber Daya
Mineral Kota Sidoarjo, Pada tahun 2014
– 2015 merupakan tonggak kebangkitan
perajin Tanggulangin. Perputaran uang
yang ada di 311 pengusaha kerajinan
tas, koper dan sepatu rata-rata
perharinya mencapai 5 milyar. Ini
dikarenakan sejak adanya berbelanja
lewat media Online dibanding dulu yang
pola belanjanya konvensional. Pada
Program Kemitraan Masyarakat(PKM)
ini, ada 2 Mitra yang akan dibantu
permasalahannya dari sisi teknologi,
manajemen usaha, produksi dan
pemasaran.
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Kemudahan akses lokasi yang
strategis dan potensi membuat warga
sekitar berkreasi dalam membuat aneka
Tas, Dompet, Sepatu, Sandal, dan Jaket
kulit. Berawal dari satu pengrajin Tas dan
sukses, membuat banyak warga yang
berbondong-bondong
Jualan
tas,
Dompet, dan Jaket Kulit. Sehingga
disepanjang jalan raya Tanggulangin,
jalan menuju Kecamatan Tulangan
berjajar penjual Pengrajin Tas, Dompet,
Sepatu, Sandal, dan Jaket kulit. Kiri jalan
maupun kanan jalan banyak penjual
kerajinan Tas, Dompet, Sepatu, Sandal,
dan Jaket kulit, yang jumlahnya hingga
puluhan penjual. Penjualan Tas, Dompet,
Sepatu, Sandal, dan Jaket kulit sudah
menjadi pemasukan utama beberapa
warga Perumtas 2 tanggulangin. Pada
Pengabdian
Program
Kemitraan
Masyarakat
(PKM)
ini
penulis
mengangkat beberapa permasalahan
yang dihadapi beberapa mitra. Berikut ini
merupakan subbab yang merinci Kondisi
saat ini dan beberapa permasalahan
Tiap Mitra secara terperinci dan detail.
Jumlah Mitra yang diangkat pada PKM
ini ada 2, yaitu 1 Mitra Pengrajin Tas
dan 1 Mitra distributor Tas.
Mitra 1 adalah Pengrajin Tas di
perumtas adalah Bapak Arif Alhanovi
Tian, Alamat : Perumtas 2 Blok SG
No.56 Sidoarjo, dg Nomor KTP :
3515062311880001. Usaha sudah 7
tahun berjalan.Pendidikan terakhir bapak
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Arif adalah Lulusan SMP, Tidak ada
kursus disain Produksi, belajar secara
otodidak dari waktu kewaktu. Pendidikan
yang terbatas membuat keterampilan
Pak Aif sulit berkembang. Kemampuan
dalam mengakses dan mengoprasikan
Program di Komputer juga tidak bisa. Hal
tersebut membuat pak arif tidak dapat
mengakses internet dan browsing disaindisain terbaru keluaran saat ini.
Manajemen usaha yang dikelola
belum cukup baik. Bapak Arif sebagai
pemilik usaha sekaligus berperan
sebagai marketing.
Pak Arif merupakan penjual tas
dengan beraneka ragam model, hasil
dari model tas tersebut didapatkan dari
hasil berkeliling yang kemudian akan
dijiplak dan dimodifikasi, kemudian hasil
dari penjiplaan dan modifikasi akan di
produksi yang nantinya akan dititipkan
kepada penjual toko-toko tas di daerah
Tanggulangin. Kekurangan dari Mitra 1
ini yakni penjualannya masih dilakukan
secara tidak online karena keterbatasan
wawasan dan pendidikan. Pak Arif sering
menjalin relasi dalam menerima pesanan
dengan model unik seperti tas dari
distributor jasa tupperware.
Dalam pengerjaan pembuatan tas
ini, di handle sendiri karena terdapat 1
mensin jahit saja dengan keterbatasan
penerangan lampu pada pekerjaan.
Dalam pengerjaan produk tas banyak
diambil oleh tengkulak sehingga profit
yang didapatkan minim dengan di iringi
tidak adanya etalase yang memeiliki
fungsi untuk memberikan sample yang
sudah di produksi. Pada orderan tas
masih berasal dari mitra penyuplay yang
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tidak adanya komputer dan smartphone
sehingga tidak dapet mencari model tas
terbaru.
Mitra 2 adalah Bapak Suwanji
dengan usaha penjual tas keliling,
Alamat : Kedunganten Selatan, Desa
Kalitengah, Kecamatan tanggulangin, dg
Nomor KTP : 3515060702620003,
RT/RW : 06/06, No.19, Usia 54 tahun.
Pada manajemen usaha yang
dikelola oleh Bapak Suwanji yang
dimana mitra ini merupakan pemilik
usaha dan berperan sebagai marketing,
dan masih belum meiliki desain tas
sendiri dikarenakan masih melakukan
perbaikan tas bekas dan selanjutnya
dpasarkan kembali.
Pendidikan terakhir bapak Suwanji
adalah Lulusan SD, Tidak ada kursus
disain Produksi, belajar secara otodidak
dan pengalaman.
Pada kegiatan produksi, Bapak
Suwanji hanya memebeli tas yang murah
di toko tas kemjudian diual kembali,
metode penjualan dijual dengan keliling
ke pasar. Tidak ada pengeras dalam
penjualan hanya menggunakan cara
konvensional.
Untuk penjualan kendaraan yang
digunakan keliling hanya ada 1 dan tidak
ada pegawai, semua pekerjaan di handle
sendiri karena terbatasnya modal, tidak
ada ruko tetap seta tidak adanya mesin
jahit. Dalam penjualan melakukan proses
door to dor yang cukup menyita energi.
Dalam penjualan tidak menggunakan
internet marketing, ecomers maupun
web penjualan, sehingga penjualan tidak
dapat terakses ke dalam kota maupun
plosok daerah. Berdasarkan Penjelasan
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diatas
bahwa
dalam
rangka
mengembangkan dan miningkatkan
perekoniman masyarakat perlu dilakukan
pemberdayaan atau bimbingan kepada
mitra yang bersangkutan.[1]Dengan
didasari oleh Undang-Undang No.20
Tahun 2008 pada pasal 1 ayat 8 tentang
UMKM
telah
mendefinisikan
pemberdayaan sebagai berikut :
“Pemberdayaan adalah upaya yang
dilakukan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat
secara
sinergis
dalam
bentuk
penumbuhan iklim dan pengembangan
usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah sehingga mampu tumbuh dan
berkembang menjadi usaha yang
tangguh dan mandiri.”[2]
METODE PELAKSANAAN
Dalam meningkatkan omset penjualan
salah satu usaha yang dilakukan yaitu
memperluas pasar, dan secara otomatis
harus meningkatkan proses produksi.
[3]Oleh karena itu berikut solusi dan
Target luaran secara spesifipada Mitra 1
dan Mitra 2 ditinjau dari sisi :
a. Solusi dan Target luaran Dari sisi
Proses Produksi
Solusi dan Target luaran Dari sisi
Proses
Produksi
untuk
permasalahan kapasitas produksi
dan inovasi produk dilakukan
dengan cara Penambahan mesin
jahit pengrajin tas untuk menaikkan
Kapasitas Produksi menjadi 50%
dan Penyediaan Komputer, Internet,
beserta Pelatihan pengoprasiannya
untuk mendongkrak inovasi model
tas dan menaikkan harga jual
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menjadi dua kalilipat (naik 100%)
(Mitra 1).
b. Solusi dan Target luaran Dari sisi
Strategi pemasaran
Solusi dan Target luaran Dari sisi
Strategi
pemasaran
untuk
keterampilan dan wawasan minim
Mitra 1 & Mitra 2 dalam metode
penjualan & tidak meiliki web jualan
online untuk penetrasi pasar maka
solusinya dilakukan dengan cara
Memberi
Pelatihan
Internet
marketing untuk perluasan pangsa
pasar dengan target pasar yang
akan dijangkau minimal menjangkau
4 Kabupaten. Selain itu memberikan
solusi Pembuatan Web Penjualan
Online dan melatih mencari chiki
produk melalui inovasi Model tas
untuk menaikkan harga jual tas
dengan target harga jual baik
hingga 100% dan target dapat
menjaring
konsumen
lintas
kabupaten dan antar kota.
Terkait permasalahan Metode
pemasaran produk Mitra 1 dan Mitra
2 yang masih konvensional
penjualannya tanpa ecomers dan
internet marketing, maka solusi
yang diberikan dengan memberi
Pelatihan mendisain tas sesuai
permintaan pasar untuk target
mendapatkan 1 Hak kekayaan
intelektual (HAKI), Ciri Khas Produk,
&target Harga jual produk naik
menjadi 100 %.
Berdasarkan uraian pada bagian
sebelumnya, diketahui bahwa terdapat
dua (2) permasalahan utama yang harus
segera
diselesaikan
untuk
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mengembangkan usaha Kerajinan tas
dan
Penjual
Tas
Mitra.Metode
permasalahan mitrasecara spesifikpada
Mitra 1 dan Mitra dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
a. Metode
Penyelesaian
Permasalahan Proses Produksi
dalam hal :
Peningkatan kapasitas produksi
dilakukan dengan cara Penambahan
2 buah mesin jahit pengrajin tas yang
sesuai spesifikasi. Mesin jahit yang
disediakan adalah mesin jahit Obras
untuk menghasilkan kerapihan pada
jahitan dan mesin jahit Overdeck
untuk menjahit retsleting nilon yang
tingkat kesulitannya lebih tinggi.
Datangnya mesin jahit ini disertai
dengan Pelatihan oleh tenaga Ahli
selama 2 hari. Dengan dua tipe mesin
jahit yang berbeda diharapkan
menghasilkan Tas yang rapi, inovatif
dan berkualitas.
b. Metode penyelesaian dalam hal
Innovasi
Metode penyelesaian dalam hal
Innovasi produk dilakukan dengan
cara Penyediaan Komputer, Internet,
beserta Pelatihan brosing produkproduk tas luar negri yang inovatif,
beserta pelatihan menggambar disain
menggunakan Corel Draw untuk
menghasilkan inovasi model tas
sesuai selera dan kebutuhan
konsumen. Dengan mengembangkan
inovasi model tas akan mendorong
menaikkan harga jual tas menjadi dua
kalilipat (naik 100%) dan inovasi
model tas unik dan berbeda dapat
menghasilkan 1 Hak kekayaan
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intelektual (HAKI) akan produk
tersebut
melalui
mekanisme
pengajuan HAKi yang sudah di
tentukan.
c. Metode
Penyelesaian
Permasalahan dari Sisi Strategi
pemasaran
Metode Penyelesaian Permasalahan
dari Sisi Strategi pemasaran baik
untuk Mitra 1 dan Mitra 2 dilakukan
dengan cara Memberi Pelatihan
Internet marketing untuk perluasan
pangsa pasar dengan target pasar
yang akan dijangkau minimal
menjangkau 4 Kabupaten.Materi
Internet marketing memanfaatkan
media
sosial
dalam
proses
promosinya seperti memanfaatkan
Fanpage di Facebook, memanfaatkan
Instagram, ecomers (wikipedia,
belibeli.com, bukalapak.com dll)dan
whatssapp dalam pengenalan foto tas
yang ditawarkan. Selain itu dibuatkan
jugaWeb resmi Penjualan Online
produk tas yang ditawarkan untuk
meningkatkan pangsa pasar hingga
keluar
kota
maupun
kabupaten/provinsi serta melatih
mencari thema-thema terbaru produk
tas yang akan di produksi maupun di
jual sehingga target harga jual
naikhingga 100%.
HASIL PENGABDIAN
Berdasarakan hasil dari metode
pelaksaan pada permasalahan Mitra 1
dan 2, penulis akan menjawab beberapa
dari metode pelaksanaan, ataran lain:
a. Peningkatan Kapasitas Produksi
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Dalam meningkatkan kapasitas produksi
pada Mitra 1 dan 2 pada proses
pembuatan tas diperlukan mesin jahit
yang dapat mempercepat produksi tas,
dengan ini peneliti akan memberikan
solusi dalam permasalahan produksi
yang dihadapi dengan bantuan hibah
berupa mesin jahit, dengan harapan
mesin jahit ini dapat meningkatkan
kapasitas produksi dalam pembuatan tas
yang lebih bagus dan berkualitas. Dalam
memberikan solusi, peneliti telah
memberikan hasil hibahnya kepada
Mitra, dapat dilihat pada gambar di
bawah ini;

Pengisian data penerima pada Mitra
1 dan 2
Pada pengisian data ini
diharapkan pada Mitra 1 & 2 dapat
memanfaatkan mesin jahit secara
maksimal dalam proses produksi.
Dalam penyerahan mesin jahit dapat
dilihat pada gambar dibawah ini;

Penyerahan Mesin Jahit pada Mitra 1 &
2
Selama kurang lebih 2 minggu berjalan
dari hasil penyerahan mesin jahit antara
peniliti terhadap Mitra 1 & 2 ternyata
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produksi tas terhadap Mitra 1 & 2 cukup
memuaskan dengan hasil foto yakni;

Hasil Hibah Mesin Jahit Selama Proses
Produksi Tas
b. Metode Penyelesaian Dalam Hal
Inovasi
Produk
dilakukan
dengan
cara
Penyediaan Komputer, Internet, beserta
Pelatihan browsing produk-produk tas
luar negri yang inovatif, beserta pelatihan
menggambar disain menggunakan Corel
Draw untuk menghasilkan inovasi model
tas sesuai selera dan kebutuhan
konsumen. Dari hal ini proses pelatihan
desain menggunakan Corel Draw dapat
dilihat dari gambar berikut ini;

Pelatihan Desain Corel Draw
Dengan dengan hali ini diharapkan
dapat mengembangkan inovasi model
tas yang nantinya akan mendorong dan

952

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

menaikkan harga jual tas menjadi dua
kalilipat (naik 100%) dan inovasi model
tas unik dan berbeda yang dapat
menghasilkan
1
Hak
kekayaan
intelektual (HAKI) yang akan dapat
membatu produk tersebut melalui
mekanisme pengajuan HAKI yang sudah
di tentukan.
c. Metode
Penyelesaian
Permasalahan Dari Sisi Strategi
Pemasaran
Dari sisi Strategi baik untuk Mitra 1 dan
Mitra 2 dilakukan dengan cara Memberi
Pelatihan Internet marketing untuk
perluasan pangsa pasar dengan target
pasar yang akan dijangkau minimal
menjangkau 4 Kabupaten. Dengan hal ini
dapat memberikan dampak posistif bagi
mitra, berikut gambar saat penjelasan
pada internet marketing.

Pelatihan Internet Marketing
Dalam Materi Internet marketing
memanfaatkan media sosial dalam
proses
promosinya
seperti
memanfaatkan Fanpage di Facebook,
memanfaatkan Instagram, ecomers
(wikipedia, belibeli.com, bukalapak.com
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dll) dan whatssapp dalam pengenalan
foto tas yang ditawarkan. Selain itu
dibuatkan jugaWeb resmi Penjualan
Online produk tas yang ditawarkan untuk
meningkatkan pangsa pasar hingga
keluar kota maupun kabupaten/provinsi
serta melatih mencari thema-thema
terbaru produk tas yang akan di produksi
maupun di jual sehingga target harga jual
naik hingga 100%.
SIMPULAN
Usaha Peningkatkan Kecepatan
produksi tas di Perumtas 2 Blok SG
No.56 Sidoarjo melalui program
pengabdian masyarakat sudah berjalan
dengan baik dan sesuai rencana.
Beberapa permasalahan Mitra 1
(Pengerajin Tas) dan Mitra 2 (Penjual
Tas Keliling) sudah diberikan solusi
sesuai perencanaan dan proses
pengerjaan solusinya berjalan dengan
lancar yang diantaranya antara lain :
a. Membantu Mitra 1 dalam hal
menghibahkan mesin jahit sehingga
dapat meningkatkan proses produksi,
b. Membantu memberi pengarahan
melalui pelatihan Corel Draw pada
Mitra 1, agar mitra 1 dapat membuat
sketsa gambar rancangan tas yang
akan dibuat,
c. Memberikan
pelatihan
internet
marketing
untuk
memperluas
pemasaran kepada mitra 1 dan mitra
2.
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DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN SUMENEP
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Jl. Trunojoyo Gedungan Sumenep, Sumenep Telp. Fax (0328) 664094
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ABSTRAK

Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terus berlangsung melalui
berbagai cara dan bentuk. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adalah
melalui berdagang. Perdagangan menjadi pintu interaksi sosial masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Pasar menjadi salah satu sarana manusia untuk melakukan aktivitas
transaksi jual beli barang dan jasa. Pertumbuhan pasar tidak hanya terjadi pada pasar
tradisional, bahkan toko-toko modern seperti minimarket, supermarket, departemen store,
hypermarket maupun grosir hampir menjamur ditanah air. Namun tingginya pertumbuhan toko
modern saat ini justru menghadirkan kekhawatiran tersendiri bagi keberadaan pasar
tradisional yang ada. Tahun 2010 survei yang dilakukan oleh AC Nielsen menggambarkan
toko modern meningkat 31,4 persen pertahun, sedangkan pasar tradisional menurun 8,01
persen. Pasar tradisional Marengan adalah merupakan salah satu pasar tradisional di
kabupaten sumenep yang tidak hanya belum memiliki fasilitas-fasilitas publik yang layak
semisal lahan parkir, tempat ibadah dan kamar mandi serta toilet, namun juga keberadaannya
juga terancam punah dikarenakan berdekatan dengan took modern (minimarket) yang berdiri
dilokasi 200 meter dari pasar tersebut. Pertumbuhan minimarket yang berdiri dilokasi yang
mendekati pasar-pasar tradisional tersebut memaksa Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk
melakukan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional melalui Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2013 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional.
Kata kunci : Kebijakan, Pasar tradisional, Toko modern
ABSTRACT
Human efforts to fulfill their needs continue through various ways and forms. One
form of fulfilling people's living needs is through trading. Trade is the door to community social
interaction in meeting their daily needs. The market is one of the human means to carry out
buying and selling transaction activities for goods and services. Market growth does not only
occur in traditional markets, even modern shops such as minimarkets, supermarkets,
department stores, hypermarkets and wholesalers are almost mushrooming in the land. But
the high growth of modern stores today presents its own concerns for the existence of
traditional markets. In 2010 a survey conducted by AC Nielsen described modern stores as
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increasing by 31.4 percent per year, while traditional markets declined by 8.01 percent.
Marengan traditional market is one of the traditional markets in Sumenep district which not only
does not have proper public facilities such as parking lots, places of worship and bathrooms
and toilets, but its existence is also endangered due to the proximity of modern shops
(minimarkets) stand in the location of 200 meters from the market. The growth of minimarket
that was established in a location that approached traditional markets forced the Sumenep
Regency Government to protect, empower traditional markets through Regional Regulation
No. 5 of 2013 concerning protection, empowering traditional markets.
Keyword : Policy, Traditional Market, Modern Store
secara drastis. Pada tahun 2007 jumlah
PENDAHULUAN
pasar tradisional Indonesia mencapai
Seiring
dengan
dukungan
13.450 tapi pada tahun 2011 jumlahnya
kebijakan Negara terhadap perluasan
tinggal 9.950 [1]. Di sektor makanan,
peningkatan sector usaha masyarakat
pangsa pasar Supermarket meningkat dari
sebagai konsekuensi tuntutan demokrasi
11 persen menjadi 40 persen. Selain
ekonomi dalam segala bidang. Pemerintah
mengalami pertumbuhan dari sisi jumlah
melalui berbagai regulasi terus mendorong
dan angka penjualan, peritel modern
bahkan ikut serta mengawasi tingkat
mengalami pertumbuhan pangsa pasar
pertumbuhan pasar baik pasar tradisional
yang pesat. Selain itu, Ikatan Pedagang
maupun modern yang ada. Lahirnya UU
Pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan,
No. 5 tahun 1999, UU No. 26 tahun 2007,
perkembangan pasar rakyat cukup
Perpres RI No.112 tahun 2007,
memprihatinkan.
Data
IKAPPI
Permendagri No. 56 tahun 2014, bahkan
mengungkapkan, pasar rakyat mengalami
pada tingkat lokal Kabupaten Sumenep
penurunan hingga 81 persen. Padahal,
adalah wujud nyata kepedulian pemerintah
ada 50-an juta rakyat bergantung dari
dalam pengelolaan dan pembinaan sektor
pasar tradisional [2]. Kondisi pertumbuhan
industry usaha.
diatas memberikan penegasan sekaligus
Namun
ditengah
tingginya
keprihatinan bahwa disamping keberadaan
pertumbuhan toko modern saat ini justru
toko modern memang membawa
menghadirkan kekhawatiran tersendiri bagi
pertumbuhan
yang
pesat
bagi
keberadaan pasar tradisional yang ada.
perekonomian Negara namun disisi lain
Pada tahun 2010 survei yang dilakukan
keberadaannya
dapat
mengancam
oleh AC Nielsen menggambarkan toko
keberdaan pasar tradisional yang ada.
modern meningkat 31,4 persen pertahun,
Oleh karena itu penting untuk
sedangkan pasar tradisional menurun 8,01
memperhatikan persoalan zonasi maupun
persen. Data kementerian perindustrian
pada aspek lainnya guna menjamin iklim
tahun 2007 dan kementrian perdagangan
persaingan usaha yang sehat antar pelaku
tahun 2011 menyebutkan adanya jumlah
usaha (pasar tradisional dan toko modern)
penurunan pertumbuhan pasar tradisional
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yang ada. Pemerintah pusat maupun
daerah melalui peraturan perundangundangan telah mengatur perihal penataan
ruang, pendirian usaha (tradisional dan
modern), larangan praktek monopoli serta
pedoman pembinaan pasar tradisional,
pusat perbelanjaan dan toko modern.
Tingginya pertumbuhan toko
modern barangkali seiring dengan
tingginya minat dan persepsi masyarakat
yang menilai toko modern lebih
memberikan nuansa yang nyaman, bersih
dan memadai. Kondisi ini justru sangat
berbeda dengan pengelolaan pasar
tradisional yang masih jauh dari standardstandar kelayakan, kenyamanan dan
kebersihan serta masih belum tersedianya
fasilitas-fasilitas umum yang layak bagi
pengunjung. Kementerian Perdagangan
menilai bahwa pengelolaan pasar
tradisional masih bermasalah sehingga
memberikan persepsi negatif kepada
masyarakat.
Persoalan
utama
adalahpengelolaan yang bermasalah
sehingga pasar tradisional tidak berjalan
optimal. Fenomena semacam ini hampir
terjadi diberbagai daerah di kawasan
Sumenep tak terkecuali Kecamatan
Kalianget.
Pasar tradisional Marengan
merupakan salah satu pasar tradisional
yang terletak di Kecamatan Kalianget yang
masih belum memiliki fasilitas-fasilitas
publik yang layak semisal lahan parkir,
tempat ibadah dan kamar mandi serta
toilet. Padahal ketersedian fasilitas-fasilitas
ini menjadi kewajiban pengelola pasar
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sebagaimana diatur dalam beberapa
kebijakan pemerintah seperti Peraturan
Daerah No. 05 Tahun 2013 maupun
Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007
bahwa baik pasar tradisional maupun toko
modern harus menyediakan areal pakir
yang cukup dan saranan umum lainnya[3].
Sementara disisi lain, kehadiran pedagang
kaki lima (PKL) disisi luar bangunan pasar
merupakan salah satu masalah yang
dihadapi pasar tradisional. Keberadaan
PKL semakin menambah kesan kumuh
dan semrawut yang biasanya mewarnai
pasar tradisional dan mengancam
keberadaan pedagang yang menyewa kios
dipasar tradisional. Menjamurnya PKL di
sekitar pasar tradisional berkaitan erat
dengan masalah pengelolaan pasar. Oleh
karena itu, upaya mengatasi dampak
kehadiran PKL di pasar tradisional tidak
dapat dilepaskan dari pengelolaan pasar
yang baik. Para PKL yang menggelar
dagangan di depan pasar sampai bahu
jalan seringkali menimbulkan kemacetan
lalu lintas dan turut menimbulkan
ketidaknyamanan berbelanja di pasar
tradisional.
Ditengah
meningkatnya
ekspektasi
masyarakat
terhadap
keberadaan pasar tradisional yang nyaman
dan bersih, justru keberadaan pasar
tradisional telah mulai kehilangan
eksistensinya dan ada pula yang gulung
tikar hal ini disamping disebabkan karena
kurang tanggapnya pemerintah terhadap
keberadaan pasar tradisional dari praktek
usaha yang tidak sehat akibat praktek
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monopoli. Banyak pasar tradisional yang
kurang dan ada pula yang tidak sama
sekali diurus atau ditanggapi oleh
pemerintah. Selain itu mulai banyaknya
pertumbuhan minimarket yang berdiri
dilokasi yang mendekati pasar-pasar
tradisional. Ditengah kondisi pasar
tradisional yang sangat memprihatinkan
seperti becek, bau, banyak sampah yang
dibuang sembarangan juga menjadi
kelemahan bagi pasar tradisional,
sehingga sebagian masyarakat kita
memilih untuk berbelanja di toko-toko
modern yang cenderung lebih baik dari
segi pelayanan dan fasilitas.
Kompleksitas persoalan yang
dihadapi baik oleh keberadaan pasar
tradisional maupun toko modern baik pada
persoalan ketersediaan fasilitas-fasilitas
publik yang nyaman dan bersih hingga
pada persoalan zonasi pendirian toko
modern
tersebut
telah
memaksa
Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk
melakukan perlindungan, pemberdayaan
pasar tradisional melalui perda diatas.
Tentunya kehadiran Perda tersebut
sebagai respon terhadap kondisi pasar
yang ada. Kondisi infrastruktur pasar
sejauh ini masih belum bisa membuat
nyaman pedagang dan pengunjung pasar
karena memang jauh dari memadai.
Kondisi yang demikian justru akan
berpengaruh terhadap sumbangsih pasar
kepada pemasukan. Dinas Pendapatan
Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA)
Sumenep, pada perubahan APBD tahun
2015 lalu misalnya menganggarkan
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pembenahan atau perbaikan pasar di
sejumlah kecamatan, yaitu di tiga lokasi
dengan besaran Rp1,7 miliar. Dengan
anggaran tersebut dan setelah pasar
dibenahi, diyakini akan diikuti oleh PAD
yang
memadai
terhadap
daerah.
Berdasarkan kerangka permasalahan
diatas maka tujuan penelitian ini dilakukan
dalam rangka menggali bagaimana
kebijakan
Pemerintah
Kabupaten
Sumenep dalam menangani permasalahan
penataan Pasar Tradisional Marengan baik
aspek zonasi dan tata ruangnya.
METODE
Penelitian
ini
merupakan
penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian
kualitatif yang dimaksud adalah penelitian
yang dilakukan secara intensif dan
terperinci terhadap suatu organisme,
lembaga, atau gejala tertentu melalui suatu
pengamatan
atau
analisis
untuk
menghasilkan data deskriptif, yaitu data
yang berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang, gejala atau perilaku yang
diamati. Sementara pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan induktif. Pendekatan induktif
merupakan pendekatan yang bekerja mulai
dari yang khusus ditarik menjadi
kesimpulan umum atau dimulai dari kasus
khusus untuk dianalisis dengan aturanaturan hukum yang ada.
Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini adalah berupa kata-kata dan
tindakan yang diperoleh secara langsung
(data primer) berupa studi dokumen,
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wawancara dan observasi. Studi dokumen
berupa perundangan-undangan yang
memiliki relevansi dengan penelitian ini
maupun dokumen dalam bentuk foto.
Wawancara
merupakan
bentuk
percakapan langsung dan tatap muka baik
dengan para pelaku usaha pasar
tradisional sebanyak lima orang maupun
dengan pihak pemerintah.
Sementara guna memperoleh
tingkat akurasi data lebih objektif, data
yang diperoleh dibutuhkan proses analisa
data. Analisis data menurut Patton adalah
proses
mengatur
urutan
data,
mengorganisir data ke dalam suatu pola,
kategori, dan satuan uraian data. Adapun
teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis data induktif dan
evaluatif. Analisis induktif merupakan
analisis data yang terlebih dahulu dimulai
dari fakta-fakta hukum lalu kemudian
menuju aturan-aturan hukum yang ada,
sementara analisis evaluatif adalah
analisis hasil data sebagai hasil proses
evaluasi
fakta-fakta
berdasarkan
peraturan-peraturan yang ada.
PEMBAHASAN
Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai
Dasar Pengaturan Zonasi Pendirian
Pasar Tradisional dan Toko Modern
Pendirian sebuah pasar baik
pasar tradisional maupun toko modern
harus memperhatikan rencana tata ruang
wilayah yang ada. Penataan ruang adalah
suatu system proses perencanaan tata
ruang,
pemanfaatan
ruang
dan
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pengendalian pemanfaatan ruang. Guna
mewujudkan kualitas ruang berkelanjutan
yang sesuai dengan rencana tata ruang,
maka diperlukan instrument pengendalian
yang mencakup seluruh aspek penataan
ruang. Dalam hal ini, instrumen tersebut
dapat digunakan sebagai pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah/daerah untuk
mengarahkan pemanfaatan zona, terutama
terkait erat dengan aktivitas kota yang
berkembang yang seringkali memberikan
dampak buruk bagi kepentingan umum.
Pasca diterbitkannya Undang-undang
Nomor 05 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang menyebabkan terjadinya perubahan
dalam hal penataan ruang, dimana daerah
mempunyai
hak
penuh
untuk
melaksanakan penataan ruang di
daerahnya.
Pergantian sistem pemerintahan
tersebut berdampak positif terhadap
penataan ruang diantaranya adalah
Pemerintah Daerah dapat mengawasi
pembangunan di daerahnya secara
bertanggungjawab
penuh
sehingga
pembangunan sesuai dengan aspirasi
masyarakatnya. Oleh karena itu dalam
upaya pengendalian pemanfaatan ruang
perlu ditindaklanjuti melalui pengaturan
zona (zone regulation). Peraturan Zonasi
tersebut adalah ketentuan yang mengatur
tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih
lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan
prosedur pelaksanaan pembangunan.
Suatu zona mempunyai aturan yang
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seragam (guna lahan, intensitas, massa
bangunan), namun satu zona dengan zona
lainnya bisa berbeda ukuran dan aturan.
Pengendalian
pemanfaatan
ruang
berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2007
antara
lain
dilaksanakan
melalui
penerapan peraturan zonasi. Peraturan
zonasi disusun sebagai pedoman
pengendalian
pemanfaatan
ruang.
Peraturan zonasi ditetapkan berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah untuk arahan
peraturan zonasi sistem nasional;
2. Peraturan Daerah Provinsi untuk
arahan peraturan zonasi sistem
provinsi; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
untuk peraturan zonasi sistem
kabupaten/ kota.
Penyusunan peraturan zonasi
didasarkan pada rencana rinci tata ruang.
Dalam UU Nomor 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, rencana rinci tata ruang
disusun sebagai perangkat operasional
rencana umum tata ruang dan terbagi atas
:
1. Rencana tata ruang pulau/kepulauan
dan rencana tata ruang kawasan
strategis nasional;
2. Rencana tata ruang kawasan strategis
provinsi; dan
3. Rencana
Detail
Tata
Ruang
Kabupaten/Kota (RDTRK) dan rencana
tata
ruang
kawasan
strategis
Kabupaten / Kota
Oleh
karena
itu
guna
mewujudkan system tata ruang yang
terkendali
pemanfaatan
dan
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penggunaanya, Pemerintah Kabupaten
Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun
2013 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sumenep dimana
dalam Pasal 6 merinci bahwa kebijakan
penataan ruang wilayah kabupaten
meliputi[4]:
1. Pengembangan kawasan minapolitan;
2. Pengembangan kawasan agropolitan;
3. Pengembangan dan peningkatan
kawasan pariwisata;
4. Pengembangan kegiatan industri;
5. Peningkatan kualitas dan jangkauan
prasarana dan sarana wilayah;
6. Pengendalian dan pengelolaan fungsi
kawasan lindung;
7. Peningkatan kualitas lingkungan
hidup dan pengurangan resiko
bencana melalui pengelolaan fungsi
kawasan lindung;
8. Pengembangan kawasan budidaya
sesuai daya dukung lingkungan;
9. Pengembangan
potensi
pertambangan mineral dan non
mineral;
10. Pengembangan kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil
Disamping mengatur tentang
kebijakan penataan ruang, dalam perda
tersebut juga mengatur mengenai
ketentuan umum peraturan zonasi
sebagaimana tercantum dalam bagian
kedua dari perda tersebut. Ketentuan
zonasi adalah adalah merupakan
ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan
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ketentuan pengendaliannya dan disusun
untuk setiap blok atau zona peruntukan
yang pembagian zonanya ditetapkan
dalam rencana rinci tata ruang. Peraturan
Zonasi Provinsi merupakan penjabaran
detail dari indikasi arahan peraturan zonasi
sistem provinsi dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi. Sedangkan
Peraturan
Zonasi
Kabupaten/Kota
merupakan penjabaran detail dari
ketentuan umum peraturan zonasi
kabupaten/kota dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Dalam penyusunan peraturan
zonasi, definisi dan klasifikasi penggunaan
lahan yang jelas secara hukum sangat
diperlukan untuk menjadi landasan utama
dan sebagai acuan untuk menentukan
apakah suatu permohonan pemanfaatan
akan sesuai dengan rencana atau tidak.
Klasifikasi penggunaan lahan yang jelas
menentukan ijin dapat diberikan atau
ditolak. Selain menentukan klasifikasi
pemanfaatan ruang, harus pula ditentukan
klasifikasi perubahan pemanfaatan ruang,
baik yang diizinkan maupun yang tidak
diizinkan.Pengklasifikasian pemanfaatan
ruang harus jelas, seragam, dan
sederhana (tetapi tidak terlalu sederhana)
dan harus berlaku umum di seluruh
Indonesia sehingga rencana-rencana
pemanfaatan ruang dapat ditetapkan
secara seragam untuk memudahkan
proses pengendalian pemanfaatan
Izin pemanfaatan ruang yang
dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan
tidak melalui prosedur yang benar, batal
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demi hukum. Izin pemanfaatan ruang yang
diperoleh melalui prosedur yang benar
tetapi kemudian terbukti tidak sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah,
dibatalkan
oleh
Pemerintah
dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.
Setiap
pejabat
pemerintah yang berwenang menerbitkan
izin
pemanfaatan
ruang
dilarang
menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang.
Kebijakan Zonasi Pendirian Pasar
Tradisional Dan Toko Modern Di
Sumenep
Hadirnya Undang-Undang Nomor
09 Tahun 2015 tentang pemerintahan
daerah memberikan hak otonomi bagi
masing-masing daerah untuk melaksakan
pembangunan
di
masing-masing
daerahnya.
Pergantian
sistem
pemerintahan tersebut berdampak positif
khususnya terhadap Pemerintah Daerah,
dimana Pemerintah Daerah melalui
Otonomi Daerahnya (menurut asas
otonomi) berwenang untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat
seluas-luasnya
(kecuali
urusan
pemerintahan yang menjadi urusan
pemerintah pusat, seperti: politik luar
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal serta agama) sesuai
dengan peraturan perundang undangan
yang
berlaku.
Pergantian
sistem
pemerintahan tersebut berdampak positif
terhadap penataan ruang, diantaranya
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adalah Pemerintahan Daerah dapat
mengawasi pembangunan di daerahnya
secara bertanggungjawab penuh sehingga
pembangunan sesuai dengan aspirasi
masyarakatnya. Regulasi ini diharapkan
mampu mengendalikan pemanfaatan
ruang sekaligus melakukan pengawasan
terhadap pemanfaatan ruang yang ada.
Guna kepentingan tersebut pemerintah
mengaturnya dalam Undang Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) dimana dalam UU
penataan ruang tersebut memiliki 3 (tiga)
unsur yang saling terintegrasi, yaitu:
1. Perencanaan Tata Ruang
2. Pemanfaatan Ruang
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Keberadaan
kegiatan
perdagangan skala besar seperti pasar
modern sudah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari kehidupan masyaarakat
perkotaan. Hal inilah yang mendorong
tingginya investor untuk masuk dalam jalur
perdagangan di Indonesia sehingga
banyak bermunculan toko modern berupa
minimarket, supermarket departemen store
dan lain sebagainya. Perkembangan pasar
modern yang semakin menyebar luas di
Indonesia mendorong pemerintah untuk
melakukan intervensi ekonomi terhadap
pelaku usaha. Pendirian pasar tradisional,
pusat perbelanjaan dan pasar modern
telah diatur dalam perpres No. 112 tahun
2007 dimana pendiriannya mengacu
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kepada rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota
termasuk
peraturan
zonasinya. Penentuan tata ruang wilayah
juga harus memperhatikan pula kondisi
ekonomi,
budaya
maupun
sosial
masyarakat setempat agar invetasi tidak
hanya memberikan keuntungan semata
bagi pemerintah daerah setempat akan
tetapi juga masyarakat setempat.
Terkait
dengan
unsur
pengendalian
pemanfaatan
ruang
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1
angka 15 Undang Undang Nomor 26
Tahun 2007 bahwa “Pengendalian
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tetib tata ruang”. Dalam
upaya pengendalian pemanfaatan ruang
perlu ditindaklanjuti melalui pengaturan
zona (zoning regulation). Ketentuan zonasi
sebagai bagian upaya pemerintah
kabupaten sumenep dalam pengendalian
pemanfaatan ruang terutama menyangkut
ketentuan zonasi diatur dalam bab VII.
Pasal 62 misalnya dijelaskan bahwa
ketentuan zonasi terdiri atas zonasi
struktur ruang, zonasi pola ruang dan
zonasi kawasan strategis[5].
Berdasarkan penjelasan tersebut
maka dapat diinterpretasikan bahwa
zonasi pasar tradisional dan toko modern
menjadi kewenangan pemerintah daerah
dengan memperhatikan kondisi sosial
ekonomi masyarakat, keberadaan pasar
tradisional, usaha kecil dan usaha
menengah yang ada diwilayah yang
bersangkutan dan memperhatikan jarak
antara hypermarket dengan pasar
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tradisional yang telah ada sebelumnya.
Berkaitan dengan perizinan pendirian
tempat usaha di kabupaten Sumenep
terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang dapat dijadikan sebagai
pedoman yaitu Peraturan Daerah Nomor 5
tahun 2013 dan Peraturan Bupati
Kabupaten Sumenep Nomor 14 tahun
2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Pelayanan Perizinan Terpadu.
Pemerintah Kabupaten Sumenep
adalah salah satu kabupaten kawasan
gerbang timur pulau Madura yang dalam
konteks kebijakan penataan ruang
wilayahnya memiliki misi memajukan
ekonomi
masyarakat
melalui
pembangunan minapolitan, agropolitan,
pariwisata dan industri. Potensi sumber
daya yang dimiliki kabupaten ini membuka
ruang bagi para investor guna
menanamkan invetasi usaha dikabupaten
sumenep, namun meski demikian
berdasarkan
peraturan
perundangundangan tersebut diatas para investor
harus tetap memenuhi persyaratan dalam
perizinan. Pemberian izin dan pencabutan
izin bukanlah tugas yang sederhana bagi
pemerintah karena penerbitan izin harus
melalui proses kajian yang mendalam.
Pengajuan perizinan di kabupaten
sumenep harus memenuhi persyaratan
administrasi seperti IMB, izin lokasi dan
izin HO dengan kordinasi kasi badan
pembangunan daerah kemudian baru
pengurusan SIUP.
Tahun
2013
Pemerintah
Kabupaten
Sumenep
menerbitkan
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perlindungan, Pemberdayaan
Pasar Tradisional dan Penataan Pasar
Modern. Pada tahun yang sama pula
Pemerintah Kabupaten Sumenep juga
mengeluarkan peraturan daerah nomor 12
tahun 2013 tentang RT RW kabupaten
sumenep tahun 2013-2033. Dua regulasi
diatas adalah merupakan pijakan penting
bagi penataan tata ruang sekaligus
pemanfaatnya yang sengaja tujuannya
berfungsi sebagai strategi pengendalian
dan pengawasan tata ruang wilayah.
Perkembangan toko modern
yang semakin tumbuh pesat mendorong
pemerintah untuk melakukan kebijakan
pengawasan secara ketat terhadap
prosedur pendirian usaha dimana
pendirian pasar tradisional maupun toko
modern wajib mengacu pada RT RW dan
peraturan
zonasinya.
Namun
ketidakjelasan pemerintah mengatur
ketentuan zonasi telah mendorong
tumbunya toko modern berbentuk
minimarket makin tumbuh subur dan
bahkan hampir berdekatan dengan pasar
tradisional. Pasal 7 ayat 1 perda nomor 5
tahun 2013 menyebutkan bahwa Pendirian
Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan
atau Toko Modern selain Minimarket harus
memenuhi
persyaratan
ketentuan
peraturan perundang-undangan dan harus
melakukan analisa kondisi sosial ekonomi
masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional
dan UMKM yang berada di wilayah
bersangkutan.
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Oleh karena itu pertumbuhan
minirmarket yang semakin tidak terkendali
ini hampir meresahkan pelaku usaha pasar
tradisional. Mengatasi masalah toko
modern
yang
semakin
marak
perkembangannya pemerintah kabupaten
Sumenep memperketat Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) yang selama ini
dimiliki oleh toko modern dengan
ketentuan baru harus memiliki Izin Usaha
Toko Modern (IUTM) sebagai pengganti
SIUP. Apabila masa berlaku SIUP
berakhir, pemilik SIUP harus segera
menggantinya dengan IUTM. Kepala Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Kabupaten Sumenep, H. Syaiful Bahri,
M.Si
menjelaskan
bahwa
untuk
mendapatkan IUTM, tidak gampang,
pengusaha harus melengkapi syarat-syarat
antara lain[6] :
1.
copy surat izin prinsip dari Bupati;
2.
hasil analisa kondisi sosial ekonomi
masyarakat; serta rekomendasi dari
instansi yang berwenang;
3.
persetujuan pemanfaatan ruang;
4.
copy surat Izin Lokasi dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN);
5.
copy surat Izin Gangguan (HO);
6.
copy surat Izin Mendirikan Bangunan
(IMB);
7.
copy Akte Pendirian Perusahaan dan
pengesahannya;
8.
rencana kemitraan dengan Usaha
Mikro dan Usaha Kecil;
9.
surat
pernyataan
kesanggupan
melaksanakan
dan
mematuhi
ketentuan yang berlaku.
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Namun sangat disayangkan
bahwa
dalam
Peraturan
Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013
ini belum memberikan keterangan yang
spesifik mengenai berapa jarak minimal
pendirian sebuah toko modern dengan
toko modern lain maupun jarak antara toko
modern dengan pasar serta ritel
tradisional. Dalam Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5
Tahun 2013 ini hanya menyebutkan lokasi
untuk pendirian Toko Modern selain
minimarket wajib memperhatikan:
1.
Rencana Tata Ruang Wilayah
kabupaten dan rencana detail tata
ruang kota termasuk zonasinya;
2.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat
dan keberadan Pasar Tradisional,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
yang ada di wilayah yang
bersangkutan;
3.
Jarak antara Toko Modern yang akan
didirikan dengan Pasar Tradisional
yang telah ada sebelumnya
Ketidakjelasan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Nomor 5 Tahun 2013 ini yang
menyebabkan banyak toko modern
mengalami pelanggaran, sehingga banyak
ditemukan
hampir
disetiap
sudut
kabupaten sumenep toko modern yang
pola penyebarannya tidak merata dan
bahkan antara toko modern satu dengan
toko modern lain saling berhadap-hadapan
dan yang lebih parah lagi, toko modern
tersebut berjarak sangat berdekatan
dengan pasar tradisional serta ritel
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tradisional, yang berakibat melemahnya
perekonomian para pedagang di pasar dan
ritel tradisional
UCAPAN TERIMAKASIH
Hasil penelitian ini tentu tidak
akan dapat terlaksana dengan baik tanpa
dukungan dari beberapa pihak baik
lingkungan STKIP PGRI Sumenep sendiri
maupun dari pihak Pemerintah Kabupaten
Sumenep serta rekan-rekan mahasiswa
yang juga terlibat langsung dalam proses
penelitian ini. Oleh karena itu segala
kebaikan penulis haturkan kepada mereka
telah memberikan tenaga dan waktu demi
terlaksananya penelitian dengan baik
dengan harapan semoga hasil penelitian
ini dapat memberikan manfaat bagi
kalangan masyarakat luas, akademisi,
mahasiswa maupun pemangku kebijakan
di kabupaten Sumenep demi terwujudnya
distribusi pembangunan yang berkeadilan.
SIMPULAN
Kelemahan
fundamental
pengaturan mengenai zonasi dalam
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor No. 56 tahun 2014 menimbulkan
suatu perbedaan interprestasi bagi setiap
pemerintah daerah, meski dalam konteks
penyelenggaraan pemerintahan daerah,
masing-masing
pemerintah
daerah
memiliki hak otonom untuk mengatur
daerahnya sendiri namun produk hukum
yang dihasilkan pemerintah daerah salah
satunya pemerintah Kabupaten Sumenep
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yang menerbitkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013
masih belum mampu mennghadirkan
kebijakan yang lebih berpihak kepada
pelaku usaha pasar tradisional. Persaingan
yang semakin tidak sehat akibat
pertumbuhan toko modern yang semakin
tidak terkendali justru akan mengancam
eksistensi pasar tradisional itu sendiri.
Hadirnya perda diatas hanya memihak
kepada peritel modern yang seharusnya
peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah
harus memihak kepada rakyat khususnya
pelaku usaha dalam pasar tradisional yang
mayoritas menjalankan usahanya dengan
modal kecil dibandingkan dengan pasar
modern yang disokong oleh pengusaha
dengan modal kuat. Aturan hukum yang
diatur di Peraturan Daerah Kabupaten
SumenepNomor 5 Tahun 2013 belum
mampu meng-cover kepentingan pelaku
usaha khususnya pelaku usaha dalam
pasar tradisional, karena norma di dalam
Peraturan
Daerah
Kabupaten
SumenepNomor 1 Tahun 2010 kurang
mengikat bagi pelaku usaha pasar modern,
dimana hanya mengatur mengenai
ketentuan
untuk
memperhatikan
keberadaan pasar tradisional, tanpa diatur
mengenai berapa jarak minimal yang harus
dipatuhi oleh calon pelaku usaha pasar
modern untuk mendirikan bangunan pasar
modern. Akibat dari tidak adanya aturan
yang lebih konkrit lagi mengenai zonasi
pasar tradisional dengan pasar modern,
menyebabkan posisi pasar tradisional
semakin termarginalkan.
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Artikel Ilmiah Hasil Pengabdian

PENERAPAN MESIN PENGUPAS KULIT SINGKONG
UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
OLAHAN SINGKONG
Muhammad Trifiananto1, Welayaturromadhona2, Istiqomah Rahmawati3,
Gregah Pangayoman H.P4 , Elok Nurul F.5
Fakultas Teknik, Jurusan Mesin , Universitas Jember1,2,3,4,5
trifiananto@unej.ac.id

ABSTRAK
Hasil olahan singkong saat ini menjadi salah satu produk makanan yang digemari masyarakat
luas yang notabene hasil penjualannya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kabupaten
Jember juga dikenal sebagai daerah penghasil singkong. Salah satu daerah penghasil olahan
singkong ini terletak di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.Permasalahan yang muncul di
kalangan produsen kripik singkong berkaitan denganefisiensi dalam memproduksi singkong itu
sendiri. Saat ini produsen masih mengupas kulit singkongsecara manual sehingga membutuhkan
waktu yang lama serta menghabiskan banyak tenaga. Oleh karena itu, diperlukan teknologi tepat
guna yang dapat diterapkan oleh produsen pengolah singkonguntuk mengupas kulit singkong
secara efisien.Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah
menggunakanmetode Identifikasi masalah (1),Penerapan dan sosialisasi mesin pengupas (2),
Pendampingan dan Evaluasi (3) . Selain itu diberikan cara perawatan mesin pengupas kulit
singkon. Hasil penggunaan mesin pengupas singkong menunjukkan bahwa dengan menggunakan
mesin dapat menghemat waktu yang cukup signifikan. Dari yang awalnya 1 kwintal membutuhkan
waktu 3 jam menjadi hanya 30-50 menit . Pengupasan membutuhkan waktu 257 detik untuk
singkong berukuran kecil, 195 detik ukuran sedang , dan 95 detik untuk ukuran besar. Pemberian
pelatihan, pendampingan dan evaluasi tentang pengoperasian mesin dan perawatannya
merupakan bagian penting bagi keberhasilan pengabdian ini
Kata kunci: mesin pengupas kulit singkong, kripik singkong, kulit singkong

ABSTRACT
The processed cassava products are now one of the food products favored by the wider
community, which in fact results in increased sales every year. Jember Regency is also known as
cassava producing area. The abundance of the yield of this plant makes many surrounding
communities use cassava processed for sale. One of the regions producing cassava is located in
Arjasa District, Jember Regency.Problems that arise among cassava chips producers are related to
the efficiency of producing cassava itself. At present the producers are still peeling cassava skin
manually so that it takes a long time and consumes a lot of energy. Therefore, appropriate
technology is needed that can be applied by cassava processing producers to efficiently extract
cassava peel.The method used in community service activities use the method of problem
identification (1), implementation and dissemination of peeler (2), mentoring and evaluation (3). In
addition, a method for treating cassava peeling machines is provided so that partners can repair it
independently if there is a machine breakdown.The results of using cassava peeler machines show
that using a machine can save significant time. From initially 1 quintal takes 3 hours to only 30-50
minutes. Providing training, mentoring and evaluation of the operation of machinery and
maintenance is an important part of the success of this service
Keyword: cassava peeler machine, cassava chips,cassava skin
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PENDAHULUAN
Singkong dapat dikategorikan
dalam jenis tanaman umbi-umbian.
Singkong dapat beradaptasi secara luas
di daerah yang beriklim tropis. Di
Indonesia, tanaman singkong dapat
tumbuh dan berproduksi di daerah
dataran rendah sampai dataran tinggi,
dari ketinggian 10.000 sampai 1.500
meter di atas permukaan laut. Singkong
juga sangat cocok dikembangkan di
lahan lahan marjinal, kurang subur,dan
kurang sumber air,karena ditanam
dilahan yang kurang subur hasilnya baik.
Petani singkong di Indonesia mampu
menghasilkan 30-60 ton/ha. Salah satu
daerah Penghasil tanaman Singkong
adalah Kabupaten Jember [1].
Kabupaten Jember merupakan
salah satu kabupaten di wilayah Provinsi
Jawa Timur, Indonesia terletak di
sebelah timur Pulau Jawa yang memiliki
lahan pertanian dan perkebunan cukup
luas yakni sebesar 9.907,755 ha.
Kabupaten Jember memiliki berbagai
komoditas potensial di sektor pertanian,
salah satunya adalah singkong. Hal
tersebut tampak dari produktivitas dan
jumlah produksi singkong di Kabupaten
Jember yang cukup tinggi. Sebaran
potensi singkong di Kabupaten Jember
cukup merata, yakni terdapat pada 28
kecamatan dari 31 kecamatan pada
kabupaten tersebut, salah satunya
adalah Kecamatan Arjasa. Kecamatan
Arjasa merupakan salah satu Kecamatan
yang berada di Kabupaten Jember yang
terletak sejauh ± 10 km dari Universitas
Jember.
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Mitra kami adalah kelompok
usaha kripik. Kripik yang dijual
diantaranya kripik singkong, kripik tales ,
dan kripik kentang. Jumlah pengusaha
kripik dalam kelompok usaha ini
berjumlah 7 pengusaha, dengan letak
yang saling bersebelahan satu sama
lain. Omset penjualan setiap pengusaha
berkisar 500 ribu- juta per hari dan dapat
meningkat setiap ada event tertentu
seperti tahun baru.

Gambar 1 Jarak Ke lokasi pengabdian

Pembuangan kulit dalam dan
luar singkong dilakukan sebab bagian ini
sangat jarang sekali digunakan sebagai
bahan pangan namun dapat digunakan
sebagai bahan pakan ternak atau pupuk
kompos. kandungan HCN yang bersifat
racun bagi tubuh manusia, banyak
terkandung dalam bagian kulit singkong
yang berwarna putih, menyatu bersama
getah singkong [2]. Karena itu, proses
pengupasan sebelum dilakukan proses
selanjutnya seperti pencucian atau
perendaman, sangat penting dilakukan
agar singkong aman untuk dikonsumsi.
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Gambar 2 . Kawasan penjualan produksi
kripik singkong di Kecamatan Arjasa,
Kabupaten Jember
Permasalahan yang diangkat
pada pengabdian ini berkaitan dengan
efisiensi proses produksi olahan
singkong.
Dukungan
teknologi
mekanisasi pasca panen sangat penting
untuk menjamin ketersediaan singkong
sepanjang
tahun
serta
untukmeningkatkan kualitas produk
olahannya.
Proses pengupasan singkong
dilakukan secara manual. Proses
pengupasan manual ini membutuhkan
waktu yang lama sehingga untuk
mendukung proses produksi mocaf
dibutuhkan tenaga kerja yang banyak
pada proses pengupasan. Metode
pengupasan manual dilakukan dengan
cara menyayat kulit singkong secara
memanjang (sejajar dengan sumbu
singkong) kemudian mencongkel kulit
secara
memutar.
Metode
ini
menempatkan pekerja pada kondisi yang
tidak aman karena memungkinkan
tersayatnya tangan pekerja oleh pisau.
Pengupasan singkong selama ini
menemui kendala karena singkong
memiliki 2 lapisan, sehingga dibutuhkan
mesin yang sesuai. Situasi dan kondisi
tersebut
mendorong
penciptaan
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teknologi pengupasan singkong yang
efisien dan aman. Mesin pengupas
singkong yang selama ini ada di pasaran
hanya mampu membuang kulit luar saja.
Alhasan dkk[3],mengembangkan mesin
pengupas singkong dengan metode sikat
abrasiv dengan kapasitas 31kg/jam dan
efisiensi terbaik 74 % namun belum
mampu mengupas kulit dalam . Olla ona
dkk [4] membuat rancang bangun mesin
pengupas dan pencuci kulit singkong tipe
horizontal drum dengan pisau kemiringan
25o. Dari hasil pengujian didapatkan
kinerja mesin kurang optimal karena
bagian daging singkong ikut terkupas.

Gambar 3. Pengupasan dengan pisau
manual
Dengan
terlaksananya
pengabdian ini kelompok usaha kripik
singkong
diharapkan
dapat
meningkatkan kapasaitas produksi serta
pengusaha
mampu
untuk
mengoperasikan dan merawat mesin
pengupas kulit singkong.
METODE PELAKSANAAN
Program pengabdian dilakukan
dengan tiga tahapan yaitu: Identifikasi
masalah (1),Penerapan dan sosialisasi
mesin pengupas (2), Pendampingan dan
Evaluasi (3) .
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1. Identifikasi

Pada tahap ini dilaksanakan identifikasi
permasalahan yangdihadapi oleh mitra
pengusaha kripik singkong, dalambidang
produksi berkaitan dengankapasitas
produksi yang rendah sehingga jumlah
kripik yang dijual masih kecil dan belum
mampu dijual ke daerah lain dan
membuka cabang. Pengupasan kulit
singkong membutuhkan tenaga ekstra
karena kulit singkong terdiri dari dua
lapisan. Yaitu kulit luar yang bewarna
coklat(corki periderm) dan kulit dalam yang
bewarna putih (Cortex) [5].

disepakati penggerak mesin pengupas
menggunakan tenaga bensin yang lebih
mudah dalam pengoperasian , perawatan
dan sumber bahan bakar.
Perbaikan
proses
yang
direncanakan adalah sebagai berikut
Pengupasan
manual dengan
pisau

Penambahan
bumbu kripik

Perajangan
singkong
dengan mesin

Pengupasan dengan
mesin

Penggorengan

Penambahan
bumbu kripik

Perajangan
singkong
dengan mesin

Penggorengan

Gambar 5 rencana perbaikan proses
produksi
2. Penerapan
pengupas

Gambar 4 morfologi singkong (a) bagian
umum (b) potongan melintang [5]
Selama ini proses pengupasan kulit
singkong dilakukan dengan memberikan
upah kepada pekerja dengan upah per kg
sebesar Rp500. Proses pengupasan
membutuhkan waktu selama 3 jam bahkan
lebih untuk 1 Kwintal singkong. Waktu
pengupasan yang lama menyebabkan
usaha jual beli dibuka mulai pukul 4 sore .
Penambahan ongkos dan waktu produksi
dinilai mitra sebagai inti permasalahan
dalam proses produksi . Oleh karena itu
diperlukan mesin pengupas kulit singkong
yang dapat mengupas kulit singkong
dengan cepat , mudah dioperasikan dan
dapat beroperasi saat mati listrik. Oleh
karena itu dari hasil diskusi dan identifikasi

Subtema: Industrialisasi Ekonomi

dan

sosialisasi

mesin

Setelah mesin selesai di
fabrikasi, mesin pengupas diuji coba
bersama kelompok pengusaha keripik
singkong
yang
nantinya
akan
menggunakan mesin pengupas singkong
agar sesuai dengan yang diinginkan oleh
mitra.
Setelah mesin sesuai dengan
yang diinginkan mitra , mesin
disosialisasikan kepada pengusaha dan
warga sekitar agar teknologi yang
diterapkan
mampu
mengedukasi
masyarakat yang lebih luas.
Pelatihan pengoperasian dan
perawatan mesin pengupas juga
dilaksanakan agar masyarakat merasa
memiliki dan mampu pengoperasikan serta
merawat
mesin
dengan
baik.
Pengoperasian dan perawatan mesin yang
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sesuai
menentukan
kualitas
durabilitas dari mesin pengupas.

dan

(a)

(b)
Gambar 6. (a) penerapan dan sosialisasi
pengoperasian dan perawatan mesin
(b) Penuangan singkong hasil sortir

Agar mitra lebih memahami dan
mematuhi prosedur pengoperasian sesuai
langkah langkah yang ditentukan diberikan
SOP (Standar Operasional Prosedur) yang
menjelaskan tentang :
a. SOP Pengoperasian, meliputi:
-Langkah mensortir singkong
-Langkah menghidupkan mesin
-Langkah memasukkan singkong ke
hooper mesin
- Langkah mengatur kecepatan
putaran mesin
- Langkah mematikan mesin
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- Langkah mengambil singkong hasil
pengupasan
b. SOP Perawatan, meliputi:
-Langkah pengecekan bahan bakar
-Langkah pembersihan filter udara
-Langkah pengecekan dan penggantian
oli
3. Pendampingan dan evaluasi
Pendampingan secara kontinyu
bertujuan untuk mempercepat proses alih
teknologi dari penulis kepada mitra.
Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk
mengetahui keberhasilan pelaksanaan
program pengabdian masyarakat
.
Pendampingan dan evaluasi secara
kontinyu akan memberikan hasil yang
maksimal baik bagi penulis maupun mitra.
HASIL
Dari hasil identifikasi permasalahan
mitra, permasalahan utama yaitu
pengupasan kulit singkong yang
membutuhkan
waktu yang lama
sehingga waktu untuk berjualan
berkurang serta membutuhkan ongkos
tambahan untuk upah pekerja pengupas
kulit singkong. Mesin yang selama ini
ada di pasaran hanya mampu mengupas
kulit luar singkong yang bewarna coklat.
Oleh karena itu dilakukan perancangan
dan fabrikasi mesin pengupas kulit
singkong yang mampu mengupas kulit
luar yang bewarna coklat dan kulit dalam
yang bewarna putih .
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Gambar 7.mesin pengupas kulit
singkong yang diterapkan

Berdasarkan referensi [3] dan [4]
dirancang mesin dengan penggeak
motor bensin dan transmisi pulley untuk
mengupas kulit singkong bagian luar dan
dalam. Mesin pengupas kulit singkong
dirancang dengan pisau pengupas
stainless yang di las pada 3 buah poros
yang berputar berlawanan arah. Pisau
stainless diatur pada ketinggian 1mm
agar tidak terkelupas bagian dalam dari
singkong. Penggerak menggunakan
mesin bensin dengan daya 6,5 HP
dengan transmisi sabuk V atau V-Belt.
Tiga buah pulley digunakan untuk
memutar poros yang dilas pisau
stainless.

Dari hasil pengujian bersama
dengan mitra didapatkan hasil mesin
mampu mengupas 10 kg singkong dalam
waktu hanya 3-5 menit bergantung
bentuk dan ukuran dari singkong yang
dikupas.
Singkong
berukuran
kecil
merupakan singkong dengan panjang
kurang dari 15 Cm, singkong sedang
berukuran 15-25 cm, Singkong besar
merupakan singkong yang berukuran
lebih dari 25 Cm. Jadi untuk mencapai
kapasitas 100 kg membutuhkan waktu
30-50 menit. Setiap satu kali proseses
membutuhkan waktu sekitar 1 menit
untuk menyalakan mesin . Waktu
pengupasan berkurang dari 3 jam
menjadi 30-50 menit. Berkurangnya
waktu pengupasan dapat meningkatkan
kapasitas singkong serta berkurangnya
ongkos produksi.
Tabel 1. Hasil pengujian bersama mitra
No.

Gambar 8 pisau stainless denga 3
buah roll pengupas
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1
2
3

Ukuran
singkong
Kecil
Sedang
Besar

Waktu
(detik)
257
195
95
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detik untuk singkong yang berukuran
besar
Dari hasil pendampingan dan
evaluasi setelah kegiatan berlangsung,
mitra telah mampu mengoperasikan dan
melakukan perawatan sesuai dengan
SOP yang diberikan.
Gambar 9 hasil singkong yang telah
terkupas
Permasalahan yang timbul saat
pengupasan yaitu mesin pengupas kulit
singkong hanya bisa mengupas singkong
dengan bentuk mula yang relatif lurus
atau tidak melengkung. Untuk mensiasati
nya maka sebelum pengupasan perlu
dilakukan sortir singkong yang berbentuk
relatif lurus dan yang memiliki lekukan.
Untuk singkong yang relatif lurus mitra
langsung
dapat
mengupas
menggunakan mesin, sedangkan yang
berbentuk lengkukan harus dipotong
terlebih dahulu menjadi beberapa bagian
agar relatif lurus.
SIMPULAN
Melalui
program
pengabdian
masyarakat ini , mesin teknologi tepat
guna berupa mesin pengupas kulit
singkong mampu menghemat waktu
pengupasan kulit singkong. Kulit
singkong yang mampu terkupas dengan
mesin ini yaitu bagian luar yang bewarna
coklat dan yang bewarna putih. Kendala
bentuk singkong yang tidak seragam
lurus disiasati dengan menyortir
singkong . Pengupasan membutuhkan
waktu 257 detik untuk singkong
berukuran kecil, 195 detik untuk
singkong berukuran sedang , dan 95
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Artikel Ilmiah Hasil Pengabdian

PKM KELOMPOK TANI BAWANG MERAH “SEJAHTERA” DESA
BALUNG GEBANG KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK
JAWA TIMUR
Puspita Pebri Setiani1, Khusnul Khotimah 2
1) 2)IKIP Budi Utomo Malang
1puspitapebri@gmail.com

Abstrak
Kelompok Tani Bawang Merah “Sejahtera” adalah salah satu kelompok tani bawang
merah di desa Balung Gebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk. Nganjuk terkenal sebagai sentra
bawang merah di Jawa Timur dengan total areal penanaman seluas 11.300 ha, terluas kedua
setelah Brebes. Sentra penanaman bawang merah di Kabupaten Nganjuk berada di lima
kecamatan, yaitu Bagor, Wilangan, Sukomoro, Gondang, dan Rejoso. Tujuan PKM Kelompok Tani
Bawang Merah “Sejahtera” Desa Balung Gebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk Jawa Timur adalah
untuk pembuatan instore drying petani guna menjaga kualitas dan kuantitas bawang merah ketika
proses pasca panen dikarenakan mitra PKM memiliki permasalahan berupa mutu produk bawang
merah yang rawan dengan mutu kualitas rendah. Metode yang dipakai dalam PKM ini sebagai
solusi menghadapi permasalahan mitra PKM yakni mengadakan penyuluhan tentang penanganan
pasca panen bawang merah pada kelompok tani bawang merah “Sejahtera” di lingkungan desa
Balung Gebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Hasil PKM ini adalah
meningkatnya hasil bawang merah kering siap jual dengan kualitas atau kering sempurna dan
meminimalisir tingkat kebusukan bawang merah dikarenakan sistem pengeringan pasca panen
yakni dengan instore drying.
Kata Kunci:Jawa Timur, Kelompok Petani Bawang Merah “Sejahtera”, Pengabdian kepada
Masyarakat.
Abstract
Red Onion Farmer Group "Sejahtera" is one of the Red Onion farmer groups in Balung
Gebang village, Kec. Gondang Kab. Nganjuk, where Nganjuk is famous as the center of shallots in
East Java with a total planting area of 11,300 ha, the second widest after Brebes. The shallot
cultivation centers in Nganjuk Regency are in five sub-districts, namely Bagor, Wilangan,
Sukomoro, Gondang, and Rejoso. The Purpose of PKM Red Onion Farmers Group "Sejahtera"
Balung Gebang Village Kec. Gondang Kab. Nganjuk East Java is for the manufacture of farmers'
drying plants to maintain the quality and quantity of shallots when the post-harvest process is due
to the PKM partners having problems in the form of high quality shallot products with low quality.
The method used in this PKM as a solution to the problems of PKM partners is to conduct
counseling on post-harvest handling of shallots in the "Sejahtera" shallot farmer group in the village
of Balung Gebang, Gondang District, Nganjuk District, East Java. The results in this PKM are
increasing the yield of dry shallots ready for sale with quality or dry as long as possible and
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minimizing the level of onion decay due to the post-harvest drying system, namely by instore
drying.
Keywords: Community Service,East Java, Red Onion Farmers Group “Sejahtera”..

PENDAHULUAN
Perekonomian Kabupaten Nganjuk,
sektor pertanian memiliki peranan yang
sangat penting karena memiliki kontribusi
yang besar terhadap Pendapatan
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten
Nganjuk. Salah satu komoditas unggulan
yang menyumbangkan nilai PDRB di
sektor pertanian adalah bawang merah.
Sentra penanaman bawang merah di
Kabupaten Nganjuk berada di lima
kecamatan, yaitu Bagor, Wilangan,
Sukomoro, Gondang, dan Rejoso.
Menurut data yang dikeluarkan
Kementerian Pertanian, produksi bawang
merah di Nganjuk mencapai 117.501 ton
pada tahun 2016. Kabupaten Nganjuk
secara rata-rata menyumbang 80%
produksi bawang merah Jawa Timur
dengan frekuensi panen 2-4 kali dalam
setahun.
Desa
Balung
Gebang
Kecamatan Gondang merupakan desa
yang sebagian penduduknya berprofesi
sebagai petani bawang merah. Petani
bawang merah di desa Balung Gebang
biasanya menjual bawang merah
langsung kepada tengkulak atau
pemborong untuk nantinya di jual di
pasar Sukomoro-Nganjuk atau di luar
kota. Harga jual bawang merah dari
petani ke tengkulak tergantung dari
kualitas bawang merah, dimana kering
dan
basah
bawang
merah
mempengaruhi kualitas bawang merah
tersebut. Bawang merah yang sudah
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kering dijual kepada tengkulak atau
pemborong dengan harga jual antara
20.000-30.000 per kg sesuai dengan
kualitas brambang itu sendiri, sedangkan
di pasar Sukomoro Nganjuk harga
brambang di nganjuk sampai februari
2017 ini mencapai 38.500 per kg.
Menanam satu hektar bawang merah
butuh modal sekitar Rp 65 juta-70 juta
dengan produksi berkisar antara 7,42–
9,94 ton/hektar akan tetapi peningkatan
produksi tersebut belum sepenuhnya
memberikan keuntungan bagi petani.
Panen bawang merah dalam
setahun mencapai 2-4 kali panen,
dimana setiap panen kelompok tani
“Sejatera” mampu mengumpulkan 30-40
kuintal dengan kualitas yang beragam,
kualitas bagus yakni dengan kekeringan
yang sempurna dan tidak ada cacat
maka akan diberi harga yang bagus oleh
tengkulak, akan tetapi bawang merah
dengan kualitas yang jelek harganya
sangat jauh dari layak, dimana kualitas
jelek bawang merah ditentukan oleh
panas matahari ketika penjemuran.
Andrew [1] menjelaskan disamping
dikarenakan penjemuran yang tidak
mendapatkan panas yang cukup,
bawang merah membutuhkan air dalam
kondisi yang cukup sejak pertumbuhan
awal hingga menjelang panen.
Berdasarkan penjelasan Komar [2] air
yang diberikan pada tanaman walaupun
dengan cara penggenangan/leb, namun
harus segera meresap ke dalam tanah.
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Bila tidak demikian maka tanaman akan
menjadi busuk dan sebagai sumber
penyakit. Oleh karena itu pembuatan
bedengan sangat diperlukan pada
budidaya bawang merah. Hal ini
berhubungan sifat tanaman bawang
merah yang membentuk umbi di dalam
tanah sehingga air yang terlalu banyak
akan membuat umbi menjadi busuk.
Penjemuran bawang merah
menurut Ratri [3] saat kondisi basah agar
menjadi
bawang
merah
kering
membutuhkan waktu paling cepat 1
minggu dengan panas terik matahari.
Berbeda
halnya
apabila
cuaca
penghujan maka dibutuhkan waktu 2
minggu untuk mengeringkan bawang
merah. Apabila bawang merah dalam
kondisi basah dalam jangka waktu lama
maka umbi bawang merah akan busuk.
Hal ini akan sangat merugikan petani
bawang merah.
Hasil survey tim PKM dan
analisis situasi permasalahan yang
dihadapi oleh Mitra (1) Bpk. Sarwoto (49
tahun) dan Mitra (2) Bpk Agus (38 tahun)
ketika
proses
pengeringan
dan
penyimpangan bawang merah yang
menurut kelompok tani bawang merah
“Sejahtera” Desa Balung Gebang Kec.
Gondang Kab. Nganjuk Jawa Timur
sangat mendesak dan memerlukan
bantuan , permasalahan yang dialami
mitra adalah:
1. Mitra tidak cukup punya lahan yang luas
untuk menjemur hasil bawang merah
pasca panen sehingga bawang merah
tidak bisa kering merata dan sempurna
karena terbatasnya tempat penjemuran
2. Penanganan pascapanen bawang merah
pada saat musim hujan membuat
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bawang merah menjadi kualitas rendah
karena pengeringan tidak sempurna,
sehingga harga bawang merah turun.

Banyak umbi bawang merah
yang busuk karena proses pengeringan
yang tidak sempurna karena proses
pengeringan yang tidak mendapat cukup
panas matahari.
Berdasarkan
permasalahan
tersebut maka pengusul PKM memilik
solusi untuk pembuatan instore drying
sebagai teknik pengeringan bawang
merah agar tidak tergantung lagi akan
kondisi cuaca saat penjemuran bawang
merah, dimana dalam sistim ini kondisi
ruang dapat diatur sesuai dengan kondisi
optimum untuk proses pengeringan
penyimpanan bawang. Pengeringan
bawang merah dengan Instore Drying
menurut Budhi [4] lebih cepat jika
dibandingkan pengeringan cara petani
(penjemuran) yang bisa mencapai 1
minggu. Selain itu pengeringan dengan
Instore Drying juga tidak menyebabkan
kerusakan yang berarti sehingga mampu
mengoptimalkan produksi bawang merah
dengan kualitas bagus.
METODE PELAKSANAAN
Berdasarkan
permasalahan
mitra PKM dan solusi yang ditawarkan
maka untuk menyelesaikan hal-hal
tersebut yang perlu dilakukan metode
pelaksanaan kegiatan terkait dengan
permasalah dalam bidang produksi,
dimana tahapan atau langkah-langkah
dalam melaksanakan solusi dari
permasalahan mitra PKM adalah sebagai
berikut:
1. Mengadakan penyuluhan tentang
penanganana pasca panen bawang
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merah pada kelompok tani bawang
merah “Sejahtera” di lingkungan desa
Balung Gebang Kecamatan Gondang
Kabupaten Nganjuk. IKIP Budi Utomo
Malang selaku fasilitator, memfasilitasi
kegiatan dengan melibatkan dinas
terkait yakni Dinas Pertanian dan
Peternakan Kab. Nganjuk dalam hal ini
Mantri Pertanian dan Peternakan yang
ada di Kecamatan Gondang, Camat
Gondang dan Ka. Desa Balung
Gebang.
2. Pemberian bantuan pembuatan instore
drying sebagai solusi pengeringan dan
penyimpanan bawang merah terutama
saat musim penghujan untuk tetap
menjaga kualitas dan meminimkan
kerusakan pada bawang merah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Pengabdian

Kepada
Masyarakat
Program Kemitraan Masyarakat
(PKM) ini dilaksanakan oleh dosen IKIP
Budi Utomo Malang dan masyarakat
desa Balung Gebang Kec. Gondang
Kab. Nganjuk. Dosen IKIP Budi Utomo
Malang memiliki kualifikasi dan
keahlian yang relevan dalam bidang
pendidikan
khususnya
dalam
memberikan
penyuluhan
pada
masyarakat
dan dalam bidang
manajemen, serta kompetensi dalam
memfasilitasi kegiatan pengabdian
masyarakat dengan menggandeng
mitra tenaga ahli di bidang peternakan
dan pertanian
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan
tentang manfaat dan pembuatan store
drying akan memfasilitasi kegiatan
akan bekerja sama dengan dinas
terkait yakni Dinas Pertanian dan
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Peternakan Kab. Nganjuk dalam hal ini
Mantri Pertanian dan Peternakan yang
ada di Kecamatan Gondang, Camat
Gondang dan Ka. Desa Balung
Gebang.
Hasil yang telah dicapai dalam
program
pengabdian
kepada
masyarakat yakni Program Kemitraan
Masyarakat (PKM) dengan kegiatan
pendampingan Kelompok Tani Bawang
Merah “Sejahtera” Desa Balung
Gebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk
Jawa Timur adalah untuk pembuatan
instore
drying
dalam
proses
pengeringan bawang merah guna
meningkatkan hasil produksi bawang
merah yang kering sempuran dan
menghindari jumlah bawang merah
yang busuk akibat pengeringan yang
tidak sempurna. Adapun kegiatannya
sebagai berikut:
1. Kegiatan Survey dan Diskusi
rencana kegiatan
Kegiatan PKM dimulai dengan
survey awal dan diskusi rencana
kegiatan yang teragendakan
penyusunan agenda kegiatan yang
dilaksanakan selama program
pelaksaan PKM. Diskusi rencana
kegiatan dilaksanakan pada hari
Jumat 23 Maret 2018. Kegiatan
dilaksanakan selama satu hari
yang bertempat di kediaman mitra
1. Diskusi rencana awal kegiatan
ini melibatkan kedua mitra PKM
sebagai petani bawang merah,
dimana diskusi awal ini bertujuan
untuk sharing dan mendapatkan
masukan, umpan balik serta
terjalin komunikasi yang baik
dengan kedua mitra dan pada
kegiatan ini juga disusun rencana
kegiatan untuk 7 bulan ke depan
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dan telah disepakati oleh kedua
mitra.
2. Kegiatan 2: Kegiatan Penyuluhan
Mengadakan
penyuluhan
tentang penanganan pasca panen
bawang merah pada kelompok tani
bawang merah “Sejahtera” di
lingkungan desa Balung Gebang
Kecamatan Gondang Kabupaten
Nganjuk. Kegiatan penyuluhan
tersebut diadakan pada hari Jumat
tanggal 29 Maret 2018 yang
dimulai pada jam 16.30-20.00 WIB
yang dihadiri oleh pengurus dan
anggota dari kelompok tani
bawang merah “Sejahtera” di
lingkungan desa Balung Gebang
Kecamatan Gondang Kabupaten
Nganjuk dimana didalamnya
terdapat kedua mintra sebagai
anggota kelompok tani bawang
merah “Sejahtera”.
3. Kegiatan Pemberian Bantuan
Kegiatan serah terima
peralatan
penunjang
dan
pembuatan instore drying untuk
tempat
pengeringan
dan
penyimpanan hasil panen bawang
merah kelompok tanibawang
merah “sejahtera” dilaksanakan
pada hari Jumat tanggal 6 April
2018
dimana
penyerahan
dilakukan oleh ketua PKM dan
Ketua Kelompok Tani Sejahtera
kepada kedua mitra PKM, dalam
kegiatan serah terima alat
disaksikan oleh Kepala Desa
Balung Bendo Kec. Ngondang
Kab. Nganjuk.
Partisipasi mitra dalam
pelaksanaan PKM kelompok tani
bawang merah “sejahtera” desa
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balung gebang kec. Gondang kab.
Nganjuk Jawa Timur adalah:
1. Mengikuti
penyuluhan
penanganana pasca panen
bawang merah.
2. Ikut serta dalam pembuatan
instore drying untuk tempat
pengeringan
dan
penyimpanan hasil panen
bawang merah kelompok tani
bawang merah “sejahtera” .
3. Menerapkan pengeringan dan
penyimpanan bawang merah
dengan instore drying untuk
penangangan pasca panen.

Langkah
evaluasi
pelaksanaan PKM kelompok
tani bawang merah “sejahtera”
desa balung gebang kec.
Gondang kab. Nganjuk Jawa
Timur
dan
keberlanjutan
program di lapangan setelah
kegiatan
PKM
selesai
dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
1. Menghitung kuantitas bawang
merah siap jual dari hasil
pengeringan
dan
penyimpanan hasil panen
bawang merah ke dalam
instore drying
2. Membandingkan
kualitas
bawang merah setelah proses
pengeringan
dan
penyimpanan hasil panen
bawang merah ke dalam
instore drying
Pengeringan
dan
penyimpanan hasil panen bawang
merah ke dalam instore drying baik
pada musim panas maupun
penghujan.
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B. Pembahasan
Tujuan PKM Kelompok Tani
Bawang Merah “Sejahtera” Desa
Balung Gebang Kec. Gondang Kab.
Nganjuk Jawa Timur adalah untuk
pembuatan instore drying dalam proses
pengeringan bawang merah guna
meningkatkan hasil produksi bawang
merah yang kering sempuran dan
menghindari jumlah bawang merah
yang busuk akibat pengeringan yang
tidak sempurna.
Penjemuran bawang merah dalam
kondisi basah menjadi bawang merah
kering membutuhkan waktu paling
cepat 1 minggu dengan panas terik
matahari, berbeda hal nya apabila
cuaca penghujan maka dibutuhkan
waktu 2 minggu untu mengeringkan
bawang merah. Apabila bawang merah
dalam kondisi basah dalam jangka
waktu lama maka umbi bawang merah
akan busuk, hal ini akan sangan
merugikan petani bawang merah.
Permasalahan tersebut dapat teratasi
dengan penjemuran instore drying
dimana penjemuran tidak perlu terpaku
pada musim kemarau saja sehingga
penjemuran
dapat
menghasilkan
bawang merah yang kering.

KESIMPULAN
Kegiatan PKM dimulai dengan
survey awal dan diskusi rencana
kegiatan yang teragendakan penyusunan
agenda kegiatan yang dilaksanakan
selama program pelaksaan PKM.
Kegiatan
selanjutnya
adalah
mengadakan
penyuluhan
tentang
penanganan pasca panen bawang
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merah pada kelompok tani bawang
merah “Sejahtera” di lingkungan desa
Balung Gebang Kecamatan Gondang
Kabupaten Nganjuk. Sebagai tindak
lanjut dari kegiatan penyuluhan makan
selanjutnya merupakan kegiatan serah
terima peralatan penunjang dan
pembuatan instore drying untuk tempat
pengeringan dan penyimpanan hasil
panen bawang merah kelompok
tanibawang
merah
“sejahtera”
dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6
April 2018 dimana penyerahan dilakukan
oleh ketua PKM dan Ketua Kelompok
Tani Sejahtera kepada kedua mitra PKM,
dalam kegiatan serah terima alat
disaksikan oleh Kepala Desa Balung
Bendo Kec. Ngondang Kab. Nganjuk.
Peningkatan
hasil
panen
bawang merah tidak hanya dalam proses
penanaman bawang merah agar
produksi yang dijual di pasar dapat
mencapai kuantitas dan kualitas
maksimal akan tetapi dalam proses
pasca
panen
bawang
merah
memerlukan perlakuan yang sangat
menggantungkan panas dari matahari
untuk proses pengeringan maka olehg
sebab itu diperlukan pengetahuan lebih
bagi peteni bawang merah dan modal
untuk membuat tempat guna proses
penjemuran bawang merah dengan
ruangan yang tertutup, untuk mencapai
itu maka perlu bantuan pemerintah dan
dinas terkait untuk proses pasca panen
bawang merah.
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ABSTRAK
Kewirausahaan mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana merupakan pembekalan alumni
kelak terjun di masyarakat. Peneliti tertarik untuk meneliti Knowledge Management, Self-Efficacy
dan Faktor Lingkungan, bila dihubungkan dengan motivasi termasuk minat mahasiswa melakukan
bisnis, berwiraswasta. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya selalu melakukan pembenahan
metode materi pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan relevansinya materi
kewiraswastaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas Knowledge
Management, Self-Efficacy dan Faktor Lingkungan, bila dihubungkan dengan motivasi termasuk
minat mahasiswa melakukan bisnis, berwiraswasta. Teknik pengambilan sampelnya dengan
metode purposive sampling. Populasinya adalah mahasiswa program studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Sampel diambil secara proporsional random,
yaitu mengambil 25% mahasiswa yang memprogram mata kuliah Kewirausahaan. Jenis penelitian
ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang diolah menggunakan software SPSS. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa knowledge management tidak berpengaruh signifikan
terhadap minat berwiraswasta mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya; karakteristik individu tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwiraswasta
mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya; faktor lingkungan
tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwiraswasta mahasiswa Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya; dan Knowledge Management, karakteristik
individu dan faktor lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwiraswasta
mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Kata Kunci: knowledge management, self-efficacy dan faktor lingkungan, minat

ABSTRACT
Entrepreneurship at the PGRI Adi Buana University students is an alumni debriefing in the
future. Researchers are interested in researching Knowledge Management, Self-Efficacy and
Environmental Factors, when associated with motivation, including the interest of students doing
business, entrepreneurship. PGRI Adi Buana University always makes improvements to the
learning material method that is in accordance with the wishes and relevance of entrepreneurship
material.
This study aims to analyze and discuss Knowledge Management, Self-Efficacy
and Environmental Factors, when associated with motivation, including the interest of students
doing business, entrepreneurship. The sampling technique is the purposive sampling method. The
population is a student of Accounting study program at the Faculty of Economics, PGRI Adi Buana
University. The sample is taken with proportional random sampling, which is taking 25% of students
who program Entrepreneurship courses. This type of research is quantitative research. Analysis
techniques that are processed using SPSS software. The results of this study indicate that
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knowledge management does not significantly influence the interest in entrepreneurship in
Accounting students at the Faculty of Economics PGRI Adi Buana University; individual
characteristics did not significantly influence the interest in entrepreneurship in Accounting students
at the Faculty of Economics, PGRI Adi Buana University; environmental factors have no significant
effect on the interest in entrepreneurship in Accounting students at the Faculty of Economics, PGRI
Adi Buana University; and Knowledge Management, individual characteristics and environmental
factors did not significantly influence the interest in entrepreneurship in Accounting students at the
Faculty of Economics, PGRI Adi Buana University.
Keywords: knowledge management, self-efficacy and environmental factors, interests

PENDAHULUAN
A. Minat Berwirausaha
1. Pengertian Minat Berwirausaha
Minat merupakan rasa ketertarikan
pada sesuatu [1]. Minat dapat
didefinisikan sebagai sesuatu yang
membangkitkan perhatian pada suatu hal
[2]. Minat mengindikasikan apa yang di
inginkan atau dilakukan orang atau apa
yang mereka senangi. Seseorang yang
berminat pada suatu hal, maka segala
tindakan atau apa yang dilakukan akan
mengarahkannya
pada
minatnya
tersebut. Wirausaha adalah pelaku
utama dalam pembangunan ekonomi
dan fungsinya adalah melakukan inovasi
atau kombinasi kombinasi yang baru
untuk sebuah inovasi [3].
Wirausaha secara umum adalah
orang yang menjalankan usaha atau
perusahaan
dengan
kemungkinan
untung atau rugi [4]. Oleh karena itu,
wirausaha perlu memiliki kesiapan
mental, baik untuk menghadapi keadaan
merugi
ataupun
untung
besar.
Berwirausaha berarti memadukan watak
pribadi, keuangan, dan sumber daya [5].
Oleh
karena
itu,
berwirausaha
merupakan suatu pekerjaan atau karier
yang harus bersifat fleksibel dan
imajinatif,
mampu
merencanakan,
mengambil
resiko,
mengambil
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keputusan-keputusan dan tindakantindakan untuk mencapai tujuan.
Minat berwirausaha merupakan
kebulatan tekat seseorang untuk menjadi
seorang wirausaha atau menjadi
wirausahawan [6]. Minat berwirausaha
adalah
perhatian,
keinginan,
kesenangan, dan ketertarikan atau
kecenderungan seseorang untuk berbuat
atau beraktivitas yang mengarahkan
kepada suatu pilihan bidang kerja
wirausaha [7]. Minat wirausaha adalah
ketertarikan seseorang untuk melakukan
bisnis sendiri dengan berani mengambil
resiko [8].
Dari pengertian tentang minat dan
wirausaha di atas, dapat diambil
kesimpulan bahwa minat berwirausaha
merupakan pemusatan perhatian pada
wirausaha karena adanya rasa suka dan
disertai
keinginan
mempelajari,
mengetahui dan membuktikan lebih
lanjut terhadap wirausaha. Minat
berwirausaha muncul karena adanya
pengetahuan dan informasi mengenai
kewirausahaan
yang
kemudian
dilanjutkan untuk berpartisipasi secara
langsung dalam rangka mencari
pengalaman dan akhirnya timbul
keinginan
untuk
memperhatikan
pengalaman yang telah didapatkan
tersebut. Serta mempunyai perasaan
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senang dan mempunyai keinginan untuk
terlibat dalam kegiatan pengambilan
resiko, untuk menjalankan bisnis atau
usaha sendiri dengan memanfaatkan
peluang-peluang bisnis yang ada, dan
menciptakan bisnis baru dengan
pendekatan inovatif. Minat berwirausaha
tidak dimiliki dengan begitu saja,
melainkan
dapat
dipupuk
dan
dikembangkan.
Variabel dan indikator untuk
mengukur minat wirausaha [8] adalah
sebagai berikut.
a. Harga diri, memiliki beberapa
indikator yaitu lebih dihargai jika
memiliki usaha sendiri lebih percaya
diri jika punya usaha sendiri lebih
nyaman berbicara dengan orang
lain jika memiliki usaha yang bisa
dibanggakan.
b. Tantangan pribadi, diukur dengan
indikator sebagai berikut: ingin
mencoba hal-hal baru menyukai
sesuatu hal yang membuat lebih
maju melakukan sesuatu hal yang
bisa dilakukan orang lain.
c. Keinginan menjadi bos, indikatorindikatornya
yaitu
keinginan
mempunyai usaha sendiri keinginan
bebas mengelola usaha sendiri
ingin bisa mengembangkan usaha
sendiri.
d. Inovasi, memiliki indikator-indikator
yaitu: senang hal-hal yang bersifat
kreatif keinginan membuat sesuatu
yang berbeda dari yang lain senang
melakukan percobaan.
e. Fleksibilitas, memiliki beberapa
indikator yaitu: senang dengan
pekerjaan yang waktunya tidak
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f.

mengikat tidak menyukai hal-hal
yang bersifat teratur tidak suka
terikat akan sesuatu.
Keuntungan, indikatornya adalah:
Keinginan bebas menjalankan
keuangan usaha sendiri keinginan
merasakan kekayaan atas usaha
sendiri keinginan mengembangkan
usaha sendiri.

2. Keyakinan diri (self-efficacy)
Self-efficacy sebagai keyakinan
seseorang pada kemampuan dirinya
melalui sejumlah ukuran pengendalian
terhadap fungsi diri mereka dan
kejadian-kejadian di lingkungannya. Selfefficacy
dikatakan
mempengaruhi
bagaimana seseorang melihat dan
menginterpretasi suatu kejadian. Mereka
yang memiliki self-efficacy yang rendah
dengan mudah yakin bahwa usaha yang
mereka lakukan dalam menghadapi
tantangan yang sulit akan sia-sia.
Sementara mereka yang memiliki selfefficacy yang tinggi akan cenderung
untuk melihat suatu tantangan sebagai
sesuatu yang dapat diatasi melalui
kompetensi yang dimiliki dan upaya yang
dapat mereka lakukan. Keyakinan diri
memengaruhi pilihan tindakan yang akan
dilakukan, besarnya usaha dan
ketahanan ketika berhadapan dengan
hambatan atau kesulitan. Individu
dengan efikasi diri tinggi mampu
melakukan usaha lebih besar dan
pantang menyerah.

B. Pengetahuan Kewirausahaan
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1. Pengertian
Pengetahuan
Kewirausahaan
Pengetahuan memiliki peran yang
sangat penting dalam aspek kehidupan
manusia. Secara umum, pengetahuan
didefinisikan sebagai segala sesuatu
yang diketahui atau berkenaan dengan
segala sesuatu [9]. Pengetahuan
memungkinkan
manusia
mengembangkan keterampilan yang
berguna
bagi
kehidupan
[9].
Kewirausahaan adalah menciptakan nilai
tambah di pasar melalui proses
pengkombinasian sumber daya dengan
cara-cara baru dan berbeda agar dapat
bersaing [10]. Proses kewirausahaan
menuntut kemauan untuk mengambil
resiko dengan penuh perhitungan
sehingga dapat mengatasi rintangan
untuk mencapai kesuksesan yang
diharapkan.
Pada
umumnya,
wirausahawan
menggunakan
kecerdikannya untuk memanfaatkan
sumber daya yang terbatas.
Pengetahuan
kewirausahaan
adalah sebuah pengetahuan yang
merupakan hasil uji coba di lapangan,
dikumpulkan, diteliti, dan dirangkai
sebagai sumber informasi yang berguna
bagi orang lain yang membutuhkannya
sehingga kewirausahaan bisa di
masukkkan ke dalam disiplin ilmu, baik
itu yang bersifat teori maupun yang
bersifat empiris [4]. Pengetahuan
kewirausahaan didefinisikan sebagai
tingkat pengetahuan sebagai hasil
belajar setelah mengikut proses
pendidikan
kewirausahaan
yang
diperlukan
untuk
memulai
dan
menjalankan usaha [9]. Pengetahuan
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kewirausahaan adalah keseluruhan yang
diketahui tentang segala bentuk
informasi
berupa
ingatan
dan
pemahaman tentang cara berusaha
sehingga menimbulkan keberanian
mengambil risiko dalam merintis,
menjalankan, dan mengembangkan
usaha [11].
Dari
pengertian
tentang
pengetahuan kewirausahaan diatas
maka dapat diambil kesimpulan
pengetahuan kewirausahaan adalah
suatu disiplin ilmu yang mempelajari
tentang nilai, kemampuan dan perilaku
seorang menghadapi tantangan hidup
untuk memperoleh peluang dengan
berbagai resiko yang mungkin dihadapi
di dalam dunia usaha. Pengetahuan
kewirausahaan dapat diperoleh melalui
pendidikan
kewirausahaan.
Materi
kewirausahaan dapat disampaikan
sesuai dengan kurikulum yang ada.
Selain itu mutu pelajaran yang bersifat
teori untuk meningkatkan pengetahuan
kewirausahaan atau dengan praktik
langsung kelapangan usaha. Dengan
pengetahuan kewirausahaan yang
diperoleh seseorang dari proses
pembelajaran melalui materi-materi
pembelajaran maupun dari sumber
lainnya diharapkan dapat memberikan
gambaran dan bekal mengenai
kewirausahaan yang nantinya dapat
dijadikan bahan pertimbangan seseorang
untuk menentukan masa depan dan
diharapkan dapat mendorong seseorang
untuk minat berwirausaha.
2.Dimensi Pengetahuan Kewirausahaan
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Pengetahuan
kewirausahaan
merupakan salah satu faktor pemicu
minat berwirausaha. Seseorang yang
telah memeroleh pelatihan, seminar,
kursus kewirausahaan akan tertarik
untuk
berwirausaha.
Indikator
pengetahuan kewirausahaan yang dilihat
dari silabus SMK mata pelajaran
kewirausahaan kurikulum KTSP 2006
semester ganjil dan genap meliputi [11]:
a. Faktor Lingkungan

1. Pengertian Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan yaitu yang
mempengaruhi minat berwirausaha
seseorang [12]. Faktor lingkungan
adalah yang mempengaruhi seorang
menjadi wirausaha meliputi lingkungan
keluarga, dan lingkungan sosial atau
lingkungan masyarakat [13]. Faktor
lingkungan yaitu merupakan sejumlah
faktor yang berasal dari luar diri pelaku
entrepreneur [14].
Faktor lingkungan merupakan
faktor yang berasal dari luar diri
seseorang yang dapat mendorong
seseorang menjadi wirausahawan [15].
Faktor yang berpengaruh terhadap minat
berwirausaha seseorang di antaranya
adalah faktor lingkungan keluarga, faktor
pendidikan kewirausahaan, ekspektasi
pendapatan, dan persepsi tentang
kebebasan dalam bekerja apabila
menjadi wirausahawan [15]. Berdasarkan
pengertian faktor lingkungan yang telah
di sampaikan di atas maka dapat di
simpulkan bahwa faktor lingkungan
adalah faktor yang berasal dari luar diri
seorang pelaku wirausaha yang dapat
mempengaruhi
seseorang
dalam
mengambil sebuah keputusan yang
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dapat berupa unsur dari lingkungan
sekitar; seperti lingkungan keluarga,
lingkungan dunia usaha, lingkungan fisik,
lingkungan sosial ekonomi dan lain-lain.
Faktor yang berasal dari lingkungan di
antaranya adalah lingkungan keluarga,
lingkungan sekolah, dan lingkungan
sosial.
2. Dimensi Faktor Lingkungan
Indikator faktor lingkungan yang
mempengaruhi
seseorang
untuk
berwirausaha yaitu lingkungan sekitar
yang meliputi; lingkungan keluarga,
lingkungan akademik dan lingkungan
sosial [13].
C. Knowledge Management
Secara konseptual, Knowledge
Management
merupakan
kegiatan
organisasi
dalam
mengelola
pengetahuan sebagai aset, diperlukan
upaya penyaluran pengetahuan yang
tepat kepada orang yang tepat dan
dalam waktu yang cepat, hingga mereka
bisa saling berinteraksi, berbagi
pengetahuan dan mengaplikasikannya
dalam pekerjaan sehari-hari demi
peningkatan
kinerja
organisasi.
Pengertian Knowledge Management
(KM)
adalah
merencanakan,
mengumpulkan dan mengorganisir,
memimpin dan mengendalikan data dan
informasi yang telah digabung dengan
berbagai bentuk pemikiran dan analisis
dari macam macam sumber yang
kompeten [16]. Jadi, prinsip utama
Knowledge
Management
adalah
mendorong agar organisasi untuk "know
what they know".
Sejalan
dengan
penerapan
Knowledge Management, modal utama
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organisasi tidak lagi terfokus pada aset
yang tangible (tanah, bangunan, uang),
melainkan telah berubah ke aset
intangible (brand recognition, patent,
customer loyalty) yang merupakan wujud
kreatifitas dan inovasi yang bersumber
pada pengetahuan. Proses inovasi
banyak bergantung pada pengetahuan,
terutama
karena
knowledge
merepresentasikan suatu bidang, jauh
lebih dalam dari pada data, informasi,
dan
logika
konvensional.
Oleh
karenanya, kekuatan knowledge terletak
pada subjektivitasnya yang mendasari
value dan asumsi yang menjadi pondasi
bagi proses pembelajaran. Dari
pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa
Knowledge Management (KM) serta
sumber daya manusia merupakan
elemen penting dalam menjalankan
setiap bisnis.
Semua organisasai tentu dapat
menyimpan,
mengakses
dan
menyebarluaskan knowledge dalam
banyak aktifitas, namun pertanyaan
penting adalah "what value is added to
the products and services they deliver by
the effective use of that knowledge
capital". Manusia dalam konteks
manajemen pengetahuan (Knowledge
Management)
adalah
sumber
pengetahuan, inovasi, dan pembaruan.
Manusia merupakan intangible resources
yang diyakini mampu mengembangkan
pengetahuan atau knowledge. Artinya,
semakin
baik
knowledge
atau
pengetahuan yang diterima manusia,
maka pengetahuan itu akan dapat
menciptakan pengetahuan baru yang
lebih baik lagi.
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1. Knowledge Management
dan
Keunggulan Bersaing
Implementasi
Knowledge
Management dalam bisnis menunjukkan
bahwa pengembangan Knowledge
Management
merupakan
variabel
penting dalam proses implementasi
pembangunan keunggulan bersaing
yang berbasis sumber daya [17].
Organisasi yang mampu tumbuh dan
berkembang membutuhkan modal, di era
kreatif ekonomi ini dikenal 2 jenis modal
organisasi, yaitu modal fisik dan modal
virtual (human capital). Modal fisik
merupakan kekayaan perusahaan yang
tercatat dalam akuntansi, biasanya
berupa mesin, peralatan, gedung, tanah,
dan kekayaan fisik lainnya. Sedangkan
modal virtual organisasi merupakan
modal yang tidak berwujud dan tidak
terukur sehingga sulit dicatat dalam
akuntansi, namun dapat dirasakan
keberadaan dan kontribusinya pada
perkembangan organisasi.
Modal virtual organisasi adalah
modal intelektual, yaitu modal yang tidak
terlihat
secara
nyata,
namun
memberikan nilai tambah yang sangat
besar bagi stakeholders, modal
intelektual sebagai aset yang tidak
terlihat yang merupakan gabungan dari
faktor manusia, proses dan pelanggan,
yang memberikan keunggulan kompetitif
bagi suatu perusahaan [18]. Sehingga
dapat dikatakan bahwa modal virtual
organisasi bersumber dari pengetahuan
pekerja (human capital), yang menjadi
sumber untuk menciptakan keunggulan
dalam menjalankan usaha atau
menggunakan tehnologi yang cenderung
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terus berkembang di masa depan.
Organisasi masa depan adalah
organisasi yang inovatif, adaptif dan
responsive terhadap perubahan yang
terjadi, agar mampu bertahan dan
menang dalam persaingan, maka
diperlukan sumber daya manusia yang
dapat berfungsi sebagai human capital.
Human capital merupakan pengetahuan,
keterampilan
dan
kemampuan
seseorang yang dapat digunakan untuk
menghasilkan layanan professional.
Human capital dapat dipahami sebagai
capital yang berkait erat dengan
keberadaan manusia dalam organisasi.
Perguruan tinggi yang banyak bertumpu
pada ketersediaan dan kualitas sumber
daya manusia haruslah mampu
mengembangan dan menggunakan
human capital dengan baik
2. Knowledge
Management
di
Perguruan Tinggi
Pada kajian pendidikan tinggi,
knowledge selain merupakan unsur
pembentuk keunggulan bersaing yang
berkesinambungan, knowledge juga
merupakan value yang diciptakan oleh
perguruan tinggi untuk disampaikan
kepada konsumennya [19]. Dengan
demikian, perspektif knowledge pada
perguruan tinggi mengandung pengertian
penggalian knowledge secara internal
dan eksternal, baik sebagai sumber daya
maupun sebagai output dari proses
pengembangan Knowledge Management
yang dijalankan oleh perguruan tinggi itu
sendiri. Mengingat kategori knowledge
terbagi dua, yaitu Tacit Knowledge dan
Explicit Knowledge [20].
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Setelah ada tempat penyimpanan
dan kemudahan akses, maka perguruan
tinggi perlu mengembangkan organisasi
yang mendorong terbentuknya budaya
knowledge creation, knowledge sharing,
dan knowledge utilization, beragam
upaya dapat dilakukan, mulai dari
pemberian motivasi sampai dengan
insentif. Bagian
terakhir adalah
mengelola knowledge sebagai aset,
artinya knowledge bisa diberi nilai yang
sama tinggi bahkan lebih dari nilai asset
sebuah bangunan, fasilitas, dan tangible
asset lainnya. Perguruan tinggi akan
melihat produk bahan ajar yang
dikembangkan melalui pemanfaatan
knowledge management sebagai aset
yang
berharga.
Memanfaatkan
Knowledge Management sebagai dasar
untuk pengambilan keputusan akan
meningkatkan kualitas keputusan itu
sendiri sehingga perguruan tinggi tidak
mengulangi kesalahan yang sama dari
masa lalu.
Knowledge
Management
di
perguruan tinggi digunakan dalam 5
proses
utama,
yaitu
proses
pengembangan produk dan kurikulum;
proses penelitian; proses layanan
administrasi; proses layanan mahasiswa
dan alumni; serta proses layanan pada
masyarakat [20]. Gambar di bawah ini
menjelaskan 5 proses utama yang
memanfaatkan knowledge management.
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Dalam rangka membantu program
pemerintah menyiapkan sumber daya
manusia yang handal, UNIPA Surabaya
ikut serta memberikan sumbangan
khususnya
dalam
mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan jalan
mendidik tenaga ahli, sarjana dan
magister melalui jenjang pendidikan
Diploma, Strata-1 dan Strata-2.
Gambar 1. Proses Utama Perguruan Tinggi
Memanfaatkan Knowledge Management
(Kidwell, 2001)

Di masing-masing proses tersebut,
Knowledge Management memberikan
manfaat untuk meningkatkan mutu
proses dan hasilnya.

METODE
A. Rancangan Penelitian

Menurut jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini, data yang
dikumpulkan termasuk dalam penelitian
kuantitatif. Rancangan penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif
kuantitatif.
B. Populasi dan Sampel

D. Universitas
Surabaya

PGRI

Adi

Buana

Dimulai tahun 1971 dengan
berdirinya IKIP Sarmidi Mangunsarkoro
yang pada 1975 menjadi IKIP PGRI
Jawa Timur, dan tahun 1985 menjadi
IKIP PGRI Surabaya. Pada 1998 IKIP
PGRI Surabaya bersama STT Adi Buana
menyatu menjadi Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya (UNIPA) dalam
pengelolaan PPLP PT. PGRI Surabaya.
UNIPA Surabaya memiliki pengalaman
panjang mengelola perguruan tinggi.
Selain itu, UNIPA Surabaya didukung
prasarana kampus yang luas di 2 lokasi
(kampus Ngagel Dadi dan kampus
Dukuh Menanggal) dengan gedung,
fasilitas belajar yang memadai, dan
tenaga pengajar tetap yang berkualifikasi
S-2, S-3, serta profesor.
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Populasi
adalah
wilayah
keseluruhan objek penelitian yang terdiri
atas: obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulan [21].
Populasi dalam penelitian ini adalah
semua mahasiswa tahun akademik
2014/2015, 2015/2016, dan 2016/2017
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Pengambilan
sampel
dalam
penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling, yakni sampel yang
dipilih dengan cara mengambil subjek
didasarkan
atas
adanya
tujuan
tertentu[21]. Sampel diambil secara
proporsional random, yaitu mengambil
25% mahasiswa pada setiap program
studi untuk setiap tahun akademik. Hal
ini dilakukan karena Universitas PGRI
Adi Buana Surabaya mempunyai
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berbagai program studi dan setiap
program studi mempunyai jumlah
mahasiswa yang tidak sama.
a. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini, variable
penelitian yang digunakan antara lain:
1. Knowledge Management
2. Karakteristik Individu
3. Faktor Lingkungan
4. Minat Berwiraswasta
b. Metode Pengumpulan Data dan
Instrumen Penelitian
Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
metode dokumentasi dan metode
angket. Metode dokumentasi digunakan
untuk mengumpulkan data. Sedangkan
metode angket digunakan untuk
mengumpulkan data tentang asal
pemerolehan
informasi
tentang
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
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 [21]. Instrumen penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sistem informasi akademik dan
angket. Dengan demikian, pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan
pertanyaan tertulis sesuai dengan data
yang diperlukan. Daftar pertanyaan
tersebut dinamakan angket. Angket
digunakan untuk menggali informasi
variabel-variabel penelitian.
c. Metode Analisis Data
Setelah pengumpulan data selesai
dilakukan, maka selanjutnya data-data
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yang telah diperoleh, diolah melalui
beberapa tahapan pengolahan data,
sebagai berikut.
1. Analisis statistik deskriptif untuk
mengetahui
a. Uji-t
Uji t dikenal dengan uji parsial,
yaitu untuk menguji bagaimana
pengaruh masing-masing variabel
bebasnya secara sendiri-sendiri
terhadap variabel terikatnya. Uji ini
dapat
dilakukan
dengan
mambandingkan thitung dengan ttabel
atau dengan melihat kolom
signifikansi pada masing-masing
thitung, proses uji t identik dengan Uji
F.
b. Uji-F
Uji F dikenal dengan Uji
serentak atau uji Model/Uji Anova,
yaitu
uji
untuk
melihat
bagaimanakah pengaruh semua
variabel bebasnya secara bersamasama terhadap variabel terikatnya.
Atau untuk menguji apakah model
regresi yang dibuat baik/signifikan
atau tidak baik/non signifikan [22].
Cara Melakukan Uji F
Uji F dapat dilakukan dengan
membandingkan Fhitung dengan Ftabel
dalam Excel, jika Fhitung> Ftabel, (Ho di
tolak Ha diterima) maka model signifikan
atau bisa dilihat dalam kolom signifikansi
pada Anova (Olahan dengan SPSS,
Gunakan Uji Regresi dengan Metode
Enter/Full Model). Model signifikan
selama kolom signifikansi (%) < Alpha
(kesiapan berbuat salah tipe 1, yang
menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial
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biasanya paling besar alpha 10%, atau
5% atau 1%). Dan sebaliknya jika Fhitung<
Ftabel, maka model tidak signifikan, hal ini
juga ditandai nilai kolom signifikansi (%)
akan lebih besar dari alpha [23].
HASIL
A. A. Hasil Analisis Data
1. Pengaruh Knowledge Management
terhadap minat berwiraswasta
Untuk
mengetahui
pengaruh
Knowledge Management terhadap minat
berwiraswasta
maka
signifikansi
berdasarkan hasil output SPSS yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.
a. Jika nilai Sig. < 0.05 maka variabel
knowledge
management
berpengaruh signifikan terhadap
minat berwiraswasta
b. Jika nilai Sig. > 0.05 maka variabel
knowledge
management
tidak
berpengaruh signifikan terhadap
minat berwiraswasta
Dari hasil analisis SPSS yang
dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil
sebagai berikut:

Berdasarkan
hasil
analisis
menggunakan SPSS diperoleh sig. =
0.856 > 0.05, yang artinya variabel
knowledge
management
tidak
berpengaruh signifikan terhadap minat
berwiraswasta mahasiswa Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Adi Buana
Surabaya.
2. Pengaruh karakteristik individu
terhadap minat berwiraswasta
Untuk mengetahui pengaruh
karakteristik individu terhadap minat
berwiraswasta maka signifikansi
berdasarkan hasil output SPSS yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
a. Jika nilai Sig. < 0.05 maka
variabel karakteristik individu
berpengaruh signifikan terhadap
minat berwiraswasta
b. Jika nilai Sig. > 0.05 maka
variabel karakteristik individu
tidak berpengaruh signifikan
terhadap minat berwiraswasta
Dari hasil analisis SPSS yang
dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil
sebagai berikut.

Gambar 2. Hasil Analisis SPSS Untuk
Knowledge Management terhadap Minat
Berwiraswasta
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Gambar 3. Hasil Analisis SPSS Untuk
Karakteristik iIndividu terhadap Minat
Berwiraswasta

Gambar 4. Hasil Analisis SPSS Untuk Faktor
lLingkungan terhadap Minat Berwiraswasta

Berdasarkan
hasil
analisis
menggunakan SPSS diperoleh sig. =
0.181 > 0.05, yang artinya variabel
karakteristik individu tidak berpengaruh
signifikan terhadap minat berwiraswasta
mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Adi Buana Surabaya.

Berdasarkan
hasil
analisis
menggunakan SPSS diperoleh sig. =
0.325 > 0.05, yang artinya variabel faktor
lingkungan tidak berpengaruh signifikan
terhadap
minat
berwiraswasta
mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Adi Buana Surabaya.

3. Pengaruh
faktor
lingkungan
terhadap minat berwiraswasta
Untuk mengetahui pengaruh
faktor lingkungan terhadap minat
berwiraswasta maka signifikansi
berdasarkan hasil output SPSS yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
a. Jika nilai Sig. < 0.05 maka
variabel
faktor
lingkungan
berpengaruh signifikan terhadap
minat berwiraswasta
b. Jika nilai Sig. > 0.05 maka
variabel faktor lingkungan tidak
berpengaruh signifikan terhadap
minat berwiraswasta
Dari hasil analisis SPSS yang
dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil
sebagai berikut.
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4. Pengaruh Knowledge Management,
karakteristik individu dan faktor
lingkungan
secara
simultan
terhadap minat berwiraswasta
Untuk
mengetahui
pengaruh
Knowledge Management, karakteristik
individu dan faktor lingkungan secara
simultan terhadap minat berwiraswasta
maka signifikansi berdasarkan hasil
output SPSS yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Jika nilai Sig. < 0.05 maka variabel
Knowledge
Management,
karakteristik individu dan faktor
lingkungan
secara
simultan
berpengaruh signifikan terhadap
minat berwiraswasta
b. Jika nilai Sig. > 0.05 maka
variabel Knowledge Management,
karakteristik individu dan faktor
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lingkungan secara simultan tidak
berpengaruh signifikan terhadap
minat berwiraswasta
Dari hasil analisis SPSS yang
dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil
sebagai berikut.

Gambar 5. Hasil Analisis SPSS Variabel Knowledge
Management, Karakteristik Individu dan Faktor
Lingkungan terhadap Minat Berwiraswasta

Berdasarkan
hasil
analisis
menggunakan SPSS diperoleh sig. =
0.224 > 0.05, yang artinya variabel
Knowledge Management, karakteristik
individu dan faktor lingkungan tidak
berpengaruh signifikan terhadap minat
berwiraswasta mahasiswa Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Adi Buana
Surabaya.
B. Pembahasan
Dari hasil analisis menggunakan
SPSS diperoleh hasil variabel knowledge
management
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap minat berwiraswasta
mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi
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Universitas Adi Buana Surabaya (sig. =
0.856 > 0.05). Hal ini disebabkan karena
tidak semua mahasiswa Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Adi Buana
Surabaya mempunyai konsep yang baik
tentang
knowledge
management,
sehingga perlu adanya sosialisasi yang
lebih kompleks mengenai knowledge
management.
Hasil
analisis
menggunakan SPSS diperoleh variabel
karakteristik individu tidak berpengaruh
signifikan terhadap minat berwiraswasta
mahasiswa Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Adi Buana
Surabaya (sig. = 0.181 > 0.05). Hal
ini disebabkan karena tidak semua
mahasiswa Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Adi Buana
Surabaya masih memiliki self-efficacy
yang rendah dengan mudah yakin
bahwa usaha yang dilakukan dalam
menghadapi tantangan yang sulit
akan sia-sia. Sedangkan, mahasiswa
yang memiliki self-efficacy tinggi akan
cenderung
untuk
melihat
suatu
tantangan sebagai sesuatu yang dapat
diatasi melalui kompetensi yang dimiliki
dan upaya yang dapat dilakukan.
Keyakinan diri memengaruhi pilihan
tindakan yang akan dilakukan, besarnya
usaha dan ketahanan ketika berhadapan
dengan hambatan atau kesulitan.
Individu dengan efikasi diri tinggi mampu
melakukan usaha lebih besar dan
pantang menyerah.
Hasil analisis menggunakan SPSS
diperoleh hasil bahwa faktor lingkungan
tidak berpengaruh signifikan terhadap
minat
berwiraswasta
mahasiswa
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

993

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Adi Buana Surabaya (sig. = 0.325 >
0.05). Hal ini disebabkan karena tidak
semua mahasiswa Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Adi Buana
Surabaya tidak berada di kondisi
lingkungan yang mendukung untuk
berwirausaha.
Tentunya
hal
ini
dipengaruhi seperti lingkungan keluarga,
lingkungan dunia usaha, lingkungan fisik,
lingkungan sosial ekonomi dan lain-lain.
Faktor yang berasal dari lingkungan di
antaranya adalah lingkungan keluarga,
lingkungan sekolah, dan lingkungan
sosial.
Sedangkan,
hasil
analisis
menggunakan SPSS diperoleh variabel
Knowledge Management, karakteristik
individu dan faktor lingkungan tidak
berpengaruh signifikan terhadap minat
berwiraswasta mahasiswa Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Adi Buana
Surabaya (sig. = 0.224 > 0.05). Hal ini
disebabkan
karena
mahasiswa
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Adi Buana Surabaya belum mempunyai
kesadaran
yang
tinggi
tentang
Knowledge Management, karakteristik
individu dan faktor lingkungan.
Untuk Artikel Ilmiah dari hasil
penelitian, bab setelah metode adalah
hasil. Hasil merupakan uraian obyektif
tentang hasil-hasil penelitian berkaitan
dengan pertanyaan penelitian dan
pembahasannya secara ilmiah. Hasil
menyajikan data-data hasil penelitian
dan temuan penelitian yang perlu
dijelaskan secara saintifik meliputi: what,
why, how dan ditunjang oleh fenomenafenomena ilmiah yang memadai serta
ada pembanding dengan hasil-hasil
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penelitian/ temuan peneliti lain yang
relevan. Untuk artikel dari hasil
pengabdian, bab setelah metode adalah
hasil yang berisi solusi atau usulan
praktis dari permasalahan yang memiliki
kontribusi/wawasan praktis empiris ke
depan dan pembahasannya secara
implementatif.
SIMPULAN
Simpulan dari hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1. Variabel knowledge management
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
minat
berwiraswasta
mahasiswa Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Adi Buana
Surabaya (sig. = 0.856 > 0.05).
2. Variabel karakteristik individu tidak
berpengaruh signifikan terhadap
minat berwiraswasta mahasiswa
Akuntansi
Fakultas
Ekonomi
Universitas Adi Buana Surabaya
(sig. = 0.181 > 0.05).
3. Variabel faktor lingkungan tidak
berpengaruh signifikan terhadap
minat berwiraswasta mahasiswa
Akuntansi
Fakultas
Ekonomi
Universitas Adi Buana Surabaya
(sig. = 0.325 > 0.05).
4. Variabel Knowledge Management,
karakteristik individu dan faktor
lingkungan
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
minat
berwiraswasta mahasiswa Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Adi
Buana Surabaya (sig. = 0.224 >
0.05).
Saran dari hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Perlunya peningkatan knowledge
management mahasiswa Akuntansi
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Fakultas Ekonomi Universitas Adi
Buana Surabaya agar mahasiswa
mempunyai minat berwiraswasta.
2. Harus diciptakan lingkungan yang
kondusif
untuk
menghasilkan
mahasiswa yang mempunyai minat
berwiraswasta.
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Yuni Sukandani1, Bambang Dwi Waryanto2
Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Suarabaya1,2
Yuni_sukandani@yahoo,com

ABSTRAK
Kajian Pustakamengenai profesi akuntan menunjukkan bahwa perilaku tidak etis seorang
akuntan dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kurangnya independensi, kurangnya kurikulum
pendidikan formal akuntansi, kurangnya pengalaman dan kompetensi,obyektifitas dalam
melakukan audit serta berbagai tekanan yang dia terima selama masa penugasannya. Seorang
profesional yang benar-benar memahami jasa profesinya akan selalu mengedepankan perilaku etis
sebagai alat dalam bertindak.Etika merupakan salah satu wujud dari kebiasaan baik yang
membudaya. Etika jugamerupakan tindakan preventif bagi kita untuk melakukan hal-hal yang
kurang baik atau melanggar etika, khususnya dalam melaksanakan pekerjaan profesinya. Ketika
seorang profesional dapat melihat suatu objek maupun realita dengan bijaksana, maka dia dapat
menciptakan hal-hal positif dan tidak akan melanggar profesinya.Melalui fenomenologi Husserl,
kita dapat menilai sesuatu dengan kebijakan.
Kata kunci: Etika, Profesi, Akuntan

ABSTRACT
The results of the research on the accounting profession show that the unethical behavior of
an accountant is influenced by various things such as lack of independence, lack of a formal
accounting education curriculum, lack of experience and competence, objectivity in conducting
audits and various pressures he receives during his assignment. A professional who truly
understands the services of his profession will always prioritize ethical behavior as a tool in acting.
Ethics is one manifestation of entrenched good habits. Ethics is also a preventive measure from
things that are not good or violate ethics, especially in carrying out the profession's work. When a
professional can see an object or reality wisely, then he can create positive things and will not
violate his profession. Through Husserl's phenomenology, we can judge something by policy..
Keyword:ethics, profession, accountant

PENDAHULUAN
Belakangan ini banyak muncul
berita tentang terungkapnya bukti
mengenai beberapa kecurangan dalam
pelaporan
keuangan
perusahaanperusahaan
besar
yang
selalu
melibatkan akuntan, baik itu akuntan
manajemen maupun auditor, yang
berdampak pada penilaian masyarakat
terhadap kredibilitas akuntan [1].
Bachtiar
(2012)
mengungkapkan
beberapa contoh kasus pelanggaran
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etika akuntansi di Indonesia yang
menyita perhatian publik antara lain
keterlibatan 10 KAP nasional dalam audit
laporan keuangan perbankan sebelum
krisis tahun 1997, penggelembungan
modal PT. Kimia Farma tahun 2001,
pembukuan ganda Lippo Bank tahun
2002, serta kasus penyimpanan dana
Grup Bakri di PT. Bank Capital Indonesia
tahun 2010 [2]. Pada tahun 2017 ini,
terdapat
kasus
yang
cukup
mengguncang dunia profesi akuntan di

997

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Indonesia adalah adanya kasus yang
melibatkan auditor senior BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan), dimana auditor
tersebut menjual opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) hanya dengan
harga sekitar Rp 240.000.000,00.
Kondisi-kondisi tersebut membuat erosi
kepercayaan terhadap profesi akuntan,
baik akuntan perusahaan maupun
akuntan publik (auditor), semakin
meningkat, padahal eksistensi profesi
sangat bergantung pada kepercayaan
masyarakat sebagai pengguna jasa
profesi. Kepercayaan masyarakat perlu
dipulihkan dan hal tersebut tergantung
pada praktek profesional yang dijalankan
para akuntan.
Akuntan memiliki hubungan yang
unik dengan pengguna jasanya jika
dibandingkan dengan profesi lainnya.
Profesi lain mendapatkan penugasan
dari
pengguna
jasa
dan
beranggungjawab kepadanya, seperti
misalnya
dokter,
dia
mendapat
penugasan
untuk
menyembuhkan
seorang pasien dan dia hanya akan
bertanggungjawab kepada pasien itu
saja. Sementara akuntan mendapat
penugasan dan memperoleh fee dari
perusahaan yang menerbitkan laporan
keuangan, namun bertanggungjawab
kepada pengguna laporan keuangan [3].
Hubungan yang unik ini sering kali
menempatkan akuntan pada situasisituasi dilematis, oleh sebab itu sangat
penting
bagi
akuntan
untuk
melaksanakan pekerjaannya dengan
kompeten dan tidak bias.
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PEMECAHAN MASALAH
Etika Profesi Akuntansi
Setiap profesi yang menyediakan
jasanya kepada masyarakat memerlukan
kepercayaan dari masyarakat yang
dilayaninya. Kepercayaan masyarakat
terhadap mutu jasa akuntan publik akan
menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut
menerapkan standar mutu tinggi
terhadap
pelaksanaan
pekerjaan
profesional yang dilakukan oleh anggota
profesinya. Etika Profesi Akuntansi
membahas perilaku perbuatan baik dan
buruk manusia sejauh yang dapat
dipahami oleh pikiran manusia terhadap
pekerjaan yang membutuhkan pelatihan
dan penguasaan terhadap suatu
pengetahuan
khusus
sebagai
akuntan.Seorang akuntan yang beretika
adalah mereka yang bertanggung
jawab akan segala kewajibannya
sebagai seorang akuntan, jujur dalam
melakukan setiap pekerjaan, dan
kompeten dalam bidangnya. Akuntan
yang beretika akan selalu berpihak
kepada kebaikan dan tidak akan
mengorbankan kejujuran mereka demi
sejumlah uang. Prinsip-prinsip utama
dari kode etik akuntan adalah tanggung
jawab profesi, kepentingan publik,
integritas, objektivitas, kompetensi dan
kehati-hatian profesional, kerahasiaan,
perilaku profesional, dan standar teknis.
Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung
jawabnya sebagai profesional, setiap
anggota
harus
senantiasa
menggunakan pertimbangan moral dan
profesional dalam semua kegiatan yang
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dilakukannya.
Sebagai
professional,setiapanggota bertanggung
jawab kepada semua pengguna jasa dan
harus
senantiasa
menggunakan
pertimbangan moral dan professional
dalam setiap kegiatan dan selalu
menjaga hubungan kerjasama antar
anggota untuk memperkembangkan
profesi
dan
selalu
memelihara
kepercayaan masyarakat
Kepentingan Publik
Kepentingan publik didefinisikan
sebagai kepentingan masyarakat dan
institusi yang dilayani anggota secara
keseluruhan.
Ketergantungan
ini
menyebabkan sikap dan tingkah laku
akuntan dalam menyediakan jasanya
mempengaruhi kesejahteraan ekonomi
masyarakat dan negara. Kepentingan
utama profesi akuntan adalah untuk
membuat pemakai jasa akuntan paham
bahwa jasa akuntan dilakukan dengan
tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan
persyaratan etika yang diperlukan untuk
mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan
semua anggota mengikat dirinya untuk
menghormati kepercayaan publik.
Integritas
Integritas adalah suatu elemen
karakter yang mendasari timbulnya
pengakuan
profesional.
Integritas
merupakan kualitas yang melandasi
kepercayaan publik dan merupakan
patokan bagi anggota dalam menguji
keputusan yang diambilnya. Integritas
mengharuskan seorang anggota untuk
bersikap jujur dan berterus terang tanpa
harus mengorbankan rahasia penerima
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jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik
tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan
pribadi. Integritas dapat menerima
kesalahan yang tidak disengaja dan
perbedaan pendapat yang jujur, tetapi
tidak menerima kecurangan atau
peniadaan prinsip.
Objektivitas
Setiap anggota harus menjaga
objektivitasnya dan bebas dari benturan
kepentingan
dalam
pemenuhan
kewajiban profesionalnya. Objektivitas
adalah suatu kualitas yang memberikan
nilai atas jasa yang diberikan anggota.
Prinsip objektivitas mengharuskan
anggota bersikap adil, tidak memihak,
jujur
secara
intelektual,
tidak
berprasangka atau bias, serta bebas
dari benturan kepentingan atau dibawah
pengaruh pihak lain. Anggota bekerja
dalam berbagai kapasitas yang berbeda
dan harus menunjukkan objektivitas
mereka dalam berbagai situasi.
Kompetensi
dan
Kehati-hatian
Profesional
Setiap
anggota
harus
melaksanakan jasa profesionalnya
dengan berhati-hati, kompetensi dan
ketekunan, serta mempunyai kewajiban
untuk mempertahankan pengetahuan
dan ketrampilan profesional pada
tingkat
yang
diperlukan
untuk
memastikan bahwa klien atau pemberi
kerja memperoleh manfaat dari jasa
profesional dan teknik yang paling
mutakhir. Hal ini mengandung arti
bahwa anggota mempunyai kewajiban
untuk melaksanakan jasa profesional
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dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
kemampuannya, demi kepentingan
pengguna jasa dan konsisten dengan
tanggung jawab profesi kepada publik.
Kompetensi
diperoleh
melalui
pendidikan dan pengalaman. Anggota
seharusnya tidak menggambarkan
dirinya
memiliki
keahlian
atau
pengalaman yang tidak mereka miliki.
Kompetensi menunjukkan terdapatnya
pencapaian dan pemeliharaan suatu
tingkat pemahaman dan pengetahuan
yang memungkinkan seorang anggota
untuk memberikan jasa dengan
kemudahan dan kecerdikan.
Kerahasiaan
Setiap
anggota
harus
menghormati kerahasiaan informasi
yang diperoleh selama melakukan jasa
profesional dan tidak boleh memakai
atau mengungkapkan informasi tersebut
tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak
atau kewajiban profesional atau hukum
untuk mengungkapkannya.
Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku
yang konsisten dengan reputasi profesi
yang baik dan menjauhi tindakan yang
dapat
mendiskreditkan
profesi.
Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku
yang dapat mendiskreditkan profesi
harus dipenuhi oleh anggota sebagai
perwujudan tanggung jawabnya kepada
penerima jasa, pihak ketiga, anggota
yang lain, staf, pemberi kerja dan
masyarakat umum.
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Standar Teknis
Setiap
anggota
harus
melaksanakan jasa profesionalnya
sesuai dengan standar teknis dan
standar profesional yang relevan.
Sesuai dengan keahliannya dan dengan
berhati-hati,
anggota
mempunyai
kewajiban
untuk
melaksanakan
penugasan dari penerima jasa selama
penugasan tersebut sejalan dengan
prinsip integritas dan objektivitas.
METODE
Penelitian Empiris Mengenai Profesi
Akuntan
Maraknya kasus kecurangan
yang dilakukan oleh akuntan membuat
peneliti-peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang membahas mengenai
profesi akuntan. Beberapa diantaranya
adalah penelitian Aripoerwo, Ludigdo,
dan Achsin melakukan penelitian untuk
memahami makna independensi akuntan
publik dan pihak terasosiasi dalam bisnis
jasa audit. Hasil penelitian adalah
pertama, adanya pemahaman bahwa
independensi dapat dinisbatkan sebagai
sikap pragmatis akuntan publik dan pihak
terasosiasi dalam menjalankan bisnis
jasa audit. Kedua, independensi
merupakan jiwa yang terasing dalam diri
akuntan publik dan pihak terasosiasi.
Ketiga, independensi merupakan ilham
yang terwujud dalam sikap amanah yang
ditunjukkan saat penugasan audit [6].
Hasil penelitian Christiawan
tentang kompetensi menunjukkan bahwa
profesi akuntansi mulai tidak menarik
dan tergeser oleh profesi yang lain. Hal
tersebut berdampak terhadap kualitas
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calon mahasiswa yang memasuki
pendidikan formal akuntansi, yang pada
akhirnya akan membuat rendah
kompetensi lulusan pendidikan formal
akuntansi. Hasil penelitian juga
menunjukkan
bahwa
kurikulum
pendidikan formal akuntansi dirasa
masih kurang memadai untuk menunjang
kompetensi lulusan program studi
akuntansi. Penelitian juga memberikan
bukti empiris bahwa pengalaman akan
mempengaruhi kemampuan auditor
untuk mengetahui kekeliruan dan
pelatihan
yang
dilakukan
akan
meningkatkan keahlian dalam melakukan
audit.
Hasil
penelitian
tentang
independensi menunjukkan bahwa
dalam mengambil keputusan akuntan
publik dipengaruhi oleh dorongan untuk
mempertahankan klien auditnya. Tetapi
disisi lain terdapat beberapa kekuatan
yang bisa meredakan pengaruh tersebut.
Hasil penelitian juga memberikan bukti
bahwa pemisahan staf audit dari staf
yang melakukan consulting service
dirasakan oleh pemakai laporan akan
meningkatkan independensi akuntan
publik. Pengaruh Budaya masyarakat
atau organisasi terhadap pribadi akuntan
publik akan mempengaruhi sikap
independensinya [7].
Penelitian
Badjurimengenai
kualitas hasil pemeriksaan BPKP
Perwakilan Jateng memberikan hasil
temuan bahwa pengalaman kerja,
independensi dan obyektifitas auditor
sektor publik tidak mempengaruhi
kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan
integritas dan kompetensi mempengaruhi
kualitas hasil pemeriksaan yang
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dihasilkan oleh auditor sektor publik
BPKP Perwakilan Jateng [8].
Tandirerung dalam penelitiannya
menyatakan bahwa profesionalisme
dalam implementasinyaperlu ditunjang
oleh kondisi tertentu. Pertimbangan
seorang profesional sangat dipengaruhi
olehhubungan emosional yang terjalin
dengan klien. Hubungan emosional inilah
yang dapatmengakibatkan penilaian bias
auditor terhadap laporan keuangan klien.
Sistem pembayaran feeaudit secara
langsung
berpotensi
menciptakan
hubungan emosional antara audit
dengan klien.Selain hubungan emosional
antara klien dan auditor, penyebab
pengingkaran independensiauditor juga
disebabkan oleh kerakteristik regulasi di
bidang pengauditan yang hanya
bersifatanjuran, sistem penilaian yang
bersifat
tertutup,
dan
pengawasanterhadap para profesional
dalam
mewujudkan
kewenangan
profesionalitasnya masih lemah [9].
Thoyibatun yang meneliti faktorfaktor yang mempengaruhi perilaku tidak
etis dan kecenderungan kecurangan
akuntansi (KKA) serta akibatnya
terhadap kinerja organisasi. Hasil
penelitian tersebut adalah 1) kesesuaian
sistem pengendalian intern, sistem
kompensasi, dan ketataan aturan
akuntansi mempengaruhi perilaku tidak
etis, 2) kesesuaian sistem pengendalian
intern, sistem kompensasi, ketataan
aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis
mempengaruhi KKA, dan 3) KKA tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja. Kesimpulan penelitian tersebut
menyatakan bahwa sistem kompensasi
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dan
ketaatan
aturan
akuntansi
merupakan faktor yang efektif untuk
mengendalikan perilaku tidak etis dan
KKA [10].
Noviriani, Ludigdo, dan Baridwan
(2015) melakukan penelitian dengan
menggunakan pendekatan dan metode
penelitian fenomenologi. Hasil penelitian
tersebut memberikan temuan bahwa
auditor
merasakan
dilema
saat
mendapat intervensi dari obrik, auditor
mengalami perasaan tidak enak hati saat
melaporkan kesalahan teman, auditor
harus menghadapi persepsi publik,
auditor merasa kecewa ketika Laporan
Hasil Pemeriksaan tidak ditandatangani,
serta keterbatasan jumlah auditor, waktu
audit dan infrastruktur pendukung
merupakan faktor penghambat audit.
Dilema etis dalam berbagai macam
situasi tersebut diatasi auditor dengan
mewujudkan
elemen
kesatuan
kesadaran. Dengan berlandaskan pada
kesadaran spiritual, kesadaran sosial,
kesadaran profesi dan kesadaran hukum
yang terinternalisasi dalam dirinya maka
perilaku etis auditor dapat terwujud [11].
HASIL
Fenomenologi merupakan aliran
filsafat yang menelisik esensi dari segala
sesuatu yang hadir ke dalam ranah
kesadaran manusia, di mana segala
praduga yang berasal dari mana pun
harus disaring, dikesampingkan dari
setiap ranah kesadaran manusia. Melalui
fenomenologi,
Husserl
ingin
mengembalikan kemampuan rasional
manusia dalam bentuk kesadaran yang
hadir dan mengarahkan diri kepada
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objek, sehingga rasio sesungguhnya
selalu berada dalam relasi dengan objekobjek
yang
menampakkan
diri
kepadanya (phenomenon) [4].
Dengan fenomenologi Husserl,
seseorang memiliki kemampuan dan
kesabaran dalam memahami suatu
objek. Seorang akuntan tentunya telah
memiliki banyak ilmu dan pengalaman,
baik itu yang didapatkan semasa kuliah
maupun saat terjun ke lapangan. Melalui
pengalaman-pengalaman
tersebut,
seorang akuntan harus berelasi dengan
pengalamannya secara lebih intens,
sadar, dan peka. Relasi dan komunikasi
menjadi hal yang penting bagi
pengalaman-pengalaman
dan
pembelajaran dalam fenomenologi.
Dari berbagai banyak kasus yang
melibatkan profesi akuntan, tentunya
seorang akuntan harus lebih berhati-hati
dalam menjalankan pekerjaannya agar
tidak terjerumus pada kasus yang serupa
dengan akuntan-akuntan sebelumnya.
Dengan menilai objek-objek selama
penugasan dengan lebih bijak, maka dia
dapat terhindar dari hal-hal yang dapat
merugikannya. Dalam menjalankan
pekerjaan profesinya, seorang akuntan
juga harus berpedoman dengan etika
profesi yang sudah diatur oleh Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI).
Etika dapat dilihat sebagai praktis
dan refleksi. Sebagai praktis, etika
diartikan sebagai nilai-nilai atau normanorma moral yang mendasari perilaku
manusia. Sebagai refleksi, etika diartikan
sebagai pemikiran atau filsafat moral,
yaitu manusia berfikir atau merenung
mengenai apa yang harus dan apa yang
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tidak harus dilakukan dan bagaimana
manusia berperilaku pada situasi konkrit
[5]. Etika secara umum didefinisikan
sebagai perangkat prinsip moral atau
nilai. Etika bertujuan membantu manusia
untuk bertindak secara bebas tetapi
dapat dipertanggungjawabkan.
Etika profesi yang telah diatur oleh
IAI ditujukan agar akuntan tidak
melakukan hal buruk yang dapat
mendiskreditkan profesinya. Namun,
bagaimana pun juga tidak ada manusia
yang sempurna, termasuk akuntan
publik. Meskipun IAI maupun KAP telah
berusaha
dengan
baik
dalam
meningkatkan kualitas assurance, dilema
etika pun tak luput dirasakan. Organisasi
KAP tidak hanya meliputi jasa
assurance, melainkan juga tax dan
advisory. Oleh sebab itu, independensi
yang dijaga tidak hanya sebatas
hubungan auditor dengan klien,
melainkan juga terhadap sesama rekan
kerja dalam satu organisasi. Dilema etika
muncul sebagai akibat kurangnya control
internal akan hal tersebut sehingga
seringkali klien menggunakan dua jasa
perusahaan ini secara bersamaan.
Akuntan publik memiliki kebebasan
yang bertanggungjawab. Bertanggung
jawab merupakan bentuk kesadaran
tanpa adanya paksaan. Tanggung jawab
yang baik dan benar ialah tanggung
jawab yang melibatkan peran etika di
dalamnya karena etika bukanlah sesuatu
yang dipaksakan, melainkan timbul dari
kesadaran diri sebagai suatu kewajiban
yang diemban.
Hubungan auditor dengan klien
ataupun dengan sesama rekan kerja
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harus baik. Hubungan yang baik tersebut
dapat meminimalkan perilaku tidak etis
yang mungkin dilakukan auditor. Setiap
individu memiliki kebebasan dalam
bekerja. Akan tetapi, tanggung jawab
harus diselaraskan dengan etika
sehingga tidak ada lagi unsur paksaan
melainkan kesadaran. Etika merupakan
salah satu wujud dari kebiasaan baik
yang membudaya. Etika merupakan
tindak preventif bagi kita untuk tidak
melakukan hal-hal yang kurang baik atau
melanggar etika, khususnya dalam
melaksanakan pekerjaan profesi.
SIMPULAN
Berbagai penelitian yang meneliti
mengenai profesi akuntan menunjukkan
bahwa perilaku tidak etis seorang
akuntan dipengaruhi oleh berbagai hal
seperti
kurangnya
independensi;
kurangnya kurikulum pendidikan formal
akuntansi untuk menunjang kompetensi
lulusan program studi akuntansi;
kurangnya pengalaman, kompetensi, dan
obyektifitas dalam melakukan audit
maupun penugasan lain; serta berbagai
tekanan yang dia terima selama masa
penugasannya. Seorang profesional
yang benar-benar memahami jasa
profesinya akan selalu mengedepankan
perilaku etis sebagai alat dalam
bertindak. Manusia dapat menciptakan
keharmonisan
atau
kebencian,
kebahagiaan atau kesedihan, dan
harapan atau keputusasaan. Melalui
fenomenologi Husserl kita dapat belajar
untuk menilai sesuatu dengan bijaksana.
Ketika seorang profesional dapat melihat
suatu objek maupun realita dengan
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bijaksana, maka dia dapat menciptakan
hal-hal positif dan tidak akan dirinya
maupun profesinya.
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APLIKASI ALJABAR MAX-PLUS PADA PENENTUAN WAKTU PRODUKSI
SANDAL
Lusiana Prastiwi1, Elfiera Dwi Septikasari2, Edy Widayat3
FKIP Universitas Dr. Soetomo1,2,3
Email: lusiana.prastiwi@unitomo.ac.id
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan waktu produksi sandal menggunakan aljabar
max-plus. Selain itu juga ditentukan kegiatan-kegiatan mana sajakah pada proses produksi sandal
yang tidak dapat ditunda, kegiatan-kegiatan yang dapat ditunda dan besar (lama) penundaan yang
dapat dilakukan. Metode yang digunakan adalah aljabar max-plus karena metode ini tergolong
baru. Inti dari metode ini adalah mendapatkan matriks max-plus 𝑋 ∗ . Elemen-elemen dari matriks
tersebut diperoleh dari durasi dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi. Dari
hasil penelitian didapatkan hasil bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi sepasang
sandal sebesar 222 menit atau setara dengan 3 jam 42 menit. Hal ini selaras dengan penelitian
terdahulu yang dilakukan dengan metode jalur kritis. Kegiatan penghalusan I dan pemasangan
nomor merupakan kegiatan yang dapat ditunda. Besaran penundaan sebesar 46 menit untuk
kegiatan penghalusan I dan sebesar 13 menit untuk kegiatan pemasangan nomor. Kedua kegiatan
tersebut dapat ditunda pelaksanaannya tanpa mempengaruhi kegiatan yang lain.
Kata kunci:aljabar max-plus, penjadwalan, produksi.

ABSTRACT
The purpose of this research is to get the production time of sandals using max-plus algebra. In
addition, it is also determined which activities in the sandals production process cannot be delayed,
activities that can be delayed and large (long) delays can be carried out. The method used is maxplus algebra because this method is relatively new. The essence of this method is to get the maxplus X * matrix. The elements of the matrix are obtained from the duration of activities related to the
production process. The results showed that the time needed to produce a pair of sandals was 222
minutes, equivalent to 3 hours 42 minutes. This is in line with previous research conducted with the
critical path method. Refining activity I and number installation are activities that can be postponed.
The amount of delay is 46 minutes for smoothing activities and for 13 minutes for number
installation activities. Both activities can be delayed without affecting other activities.
Keyword: max-plus algebra, scheduling, production

PENDAHULUAN
Aljabar merupakan cabang ilmu
matematika yang mempelajari konsep
atau prinsip penyederhanaan serta
pemecahan
masalah
dengan
menggunakan simbol atau huruf tertentu.
Salah satu aljabar yang dinilai baru yakni
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aljabar max-plus. Aljabar max-plus
muncul sekitar tahun 1950 dan
berkembang pesat pada tahun 90’an[1].
Aljabar max-plus adalah struktur
aljabar yang terdiri dari himpunan
bilangan real digabung dengan
−∞,dengan operasi penjumlahan ⨁,
yang didefinisikan sebagai pengambilan
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jumlah maksismum dan oerasi perkalian
⨂ yang didenisikan sebadai operasi
penjumlahan biasa pada himpunan
bilangan real. Secara matematis,
diberikan
ℝ𝑚𝑎𝑥 = ℝ ∪ {−∞},
diberikan operasi ⨁ didalam ℝ𝑚𝑎𝑥
dengan 𝑥 ⊕ 𝑦 = max(𝑥, 𝑦) dan
operasi ⊗ dalam ℝ𝑚𝑎𝑥 dengan
𝑥⨂𝑦 = 𝑥 + 𝑦. Struktur aljabar yang
terdiri dari himpunan ℝ𝑚𝑎𝑥 dengan
operasi biner ⊕ dan ⊗, dinotasikan
(ℝ𝑚𝑎𝑥 ,⊕,⊗) disebut aljabar max-plus
Salah satu penerapan aljabar
max-plus yaitu dapat membantu
memodelkan ataupun menyelesaikan
suatu permasalahan dalam jaringan yang
berkaitan dengan sinkronisasi. Aljabar
max-plus juga seringkali diaplikasikan
dalam
penjadwalan
penerbangan
pesawat dibandara[2], penjadwalan
keberangkatan
kereta
api[3],
penjadwalan praktikum di laboratorium
[4], menentukan jalur tercepat[5], model
sistem antrian[6], maupun dalam sistem
produksi sederhana[7].
Untuk sistem produksi sederhana,
[8] menggunakan aljabar max-plus untuk
menentukan waktu optimal produksi
tenun ikat Kupang. Hasil penelitiannya
didapatkan bahwa untuk memproduksi
tenun ikat Kupang dibutuhkan 20 hari.
Hal tersebut sejalan dengan [9]. Pada
[9], penentuan waktu optimal produksi
tenun
ikat
Kupang
dilakukan
menggunakan metode jalur kritis atau
critical path methods (CPM). Sejalan
dengan [9], [10] menentukan waktu
optimal produksi sandal menggunakan
metode jalur kritis. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa untuk memproduksi
sepasang sandal diperlukan waktu
selama 3 jam 42 menit.

produksi sandal dengan menggunakan
aljabar max-plus yang kemudian hasilnya
akan dibandingkan dengan hasil penelitian
sebelumnya dengan menggunakan metode
jalur kritis oleh [10] untuk objek penelitian
yang sama.

METODE
Data yang digunakan pada
penelitian ini merupakan data sekunder
yang diambil dari [10]. Data-data yang
digunakan untuk penentuan waktu
optimal produksi sandal disajikan pada
Tabel 1.
Untuk mempermudah perhitungan,
kegiatan-kegiatan pada proses produksi
sandal disajikan dalam bentuk diagram
jaringan, dimana kegiatan (activity)
diletakkan pada simpul (node). Diagram
jaringan digambarkan pada Gambar 1.
Langkah-langkah dalam Aljabar
maax-plus untuk mendapatkan waktu
optimal dalam proses produksi sandal
sebagai berikut. Langkah pertama,
formulasikan data yang ada ke dalam
bentuk diagram. Berikan kegiatan
tambahan (𝑎, 𝜔) pada diagram. Tiap 𝑖
yang tidak memiliki kegiatan pendahulu,
berikan arah dari 𝑎 ke 𝑖 dengan bobot 0.
Tiap kegiatan 𝑗 yang tidak memiliki
kegiatan setelahnya, berikan arah dari 𝑗
ke 𝜔 dengan bobot waktu penyelesaian
kegiatan 𝑗 yang saling berkaitan dengan
bobot sama dengan lama proses
kegiatan 𝑖, hasilnya disajikan pada
Gambar 2.
Langkah keduayaitu membuat
matriks Max-Plus𝑋 dengan elemen 𝑥𝑖𝑗
adalah bobot dari kegiatan 𝑖 ke kegiatan
𝑗, jika 𝑖 dan j tidak saling berkaitan,
maka elemen 𝑥𝑖𝑗 bernilai −∞.

Berdasarkan penelitian terdahulu,
pada riset ini, akan ditentukan waktu
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Tabel 1 Data kegiatan dan waktu yang
diperlukan untuk produksi sandal
Kegiatan
Kegiatan
Yang
Mendahului

No

Simbol
Kegiatan

1
2
3

A
B
C

Pemotongan I
Penghalusan I
Sablon

A

25Gambar
menit 1 Diagram Jaringan Aktivitas pada
28 menit Proses Produksi Sandal
22 menit

4

D

Pemotongan II

C

27 menit

5

E

Membuat Lubang

B,D

18 menit

6
7

F
G

Pemasangan Japit
Pemasangan Nomor

E
F

15 menit
7 menit

8
9

H
I

Pengeleman
Penempelan

F
G,H

20 menit
20 menit

10
11

J
K

Penghalusan II
Memasangkan Seri

I
J

20 menit
Gambar 2: Diagram Jaringan yang Telah
30 menit diberikan Kegiatan Tambahan

12

L

Pengemasan

K

25 menit
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Ketiga, hitung 𝑋 ∗ = 𝑋 ⊕ 𝑋 2 ⊕
… ⊕ 𝑋 𝑛+1 , dengan n adalah banyaknya
kegiatan sebelum ditambahkan dengan
𝑎, 𝜔. Berdasarkan Tabel 1, terdapat 12
kegiatan, yaitu A, B, C,…, L sebelum
ditambahkan dengan kegiatan 𝛼 dan
kegiatan 𝜔. Dapat disimpullkan bahwa
𝑛 = 12.
Jadi matriks 𝑋 ∗ diperoleh dengan
cara :
𝑋 ∗ = 𝑋 ⊕ 𝑋 2 ⊕ … ⊕ 𝑋13
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Waktu

 

 
 

 
 

 


X* 
 

 
 

 
 

 

 

0

0

 

25

47

74

92

107 107 127 147 167 197

25

47

74

92

107 107 127 147 167 197

   

28

46

61

61

  

22

49

67

82

82

102 122 142 172

   

27

45

60

60

80

    

18

33

33

53

73

93

123

     

15

15

35

55

75

105

       

7

27

47

77

       

20

40

60

90

        

20

40

70

         

20

50

          

30

81

101 121 151
100 120 150

           
           

222 

222 
176 

197 
175 
148 

130 
102 

115 
95 

75 
55 

25 



Waktu optimum penyelesaian
∗
produksi
sandal
adalah
𝑥𝑎,𝜔
.
Berdasarkan hasil sebelumnya diperoleh
∗
𝑥𝑎,𝜔
= 222 menit atau 3 jam 42 menit.
Selanjutnya untuk mendapatkan kegiatan
kritis atau kegiatan yang tidak dapat
ditunda penyelesaiannya dan berapa
lama waktu penundaan dengan cara
mencari nilai terjauh vektor (V ) dan
slack (S ), kedua
vektor
vektor
berukuran n x 1 tanpa memuat  , .
Vektor terjauh dan vector slack dapat di
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hitung menggunakan rumus
𝑣𝑖 =
∗
∗
∗
𝑥𝑎𝑖
⊗ 𝑥𝑖𝜔
dan
𝑠𝑖 = 𝑥𝑎𝜔
− 𝑣𝑖 .
Sehingga dari Tabel 1 diperoleh :
∗
∗
𝑥𝛼𝐴
⨂𝑥𝐴𝜔
𝑣𝐴
∗
∗
𝑥𝛼𝐵 ⨂𝑥𝐵𝜔
𝑣𝐵
∗
∗
𝑥𝛼𝐶
⨂𝑥𝐶𝜔
𝑣𝐶
∗
∗
𝑥𝛼𝐷
⨂𝑥𝐷𝜔
𝑣𝐷
∗
∗
𝑥𝛼𝐸
⨂𝑥𝐸𝜔
𝑣𝐸
∗
∗
𝑣𝐹
𝑥𝛼𝐹
⊗ 𝑥𝐹𝜔
𝑣= 𝑣
=
∗
∗
𝑥𝛼𝐺 ⊗ 𝑥𝐺𝜔
𝐺
∗
∗
𝑣𝐻
𝑥𝛼𝐻
⊗ 𝑥𝐻𝜔
∗
∗
𝑣𝐼
𝑥𝛼𝐼
⊗ 𝑥𝐼𝜔
∗
∗
𝑣𝐽
𝑥𝛼𝐽
⊗ 𝑥𝐽𝜔
𝑣𝐾
∗
∗
𝑥𝛼𝐾
⊗ 𝑥𝐾𝜔
( 𝑣𝐿 )
∗
∗
⊗ 𝑥𝐿𝜔
( 𝑥𝛼𝐿
)
0 ⊗ 222
222
0 ⊗ 176
176
25 ⊗ 197
222
47 ⊗ 175
222
74 ⊗ 148
222
92 ⊗ 130
𝑣=
= 222
209
107 ⊗ 102
222
107 ⊗ 115
222
127 ⊗ 95
222
147 ⊗ 75
222
167 ⊗ 55
(
222)
( 197 ⊗ 25 )
Setelah perhitungan vektor terjauh
(𝑣) dilakukan maka selanjutnya yaitu
menghitung vektor slack (𝑠) sehingga di
dapatkan :

∗
𝑥𝛼𝜔
− 𝑣𝐴
∗
𝑥𝛼𝜔 − 𝑣𝐵
∗
𝑥𝛼𝜔
− 𝑣𝐶
∗
𝑥𝛼𝜔 − 𝑣𝐷
∗
𝑥𝛼𝜔
− 𝑣𝐸
∗
𝑥𝛼𝜔 − 𝑣𝐹
∗
𝑥𝛼𝜔
− 𝑣𝐺
∗
𝑥𝛼𝜔 − 𝑣𝐻
∗
𝑥𝛼𝜔
− 𝑣𝐼
∗
𝑥𝛼𝜔 − 𝑣𝐽
∗
𝑥𝛼𝜔
− 𝑣𝐾
∗
( 𝑥𝛼𝜔
− 𝑣𝐿 )
222 − 222
0
222 − 176
46
222 − 222
0
222 − 222
0
0
222 − 222
0
𝑠 = 222 − 222 = 13
222 − 209
222 − 222
0
0
222 − 222
222 − 222
0
0
222 − 222
(222 − 222) ( 0 )

𝑠𝐴
𝑠𝐵
𝑠𝐶
𝑠𝐷
𝑠𝐸
𝑠𝐹
𝑠 = 𝑠𝐺 =
𝑠𝐻
𝑠𝐼
𝑠𝐽
𝑠𝐾
( 𝑠𝐿 )

Jalur
kritis
(critical
path)
merupakan sebuah elemen 𝑠yang
memiliki nilai 0. Pada saat si  0
menunjukkan durasi waktu untuk
kegiatan yang tidak dapat ditunda.
Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan maka dapat diketahui
kegiatan-kegiatan yang tidak dapat
ditunda pengerjaannya yaitu pada
kegiatan A, C, D, E, F , H , I , J , K , L .
Sedangkan pada kegiatan B dan G
dapat di tunda, tetapi hanya untuk waktu
46 menit pada kegiatan B dan 13 menit
pada kegiatan G.
HASIL
Dari bagian sebelumnya diperoleh
hasil bahwa waktu optimal untuk proses
produksi sandal sebesar 222 menit atau
3 jam 42 menit. Hasil yang sama juga
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diperoleh dengan menggunakan metode
jalur kritis [10] .
Kegiatan yang dapat ditunda
pelaksanaannya adalah kegiatan B dan
kegiatan G. Besar penundaan kegiatan B
selama 46 menit dan besar penundaan
kegiatan G sebesar 13 menit. Jika lebih,
akan membuat kegiatan lainnya
mengalami keterlambatan.
SIMPULAN
Dari
hasil
penelitian
dapat
disimpullkan bahwa waktu yang
diperlukan untuk menghasilkan sandal
dengan menggunakan aljabar max-plus
sebesar 222 menit atau 3 jam 42 menit.
Hasil yang sama diperoleh [10]. Kegiatan
Penghalusan
I
dapat
ditunda
pengerjaannya selama 46 menit tanpa
mempengaruhi penyelesaian kegiatan
yang lain. Kegiatan lain yang dapat
ditunda
penyelesaiannnya
adalah
kegiatan pemasangan nomor. Kegiatan
ini dapat ditunda selama 13 menit tanpa
mempengaruhi kegiatan lainnya.
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OPTIMALISASI POTENSI DAERAH HASIL PETERNAKAN MELALUI
PEMASARAN E-COMMERCE
Aji Prasetyo1, Subakir2, Bayu Adi3 dan Untung Lasiyono4

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: aji.estiga@gmail.com
ABSTRAK
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Seketi Kecamatan
Balongbendo Sidoarjo melalui dua metode yaitu metode penyuluhan dan metode praktek.
Metode penyuluhan ditujukan untuk memberikan pemahaman dasar kepada mitra,
sedangkan metode praktek bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan mitra dalam
melakukan pemasaran online. Melalui metode penyuluhan dan metode praktek diperoleh
hasil pemahaman masyarakat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
berupa diversifikasi produk olahan susu, macam dan penentuan bauran pemasaran, dan
sistem pemasaran online. Adapun melalui metode prktek diperoleh hasil kemampuan
masyarakat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terutama para
pemudanya dalam pembuatan web dan akun penjualan susu dan olahannya secara
online. Melalui program kemitraan ini sangat diharapkan produk-produk susu masyarakat
Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih dikenal
masyarakat luas.
Kata kunci: pemasaran, online, bauran.
PENDAHULUAN
Susu merupakan hasil peternakan
yang dapat langsung dikonsumsi
maupun dapat dikonsumsi melalui
proses pengolahan terlebih dahulu.
Salah satu cara untuk meningkatkan nilai
jual susu adalah melalui pengolahan
produk sehingga menghasilkan inovasi
produk yang mampu bersaing di pasar.
Hal penting lain yang perlu diperhatikan
selain inovasi produk adalah bagaimana
produk inovasi susu tersebut dapat
dikenal banyak orang dan mampu terjual
dalam jangkauan pasar yang luas. Saat
ini sudah banyak sekali jalur pemasaran
baik konvensional maupun pemasaran
online.
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Salah satu penghasil produk
ternak adalah Desa Seketi Kecamatan
Balongbendo
Kabupaten
Sidoarjo
dengan luas wilayah 221,90 Ha dan
jumlah penduduk 7.600 jiwa. Kepala
Desa Seketi adalah Bapak Seger
Purwanto. Berdasarkan hasil survey
lokasi pengabdian pada desa ini terdapat
18 ekor sapi yang dimiliki oleh 3 peternak
yang berbeda. Penjualan produk susu
masih berupa susu murni pada
penduduk lokal. Susu dapat dijual tidak
hanya berupa susu murni, melainkan
dapat didiversifikasi dalam macammacam produk olahan seperti susu
kemasan, es krim, dan yogurt.
Diversifikasi produk susu ini tentunya
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dapat menambah nilai guna susu,
kreatifitas dan pendapatan masyarakat
(Yuniastuti, et al, 2017).
Penjualan produk hasil ternak
sebatas pada pengusaha susu daerah
sekitar dengan harga jual yang sangat
minim. Perlu wawasan lebih bagi para
peternak mengenai metode pemasaran
modern sehingga pemasaran produk
mereka dapat lebih meluas. Pemasaran
baru
dapat
dilakukan
melalui
penggunaan e-commerce atau ebusiness. Penggunaan metode ini masih
sedikit dilakukan di Indonesia. Luciana
(2009) menyebutkan faktor pendukung
pengusaha menggunakan e-commerce
diantaranya adalah akses ke pasar
global, promosi produk, bangun merk,
dan orientasi pelanggan.
Menurut
Setiawan
(2003),
pemasaran secara e-commerce perlu
diperhatikan beberapa hal penting,
antara lain:
1. Implementasi dan infrastruktur ecommerce
2. Sistem pembayaran
3. Sistem keamanan
Sistem
pembayaran
pada
penjualan e-commerce lebih umum
digunakan sistem cash atau non cash.
Sistem non cash sudah sering digunakan
dalam jual beli barang online melalui
transfer (Krisnawati, 2003).
Pemakaian internet dalam bisnis
memang telah dirasa menguntungkan
dan menjadi salah satu jalur pemasaran
penting. Dunia bisnis sudah tidak lagi
hanya
dilakukan
dalam
pasar
konvensional yang terbatas ruang dan
waktu. Melalui media e-commerce, bisnis
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dapat diakses oleh konsumen luas
karena internet dapat menghubungkan
orang per orang bahkan seluruh dunia
(Supriyanto, 2005).
Pemasaran bisnis dengan ecommerce memang terlebih dahulu
menyiapkan tampilan web yang didesain
semenarik dan sejelas mungkin. Web
tersebut biasanya memiliki beberapa
tampilan diantaranya; halaman awal,
daftar produk, pemesanan, metode
pembayaran, alamat pengiriman, metode
pengiriman, dan konfirmasi pembelian
(Pratomo, 2009).
METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian Masyarakat di
Desa Seketi melalui beberapa metode,
yaitu:
1. Metode penyuluhan
a. Materi diversifikasi produk
b. Materi
mengenai
bauran
pemasaran
c. Materi mengenai pemasaran
online
2. Metode praktek.
a. Praktek pembuatan web
b. Praktek
pembuatan
akun
penjualan online
HASIL
Desa
Seketi
Kecamatan
Balongbendo
Kabupaten
Sidoarjo
merupakan salah satu daerah penghasil
susu sapi murni yang potensial. Dengan
potensi hasil peternakan berupa susu
tersebut penelitian dan pengabdian
masyarakat daerah tersebut melalui
kegiatan peyuluhan dan praktek.
Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan
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memberikan pemahaman mengenai
diversifikasi produk, bauran pemasaran
dan pemasaran online.
Pemahaman diversifikasi produk
disampaikan
dengan
pengenalan
macam-macam produk olahan yang
berbahan dasar susu yang dapat
dilakukan secara sederhana sebagai
tahap produksi awal oleh masyarakat.
Pemahaman
bauran
pemsaran
disampaikan
dengan
memberikan
sekaligus menentukan pangsa pasar
produk hasil ternak (susu) yang akan
dijangkau. Selanjutnya pemahaman
pemasaran online dilakukan dengan
memberikan cara-cara untuk dapat
melakukan pemasaran produk susu dan
olahannya dalam bentuk pemesanan
online.
Setelah memberikan penyuluhan,
kegitan selanjutnya adalah kegiatan
praktek. Kegiatan praktek meliputi
pembuatan web dan akun penjualan
online yang diharapkan dapat membantu
peternak susu di Desa Seketi menjadi
lebih
mudah
dalam memahami
pemasaran online. Kegiatan praktek
yang lebih fokus pada sistem pemasaran
online dikhususkan dilakukan oleh para
pemuda desa yang lebih mudah
menerima dan memahami operasional
digital online dalam bisnis. Selain itu
pemahaman dan ketrampilan pemasaran
online yang didapatkan oleh peternak
sapi di Desa Seketi dapat disalurkan
kepada peternak atau pelaku usaha lain
di desa ini, sehingga ilmu dan teknologi
ini dapat terus berkembang di Desa
Seketi dan meningkatkan taraf hidup
masyarakat di Desa Seketi.
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Pelaksaan kemitraan di Desa Seketi
dalam bentuk kemitraan ini berjalan
lancar. Masyarakat sangat antusias
dalam menerima ilmu baru. Melalui
program kemitraan ini sangat diharapkan
produk-produk susu masyarakat Desa
Seketi
Kecamatan
Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih
dikenal masyarakat luas.
SIMPULAN
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian
Masyarakat di Desa Seketi Kecamatan
Balongbendo Sidoarjo melalui dua
metode yaitu metode penyuluhan dan
metode praktek. Harapan yang diperoleh
oleh
Desa
Seketi
Kecamatan
Balongbendo
Sidoarjo
terkait
Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian yang
telah dilaksanakan:
1. Pemahaman mengenai diversifikasi
produk
2. Pemahaman mengenai bauran
pemasaran
3. Pemahaman mengenai pemasaran
online
4. Memiliki
ketrampilan
dalam
pembuatan web penjualan online
5. Memiliki
ketrampilan
dalam
pemanfaatan akun penjualan online
UCAPAN TERIMA KASIH
Kami ucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi
Surabaya
yang
telah
ikut
mensukseskan kegiatan ini.
2. Bapak Kepala Desa yang ikut serta
melancarkan kegiatan pengabdian
3. Masyarakat Desa Seketi Kecamatan
Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
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Artikel Ilmiah Hasil Pengabdian pada Masyarakat

PEMANFAATAN PENCATATAN AKUNTANSI DALAM UPAYA
PENINGKATAN HASIL PENJUALAN PRODUK OLAHAN SUSU DI DESA
SEKETI, KECAMATAN BALONGBENDO KAPUPATEN SIDOARJO
Taudlikhul Afkar1, Martha Suhardiyah2, Siti Istikhoroh3, Aristha Purwanthari Sawitri4,
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Martha_suhardiyah@yahoo.com

ABSTRAK
Penduduk Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu
desa penghasil susu sapi, akan tetapi tidak diimbangi dengan pencatatan akuntansi yang dilakukan
secara baik dan benar, sehingga mitra tidak dapat mengetahui pasti jumlah penghasilan yang
diterima setiap bulannya. Berdasarkan permasalahan ini, maka Tim Pengabdian Universitas PGRI
Adi Buana Surabaya, menawarkan solusi untuk memberikan pelatihan mengenai pencatatan
akuntansi. Dengan pelatihan yang diberikan, mitra telah dapat menyusun pencatatan akuntansi
secara sederhana, sehingga dapat membantu mitra untuk mengetahui pengembangan usahanya
serta mengetahui peningkatan penjualan susu sapi perah.
Kata kunci: pencatatatan akuntansi, laporan keuangan, penjualan

ABSTRACT
The villagers Seketi sub-district of Sidoarjo Regency, Balongbendi is one of the cow's milk
producing villages, but not offset by the recording of accounting that is done properly, so that
partners can not know for sure the number of income received each month. Based on this issue,
then the team Devotion University PGRI Adi Buana Surabaya, offers solutions to provide training
regarding the recording of accounting. With the training provided, the expected partners can find
out its business development and assist in the increased sales of dairy milk.
Keyword: the recording of accounting, financial statements, sales

PENDAHULUAN
Desa
Seketi
Kecamatan
Balongbendo
Kabupaten
Sidoarjo
merupakan salah satu desa yang
sebagian besar masyarakatnya bermata
pencaharian sebagai peternak sapi
perah. Produk susu yang dihasilkan oleh
peternak sapi perah diolah menjadi susu
dengan beraneka rasa. Produk susu
beraneka rasa ini dipasarkan di wilayah
sekitar Sidoarjo dan sekitarnya.
Berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan oleh tim pengabdian,
ditemukan bahwa sebagian besar pelaku
usaha khususnya pengusaha susu sapi
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yang ada di Desa Seketi Kecamatan
Balongbendo Kabupaten Sidoarjo belum
melakukan
pencatatan
akuntansi
terhadap kegiatan usahanya. Hal ini
disebabkan
karena
mitra
tidak
memahami pencatatan akuntansi dan
jika dilakukan pencatatan akuntansi
hanya akan menambah pekerjaan bagi
mitra serta mitra beraanggapan bahwa
usaha yang dimiliki hanya skala kecil
sehingga tidak memerlukan pencatatan
akuntansi yang rumit.
Dari hasil wawancara juga
ditemukan
bahwa,
mitra
tidak
mengetahui jumlah pendapatan yang
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diterima setiap bulannya, sehingga mitra
tidak dapat mengetahui perkembangan
dari usaha susu sapinya, sedangkan
penjualan produk susu sapi setiap bulan
selalu mengalami kenaikan, hal ini
ditunjukkan dengan semakin banyaknya
permintaan terhadap produk susu sapi
perah.
Dari permasalahan yang dihadapi
oleh mitra, maka tim memberikan solusi
kepada pelaku bisnis untuk memberikan
pelatihan dan pendampingan mengenai
pencatatan akuntansi yang sederhana
yang nantinya mitra dapat mengetahui
penghasilan yang diterima setiap
periodenya, mengetahui bagaimana
perkembangan usaha mitra dan akan
mempermmudah
mitra
untuk
mengajukan pinjaman ke perbankan
untuk pinjaman modal.

Metode yang digunakan dalam
kegiatan pengabdian ini adalah dengan
memberikan ceramah, tutorial dan
diskusi. mengenai pencatatan akuntansi
yang diikuti oleh pelaku bisnis baik usaha
kecil maupun menengah yang ada di
Desa Seketi serta masyarakat yang ingin
menjadi wirausaha.
Dalam kegiatan ini Mitra diberikan
pemaparan mengenai tujuan dari
pencatatan akuntansi dan manfaat yang
diperoleh dengan melakukan pencatatan
akuntansi. Tim memberikan pemaparan
mengenai materi pencatatan akuntansi,
selanjutnya mitra diminta untuk
menyusun pencatatan akuntansi secara
sederhana dan hasil pencatatan yang
telah dilakukan selanjutnya di diskusikan
dengan tim.

METODE

Gambar 1.
Penjelasakan Materi Kepada Mitra
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Gambar 2.
Sesi Tanya Jawab Dengan Mitra
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Sumber : Astuti (2015)

HASIL
Kegiatan pengabdian ini direspon
baik oleh mitra, hal ini ditunjukkan dari
banyaknya jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan pengabdian ini serta
banyaknya mitra yang mengajukan
pertanyaan kepada tim, sehingga diskusi
dapat berjalan.
Mitra yang mengikuti kegiatan ini
yaitu mitra yang menjalankan usaha
yang produk olahan susu sapi, karena
sebagian besar masyarakat Desa Seketi
Kecamatan Balongbendo Kabupaten
Sidoarjo bermata pencaharian sebagai
peternak sapi perah.
Materi pertama yang disampaikan
oleh tim pengabdian yaitu mengenai
fungsi pencatatan akuntansi. Tim
memberikan penjelasan mengenai
manfaat yang akan diterima oleh mitra
apabila mitra melakukan pencatatan
akuntansi untuk kegiatan usaha. Materi
yang disampaikan berikutnya yaitu siklus
dari akuntansi. Tahapan dalam siklus
akuntansi, sebagai berikut:
Gambar 1. Siklus Akuntansi
Dokumen/bukti
transaksi
Jurnal
Buku Besar dan Buku tambahan

1. Laporan Laba
Rugi
2. Laporan
Perubahan Modal
3. Laporan Posisi
jeuangan
(Neraca)
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas
Laporan
Keuangan

Neraca Saldo
Ayat Jurnal
Penyesuaian
Laporan
Keuangan
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Tahapan pencatatan akuntansi
meliputi (Kieso, 2010) :
1. Pelaku usaha melakukan transaksitransaksi keuangan terkait dengan
usahanya
2. Berdasarkan transaksi tersebut,
pelaku usaha membuat bukti
transaksi seperti :
a. bukti penerimaan uang dari
pelanggan
b. bukti pengeluaran uang untuk
pembayaran kepada
suplier,
pembayaran ongkos ( biaya
opersional usaha, utang, dsb)
3. Pencatatan bukti-bukti transaksi ke
dalam buku harian (jurnal). Fungsi
jurnal
adalah
untuk
mengelompokkan
transaksitransaksi yang terjadi sesuai urutan
tanggal terjadinya.
4. Pemindahbukuan (posting) dari
buku harian (jurnal) ke buku besar
sesuai dengan perkiraan, pada akhir
periode
dihitung sisa masingmasing buku besar. Untuk buku
besar yang memerlukan rincian
lebih
lanjut dibuatlah buku
tambahan yang berfugsi sebagai
nformasi tambahan dari buku besar.
Misal buku tambahan Utang, buku
tambahan piutang,
5. Dari buku besar dibuatlah neraca
saldo untuk bahan pembuatan
laporan keuangan
6. Sebelum dibuat laporan keuangan
maka agar posisi keuangan pada
saat dilaporkan sesuai dengan
posisi sebenarnya dibuatlah ayat.
jurnal penyesuaian untuk akun :
Aktiva, Utang, Pendapatan dan
Beban, kemudian dihitung saaldo
masing-masing akun
sebagai
bahan
pembuatan
laporan
keuangan
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7. Akun-Akun dalam daftar neraca
saldo
setelah
disesuaikan
dikelompokan dalam kelompok:
a. Neraca terdiri dari : harta, Utang
dan Modal.
b. Laporan Laba Rugi terdiri dari
Pendapatan dan beban

memisahkan pencatatan untuk keperluan
pribadi dengan keperluan usahanya
sehingga mitra tidak dapat megetahui secara
pasti jumlah pendapatan yang diperoleh.
Dengan
melakukan
pencatatan
keuangan, mitra dapat mengetahui
keuntungan yang diperoleh dalam penjualan
susu sapi, selain itu mitra dapat melakukan
pengendalian terhadap kas yang masuk, kas
yang diperoleh ini nantinya dapat digunakan
mitra dalam perencanaan usahanya di masa
mendatang.
Mitra telah memiliki pencatatan untuk
kas masuk yang berasal dari pendapatan
atas penjualan dari olahan susu serta
memiliki pencatatan kas keluar untuk
mencatat semua pengeluaran yang
dilakukan secara tunai. Dari pencatatan kas
yang dilakukan, dapat membantu nasabah
untuk mengetahui ketersediaan uang tunai
(cash on hand) yang dimiliki oleh pemilik
usaha.

Gambar 2.
Bukti Penerimaan Uang (Kwitansi)
KWITANSI
No. : 001/V/2018
Sudah Terima Dari : Lina
Terbilang
: Dua ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Pembelian Susu Sapi
Rp 200.000Sidoarjo, 05 Mei 2018
Jonatan

Tabel 1. Jurnal
Materi terakhir yang disampaikan yaitu
mengenai komponen yang terdapat di dalam
laporan keuangan serta manfaat yang
diperoleh dari laporan keuangan (Laporan
Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi).
Tim juga memberikan contoh beberapa
dokumen yang berakitan dengan usaha
mitra, sehingga akan membantu miutra
untuk lebih memahami mengenai materi
yang disampaikan oleh tim.
Hasil dari kegiatan ini, mitra telah
mampu menyusun pencatatan akuntansi
secara sederhana. Mitra telah mampu
menyusun laporan posisi keuangan dan
laporan laba rugi dan mitra telah dapat
mengklasifikasikan antara Aset (Harta) yang
dimiliki oleh mitra, Liabilitas (Kewajiban)
yaitu pinjaman yang dimiliki serta Ekuitas
yaitu modal mitra yang terdapat dalam
Laporan Posisi Keuangan dan menghitung
laba setiap periode.
Hasil yang diperoleh selanjutnya, mitra
telah memisahkan pencatatan untuk
keperluan pribadi dengan keperluan
usahanya, dimana sebelumnya mitra tidak
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Tgl

Keterangan

Debet

Saldo

Kredit

Tabel 2. Buku Besar
Nama Akun Kasno akun: 1001
Tgl

Uang Masuk
Ket
Jumlah

Uang Keluar
Ket
Jumlah

Saldo

Tabel 3. Buku Tambahan Utang
Nama Akun : Andreas
Tgl

Keterangan

Debet

Kredit

Saldo

Tabel 4. Jurnal Penyesuian
hal :
Tgl

Keterangan

Debet

Kredit

Saldo

1017

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Tabel 5. Laporan Posisi Keuangan
AKTIVA ::
Kas
Perlengkapan

Total Aktiva

xxxx
xxxx

xxxx

PASIVA :
Kewajiban :
Hutang Bank

xxxx

Ekuitas
Modal Usaha

xxxx

Total Pasiva

xxxx

Tabel 5. Laporan Laba Rugi
PENDAPATAN ::
Penjualan
xxxx
Total Pendapatan

xxxx

BEBAN :
Beban Sewa
Beban Gaji
Total Beban

xxxx

xxxx
xxxx

Laba/Rugi Usaha

xxxx

SIMPULAN
Berdasarkan pada permasalahan
yang dihadapi oleh mitra dapat
disimpulkan bahwa mitra belum
melakukan pencatatan akuntansi dengan
baik, dengan adanya pelatihan yang
diberikan kepada mitra oleh tim
pengabdian saat ini mitra telah dapat
menyusun pencatatan akuntansi secara
sederhana yang sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam Standar
Akuntansi Keuangan.
UCAPAN TERIMA KASIH

Adi Buana Surabaya, yang telah
memberikan dana kepada tim , sehingga
kami dapat melaksanakan kegiatan
pengabdian di Desa Seketi Kecamatan
Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
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Artikel Ilmiah (Hasil Pengabdian)

OPTIMALISASI DESAIN KEMASAN PRODUK OLAHAN HASIL
PETERNAKAN DI DESA SEKETI KECAMATAN BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO
Moh Afizal Miradji 1Fauziyah2Yuni Sukandani 3 Teguh Purwanto4 Rina Fariana5
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
afrizal@unipasby.ac.id
ABSTRAK
Tim Dosen Akuntansi Universitas PGRI adi Buana Surabaya melaksanakan pengabdian
masyarakat di Desa Suketi Kecamatan balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Program ini bertujuan
untuk pembuatan desain kemasan sebagai peningkatan harga jual susu yang merupakan hasil
produksi peternakan sapi perah. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara pemberian
penyuluhan kepada ibu-ibu dan peternak sapi perah di Desa Suketi. Tim dosen akuntansi dalam
pengabdian masyarakat dibantu oleh mahasiswa yang bertugas sebagai fasilitator. Program
penyuluhan dilaksanakan dengan antusias oleh peserta. Selama pelaksanaan program peserta
aktif dalam bertanya mengenai desain kemasan yang sesuai untuk menambah nilai jual.Kegiatan
tersebut berupa penyuluhan tentang membuat desain kemasan yang menarik , peserta lebih
semangat untuk melakukan penjualan sendiri dengan menggunakan kemasan yang telah di
desain.
Kata kunci: Desain, Kemasan dan Hasil Peternakan

ABSTRACT
The Accounting Lecturer Team of PGRI Adi Buana Surabaya University carried out a community
service at Suketi village in Balongbendo sub-district, part of Sidoarjo District. This program aims to
make packaging design as an increase in the selling price of milk which is the result of the
production of dairy farms. The community service is carried out by providing counseling to mothers
and dairy farmers in Suketi Village. The lecturer team in the community service assisted by
students who served as facilitators. The counseling program was carried out enthusiastically by the
participants. During the implementation of program, participants were very active in asking about
packaging design that was suitable to increase the sales value. After understanding the importance
of attractive packaging design, participants were more enthusiastic about making their own sales
using packages that has been designed
.
Keyword:Design, packaging, farm production

PENDAHULUAN
Peternakan merupakan salah satu
usaha untuk menciptakan lapangan
kerja, sehingga dari hasil peternakan
tersebut
dapat
meningkatkan

Subtema: Industrialisasi Ekonomi

pendapatan dan kesejahteraan rumah
tangga. Salah satu peternakan yang
sukses di Desa Suketi Kecamatan
Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yaitu
peternakan sapi perah. Peternakan sapi
perah ini merupakan usaha keluarga
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skala kecil dan dikelola secara
tradisional.
Meskipun
pengelolaan
secara sederhana, kemampuan peternak
Desa Suketi dikatakan cukup karena
peternak sudah mengerti tata cara
beternak dengan baik.
Berdasarkan data BPS per 2017,
populasi sapi perah di Indonesia
sebanyak 544.791 ekor dengan produksi
920,1 ribu ton susu segar. Jumlah
produksi ini hanya mampu memenuhi
20% dari total kebutuhan susu nasional
yang mencapai 4.448 juta ton [1]. Dari
data tersebut dapat dilihat bahwa usaha
peternakan sapi perah masih sangat
menjanjikan untuk jangka panjang. Hal
ini juga didukung dengan himbauan dari
pemerintah mengenai pola hidup sehat
dengan mengkonsumsi susu sapi perah.
Sapi perah merupakan jenis sapi
peternak yang produk utamanya adalah
susu, namun sapi perah jenis FH (Fries
Holland) yang paling diminati dikalangan
peternak sapi di Indonesia. Sapi jenis ini
menghasilkan susu sebanyak ±10
liter/hari dengan pemerahan sebanyak
dua kali dalam sehari atau mampu
menghasilkan produk susu sebanyak
4.500 − 5.500 liter dalam satu masa
laktrasi (305 hari) [2].
Usaha peternakan sapi perah
dapat dikategorikan sebagai usaha
beresiko tinggi karena sifat dari susu
yang tidak tahan lama dan memerlukan
peralatan berteknologi namun usaha ini
masih mempunyai margin yang cukup
tinggi dalam bidang pemasaran [2]. Di
Desa Seketi terdapat 3 peternak sapi
perah dengan banyaknya sapi 18 ekor.
Sebagian besar susu yang dihasilkan
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tidak langsung dijual kepada konsumen
namun ada pengepul atau pengusaha
susu yang mengambilnya. Produksi susu
yang dijual ke pengusaha susu dengan
harga Rp 5.000,00 per liter sedangkan
pengusaha susu tersebut menjual
kembali susu ke konsumen sebesar Rp
10.000,00.
Harga jual yang rendah bagi
peternak sapi perah mengakibatkan
keuntungan yang rendah bahkan hanya
cukup untuk mengembalikan modal.
Pencapaian keuntungan yang maksimal
dalam berternak sapi perah merupakan
tujuan terpenting, oleh karena itu
peternak sapi perah harus dapat
mengambil keputusan produksi yang
terbaik agar usahanya dapat mencapai
keuntungan yang maksimal. Salah
satunya perbaikan dalam usaha
pengolahan, pengemasan dan desain
hasil produk.
Susu memiliki sifat tidak tahan
lama sehingga produk susu harus cepat
dan tepat dalam pengolahannya.
Pengolahan susu pasca
panen
merupakan
hal
penting
dalam
memaksimalkan keuntungan. Salah satu
alternatif pengolahan susu yaitu
pasteurisasi. Susu pasteurisasi dapat
menambah harga jual susu dibandingkan
dengan penjualan susu mentah.
Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh
bakteri pathogen yang berbahaya karena
bakteri ini dapat menimbulkan penyakit
pada manusia. Manfaat lain dari
pasteurisasi yaitu memperpanjang daya
simpan produk, menciptakan citarasa
produk lebih baik, dan mengaktifkan
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enzim fosfatase dan katalase sehingga
susu tidak mudah rusak [3].
Pengemasan hasil produk yang
tepat merupakan salah satu faktor yang
menambah nilai jual dari susu. Kemasan
merupakan wadah dengan kemampuan
untuk memproteksi sebuah produk. Para
ahli mengaku kemasan merupakan
aspek dari promosi sehingga dengan
desain kemasan yang menarik dan
komunikatif
dapat
meningkatkan
penjualan [4].
Kunci utama membuat desain
kemasan yang baik yaitu kemasan
tersebut harus sederhana, fungsional
dan menciptakan respons emosional
positif [5]. Kemasan harus menarik
perhatian secara visual, emosional dan
rasional. Berdasarkan hasil penelitian,
dari hasil kegiatan pengindraan manusia,
80% merupakan penginderaan melalui
penglihatan sehingga dengan mendesain
kemasan yang bagus dan menarik dapat
memberikan sebuah nilai tambah
terhadap produk yang dikemas [6].
Dengan demikian peternak sapi perah
dapat meningkatkan harga jual susu dari
harga yang diberikan pengusaha susu
sebelumnya atau dapat menjual
langsung ke konsumennya.
Pentingnya desain kemasan
produk susu pasteurisasi dalam
meningkatkan nilai jual susu yang ada Di
Desa Seketi sehingga program studi
akuntansi membuat Pengabdian Kepada
Masyarakat dengan Tema “Optimalisasi
Design Kemasan Produk Olahan Hasil
Peternakan Di Desa Seketi”
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MetodeKegiatan
tersebut
berupa
penyuluhan tentang membuat desain
kemasan yang menarik
Kelompok masyarakat sasaran
adalah Ibu-Ibu PKK dan peternak sapi
perah Di Desa Suketi Kabupaten
Sidoarjo. Pemilihan kelompok tersebut
didasarkan pada pertimbangan masih
rendahnya harga jual susu oleh peternak
sapi perah. Metode kegiatan yng
dilakukan
penyuluhan
tentang
Optimalisasi Design Kemasan Susu dan
pelatihan berupa demonstrasi langsung
pembuatan desain kemasan susu.
Pelatihan kepada masyarakat dipandu
oleh narasumber (tenaga ahli) dan
seperangkat alat bantu untuk melakukan
praktek secara langsung. Pengabdian
masyarakat ini juga dibantu oleh
mahasiswa dengan pendanaan diperoleh
dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakan Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya.
HASIL
Hasil
kegiatan
pengabdian
masyarakat yang telah dilaksanakan
sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Kegiatan tersebut berupa
penyuluhan tentang membuat desain
kemasan yang menarik. Dengan melihat
potensi hasil ternak sapi perah yang
terdapat di Desa Suketi Kecamatan
Balongbendo Kabupaten Sidoarjo maka
penting memberikan gambaran akan
kemasan yang menarik untuk menambah
nilai jual.
Program dilaksanakan dengan
antusias
oleh
peserta.
Selama
pelaksanaan program peserta aktif
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dalam bertanya mengenai desain
kemasan yang sesuai untuk menambah
nilai jual. Setelah memahami pentingnya
desain kemasan yang menarik, peserta
lebih semangat untuk melakukan
penjualan sendiri dengan menggunakan
kemasan yang telah di desain. Tujuan
program ini telah disampaikan dengan
baik oleh tim dan dibantu oleh
mahasiswa sebagai fasilitator.

UCAPAN TERIMAKASIH

SIMPULAN

Antara Kemasan dengan Minat
Membeli Produk Minuman Sari Apel
PT. Kusuma Agrowisata Batu –
Malang”. Skripsi. Malang: Fakultas
psikologi, Universitas Islam Negeri
Malang.
[3] Boyd, Walker dan Larreche. 2000.
Manajemen Pemasaran, Edisi Kedua.
Jakarta : Erlangga

Program Pengabdian Masyarakat
Prodi Akuntansi Universitas PGRI Adi
Buana dilakukan Di Desa Suketi
Kecamatan Balongbendo Kabupaten
Sidoarjo. Program ini telah dilaksanakan
dengan baik oleh Tim Dosen Akuntansi
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
yang dibantu oleh mahasiswa. Hasil
program pengabdian kepada masyarakat
membawa dampak positif bagi Ibu-Ibu
dan peternak sapi perah yang ada di
Desa Suketi Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo karena dengan
adanya penyuluhan desain kemasan
pada susu pasteurisasi dapat menambah
nilai jual dari produk susu yang telah
dihasilkan.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan
dalam nilai kesederhanaan, nilai keberanian, dan nilai keadilan terhadap penerapan prinsip
sistem keuangan syariah. Teknik sampling yang digunakan adalah proportional random
sampling dengan jumlah responden 75 dengan perhitungan perbandingan jumlah kantor
dengan jumlah sumber daya insani (SDI) bank syariah di Jawa Timur. Analisis
menggunakan regresi linier ganda dengan tujuan untuk menguji tiga prediktor yaitu nilai
kesederhanaan, nilai keberanian, dan nilai keadilan. Hasil penelitian secara parsial maupun
secara simultan menunjukkan bahwa kesederhanaan, keberanian, dan keadilanefektif
dalam penerapan prinsip sistem keuangan syariah. Secara statistik koefisien regresi untuk
nilai keberanian (X2) sebesar 3.950, sedangkan koefisien regresi untuk nilai keadilan (X3)
sebesar 28.525, keduanya memiliki nilai positif artinya dengan menerapkan keberanian dan
keadilan maka penerapan prinsip sistem keuangan syariah lebih mudah. Namun
sebaliknya nilai koefisien regresi untuk nilai kesederhanaan (X1) sebesar -2.235, artinya
dengan kesederhanaan masih terdapat peluang untuk terbawa dalam pengaruh lingkungan
yang tidak baik seperti yang dijelaskan dalam teori GONE, teori means and scheme, dan
teori solidaritas sosial sehingga penerapan prinsip sistem keuangan syariah mengalami
penurunan apabila tidak ada keteguhan hati.
Kata Kunci : anti korupsi, sistem keuangan syariah, kesederhanaan, keberanian,
keadilan
ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the anti-corruption values applied in the
values of simplicity, value of bravery, and value of fairness towards the application of the
principles of the Islamic financial system. The sampling technique used was proportional
random sampling with the number of respondents 75 with the calculation of the comparison
of the number of offices with the number of Islamic human resources (SDI) in East Java.
The analysis uses multiple linear regression with the aim to test three predictors, namely
the value of simplicity, the value of bravery, and the value of fairness. The results of the
research partially or simultaneously show that simplicity, bravery, and fairness are effective
in applying the principles of the Islamic financial system. Statistically the regression
coefficient of bravery (X2) is 3,950, while the regression coefficient of fairness (X3) is
28,525, both of which have positive values means that by applying bravery and fairness
the application of the principles of the Islamic financial system is easier. However, the
regression coefficient of simplicity (X1) is -2,235, meaning that with simplicity there are still
opportunities to be carried away in environmental influences that are bad as described in
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GONE theory, means and scheme theory, and social solidarity theory so that the
application of the principles of Islamic financial systems decrease if there is no strong
heart.
Keywords: anti corruption, islamic financial system, simplicity, bravery, and fairness
PENDAHULUAN
Penerapan
prinsip
sistem
keuangan syariah di lembaga keuangan
syariah merupakan hal yang sangat
penting dan diperlukan sebagai bentuk
wujud nyata perannya dalam sistem
keuangan yang ada di Indonesia salah
satunya dengan sistem bagi hasil
maupun
risiko
[1]
dengan
memperhatikan akad bagi hasil [2].
Penerapan prinsip sistem keuangan
syariah ini menjadi sangat penting
dengan adanya nilai-nilai anti korupsi
yang menjadi salah satu acuannya.
Penelitian sebelumnya menjelaskan
bahwa nilai-nilai anti korupsi yang dilihat
dari
kejujuran,
kepedulian,
dan
kemandirian mempengaruhi penerapan
prinsip sistem keuangan syariah secara
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
dengan kejujuran, kepedulian, dan
kemandirian seseorang mampu menjaga
penerapan prinsip sistem keuangan
syariah dimana tidak diperbolehkan
mengambil riba, dalam melakukan
transaksi mengutamakan pembagian
risiko, uang tidak dijadikan sebagai
ekuitas yang potensial, kegiatan yang
bersifat spekulasi tidak diperbolehkan
karena
mengandung
maysir,
mengutamakan kesucian kontrak (akad),
dan prinsip yang terakhir adalah
menjalankan bisnis yang berbasis
syariah[3].
Prinsip sistem keuangan syariah
yang diterapkan oleh lembaga keuangan
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syariah pada umumnya berdasarkan
pada Al-Qur’an dan Hadits sebagai
pedoman yang utama, sedangkan
pelaksanaan transaksi keuangan yang
masih belum jelas secara eksplisit dalam
pedoman tersebut dijelaskan dengan
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia yang mengatur
mengenai transaksi-transaksi secara
syariah. Prinsip sistem keuangan syariah
ini sebenarnya tidak terlepas dari yang
tercantum dalam Al-Baqarah 275 “....wa
ahallallahul bai’a wa harramar riba....”
dimana Allah SWT telah menghalalkan
transaksi jual-beli namun mengharamkan
riba. Seperti dalam kegiatan usaha bank
syariah dalam menyalurkan pembiayaan
baik investasi, modal kerja, maupun
konsumsi[4] selain itu juga untuk
pembiayaan-pembiayaan
untuk
kebajikan seperti qardhul hasan maupun
jenis investasi [5] maupun untuk usah
kecil dan menengah [6].
Nilai-nilai anti korupsi merupakan
salah satu perwujudan dari pembentukan
karakter
seseorang
untuk
lebih
mengutamakan yang baik dan benar
dibandingkan yang salah dan tidak
diperbolehkan.
Penelitian
yang
diseminarkan[7]juga
menunjukkan
bahwa dalam menerapkan prinsip sistem
keuangan syariah tidak terlepas dari
kedisiplinan, tanggungjawab, dan kerja
keras.
Hasil
penelitian
tersebut
menunjukkan bahwa dengan disiplin
dalam
melaksanakan
tugas,
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bertanggungjawab dalam menjalankan
tugas mampu membentuk karakter yang
baik, serta kerja keras mampu
menunjukkan adanya niat dan keinginan
yang kuat untuk memperbaiki perilaku
yang lebih baik.
Perilaku korup maupun perilaku
curang merupakan hal yang sudah tidak
asing lagi akhir-akhir ini, dimana
terjadinya perilaku tersebut tidak terlepas
dari sifat dasar manusia yang serakah
terkadang membenarkan apa yang salah
dan menyalahkan yang benar. Perilaku
seseorang untuk berbuat curang
sebenarnya dapat dicegah dengan
adanya sistem yang baik dan
dilaksanakan secara sadar serta
konsekuen, seperti yang dijelaskan[8]
bahwa pengendalian detektif dan
pengendalian represif memiiki pengaruh
signifikan terhadap pencegahan perilaku
curang dalam akuntansi, namun dalam
penelitian tersebut pengendalian yang
sifatnya
preventif
tidak
mampu
mencegah
terjadinya
kecurangan.
Artinya dengan adanya rambu-rambu
seperti otoritas dan SOP masih belum
mampu menangani kecurangan, dapat
ditangani ketika harus dilakukan
penyelidikan dan tindakan hukuman
setelah terjadinya kecurangan tersebut.
Demikian juga diperlukan desain
akuntansi anti korupsi yang sesuai
dengan jenis lembaganya [9].
Lembaga
keuangan
syariah
seperti perbankan syariah yang
notabene
menggunakan
landasan
syariah sebagai dasar untuk melakukan
transaksi tidak menutup kemungkinan
terjadinya kecurangan, namun diperlukan
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kajian lembih mendalam, karena perilaku
curang terjadi karena adnaya tekanan,
peluang serta tindakan pembenaran atas
perilaku tersebut[10]. Seperti yang telah
dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.
17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi
Bagi Nasabah Mampu Yang MenundaNunda Pembayaran[11] ini menunjukkan
adanya wanprestasi yang dilakukan yang
pada
akhirnya
mengakibatkan
pembiayaan bermasalah. Sementara itu
pembiayaan yang bermasalah akan
menyebabkan
tingkat
keuntungan
lembaga keuangan terjadi perubahan
dengan kecenderungan menurun[12][13]
oleh karena itu diperlukan penerapan
sistem
keuangan
yang
mampu
memberikan keuntungan serta keadilan
bagi unsur-unsur yang ada dalam sistem
tersebut[14]agar daya tahan keuangan
terjaga dengan baik sesuai tingkat
kesehatan perbankan [15].
Penerapan
prinsip
sistem
keuangan syariah diperlukan komitmen
yang tinggi dari pelaku yang adadalam
sistem tersebut, salah satu prinsip sistem
keuangan syariah selain tidak boleh
melakukan tindakan riba adalah adanya
pembagian risiko kerugian dan bagi
hasil[3] sesuai dengan kesepakatan yang
meimiliki arti adanya keadilan dalam
prinsip tersebut seperti yang dijelaskan
oleh[14] bahwa adanya keadilan akan
meberikan manfaat untuk kemaslahatan
misalnya
dengan
sistem
akad
pembiayaan
Al
qardhul
hasan.
Permasalahan yang muncul adalah
ketika suatu lembaga keuangan syariah
maupun
lembaga
keuangan
konvensional
melakukan
transaksi
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keuangan yang dala perlakuannya hanya
sepihak atau seakan memaksa
seseorang untuk mengikuti sistem yang
telah ditetapkan sehingga tidak ada
peluang untuk melakukan negosiasi atau
kesepakatan. Oleh karena itu munculah
pertanyaan apakah nilai keadilan akan
berpengaruh terhadap penerapan prinsip
sistem keuangan syariah.
Kesulitan dalam memberantas
korupsi mungkin dapat dikaitkan dengan
Capture Theory oleh Amle O Kruger
yang menjelaska bahwa segala sesuatu
diatas kertas baik secara yuridis maupun
formal dianggap sah serta legal. Teori
tersebut sebenarnya menjelaskan bahwa
selama ada bukti transaksi yang telah
terdapat otorisasi maka hukumnya
adalah sah dan legal, namun kenyataan
tersebut terkadang menjadi salah ketika
pernyataan tersebut disalahgunakan
untuk melakukan tindakan curang seperti
membuat bukti yang tidak obyektif.
Selanjutnya dalam Teori Solidaritas
sosial[16] menjelaskan bahwa nilai-nilai
yang ada di masyarakat mampu
mengendalikan watak dan kepribadian
manusia, artinya kepribadian manusia
sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan
yang
ada.
Apabila
seseorangberada dalam lingkungan
masyarakat yang baik akan lebih
cenderung berperilaku baik, namun
sebaliknya apabila seseorang dalam
lingkungan yang tidak baik seperti
korupsi dan ditambah[17] lemahnya
keteguhan hati seseorang akan
mengakibatkan
terbawa
dalam
lingkungan yang tidak baik dan akan
berperilaku yang tidak baik pula.
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Capture Theory dan Teori
Solidaritas tersebut menunjukkan adanya
ketakutan
atau
ketidakberanian
seseorang dalam melihat perilaku salah
untuk menyatakan salah meskipun
sebenarnya sudah mengetahui bahwa
perilaku korup adalah sesuatu yang
salah. Perlu adanya keberanian untuk
menegaskan bahwa yang benar adalah
benar dan yang salah adalah salah
seperti dalam prisnsip sistem keuangan
syariah untuk tidak melakukan aktivitas
yang
bersifat
spekulatif
serta
menjalankan bisnis sesuai dengan
ketentuan syariah. Oleh karena itu timbul
pertanyaan apakan nilai keberanian
mampu
berpengaruh
terhadap
penerapan prinsip sistem keuangan
syariah? karena perilaku menjadi akar
permasalahan
dari
kecurangankecurangan yang terjadi[18].
Nilai-nilai anti korupsi memiliki
peran penting dalam usaha menegakkan
perilaku yang tidak menyalahi aturan,
seperti dalam[19] menunjukkan bahwa
kejujuran, kemandirian, dan kepedulian
mampu memberikan gambarang yang
jelas bahwa prinsip harus dipegang kuat
oleh masing-masing individu. Selain itu
adanya kedisiplinan, tanggungjawab, dan
kerja keras mampu membentuk karakter
yang kuat dalam anti korupsi[7]. Namun
dalam Teori Means and Scheme oleh
Robert Merton menyatakan bahwa
tekanan sosial pada seseorang akan
mengakibatkan perubahan perilaku yang
mengakibatkan pelanggaran normanorma sehingga seseorang akan
mencarai
cara
(means)
untuk
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membenarkan
perilakunya
yang
termasuk kategori korupsi.
Teori GONE[10] juga melihat
motivasi perilaku seseorang dalam
melakukan tindakan korupsi. Ada
berbagai macam alasan seperti gaya
hidup, kebutuhan, serakah, dan lainnya
yang
melatarbelakangi
seseorang
berperilaku curang. Teori GONE ini
terdiri dari Greeds (serakah), Opportunity
(peluang), Need (kebutuhan), dan
Exsposure (pengungkapan). Apapun
yang melatarbelakangi seseorang dalam
berperilaku curang maupun korupsi
adalah tidak benar karena tidak sesuai
dengan
maqasid
syariah
yang
seharusnya mampu menjaga harta yang
diperolehnya. Adanya keserakahan,
peluang, kebutuhan, dan pengungkapan
menjadikan
segala
sesuatunya
dibenarkan menurut pelaku. Nilai-nilai
kesederhanaan mungkin mampu untuk
menekan laju tindakan curangmeskipun
ada peluang serta kebutuhan yang
sangat signifikan.
Kesederhanaan dibangun dari diri
individu sendiri yang mengutamakan
perolehan harta dan pendistribusian
harta sesai dengan syariah. Artinya tidak
melihat harta adalah satu-satunya yang
mampu memenuhi kebutuhan serta
keserakahannya, namun kemampuan
menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga
akal, menjaga agama, dan menjaga
keturunan diperlukan untuk melihat
bahwa kebaikan itu harus dilihat dari
hasanah dunia dan akhirat. Prinsip
sistem keuangan syariah menenkankan
juga pada kesucian akad yang penuh
dengan saling percaya serta tidak
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menganggap harta atau uang sebagai
komoditas utama yang dapat digunakan
untuk
menambah
pundi-pundi
keuntungan semata, namun lebih pada
melihat harta sebagai amanah dalam
pengelolaannya.
Perilaku
yang
sederhana
seseorang
mencerminkan
kemampuannya dalam menjaga jiwa
dengan penerapan pada kemampuan
dalam menentukan prioritas kebutuhan
dengan kondisi yang ada saat sekarang.
Apabila kesederhanaan dipandang
sebagai sesuatu yang rendah maka yang
terjadi adalah pikiran yang negatif,
namun
sebaliknya
apabila
kesederhanaan dipandang sebagai hal
yang mampu membentuk karakter maka
akan lebih positif cara pandangnya. Oleh
karena itu munculah pertanyaan apakah
dengan nilai-nilai anti korupsi dilihat dari
nilai
kesederhanaan
berpengaruh
terhadap penerpan prinsip sistem
keuanga syariah? dimana dapat pula
terjadi moral hazard karena lemahnya
prinsip
seseorang
demi
untuk
mempertahankan
profesionalisme
profesinya[17]
Penelitian ini bertujuan untuk
melihat efektifitas penerapan prinsip
sistem keuangan syariah dari nilai-nilai
anti korupsi yang dilihat dari nilai
kesederhanaan, nilai keberanian, dan
nilai keadilan. Nilai kesederhanaandapat
dijadikan sebagai parameter untuk
mengatasi masalah sosial yang muncul
dari individu seperti sifat egois, iri, tamak,
dengki, serta sifat negatif lainnya. Nilai
keberanian dapat dilakukan dengan
berani mengakui kesalahan, berani
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membela kebenaran, dan berani
bertanggungjawab atas segala sesuatu
baik negatif maupun positif. Nilai
keadilan dapat diwujudkan dengan cara
tidak membeda-bedakan baik dalam hal
apapun, tegas dengan pendiriannya,
memberikan penghargaan dengan adil
atau menghargai sesama.
Prinsip sistem keuangan syariah
seperti larangan riba, membagi risiko dan
keuntungan, tidak memanfaatkan uang
sebagai modal yang potensial, tidak
melakukan kegiatan yang bersifat
spekulatif seperti judi dalam bisnis,
mejaga kesucian akad dalam kontrak
perjanjian, dan melakukan aktivitas
usaha berdasarkan syariah inilah yang
menjadi menarik untuk dilakukan
penelitian yang dihubungkan dengan
nilai-nilai anti korupsi, dimana sifat
seseorang tidak mudah untuk ditebak
dan dipahami karena memiliki sifat
masing-masing ada yang mampu
memiliki
kemampuan
menahahan
kesabarannya sehingga berperilaku adil,
sederhana, dan berani membela
kebenaran selain itu ada pula yang
bersifat sebaliknya dan mudah terbawa
dengan lingkungan. Penerapan prinsip
sistem keuangan syariah ini menjadi
tantangan dunia bisnis baik dalam
lembaga keuangan syariah maupun
bentk
bisnis
lainnya
yang
mengedepankan prinsip-prinsip syariah.
oleh karena itu menarik untuk dikaji lebih
lanjut mengenai nilai kesederhanaan,
nilai keberanian, dan nilai keadilan dalam
penerapan prinsip sistem keuangan
syariah.
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METODE
Rancangan Penelitian
Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan kuantitatif yang menekankan
pada perhitungan secara statistik. Data
yang digunakan adalah data primer
dengan teknik pengumpulan data
menggunakan angket. Data primer ini
dibutuhkan
responden
untuk
memberikan pernyataan yang tercantum
dalam angket dengan skala yang jelas.
Responden yang menjadi sasaran untuk
penelitian ini adalah sumber daya insani
bank umum syariah di Jawa Timur. Data
yang terkumpul akan dilakukan uji
validitas dan reliabilitas agar dapat
digunakan sebagai data yang baik. Alat
anailis yang digunakan menyesuaikan
kerangka konseptual dimana sebelunya
dilakukan pengujian persyaratan analisis
agar terpenuhi penggunaan alat anlisis
yang sesuai.
Populasi dan Sampel
Populasi Sumber Daya Insani
yang ada pada Bank Umum Syariah
sebanyak 52.155 orang dengan jaringan
kantor bank syariah di Jawa Timur
sebanyak 192 unit.Proportional Random
Samplingdigunakan sebagai teknik untuk
pengambilan sampel dengan cara
melakukan perbandingan jumlah Sumber
Daya Insani dengan jaringan kantor bank
umum syariah di Jawa Timur.
Pengambilan sampel responden dihitung
berdasarkan indikator yang digunakan
dengan cara 192/52.155 = 0.368%
selanjutnya jumlah proporsionalnya
0.368% x 52.155 = 192 orang. Proporsi
tersebut kemudian disesuaikan dengan
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jumlah kabupaten dan kota di Jawa
Timur sebanyak 38 sehingga diperoleh
192/38 = 5 kemudian dikalikan dengan
indikator yang digunakan dalam tiap-tiap
variabel sehingga diperoleh sebesar 5 x
15 = 75 orang responden.

kebenaran, menegakkan kebenaran, dan
berani mengakui kesalahan. Indikator
nilai keberanian membela kebenaran
(X2.1), berani mengakui kesalahan (X2.2),
teguh pendirian (X2.3). Nilai Keadilan
(X3) merupakan perilaku tidak membedabedakan kehidupan sehari-hari dengan
indikator perilaku tidak mebedakan (X3.1),
memberi penghargaan (X3.2), tegas
bersikap (X3.3)

Operasional Variabel
Variabel Bebas (X)
Nilai Kesederhanaan (X1) Nilai
Kesederhanaan merupakan nilai hidup
sederhana
untuk
menghindari
kesenjangan sosial dan sifat negatif
lainnya dengan berperilaku sesuai
kebutuhan, gaya hidup yang sederhana,
serta mampu menempatkan diri dengan
empati. Indikator nilai kesederhanaan
yaitu sesuai kebutuhan (X1.1), gaya hidup
sederhana (X1.2), empati (X1.3). Nilai
Keberanian (X2) nilai keberanian
merupakan kepercayaan terhadap diri
sendiri untuk berani mengatakan
X1.1
X1.2
X1.3

X1
X2.1

X3.1
X3.2
X3.3

H2
H3

Y
H4

Y4
Y5
Y6

X3

Gambar 1
Kerangka Konseptual

Teknik analisis Data
Uji Instrumen Penelitian
Uji Validitas digunakan untuk
mengukur tingkat korelasi keabsahan
indikator variabel instrument penelitian
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Y1
Y2
Y3

H1

X2

X1.3
X2.2

Variabel Terikat (Y)
Penerapan Sistem Keuangan
Syariah (Y) yaitu sistem yang digunakan
dengan berdasar pada prinsip Islami dan
juga dasar hukum Islam sebagai
pedomannya
dengan
indikator
Pelarangan Riba (Y.1), Pembagian Risiko
(Y.2),
Uang
tidak
dijadikan
komoditas(Y.3), Tidak ada kegiatan
spekulatif(Y.4), Kesucian kontrak(Y.5),
Aktivitas
berbasis
syariah(Y.6).

yang digunakan. Reliabilitas dilakukan
untuk memastikan konsistensi instrumen
penelitian yang digunakan dapat
dipahami oleh responden.
Uji Persyaratan Analisis
Uji Normalitas
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Uji Normalitas digunakan untuk
mengetahui sebaran data yang bersifat
normal.
Uji Linieritas
Uji linieritas digunakan untuk
mengetahui status linieritas pada setiap
variabel yang digunakan.
Uji Heterokedasitas
Uji heterokedasitas digunakan untuk
melihat homogenitas antar kelompok,
jika varian antar kelompok terjadi
heterogen maka analisis tidak boleh
dilakukan[20].
Uji Multikolinier
Uji multikolinier digunakan untuk
menentukan koefisien korelasi diantara
variabel bebas yang saling bebas.
Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah terjadinya
suatu data dipengaruhi data sebelumnya
karena itu model regresi harus terbebas
dari terjadinya autokorelasi. Apabila
terjadi autokorelasi maka varian sampel

tidak dapat menggambarkan varian
populasinya.
Analisis Data
Teknik
Analisis
data
menggunakan statistik Regresi Linier
Ganda dengan tiga prediktor. Persamaan
regresi tersebut adalah Y = a + bX1+
bX2+ bX3 + e
Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan
secara parsial dan secara simultan untuk
mengetahui pengaruh variabel bebas
(X1,2,3) terhadap variabel terikat (Y). Uji
secara parsial dapat dilakukan dengan
menghitung nilai t hitung dibandingkan
dengan t tabel. Sedangkan uji secara
simultan dapat dilakukan dengan
menghitung nilai F hitung dibandingkan
dengan F tabel. Taraf signifikansi yang
digunakan
sebesar
5%.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Tabel 1. Validitas dan Reliabilitas
Idikator
X1
X2
X3
Y

r hitung
semua indikator >
0.227
semua indikator >
0.227
semua indikator >
0.227
semua indikator >
0.227

r tabel

Validitas

Alpha

Reliabilitas

0.227

valid

0,778

Reliabel

0.227

valid

0,764

Reliabel

0.227

valid

0,863

Reliabel

0.227

valid

0,925

Reliabel

Sumber : diolah
Hasil uji validitas menunjukkan
bahwa semua indikator dinyatakan valid
karena rhitung> rtabel sehingga secara
keseluruhan indikator dari variabel nilai
kesederhanaan (X1), nilai keberanian
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(X2), dan nilai keadilan (X3)yang
digunakan seluruhnya valid. Selanjutnya
nilai alpha X10,778> 0,6 ; X20,764> 0,6;
X3 0,863> 0,6; dan Y 0,925 > 0,6
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sehingga instrumen yang digunakan

reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Persayaratan Analisis
X2*Y
X3*Y
Variabel Normalitas Autokorelasi
0,075
0,901
X1
0,600
Nilai Durbin
0,078
0,069
X2
0,467
Watson
Nilai VIF
X3
0,227
1,801
Multokolinier
49,243
55.871
7.345
Y
0,324
Sumber : diolah
Uji
Linieritas
Heterokedasitas

X1*Y
0,097
0,231

Tabel 2 menunjukkan hasil uji
persyaratan analisis yang dimulai dari
normalitas menunjukkan bahwa tingkat
signifikansi variabel X1 sebesar 0,600 >
0,05; X2 sebesar 0,467 > 0,05; X3 0,227
sebesar > 0,05; dan Y sebesar 0,324 >
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
data yang digunakan berdistribusi
normal.
Hasil uji linieritas variabel X1
terhadap Y pada taraf signifikanisi 0,097
> 0,05 , X2 terhadap Y pada taraf
signifikanisi 0,075 > 0,05, X3 terhadap Y
pada taraf signifikanisi 0,901> 0,05
sehingga data yang digunakan dalam
penelitian ini bersifat linier.
Hasil uji heterokedasitas
X1
terhadap Y pada taraf signifikanisi 0,231
> 0,05 , X2 terhadap Y pada taraf

signifikanisi 0,078 > 0,05, X3 terhadap Y
pada taraf signifikanisi 0,069 > 0,05
sehingga dalam perhitungan ini data
yang
dikumpulkan
tidak
terjadi
heterokedasitas atau memiliki kesamaan
varian sehingga homogen.
Hasil uji multikolinier menunjukkan
X149,243 > 1; X255.871 > 1; dan X3
7.345 > 1 dapat dikatakan bahwa tiap
variabel dalam penelitian ini tidak terjadi
multikolinier atau antara variabel satu
dengan yang lainnya tidak saling terkait.
Nilai Durbin Watson menunjukkan
hasil uji Autokorelasi yaitu sebesar 1.801
sehingga dapat dikatakan tidak terjadi
autokorelasi antar variabel yang
digunakan dalam penelitian ini artinya
varian
sampel
penelitian
dapat
menggabarkan varian dalam populasi.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Parsial dan Simultan
Variabel
ttabel
thitung
signifikansi Ftabel
Fhitung
signifikansi
X1
1.980
-2.235
0,029
2,740 2730.138
0,000
X2
1.980
3.950
0,000
X3
1.980
28.525
0,000
e
0,451
Konstanta 1.148
R
0,996
R Square
0,991
Sumber : diolah
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Berdasarkan tabel 3 Persamaan
regresi diperoleh Y = 1.148 – 2.235 X1 +
3.950 X2 + 28.525X3 + 0,451. Pada
variabel
nilai
kesederhanaan
(X1)diperoleh Nilai thitung-2.235> ttabel1.980
dengan tingkat signifikansi 0.029 < 0.05
artinya nilai kesederhanaan berpengaruh
signifikan terhadap penerapan prinsip
sistem keuangan syariah. Pada variabel
nilai keberanian (X2) diperoleh thitung
Nilai thitung3.950> ttabel1.980 dengan
tingkat signifikansi 0.000 < 0.05 artinya
nilai keberanian berpengaruh signifikan
terhadap penerapan prinsip sistem
keuangan syariah. Pada variabel nilai
keadilan (X3) diperoleh thitung Nilai
thitung28.525> ttabel1.980 dengan tingkat
signifikansi 0.000 < 0.05 artinya nilai
keadilan berpengaruh signifikan terhadap
penerapan prinsip sistem keuangan
syariah. sedangkan secara simultan
diperoleh nilai F hitung2730.138> F
tabel2,740 dengan tingkat signifikansi
0.000 < 0.05 artinya secara simultan
nilai kesederhanaan, nilai keberanian,
dan nilai keadilan keadilan berpengaruh
signifikan terhadap penerapan prinsip
sistem keuangan syariah. R square
sebesar 0.991 atau 99.1%, hal ini berarti
nilai-nilai anti korupsi yang dijelaskan
melalui kesederhanaan, keberanian, dan
keadilan memiliki pengaruh yang kuat
terhadap penerapan prinsip sistem
keuangan syariah karena mampu
memprediksi sebesar 99,1% sedangkan
sisanya 0,9% dijelaskan oleh variabel
lain yang tidak dibahas dalam penelitian
ini.
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Pembahasan
Efektifitas penerapan prinsip
sistem keuangan syariah melalui nilainilai anti korupsi yang dilihat dari nilai
kesederhanaan, nilai keberanian, dan
nilai keadilan dapat dijadikan sebagai
pedoman bahwa dalam penelitian ini
menunjukkan
nilai
kesederhanaan
mempengaruhi
seseorang
dalam
menerapkan prinsip sistem keuangan
syariah. Meskipun dalam Capture Theory
menyebutkan bahwa segala sesuatunya
diatas kertas adalah legal sehingga
dalam penerapannya menjadi salah
karena orang cenderung memanipulasi,
namun dengan kesederhanaan ini akan
mampu menekan tindakan atau perilaku
tidak baik sehingga prinsip dalam sistem
keuangan syariah seperti menjadikan
uang sebagai modal potensial tidak
terjadi karena larangan riba yang telah
ditetapkan dalam Al-Qur’an Surat AlBaqarah 275 “...waahallallahul bai’a wa
harammar riba...” potongan ayat tersebut
memiliki arti bahwa Allah telah
enghaalkan jual-beli dan mengharamkan
riba.
Selanjutnya nilai keberanian
dalam penelitian ini juga memberikan
pengaruh
yang
signifikan
pada
penerpaan prinsip sistem keuangan
syariah.
Artinya
bahwa
dalam
menerapkan
prinsip
diperlukan
keberanian untuk mengatakan yang
seebenrarnya
bahkan
berani
bertanggungjawab atas kesalahannya.
Dalam teori Solidaritas Sosial manusia
cenderung akan terbawa pada kondisi
lingkungan sehingga akan mengikuti
arus tesebut, selain itu Teori means and
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scheme menyatakan bahwa manusia
akan melakukan berbagai macam cara
untuk mebenarkan perilakunya yang
melanggar norma. Teori-teori tersebut
memang benar demikian, oleh karena itu
diperlukan keberanian seseorang untuk
tindak ikut arus dalam lingkungan yang
tidak baik sehingga tidak akan
melanggar norma-norma yang ada
meskipun dalam keadaan tertekan
sekalipun. Hal ini akan memberikan
kekuatan pada penerapan prinsip sistem
keuangan syarian dimana prinsip
tersebut menjaga kesucian akad sesuai
dengan maqasid syariah.
Nilai keadilan dalam penelitian ini
memberikan pengaruh yang signifikan
dalam penerapan prinsip sistem
keuangan syariah. Adil dalam berperilaku
dalam keuangan seperti berbagi risiko
dan
berbagi
hasil
keuntungan
merupakan
salah
satu
bentuk
perwujudan nilai keadilan. Meskipun
dalam teori GONE menunjukkan adanya
keserakahan dan peluang sebagai sifat
dasar
manusia,
namun
apabila
seseorang itu memiliki prinsip dalam
kehidupan untuk selalu berperilaku adil
dengan tidak membeda-bedakan, maka
keserakahan tidak akan terjadi karena
cenderung akan melaksanakan aktivitas
secara syariah
dan menganggap
peluang menjadi peluang bkan untuk
berbuat curang namun untuk melakukan
ibadah.
Secara
keseluruhan
nilai
kesederhanaan, nilai keberanian, dan
nilai keadilan akan mampu membentuk
karakter
anti
korupsi
dengan
menerpakan prinsip sistem keuangan
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syariah dalam lembaga keuangan
syariah khususnya perbankan syariah
maupun lembaga-lembaga lainnya. Tidak
menutup kemungkinan hasil penelitian ini
menjadi rujukan bahwa dengan
menerapkan maqasid syariah dalam hal
menegakkan nilai-nilai anti korupsi dapat
dilakukan dengan menanamkan nilai
kesederhanaan dengan hidup sesuai
kebutuhan, memiliki gaya hidup
sederhana, dan mampu menempatkan
diri dengan empati yang baik akan
mampu menjaga keteguhan hati.
Selain itu nilai keberanian dengan
membela kebenaran, mau mengakui
apabila salah, teguh padapendirian akan
memberikan dampak positif pada
penegakan nilai-nilai anti korupsi dalam
menerapkan prinsip sistem keuangan
syariah. Nilai keadilan juga akan
memberikan dampak positif melalui
perilaku
tidak
membeda-bedakan,
memberikan penghargaan, dan tegas
dlaam bersikap adil maka menjadi lebih
baik ketika selalu melaksanakan sikap
adil.
SIMPULAN
1. Nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan
dalam kesederhanaanefektif dalam
penerapan prinsip sistem keuangan
syariah karena mampu menekan
tindakan atau perilaku tidak baik
dengan cara berperilaku sederhana,
gaya hidup sesuai dengan kebutuhan,
dan mmampu menempatkan diri
dengan baik melalui empati.
2. Nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan
dalam
keberanianefektif
dalam
penerapan prinsip sistem keuangan
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syariah karena berani membela
kebenaran,
berani
mengakui
kesalahan, dan tehuh dalam
pendiriannya akan menjadi pondasi
kuat untuk menjaga prinsip syariah.
3. Nilai-nilai anti korupsi yang diterapkan
dalam keadilan efektif dalam
penerapan prinsip sistem keuangan
syariah karena dengan adanya
perilaku tidak membeda-bedakan,
memberikan penghargaan, serta
tegas dalam bersikap merupakan
cerminan kekuatan iman dengan
keadilan yang sesungguhnya.
4. Secara keseluruhan nilai-nilai anti
korupsi efektif dalam penerapan
prinsip sistem keuangan syariah
sehigga akan membentuk pribadi
yang sederhana, berani, dan adil
selanjutnya
akan
memberikan
citrayang baik bagi lembaga
keuangan syariah maupun secara
individual.
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Artikel Ilmiah Hasil Pengabdian

PENINGKATAN BRAND PRODUK HOME INDUSTRY MENGGUNAKAN
SISTEM PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN
DESA SEKETI, BALONGBENDO, SIDOARJO
Vieqi Rakhma Wulan1, Sutama Wisnu DJ2,
Mochammad Munir Rachman3, Didik Subiyantoro4
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 1,2,3,4
v.qei@unipasby.ac.id

ABSTRAK
Dusun Polwaga sebagai bagian dari Desa Seketi terkenal sentra kerajinan alat rumah tangga
dari anyaman bambu berupa tempayan/tempeh. Selain itu beberapa warga desa pelaku
homeindustryjuga menghasilkan susu sapi sebagai hasil dari peternak sapi, sepatu dan sandal dari
bahan kulit sintetis dan bahan dari kain flanel yang dimodifikasi sehingga terlihat cantik dan girly.
Namun dalam melakukan aktivitas produksinya, warga di desa ini masih menggunakan pencatatan
laporan keuangan yang masih harus diperbaiki. Atas kondisi tersebut tim dosen Universitas PGRI
Adi Buana Surabaya tergerak untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di desa tersebut.
Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan dengan berpedoman pada
laporan keuangan yang dihasilkan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo. Program ini dilakukan
dengan cara memberikan pemahaman mengenai bagaimana membuat laporan keuangan yang
baik dan terstruktur sehingga dapat diketahui selisih pendapatan dan pengeluaran maupun dapat
diketahui penganggaran untuk pos-pos yang lain agar dapat meningkatkan pendapatan.
Selanjutnya tim dosen dibantu mahasiswa mempraktekkan bagaimana membuat laporan
keuangan yang sesuai dengan kondisi mereka sebagai pelaku usaha. Peserta dalam program ini
adalah ibu-ibu PKK dan pelaku home industry di Desa Seketi, BalongBendo, Sidoarjo. Program ini
berdampak positif bagi peserta karena telah memberikan kemampuan dalam membuat suatu
laporan keuangan yang baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan warga desa Seketi.
Kata kunci: Laporan Keuangan, Home Industry, Desa Seketi

ABSTRACT
The Polwaga hamlet as part of the famous Seketi Village is a center for handicrafts made of
bamboo in the form of jars / tempeh. In addition, some villagers from home industries also produce
cow's milk as a result of cattle breeders, shoes and sandals made both from synthetic leather and
flannelette modified so that it looks beautiful and girly. But in carrying out its production activities,
residents in this village still the recording of financial statements that still need to be corrected. For
this condition the team of PGRI Adi Buana Surabaya University lecturers were moved to service to
the community in the village. This service program aims to increase income by referring to the
financial reports produced by Seketi Village, Balongbendo District. This program is carried out by
providing an understanding of how to make good and structured financial reports so that the
difference between income and expenditure can be known as well as can be known budgeting for
other posts in order to increase income. Furthermore, the lecturer team is assisted by students to
practice how to make financial reports that are in accordance with their conditions as business
actors. Participants in this program are PKK mothers and home industry players in Seketi Village,
BalongBendo, Sidoarjo. This program has a positive impact on the participants because it has
given the ability to make good financial reports so as to increase the income of Seketi villagers.
Keyword: Financial Statements, Home Industry, Seketi Village
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PENDAHULUAN
Pencatatan keuangan begitu
penting, menurut Qadri [1] ada 4 hal
alasan pentingnya pencatatan, yaitu:
1. Membantu mengendalikan kas
2. Menunjukkan bagaimana bisnis dapat
berjalan
3. Menunjukkan kepada pihak lain
mengenai bisnis kita
4. Membantu merencanakan masa
depan
Pada perusahaan besar, laporan
keuangan sudah sangat rapi dibuat dan
dijalankan oleh seorang akuntan. Bagi
mereka laporan keuangan tidak hanya
sebagai alat untuk menghitung laba rugi
saja namun juga sebagai sumber
informasi untuk mengambil kebijakan
dalam persaingan bisnis. Selain itu
laporan keuangan juga berfungsi sebagai
bukti pertanggungjawaban laporan dan
pajak. Sedangkan untuk usaha
menengah, laporan keuangan digunakan
agar usaha dapat maju dan berkembang
serta memiliki arah yang jelas
(Cermati.com[2]).
Sleekr [3] mengemukakan pada
skala UKM, laporan keuangan dapat
berguna untuk melakukan perbandigan
kondisi finansial misalkan kondisi
finansial bulan ini dan sebelumnya.
Sehingga dapat diketahui apakah usaha
yang dijalankan mengalami peningkatan
keuntungan yang berdampak pada
pengambilan keputusan atau tindakan
yang diperlukan demi kepentingan
perusahaan.
Namun Agregasi [4] mengingatkan
bahwa agar pencatatan pemasukan dan
pengeluaran dipisahkan antara pribadi
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dengan usaha. Hal ini agar tidak terjadi
kerancuan antara asset pribadi dan
usaha.
Desa Seketi merupakan desa
yang terdiri dari atas 9 dusun, yaitu
Dusun Sonosari, Dusun Guyangan,
Dusun Seketi Gulo Mantung, Dusun
Seketi Kidul, Dusun Seketi Polwaga,
Dusun Seketi Masjid, Dusun Seketi
Ampel, Dusun Seketi Polwaga dan
Dusun Seketi Gembongan. Di Dusun
Polwaga terkenal sentra kerajinan alat
rumah tangga dari anyaman bambu
berupa tempayan/tempeh. Penduduknya
sebagian besar bermatapencaharian
sebagai petani. Ada juga yang peternak
sapi dan pegawai pabrik. Desa Seketi
juga memiliki 4 perbatasan. Sebelah
timur dan utara berbatasan dengan Kec.
Krian, Kec. Prambon disebelah selatan
dan Desa Watesari disebelah barat
(Dokumen Kantor Desa [5]).
Desa ini menghasilkan beberapa
kerajinan hasil dari home industri
beberapa warga desa selain hasil dari
kerajinan tempayan/tempeh, diantaranya
susu sapi sebagai hasil dari peternak
sapi, sepatu dan sandal dari bahan kulit
sintetis yang dimodifikasi sedemikian
rupa sehingga terlihat cantik dan girly,
selain itu sandal juga ada yang terbuat
dari bahan kain flanel. Namun dalam
melakukan aktivitas produksinya, warga
di desa ini masih menggunakan
pencatatan laporan keuangan yang
masih harus diperbaiki.
Sebagai produsen dari beberapa
produk home industry seperti tempayan/
tempeh, sepatu dan sandal wanita, Desa
Seketi sebenarnya memiliki potensi yang
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besar untuk mendapatkan nilai penjualan
yang lebih tinggi sehingga dapat
meningkatkan pendapatan mereka. Hal
ini dapat dilakukan salah satunya yakni
dengan membuat laporan keuangan
yang baik dan terstruktur. Dengan
adanya laporan keuangan yang lebih
baik dan terstruktur dapat diketahui
selisih pendapatan dan pengeluaran
serta dapat diketahui penganggaran
untuk pos-pos yang lain yang dapat
meningkatkan pendapatan. Penggunaan
dana dapat lebih terkontrol dan para
pelaku home industri dapat melakukan
efisiensi terhadap biaya produksi
sehingga pendapatan dapat meningkat.
Dalam melakukan pencatatan,
UMKM memang menemui beberapa
kendala seperti yang dikemukakan oleh
Kurniawati [6] yaitu kemampuan yang
meliputi latar belakang pendidikan yang
kurang memadai, belum pernah
mengikuti pelatihan dan kebutuhan
akuntansi masih kurang serta belum
adanya kebutuhan akan penerapan dari
segi pengelola.
Namun Najib [7] mengatakan
bahwa UMKM harus tetap menerapkan
pencatatan laporan keuangan karena
penting. Pemilik usaha cukup harus
menyesuaikan format pencatatan sesuai
dengan usahanya.
Utami
[8]
mengemukakan
setidaknya terdapat 4 jenis laporan
keuangan yang penting dalam suatu
bisnis, yaitu laporan laba rugi, laporan
perubahan modal, laporan neraca dan
laporan arus kas. Oleh karena itu untuk
menjelaskan permasalahan laporan
keuangan dalam rangka membantu Desa
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Seketi dalam hal pencatatan laporan
keuangan maka melalui kegiatan
Program
Pengabdian
Kepada
Masyarakat, tim dosen manajemen
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
berusaha memberikan solusi untuk
mengatasi kelemahan untuk dapat
meningkatkan potensi yang ada di Desa
Seketi dalam hal ini adalah peningkatan
pendapatan.
METODE PELAKSANAAN
Agar dapat tercapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam
program pengabdian kepada masyarakat
di Desa Seketi ini dilakukan dengan
metode penyuluhan serta praktek.
Program ini dilakukan oleh Dosen
program studi Manajemen yang dibantu
oleh mahasiswa dengan pendanaan
diperoleh dari Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Universitas
PGRI Adi Buana Surabaya.
Para peserta akan diberikan
wawasan bagaimana membuat suatu
laporan keuangan dalam dunia bisnis
dan berwirausaha, hal ini mengingat
mereka adalah pelaku usaha dan home
industri di Desa mereka.
Kemudian peserta akan diberikan
gambaran pentingnya peran pelaku
usaha dan bisnis dalam pertumbuhan
ekonomi secara nasional. Sasaran dalam
program ini adalah ibu-ibu PKK sebagai
pelaku usaha serta para pelaku home
Industri di Desa Seketi Kecamatan
Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
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UCAPAN TERIMA KASIH

Gambar 1. Pendampingan Peserta
HASIL
Selama pelatihan, peserta begitu
antusias dalam program pengabdian ini.
Peserta
cenderung
aktif
dalam
berkomunikasi untuk bertanya mengenai
konsep laporan keuangan yang baik dan
benar serta bagaimana agar terstruktur.
Hal ini dapat berdampak positif dalam
rangka peningkatan pendapatan mereka
meski
dalam
prosesnya
masih
membutuhkan
bantuan
berupa
pembuatan laporan keuangan yang lebih
terinci dan terstruktur.
SIMPULAN
Program pengabdian masyarakat di
Desa Seketi cukup efektif dilaksanakan
terutama untuk membantu peningkatan
daerah yang dijadikan objek pengabdian
dalam hal ini yaitu peningkatan
pendapatan Desa Seketi melalui
penyuluhan dan praktek laporan
keuangan.
Dengan mengetahui pentingnya
pencatatan laporan keuangan dapat
membantu pelaku bisnis (home industry)
di Desa Seketi mengetahui kondisi
finansial usahanya. Sehingga dapat
membantu pelaku home industry dalam
menjaga kondisi finansial usaha mereka.
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PENINGKATAN BRAND PRODUK HOME INDUSTRY MELALUI
STRATEGI PEMASARAN DESA SEKETI, BALONGBENDO, SIDOARJO
Widhayani Puri S.1, Evita Purnaningrum2, Ferry Hariawan3, Suharyanto4
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya1,2,3,4
kayandra26@gmail,.com

ABSTRAK
Sebagai desa dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, pegawai
pabrik, dan peternak sapi perah, Desa Seketi merupakan desa yang cukup potensi dalam produksi
susu dan sepatu sebagai produk unggulan. Sayangnya, produk tersebut tidak memiliki brand
karena terjual dalam bentuk partai. Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, tim dosen
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tergerak untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.
Tujuan dari program pengabdian ini adalah untuk meningkatkan penghasilan melalui strategi
pemasaran Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Program ini dilakukan
dengan cara memberikan pemahaman mengenai bagaimana strategi Pemasaran dapat
meningkatkan penjualan dari sebuah produk yang dihasilkan oleh para pelaku home industry.
Selanjutnya dengan dibantu oleh mahasiswa, tim dosen menjelaskan bagaimana strategi
pemasaran dapat digunakan sebagai strategi peningkatan daya saing sehingga harga jual suatu
produk dapat meningkat. Dalam program ini peserta yang disasar adalah ibu-ibu PKK dan para
pelaku homeindustry di desa tersebut. Program ini telah memberikan dampak positif bagi peserta
karena penggunaan strategi pemasaran yang maksimal sehingga mampu meningkatkan
pendapatan warga desa Seketi.
Kata kunci:Brand produk, Home Industry, Strategi Pemasaran

ABSTRACT
As a village with a majority of the population earning a living as farmers, factory employees,
and dairy farmers, Seketi Village is a potential in producing milk and shoes as a superior product.
Unfortunately, the product does not have a brand because it is sold in party form. In the framework
of the Tri Dharma College, the team of PGRI Adi Buana Surabaya University lecturers was moved
to make community service. The purpose of this service program is to increase income through the
marketing strategy of Seketi Village, Balongbendo District, Sidoarjo Regency. This program is done
by providing an understanding of how marketing strategies can increase sales of a product
produced by home industry actors. Furthermore, assisted by students, the lecturer team explained
how the marketing strategy could be used as a strategy to increase competitiveness so that the
selling price of a product can increase. In this program the targeted participants were PKK mothers
and home industry actors in Seketi Village. This program has had a positive impact on the
participants because of the use of maximum marketing strategies that can increase the income of
Seketi villagers.
Keyword: Product brand, Home Industry, Marketing strategy

PENDAHULUAN
Berdasarkan data statistik Sistem
Informasi Desa (SID) Desa Seketi
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[1]mayoritas penduduk Desa Seketi
bermata pencaharian sebagai petani,
buruh tani dan pegawai pabrik. Rata-rata
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penduduk desa tersebut berpendidikan
terakhir Sekolah Dasar (SD) bahkan
banyak yang tidak tamat maupun tidak
bersekolah. Sebelah utara desa ini
dibatasi dengan Desa Kenangan,
sebelah selatan dibatasi oleh Desa
Kedinding, sebelah barat dengan Desa
Wates Sari serta Desa Tropodo – Krian
di sebelah timur.
Beberapa warganya saat ini juga
berprofesi sebagai peternak sapi dan
menghasilkan produk susu sebagai
produk yang dihasilkan oleh peternak
sapi, produk sepatu juga menjadi
unggulan dari para pengrajin di Desa
Seketi ini. Namun sayangnya, produk
sepatu tersebut tidak memiliki brand
karena produk tersebut dijual dalam
bentuk partai kepada para tengkulak.
Menurut Kotler [2] branding adalah
nama, istilah, tanda, simbol, atau
rancangan, atau kombinasi dari
semuanya, yang dimaksudkan untuk
mengidentifikasikan barang atau jasa
atau kelompok penjual dan untuk
mendiferensiasikannya (membedakan)
dari barang atau jasa pesaing. Branding
tidak hanya sekedar merek atau nama
dagang dari suatu produk, jasa atau
perusahaan, nama dagang, logo atau ciri
visual
lainnya
melainkan
juga
menyangkut kredibilitas, citra, kesan,
karakter, anggapan dan persepsi yang
ada di benak konsumen (Landa [3]). Hal
tersebut selaras dengan apa yang
dikemukakan oleh Neumeier [4] yakni
tentang tiga tujuan membangun brand
yakni untuk membangun kepercayaan,
persepsi, dan untuk membangun cinta.
Oleh sebab itu penciptaan brand produk
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harus dipersiapkan dengan sangat baik,
sehingga tujuan branding dapat tercapai
secara optimal.
Selain permasalahan terkait
branding, para pengrajin di Desa Seketi
juga kurang memperhatikan strategi
pemasaran yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan nilai jual produknya.
Menurut Kotler dan Amstrong [5], strategi
pemasaran
merupakan
logika
pemasaran untuk menciptakan nilai
untuk mendapatkan keuntungan dari
konsumen yang dilakukan oleh suatu unit
bisnis. Pendapat lain menambahkan
bahwa strategi pemasaran merupakan
suatu mindset pemasaran yang
didalamnya terdapat pasar sasaran,
penetapan posisi, bugdet untuk
pemasaran serta bauran pemasaran
yang digunakan untuk mencapai tujuan
pemasaran (Kotler [6]).
Pemasaran merupakan suatu
fungsi perusahaan yang selalu berusaha
untuk dapat menghadapi tantangan
perubahan lingkungan (Sudarmo [7]).
Karenanya pemilihan strategi pemasaran
harus disesuaikan dengan kondisi
lingkungan dan masyarakat sehingga
produk yang dipasarkan dapat diterima
dengan baik oleh konsumen yang
disasar. Dengan kata lain strategi
pemasaran merupakan salah satu hal
yang sangat penting dalam menjalankan
suatu usaha.
Terkait hal tersebut, beberapa
strategi pemasaran yang dapat
diterapkan
antara
lain
melalui
partnership,
Bekerjasama
dengan
influencer, melibatkan karyawan, dan
menjaga
pelanggan
lama
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(maxmanroe.com [8]). Dengan adanya
konsistensi, perencanaan, strategi, target
market, perhitungan anggaran, marketing
mix (Kotler dan Keller [9]), website,
branding, promosi dan iklan, serta
customer relationship management
(Dimakstrategy.com
[10])
maka
diharapkan nilai jual produk dapat lebih
tinggi dari sebelumnya dan dapat
bersaing dengan produk-produk yang
telah ada di pasaran.
Desa Seketi merupakan desa
yang cukup berpotensi dalam hal
kerajinan. Beberapa kelompok usaha di
beberapa dusun di Desa Seketi telah
memasarkan produknya hingga keluar
kota. Beberapa produksi hasil home
industri diantaranya adalah sepatu,
sandal, tempayan/tempeh serta susu.
Sayangnya, sebagian besar produk
hanya dipasarkan secara manual kepada
penduduk desa sekitar sehingga nilai
pendapatan dapat dikatakan minim.
Harusnya pendapatan para warga desa
pelaku home industry dapat lebih
meningkat lagi. Oleh karena itu
diperlukan sebuah strategi pemasaran
yang baik dan digunakan secara
maksimal sehingga suatu produk dapat
dikenal oleh masyarakat secara lebih
luas sehingga nilai jual dan pendapatan
dapat meningkat.
Selain itu pelaku home industri di
desa tersebut kurang menyadari bahwa
produk dengan tanpa brand merek akan
memiliki nilai jual yang rendah. Akibatnya
mereka hanya bisa menjual produk
mereka kepada tengkulak dengan harga
yang sangat rendah. Oleh sebab itu
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brand produk sangat berguna untuk
meningkatkan nilai jual suatu produk.
Oleh karena itu melalui kegiatan
Program
Pengabdian
Kepada
Masyarakat, tim dosen manajemen
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
berusaha untuk mengatasi kelemahan
dan memberikan solusi agar potensi
yang ada di Desa Seketi dapat
meningkat melalui pemaparan strategi
pemasaran serta praktek pemasaran
melalui online.
METODE PELAKSANAAN
Program
pengabdian
kepada
masyarakat di Desa Seketi ini dilakukan
dengan metode penyuluhan serta
praktek. Penyuluhan dilakukan dengan
pemberian materi mengenai apakah itu
produk?, bagaimana melakukan strategi
pemasaran, serta pentingnya brand
produk. Sedangkan praktek dilakukan
dengan menggunakan failitas whats app
(WA) maupun blackberry messenger
(bbm) sebagai media untuk pemasaran
online. Program ini dilakukan oleh tim
Dosen program studi Manajemen
beserta mahasiswa yang membantu
dalam pelaksanaannya. Program ini juga
didanai diperoleh oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Target program pengabdian ini
adalah pelaku usaha yang sebagian
besar merupakan ibu-ibu PKK serta para
pelaku home Industrylain di Desa Seketi
Kecamatan Balongbendo Kabupaten
Sidoarjo.
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Gambar 1. Pemberian Materi
HASIL
Dalam pemberian penyuluhan
maupun praktek, peserta begitu antusias
baik dalam hal mengajukan pertanyaan
maupun mencoba praktek Hal ini sangat
positif dalam rangka penyerapan materi
sehingga diharapkan kedepannya warga
Desa Seketi dapat mengaplikasikan apa
yang
telah
diberikan
sehingga
pendapatan melalaui strategi pemasaran
dapat meningkat.
SIMPULAN
Kegiatan pengabdian masyarakat di
Desa Seketi cukup efektif untuk
dilaksanakan terutama untuk membantu
peningkatan penghasilan warga di
daerah Desa Seketi.
Dengan
mengetahui
strategi
pemasaran yang efektif dapat membantu
pelaku bisnis (home industry) di Desa
Seketi untuk mempraktekkan pemasaran
secara maksimal sehingga diharapkan
dapat membantu pelaku home industry
untuk mempromosikan produk secara
efektif dan lebih luas sehingga
pendapatan semakin meningkat dan
produk dikenal masyarakat luas.
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UCAPAN TERIMA KASIH
Tim Dosen Manajemen Universitas
PGRI
Adi
Buana
Surabaya
mengucapkan
terimakasih
kepada
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya selaku pemberi dana
pengabdian serta para mahasiswa
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
yang mendukung berjalannya program
pengabdian kepada masyarakat di Desa
Seketi.
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Artikel Ilmiah Hasil Pengabdian

PENINGKATAN BRAND PRODUK HOME INDUSTRY MELALUI STRATEGI
DAYA SAING KOPERASI DESA SEKETI, BALONGBENDO, SIDOARJO
Siti Samsiyah1, Bisma Arianto2, Made Bagus DA3, Christina Menuk4
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
samsiyahsiti927@gmail.com

ABSTRAK
Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mengalami pertumbuhan hingga
tahun 2017. Program penggalakan UMKM melalui koperasi dilakukan pemerintah sebagai upaya
untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dalam rangka pemerataan penduduk. Desa Seketi
memiliki wadah yang menyerupai koperasi di Desanya. Wadah ini dinamakan BUMDesa. Wadah
ini juga merupakan program dari pemerintah. Dalam rangka turut serta mensukseskan program
UMKM pemerintah dalam hal ini adalah pelaku home industry di Desa Seketi maka tim dosen
manajemen fakultas ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dengan ini melakukan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) di Desa Seketi Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari dilaksanakannya Program pengabdian ini adalah untuk
meningkatkan brand dari produk home industry yang dihasilkan oleh Desa Seketi Kecamatan
Balongbendo Kabupaten Sidoarjo melalui strategi daya saing koperasi. Metode penyuluhan
digunakan dalam program PPM ini yaitu mengenai strategi peningkatan daya saing dengan
koperasi sebagai acuannya. Pelaksanaan PPM juga dibantu oleh mahasiswa. Peserta yang
mengikuti program ini adalah ibu-ibu yang tergerak dalam PKK sebagai pelaku home industry serta
pelaku home industry lain di Desa Seketi, BalongBendo, Sidoarjo yang telah memproduksi
tempayan/tempeh, susu, sepatu dan sandal wanita serta produk lain yang sudah ada. Kegiatan ini
cukup mendapat respon yang cukup positif karena peserta menjadi semakin memahami
pentingnya koperasi.
Kata kunci:,BUMDesa,Home Industry, Koperasi

ABSTRACT
Micro, small and medium enterprises (MSMEs) actors continue to grow until 2017. The
government's program to promote MSMEs through cooperative is an effort to increase people's
income in the context of equal distribution of the population. Seketi Village has a organization that
resembles a cooperative in its village. This organization is called BUMDesa. This organization is
also a program from the government. In order to participate in the success of the government's
MSME program, in this case home industry players in Seketi Village, the team of lecturers in the
management of the economic faculty of the University of PGRI Adi Buana Surabaya hereby
conduct community service activities (PPM) in Seketi Village, Balongbendo District, Sidoarjo
Regency. The aim of this service program is to increase the brand of home industry products
produced by Desa Seketi, District of Balongbendo, Sidoarjo through a strategy of cooperative
competitiveness. The extension method is used in the PPM program, which is about strategies to
increase competitiveness with cooperatives as a reference. The PPM implementation was also
assisted by students. Participants who participated in this program were women who were moved
in PKK as actors of home industry and other home industry actors in Seketi Village, BalongBendo,
Sidoarjo who had produced jars / tempeh, milk, women's shoes and sandals and other existing
products. This activity received quite a positive response because participants became increasingly
aware of the importance of cooperatives.
Keyword: BUMDesa, Home Industry, Cooperative
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PENDAHULUAN
Produk Indonesia sebenarnya
cukup banyak diminati oleh konsumen,
baik konsumen dalam negeri maupun
mancanegara. Sayangnya, beberapa
produk Indonesia tidak memiliki merk
sendiri sehingga diberi merk oleh negara
lain. Hal ini seperti yang dikatakan oleh
Zulfikar [1] menurutnya produk Indonesia
sudah masuk ke pasar dunia namun
karena tidak ada merk maka produk
Indonesia diakui menjadi produk luar
negeri. Sehingga menurutnya penggerak
usaha kreatif harus mempatenkan merk
yang dapat tergabung dalam Kelompok
Usaha Bersama (KUB) atau koperasi
sebagai tujuan penggunaan merk
bersama. Bahkan menurut Puspayoga,
Menteri koperasi dan UKM memfasilitasi
pengurusan hak cipta dan merk untuk
didaftarkan pada Direktorat Jenderal
Kekayaan
Intelektual Kementerian
Kumham agar UKM local dapat dapat
berdaya saing tinggi dan Go
Internasional (Kontan.co.id [2])
Desa Seketi merupakan desa
yang cukup berpotensi dalam hal
kerajinan. Beberapa kelompok usaha di
beberapa dusun di Desa Seketi telah
memasarkan produknya hingga keluar
kota. Beberapa produksi hasil home
industri diantaranya adalah sepatu dan
sandal, tempayan/tempeh serta susu.
Sayangnya,
beberapa
produk
diantaranya tidak memiliki merek sendiri
karena dijual dalam jumlah besar kepada
para
tengkulak
sehingga
nilai
pendapatan dapat dikatakan minim.
Harusnya pendapatan para warga desa
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pelaku home industri dapat lebih
meningkat lagi. Oleh karena itu
diperlukan sebuah koperasi untuk
menampung merek bersama sehingga
biaya yang timbul dari proses
pendaftaran merek bersama tersebut
dapat lebih ringan ditanggung para
anggota koperasi.
Sebagai desa yang memiliki
potensi untuk dikembangkan sebagai
destinasi wisata, Desa Seketi sudah
memiliki wadah yang bernama BUMDesa
Seketi Sejahtera. Awalnya pengrajin
hanya mengandalkan tengkulak dengan
pendapatan yang cukup minim namun
dengan adanya BUMDesa ini, terjadi
peningkatan pendapatan di Desa Seketi.
Hal ini karena BUMDesa memfasilitasi
para pengrajin agar lebih maju dan
berkembang
seperti
diberikannya
pelatihan-pelatihan agar produk dapat
bervariasi, unik, inovatif serta punya nilai
jual tinggi. Selain itu BUMDesa juga
memfasilitasi
dalam
bentuk
penyelenggaraan pameran produk baik
lokal, regional maupun internasional
(seketi.web.id [3])
Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko
Putro Sandjojo mengemukakan bahwa
adanya BUMDes dan koperasi akan
terus bersinergi. BUMDesa nantinya
akan mendukung koperasi desa yang
sudah ada bahkan siap mendirikan
koperasi jika di desa tersebut belum
terdapat koperasi. Koperasi dapat
dijadikan sebagai mitra dari unit usaha
BUMdes. Masyarakat desa akan
mengelola
BUMDes
yang
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keuntungannya
digunakan
untuk
membangun desa. Sedangkan koperasi
merupakan unit usaha milik anggota dan
pembagian hasilnya untuk kesejahteraan
anggotanya (Alamsyah [4]).
Namun, perlu diperhatikan bahwa
dalam membangun koperasi yang
berhubungan dengan UMKM, perlu
memperhatikan kendala-kendala yang
dihadapi UMKM seperti kondisi SDM
pelaku koperasi dan UMKM yang masih
terbatas, sistem manajemen yang masih
tradisional, kurang pendanaan maupun
jaringan dan kemampuan penetrasi
pasar yang masih lemah (Rizaldi [5]).
Oleh
karena
itu
Subekti
[6]
mengemukakan
perlunya
strategi
pembinaan dan pengembangan koperasi
dan UKM. Dimana strategi tersebut tidak
boleh dilaksanakan secara terpisah
melainkan
dikoordinasikan dari
manajemen puncak hingga seluruh
sumber daya dalam organisasi.
Berdasarkan hal tersebut maka
tim dosen manajemen fakultas ekonomi
Universitas
PGRI
Adi
Buana
melaksanakan kegiatan Pengabdian
Masyarakat (PPM) di Desa Seketi
dengan tema: Peningkatan Brand
Produk
Home
Industry
Melalui Strategi Daya Saing Koperasi
Desa Seketi, Balongbendo, Sidoarjo.
METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan program PPM di Desa
Seketi ini dilakukan dengan metode
penyuluhan serta praktek. Materi
penyuluhan yang diberikan adalah
mengenai pentingnya koperasi dan
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strategi penguatan daya saing melalui
koperasi Selama pelaksanaan PPM, tim
dosen program studi manajemen selaku
dibantu oleh para mahasiswa. Kegiatan
pendampingan setelah pemberian materi
juga terus dilakukan agar para peserta
semakin yakin dalam pembentukan
koperasi. Program pengabdian ini
dilaksanakan dengan dukungan dana
dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya.
Para pelaku usaha home Industry
serta ibu-ibu yang tergabung dalam
perkumpulan PKK yang juga merupakan
pelaku usaha home Industry.adalah
peserta dari kegiatan PPM yang
diselenggarakan
di Desa Seketi
Kecamatan Balongbendo Kabupaten
Sidoarjo ini.

Gambar 1. Pendampingan Peserta
HASIL
Dalam kegiatan PPM ini para
peserta baik ibu-ibu PKK maupun para
home industry yang lain cukup siap
dalam menerima materi. Tanggapan
yang diberikan juga cukup positif.
Saat pemberian materi para peserta
menunjukkan minatnya akan keberadaan
koperasi. Disampaikan bahwa potensi
yang cukup besar di Desa Seketi perlu
dieksplorasi
agar
dapat
lebih
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memberikan
kesejahteraan
bagi
masyarakatnya. Untuk itu dengan
adanya
penambahan
koperasi
diharapkan dapat menampung segala
aspirasi dan potensi yang ada.
SIMPULAN
Peserta dalam PPM ini merasakan
bahwa program ini sangat membantu
dalam hal memanfaatkan potensi yang
ada pada Desa Seketi.. Adanya materi
mengenai koperasi cukup memberikan
pemahaman kepada para peserta
mengenai pentingnya wadah tersebut
untuk keberlangsungan desa selama
kedepan. Oleh karena itu diharapkan
koperasi dapat segera terbentuk sebagai
pelengkap dari BUMDesa yang sudah
ada di Desa Seketi Kecamatan
Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
UCAPAN TERIMA KASIH
Para tim PPM Manajemen
menyampaikan rasa terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
selaku pemberi dana pengabdian,kepada
masyarakat. Rasa terimakasih juga
ditujukan untuk rekan-rekan dosen serta
para mahasiswa Universitas PGRI Adi
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Buana
Surabaya
yang
telah
membantuprogram pengabdian kepada
masyarakat di Desa Seketi.Balongbendo,
Sidoarjo.
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Artikel Ilmiah (Hasil Penelitian)

PENGELOMPOKAN PROVINSI MENURUT KECEPATAN MIGRASI
PENDUDUK, LAPANGAN KERJA, DAN JUMLAH PENCARI KERJA
Wiwik Prihartanti1, Dwilaksana Abdullah Rasyid2

Universitas W R Supratman1, Institut Teknologi Sepuluh Nopember2
Email: wiwik.pri@gmail.com

ABSTRAK
Dinamika perkembangan pembangunan Indonesia dari waktu ke waktu sangat tinggi.
Begitu juga variabilitas sektor lapangan kerja, migrasi penduduk pada tahun 2015, serta
jumlah/pertumbuhan ketagakerjaan sebagai akibat dari dua hal tersebut. Sektor lapangan
kerja pada penelitian ini dibagi menjadi 9 sektor. Makalah ini mengelaborasi variabilitas ketiga
variabel tersebut di setiap provinsi dengan menggunakan analisis cluster hirarki. Analisis
cluster membantu mereduksi ke 34 provinsi berdasarkan pada ketiga informasi di atas
sehingga elaborasi data akan lebih mudah dimengerti. Hasil pengelompokan berdasarkan
pada tiga variabel di atas diperoleh tiga kelompok; yaitu (i) Kelompok 2: Kepulauan Riau, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Timur sebagai kelompok yang bercirikan Migrasi
tahun 2015, upah pertanian, IndustriPengolahan, Bangunan & Konstruksi; Perdagangan, Hotel
& Restoran; Pengangkutan; Bank & Lembaga Keuangan; dan Jasa-jasa yang tinggi; (ii)
Kelompok 3: Sulawesi Selatan dan Papua sebagai kelompok yang bercirikan upah di
Pertambangan & Penggalian dan Listrik, Gas, & Air Bersih yang tinggi; dan (iii) Kelompok 1
adalah kelompok yang beranggotakan paling banyak (provinsi sisanya) dengan ciri kelompok
jumlah lapangan kerja laki-laki dan perempuan terbanyak.
Kata kunci: average linkage, analisis diskriminan, analisis cluster.
ABSTRACT
The dynamics of Indonesia's development progress from time to time are very high.
Likewise the employment sector variability, population migration in 2015, and the number /
growth of employment as a result of these two things. The employment sector in this study is
divided into 9 sectors. This paper elaborates on the variability of these three variables in each
province using hierarchical group analysis. Group analysis helps reduce 34 provinces based
on the three information above so that the elaboration of data will be easier to understand. The
grouping results based on the three variables above are obtained by three groups; namely (i)
Group 2: Riau Islands, DKI Jakarta, West Java, Banten and East Kalimantan as groups
characterized by Migration in 2015, agricultural wages, Industrial Processing, Building &
Construction; Trade, Hotels & Restaurants; Transportation; Banks & Financial Institutions; and
high Jasajasa; (ii) Group 3: South Sulawesi and Papua as groups characterized by wages in
mining & excavation and high electricity, gas & clean water; and (iii) Group 1 is the group with
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the most members (the remaining provinces) with the most group characteristics of the number
of male and female job field.
Keyword: average linkage, discriminant analysis, cluster analysis
Penggolongan lapangan pekerjaan
PENDAHULUAN
menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan
Ketersediaan lapangan kerja dan
Survei Sosial Ekonomi Nasional
kesempatan kerja menurut Departemen
(Susenas) terdiri atas [3]:
Tenaga Kerja merupakan banyaknya
1. Pertanian
lapangan kerja dalam satuan orang yang
2. Pertambangan dan Penggalian
tersedia untuk sektor ekonomi dalam
3. Industri Pengolahan
kegiatan berproduksi. Hal ini mempunyai
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
arti yang lebih luas sebagai ketersediaan
5. Bangunan / konstruksi
lapangan dan kesempatan kerja yang
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran
tidak saja menyangkut kuantitasnya
7. Pengangkutan
namun juga menyangkut kualitasnya.
8. Bank dan Lembaga Keuangan
Lipsey, dkk memberikan pendapatnya
Lainnya
bahwa kesempatan kerja memberikan
9. Jasa-jasa
pengertian bahwa tenaga kerja dewasa
Secara umum penciptaan kesempatan
yang memperoleh dan mampu bekerja
kerja dipengaruhi oleh dua faktor pokok
penuh waktu [1]. Kesempatan kerja akan
yaitu tinggi/rendahnya proses produksi
cenderung tinggi akan terjadi apabila
dan besar/kecilnya permintaan pasar.
kondisi ekonomi cenderung membaik.
Proses produksi memerlukan investasi.
Sementara itu, Rusli mengatakan
Dalam proses produksi, besar/kecilnya
bahwa dalam hasil suatu sensus
input proses berupa bahan baku, energi –
penduduk dapat dilihat bahwa jumlah
baik energi alam maupun energi manusia
penduduk yang bekerja mencerminkan
–,
penggunakan
teknologi
yang
jumlah ketersediaan lapangan dan
dikombinasikan dalam tujuannya untuk
kesempatan kerja yang ada di masyarakat
menghasilkan barang dan jasa yang tepat
[2]. Hal ini berarti bahwa kesempatan
waktu dan berkualitas. Hasilproses
kerja adalah ketersediaan lapangan kerja
produksi ini memerlukan pasar yang
yang telah terisi dan bukanlah lapangan
likuid. Sebab kecepatan distribusi hasil
pekerjaan yang masih terbuka. Pengertian
produksi kepada pengguna memberikan
lapangan kerja yang masih terbuka dapat
jaminan likuiditas financial produsen
memberikan peluang meningkatnya
dalam mengembalikannya ke dalam
kesempatan kerja lain yang ada di waktu
proses produksi kembali, sehingga
yang akan datang.
kelancaran
proses
terjamin
dan

Subtema: Industrialisasi Ekonomi

1051

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan Indonesia

Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

kesempatan tetap bekerjanya semua
karyawan akan tinggi [4].
Dasar perkiraan kesempatan kerja
dapat merupakan rencana investasi dan
atau target hasil yang direncanakan, atau
secara umum merupakan rencana
pembangunan. Tiap kegiatan mempunyai
daya serap tenaga kerja yang bisa
berbeda-beda, baik dalam kualitas
maupun dalam kuantitasnya. Di era
industri 4.o saat ini, daya serap tersebut
dapat pula berbeda secara sektoral,
apalagi dikaitkan dengan basis industri
4.0 yang didominasi oleh penggunaan
teknologi berbasis kesetaraan dan
kecepatannya dengan perkembangan IT
yang digunakan di media sosial. Sektor
kegiatan yang dibangun dengan cara
padat karya pada dasarnya dapat
menciptakan kesempatan kerja yang
relatif besar dan terlalu terikat kepada
persyaratan keterampilan yang tinggi,
sebaliknya sektor atau sub sektor yang
dibangun dengan cara padat modal
menimbulkan kesempatan kerja yang
relatif sedikit [5]. Semua hal yang terakhir
ini akan terlibas oleh gaungnya era
industri 4.0.
METODE
1. Metode Klastering Hirarki
Clustering adalah suatu metode
pengelompokan berdasarkan ukuran
kedekatan (kemiripan). Kemiripan objek
yang di-cluster-kan mengacu pada
kedekatan atau jarak terkecil setiap
karakteristik (penciri atau variabel)
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objeknya. Oleh sebab itu clustering akan
memberikan hasil yang berbeda dengan
grouping. Grouping mempunyai proses
pengelompokan objek-objek yang sama,
sehingga jika tidak sama, maka objek
tersebut akan berada dalam grup yang
berbeda. Dalam clustering, objek-objek
yang berada di dalam satu cluster tidak
harus sama, tetapi mempunyai kedekatan
karakteristik sampel yang masih bisa
ditoleransi. Salah satu pengukur
kedekatannya
adalah
dengan
menggunakan rumus jarak eucluidean.
Berikut ini adalah rumus jarak Euclidean
[6].
1/ r

dij  xi  x j

2

r
P
  xik  x jk 
 k 1


(1)
Metode clusteringini sangat banyak
penerapannya. Hampir dalam semua
proses identifikasi permasalahan atau
pengambilan keputusan selalu diperoleh
hasil yang tidak sama persis akan tetapi
cenderung memiliki kemiripan saja, dan
clustering diterapkan. Pada penelitian ini
menggunakan average linkage pada jarak
Euclidean yang diperoleh. Pendekatan
average linkage pada jarak Euclidean
antara dua kelompok A dan B
didefinisikan sebagai rata-rata jarak A dan
B antara titik anggota a dalam kelompok A
dan titik b dalam kelompok B.
2. Analisis Diskriminan
Analisis diskriminan adalah suatu teknik
analisa statistikuntuk mengklasifikasikan
objek ke dalam suatu kelompoktertentu
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berdasarkan variabel bebasnya [7].
Analisisdiskriminan adalah suatu metode
yang dapat menghasilkanpemisahan yang
terbaik antara berbagai macam populasi
[8]. Ciri khusus analisis diskriminan adalah
data veriabel dependen harus berupa data
kategori, sedangkan data untuk variabel
independen justru berupa data rasioDalam
analisis diskriminan asumsi yang harus
dipenuhi antaralain.
1. Variabel yang diamati menyebar
secara normal multivariat(multivariate
normality)
2. Semua kelompok populasi mempunyai
matrik varian kovarian yang sama.
3. Tidak ada korelasi antar variabel
independen. Jika dua variabel
independen mempunyaikorelasi yang
kuat, dikatakan terjadi multikolinieritas.
4. Tidak adanya data yang sangat outlier
pada variabel independen.
Persamaan
umum
dari
fungsi
diskriminanuntuk setiap objek adalah
sebagai berikut.
Z jk  a  w1 x1k  w2 x2k  ...  wn xnk
(2)
dimana
Z jk

= skor diskriminan dari fungsi ke-j

a

objek ke-k
= konstanta
= koefisien diskriminan untuk

wi

variabel independen ke-i
xik
= variabel independen ke-i objek
ke-k
Setelah model dibentuk, akurasi
klasifikasi
dapat
dihitung.Jika
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menggunakan skor diskriminan dan
optimal
cutting
score,prosedur
pengklasifikasian adalah sebagai berikut:
sampel ke-k masuk ke dalam grup A jika
Zk<Zct atau sampel ke-k masukke dalam
grup B jika Zk> Zct. Nilai Zn merupakan
skordiskriminan untuk setiap individu ke-k.
Sedangkan Zctmerupakan critical cutting
score
value
yang
didapatkan
daripersamaan berikut.
ZCT 

Z A  ZB
2

(3)

dimana
ZA

= centroid untuk grup A

ZB

= centroid untuk grup B

Hasil dari prosedur klasifikasi akan
ditampilkan dalambentuk matriks sebagai
berikut
Tabel 1. Matriks Klasifikasi
Prediksi
Aktual
Negatif
Positif
Negatif
TN
FP
Positif
FN
TP
Persentase ketepatan pengelompokan
dapat dihitung darimatriks klasifikasi yang
tepat menempatkan hasil prediksi terhadap
data aktual dari setiap kelompok. Setelah
diperoleh klasifikas untuk masing-masing
observasi, nilai clasiffication accuracy (%)
dapat dihitung. Ketepatan klasifikasi
merupakansuatu ukuran yang menentukan
apakah klasifikasi yang telahdilakukan
akurat atau tidak [9].

1053

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan Indonesia

Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

Statistika deskriptif yang digunakan
dalam laporan ini adalah Mean dan
Standar Deviation. Statistika deskriptif
hanya memberikan gambaran umum dari
data penelitian. Berikut ini adalah statistika
deskriptif pada data penelitian berdasarkan
data variabel-variabel yang mempengaruhi
pengelompokan provinsi di Indonesia.
Tabel 2. Deskripsi Data
RataVariabel
Rata
StDev
Laki
23224
35039
Perempuan
22644
41362
104528
Migrasi tahun 2015
796676
8
186575
pertanian
0 421604
Pertambangan
357468 234707
Penggalian
6
8
224506
Industri Pengolahan
3 842004
Listrik Gas Air 309074 133512
Bersih
5
3
Bangunan
234205
544427
Konstruksi
0
Perdagangan Hotel 194399
577059
Restoran
5
254648
Pengangkutan
825725
9
Bank
Lembaga 289357
801976
Keuangan
5
277236
Jasa jasa
446408
2
Berdasarkan hasil analisis statistika
deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan
bahwa
rata-rata
variabel
yang
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mempengaruhi pengelompokan provinsi di
Indonesia tertinggi adalah variabel
Pertambangan dan Penggalian Rata-rata
terkecil pada Tabel 2 adalah variabel
Jumlah Lapangan Kerja dengan jenis
kelamin Perempuan.
B. Analisis Cluster dengan Metode
Average Linkage
Average linkage merupakan salah satu
metode
analisis
cluster
yang
menggunakan nilai rata-rata sebagai jarak
antara kelompok (i,j) dengan k. Gambar 1
merupakan hasil dari analisis cluster
metode
average
linkage
untuk
pengelompokan provinsi di Indonesia.
29,15

Similarity

HASIL
A. Statistika Deskriptif
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76,38

100,00
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Gambar 1. Dendogram Analisis Cluster
dengan Metode Average Linkage
Gambar 1 menunjukkan bahwa pada
analisis cluster metode average linkage
terbentuk 3 cluster. Pada cluster 1 terdapat
27 peovinsi, cluster 2 terdapat 5 provinsi
dan cluster 3 hanya terdapat 2 provinsi.
C. Analisis Diskriminan
Hasil analisis diskriminan terhadap
variabel
yang
mempengaruhi
pengelompokan provinsi di Indonesia
adalah sebagai berikut.
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Hasil dari dendogram pada Gambar 2
dapat dilihat variabel mana saja yang
masuk kedalam cluster 1, 2 dan 3.
Pengelompokan variabel dapat dilihat
pada Tabel 4.
Tabel 4. Variabel pada Cluster
Cluste
r

Variables

1

Gambar 2. Dendogram Analisis
Diskriminan
Dari hasil dendogram pada Gambar 2,
maka didapatkan persamaan linier untuk
memisahkan ketiga cluster. Persamaan
linier diskriminan dapata dilihat pada Tabel
3.
Tabel 3. Persamaan Diskriminan Linier
1
-34,274

3
-77,905

laki

0,000

0,000

0,000

perempuan
Migrasi
tahun
2015
pertanian
Pertambangan
Penggalian
IndustriPengolaha
n
ListrikGasAirBersi
h
Bangunan
Konstruksi
Perdagangan
HotelRestoran
Pengangkutan
BankLembaga
Keuangan
Jasajasa

-0,000

-0,000

-0,000

-0,000

0,000

-0,000

0,000

-0,000

-0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-0,000

-0,000

0,000

0,000

-0,000

-0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Persamaan
Constant
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laki
perempuan
Migrasi tahun 2015
pertanian
IndustriPengolahan

2

BangunanKonstruksi
PerdaganganHotelRestoran
Pengangkutan
BankLembagaKeuangan
Jasajasa

3

Cluster
2
-82,975

Variabel

PertambanganPenggalian
ListrikGasAirBersih

Setelah diketahui variabel mana saja
yang berpengaruh pada setiap cluster
selanjutnya dapat dilihat nilai statistik
deskriptif pada setiap variabel di setiap
cluster.
SIMPULAN
Hasil pengelompokan berdasarkan
pada tiga variabel di atas diperoleh tiga
kelompok; yaitu:
1. Kelompok 2: Kepulauan Riau, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan
Kalimantan Timur sebagai kelompok
yang bercirikan Migrasi tahun 2015,
upah pertanian, IndustriPengolahan,
Bangunan & Konstruksi; Perdagangan,
Hotel & Restoran; Pengangkutan;
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Bank & Lembaga Keuangan; dan
Jasa-jasa yang tingg
2. Kelompok 3: Sulawesi Selatan dan
Papua sebagai kelompok yang
bercirikan upah di Pertambangan &
Penggalian dan Listrik, Gas, & Air
Bersih yang tinggi
3. Kelompok 1 adalah kelompok yang
beranggotakan paling banyak (provinsi
sisanya) dengan ciri kelompok jumlah
pencari kerja laki-laki dan perempuan
terbanyak.
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PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI BANGUNAN
Finna Delphinia1, Wirawan ED Radianto2*), Liestya Padmawidjadja3
Universitas Ciputra
*) correspondent author: wirawan@ciputra.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan
perusahaan konstruksi bangunan. Penelitian ini menggunakan 2 variabel kontrol, yaitu firm size
dan financial leverage. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian
kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16 perusahaan konstruksi
bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Model regresi diterapkan untuk
menguji pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan konstruksi bangunan
(ROA dan ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan konstruksi bangunan (ROA dan ROE)..
Kata kunci:Intellectual Capital, Return of Assets, Return of Equity

ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the influence of intellectual capital on the
financial performance of construction firms. The two control variables used in this study are firm
size and financial leverage. This research is a quantitative research. The research samples consist
of 16 construction firms that are listed in the Indonesia Stock Exchange between 2015 and 2017.
This research employs regression model to examine the influence of intellectual capital on the
financial performance of construction firms (ROA and ROE). The result of this study suggests that
intellectual capital significantly affects the financial performance of construction firms (ROA and
ROE).
Keyword : Intellectual Capital, Return of Assets, Return of Equity

PENDAHULUAN
Tujuan dari pengukuran kinerja
keuangan adalah untuk mengetahui
tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas,
dan stabilitas perusahaan agar dapat
memenuhi kewajiban keuangan tepat
waktu pada jangka waktu pendek
maupun panjang [1][2]. Kinerja keuangan
dapat membantu menentukan prospek
yang bagus untuk perkembangan
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perusahaan maupun investasi.
Kinerja
keuangan
dianalisis dari beberapa nilai, yaitu
perbandingan laporan keuangan, tren,
persentase per komponen, sumber dan
penggunaan modal kerja, sumber dan
penggunaan kas, rasio keuangan,
perubahan laba kotor, dan break even
[3][4].ROA merupakan indikator efisiensi
yang digunakan untuk memanfaatkan

1057

Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018
ISBN: 978-602-5793-40-0

aset yang ada dan mengendalikan
kebijakan keuangan [5]. ROE digunakan
dalam penelitian untuk menggambarkan
berapa besar pendapatan yang
dihasilkan oleh perusahaan dalam setiap
saham yang dimiliki. Salah satu aspek
penting yang mempengaruhi kinerja
keuangan adalah intellectual capital.
Intellectual capital adalah aset
utama dalam sebuah perusahaan selain
aset fisik dan finansial [6]. Menurut Pulic
[7] cara mengukur IC dengan
menggunakan metode VAIC atau Value
Added Intellectual Coefficient. Intellectual
capital dihitung berdasarkan
3
komponen utama, yaitu human capital,
structural capital, dan customer capital
[8).
Beberapa penelitian sebelumnya
menunjukkan adanya hubungan antara
intellectual
capitaldengan
kinerja
perusahaan sedangkan peneliti yang lain
tidak menemukan adanya hubungan
tersebut [9][10][. Sehingga penelitian
mengenai hubungan intellectual capital
dengan kinerja perusahaan di Indonesia
belum konsisten. Hal inilah yang
menodorong
peneliti
melakukan
penelitian
mengenai
pengaruh
intellectual capital dengan kinerja
perusahaan di perusahaan yang listing di
Bursa Efek Indonesia.
Penelitian
ini
menggunakan
konstruksi bangunan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Perusahaan
konstruksi bangunan digunakan dalam
penelitian ini karena saat ini pemerintah
sedang gencar-gencarnya membangun
infrastruktur dalam rangka meningkatkan
perekonomian Indonesia. Sehingga
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peneliti ingin menginvestigasi apakah
intellectual capitalyang terdapat di
perusahaan
konstruksi
memiliki
pengaruh dalam meningkatkan kinerja
perusahaan tersebut. Sehingga tujuan
penelitian
ini
adalah
untuk
menginvestigasi apakah ada pengaruh
intellectual capital terhadap kinerja
perusahaan melalui ROE dan ROA.
Penelitian ini menggunakan dua
hipotesis sebagai berikut.
H1: Intellectual capital berpengaruh
terhadap kinerja keuangan perusahaan
(ROA).
H2: Intellectual capital berpengaruh
terhadap kinerja keuangan perusahaan
(ROE).
METODE
Penelitian ini merupakan hasil
penelitan dengan menggunakan metode
kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari
perusahaan konstruksi bangunan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
Metode pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
metode purposive sampling, yaitu
sampel yang ditentukan memiliki kriteria
atau pertimbangan tertentu. Adapun
kriteria sampel yang digunakan adalah
perusahaan konstruksti bangunan yang
memberikan laporan keuangan lengkap
dari
tahun
2015-2017.
Peneliti
menggunakan analisis data pooling.
Variabel yang digunakan adalah
variabel dependen yang terdiri dari ROA
dan ROE dan variabel independent yang
terdiri dari Value Added Intellectual
Capital. Peneliti juga menggunakan
variabel kontrol yaitu financial leverage
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dan firm size. Peneliti menggunakan
analisis regresi berganda. Pengujian
asumsi klasik digunakan dalam
penelitian ini untuk memastikan
penelitian ini sahih.
HASIL
Penelitian ini menggunakan 16
perusahaan konstruksti yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis data
menunjukkan dua persamaan yaitu
persamaan 1 dan 2:
Y1 = 0,047+0,010X1+0,000X2-0,095X3

Tabel 1. Uji F untuk ROA

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai
signifikansi F sebesar 0,000 sehingga
model regresi tersebut menyetakan ada
pengaruh signifikan variabel independent
terhadap ROA.
Tabel 2. Uji F untuk ROE

Y2 = 0,021+0,020X1+0,000X2+0,006X3
Dimana Y1 adalah ROA, Y2 adalah
ROE, X1 adalah VAIC, X2 adalah
financial leverage, dan X3 adalah firm
size.
Selanjutnya hasil uji asumsi klasik
menunjukkan hasil sebagai berikut:
Uji normalitas menunjukkan nilai
Kolmogorov-smirnov
persamaan
pertama sebesar 0,2 dan persamaan
kedua sebesar 0,26. Karena nilai
tersebut di atas 0,05 maka kedua
persamaan regresi tersebut berdistribusi
normal. Uji multikolinearitas dari dua
persamaan tersebut menunjukkan nilai
kurang dari 10 sehingga kedua
persamaan tersebut bebas dari
multikolinearitas. Uji heterokedastisitas
menunjukkan nilai lebih dari 0,05
sehingga kedua persamaan tersebut
tidak terjadi heterokedastisitas. Kedua
model persamaan ini juga bebas dari
autokorelasi.
Selanjutnya peneliti melakukan
analisis hipotesis sebagai berikut.
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Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai
signifikansi F sebesar 0,000 sehingga
model regresi tersebut menyetakan ada
pengaruh signifikan variabel independent
terhadap ROE.
Selanjutnya
sebagai berikut.

dilakukan

Uji

T

Tabel 3. Uji T Persamaan Pertama

Tabel 3 menunjukkan bahwa
variabel independen VAIC memiliki nilai
sig 0,000, yang artinya kurang dari 0,05.
Maka dari itu, kesimpulannya adalah
variabel independen VAIC memiliki
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pengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan perusahaan (ROA).
Tabel 4. Uji T Persamaan Kedua

Tabel 4 menunjukkan nilai
signifikansi VAIC adalah 0,002, nilai
tersebut lebih kecil dibandingkan nilai
signifikansi 0,05. Maka dari itu,
kesimpulannya
adalah
variabel
independen VAIC memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap variabel
dependen, yaitu kinerja keuangan
perusahaan (ROE).
Pembahasan
Pengaruh VAIC Terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan (ROA)
Signifikansi uji T variabel VAIC
adalah 0,000 dan koefisien regresi
bernilai
positif
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh
terhadap kinerja keuangan perusahaan
(ROA). Hal tersebut membuktikan bahwa
perusahaan
dapat
memanfaatkan
kekayaan yang tidak berwujud dengan
baik. Nilai F hitung lebih besar
dibandingkan F tabel sehingga bukti
VAIC berpengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan (ROA) semakin
kuat. Hal tersebut berdasarkan pada
perusahaan yang mengelola IC dengan
baik maka dapat meningkatkan
keunggulan kompetitif dari perusahaan
lain. Hasil penelitian ini sama dengan
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penelitian Eka et. al. (2018), yaitu VAIC
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
perusahaan (ROA, ROE, dan ATO).
Seperti
yang
sudah
dikatakan
sebelumnya bahwa nilai ROA yang
semakin tinggi berarti perusahaan
mampu menghasilkan kinerja keuangan
yang baik. Berdasarkan teori RBT,
semakin tinggi nilai intellectual capital
maka semakin tinggi pula keuntungan
yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu,
sumber daya yang dimanfaatkan oleh
perusahaan
dapat
dinilai
baik
berdasarkan nilai IC. Nilai IC yang
meningkat
menunjukkan
bahwa
perusahaan mampu mengefisiensikan
ketiga komponen IC, yaitu modal fisik,
sumber daya manusia, dan struktur
organisasi.
Pengaruh VAIC Terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan (ROE)
Nilai F hitung lebih besar
dibandingkan F tabel sehingga dapat
disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh
terhadap kinerja keuangan perusahaan
(ROE). Signifikansi uji T Variabel VAIC
terhadap ROE sebesar 0,002. Maka dari
itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa
Intellectual Capital memiliki pengaruh
terhadap kinerja keuangan perusahaan
(ROE). Semakin tinggi nilai IC maka
semakin
meningkat
pula
rasio
profitabilitas yang dimiliki oleh suatu
perusahaan. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian Eka et. al (2018), yaitu
VAIC berpengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan (ROA, ROE, dan
ATO).
Hasil
penelitian
tersebut
menuliskan bahwa intellectual capital
yang dikelola dengan efisien dan efektif
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akan meningkatkan kinerja keuangan.
Berdasarkan teori RBT, semakin tinggi
nilai intellectual capital berarti semakin
baik perusahaan dalam menciptakan
keunggulan yang kompetitif sehingga
semakin mudah untuk mendapatkan
kepercayaan dari para investor sehingga
perusahaan mendapatkan laba dari
banyaknya modal yang diinvestasikan
oleh para investor.
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Intellectual Capital berpengaruh
signifikan dan secara positif terhadap
kinerja
keuangan
perusahaan
konstruksi bangunan (ROA). ROA
yang semakin tinggi menghasilkan
kinerja perusahaan yang baik.
Penelitian ini telah membuktikan
bahwa kinerja perusahaan yang
diteliti oleh peneliti sudah baik dan
perusahaan telah memanfaatkan
sumber daya manusianya yang baik.
2. Intellectual Capital berpengaruh
signifikan dan secara positif terhadap
kinerja
keuangan
perusahaan
konstruksi bangunan (ROE). ROE
yang semakin tinggi maka semakin
baik karena perusahaan dapat
memutar dana investasi yang baik.
Maka dari itu, penelitian ini
membuktikan bahwa perusahaan
yang diteliti memiliki kemampuan
untuk memanfaatkan kekayaan yang
tidak berwujud dengan baik.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih kami berikan
kepada Universitas Ciputra yang sudah
memberikan pendanaan dalam penelitian
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Artikel Ilmiah (Hasil Kajian Pustaka)

KONSEKUENSI EKONOMI ATAS PENERAPAN INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDART (IFRS) PADA LAPORAN
KEUANGAN
Siti Istikhoroh1), Mutiara Rachma Ardhiani2)
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya1
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya2
Email : istikhoroh_siti@unipasby.ac.id
ABSTRAK
Pengungkapan dan penyajian informasi keuangan merupakan upaya fundamental yang
hendak disampaikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan untuk dipaparkan oleh para
penggunanya. Untuk menghindari asymetri informasi atas maksud dan tujuan penyampaian
laporan keuangan tersebut, dibutuhkan sebuah aturan atau standar. Standar akuntansi yang
berlaku dan diadopsi oleh hampir seluruh perusahaan di dunia saat ini adalah IFRS (International
Financial Reporting Standard). Terdapat beberapa konsekuensi dari penerapan IFRS, salah
satunya adalah konsekuensi ekonomi. Penelitian empiris tentang dampak penerapan IFRS pada
bidang ekonomi telah banyak dilakukan dan memberikan hasil yang beragam. Makalah ini
bertujuan untuk memaparkan keberagaman hasil penelitian tersebut melalui kajian pustaka
sehingga bisa diambil kesimpulan dan dirumuskan kebijaksanaan ekonomi yang tepat bagi pihakpihak yang berkepentingan.
Kata Kunci : Laporan Keuangan, IFRS, Konsekuensi Ekonomi

ABSTRACT
Disclosure and presentation of financial information is a fundamental effort that would be
submitted by the company in its financial statements for in the mentioned by users. To avoid
asymetri information on the purpose and objective financial reporting, it takes a rule or standard.
The applicable accounting standards and adopted by almost all companies in the world today is the
IFRS (International Financial Reporting Standards). There are several consequences of the
adoption of IFRS, one of which is the economic consequences. Empirical research on the impact of
IFRS implementation in the economic field have been carried out and the results were mixed. This
paper aims to describe the diversity of the research results through a literature review so that it can
be concluded and the appropriate economic policies formulated for the parties concerned.
Keywords: Financial Statements, IFRS, Economic Consequences

PENDAHULUAN
Ilmu Akuntansi terbentuk dari
fenomena ekonomi dari perkembangan
berbagai entitas ekonomi yang ada,
sehingga
pembentukan
standar
akuntansi bukanlah suatu proses yang
terjadi secara serta-merta, namun sangat
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memperhatikan aspek konsekuensi
ekonomi yang diakibatkannya. Proses
penyusunan standar penuh dengan
tekanan dari berbagai pihak yang
berkepentingan, dan hal itu terjadi
karena adanya aspek konsekuensi
ekonomi (economic consequences).
Pihak-pihak yang mungkin terkena
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dampak atau berkepentingan dengan
standar akuntansi akan melakukan
usaha untuk membuat standar yang
mungkin
terbentuk
dapat
memaksimalkan kepentingan mereka.
Mekanismepasar
saat
ini
dianggap gagal dalam mendukung
tersedianya informasi yang diinginkan
pengguna. Beberapa hal yang menjadi
sumber
kegagalan
pasar
adalahexternalities dan free-riding,
adverse selection,moral hazard, serta
unanimity[1].Karena kegagalan pasar
dalam menciptakan informasi yang
sesuai dengankeinginan pengguna,
maka diperlukan pendekatan regulatori
atau dengan menggunakanstandar
akuntansi yang diregulasi. Pembentukan
standar
memiliki
tujuan
untuk
mengurangi asimetri informasi, seperti
moral hazard, yaitu ketika manajemen
berusaha untuk menyajikan laporan
keuangan secara overstated (pada aset
dan pendapatan) dan understated (pada
kewajiban dan biaya). Keterkaitan
pembentukan
standar
dengan
konsekuensi ekonomi yaitu pada biaya
keagenan (berapa banyak pihak yang
dikorbankan) atau seberapa banyak
biaya yang dikeluarkan dengan adanya
standar baru dan respon pasar terhadap
standar itu (berkaitan dengan public
goods dan economic goods).
Pengungkapan dan penyajian
informasi merupakan suatu upaya
fundamental
untuk
menyediakan
informasi mengenai laporan keuangan
bagi pengguna laporan keuangan. Dalam
pengungkapan dan penyajian informasi
tersebut dibutuhkan sebuah aturan atau
standar. Standar akuntansi yang
berkualitas sangat penting untuk
pengembangan
kualitas
struktur
pelaporan keuangan. Saat ini, standar
akuntansi yang berlaku dan diadopsi
oleh hampir seluruh perusahaan di dunia
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adalah IFRS (International Financial
Reporting Standard). Tujuan IFRS
adalah memastikan bahwa laporan
keuangan interimperusahaan untuk
periode-periode yang dimaksudkan
dalam laporan keuangan tahunan,
mengandung informasi berkualitas tinggi
yang menghasilkan transparansi bagi
para pengguna dan dapat dibandingkan
sepanjang periode yang disajikan,
menyediakan titik awal yang memadai
untuk akuntansi yang berdasarkan pada
IFRS, dan dapat dihasilkan dengan biaya
yang tidak melebihi manfaat untuk para
pengguna [2]. Dengan pengadopsian
IFRS, diharapkan laporan keuangan
perusahaan menghasilkan informasi
yang lebih relevan dan akurat, dan dapat
diperbandingkan dan menghasilkan
informasi yang valid untuk aset, liabilitas,
ekuitas, pendapatan dan beban
perusahaan.
METODE
Penulisan artikel ini bertujuan untuk
menjelaskan konsekuensi ekonomi atas
diterapkannya Standar IFRS dalam
penyajian laporan keuangan di . Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, penulis
melakukan kajian pustaka atas teori dan
bukti empiris yang relevan dengan
permasalahan.
Kajian Teori
1. Signalling Theory
Signalling theory menekankan
pada pentingnya informasi yang
dipublikasikan
oleh
perusahaan
terhadap keputusan investasi pihak di
luar perusahaan. Informasi perusahaan
merupakan unsur penting bagi investor
maupun masyarakat karena hal tersebut
harus menyajikan keterangan, catatan
atau gambaran yang baik untuk keadaan
masa lalu, saat ini maupun masa depan.
Informasi yang lengkap, relevan, akurat
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dan tepat waktu diperlukan oleh investor
untuk menganalisis perusahaan dalam
hal pengambilan keputusan investasi.
Jika informasi tersebut mengandung nilai
positif, maka diharapkan pasar akan
bereaksi pada waktu informasi tersebut
diterima oleh pasar. Informasi yang telah
diperoleh oleh investor terlebih dahulu
akan dianalisis dan diinterpretasikan
sebagai sinyal baik (good news) atau
sinyal buruk (bad news).
Salah satu jenis informasi yang
dipublikasikan oleh perusahaan adalah
laporan tahunan. Informasi yang
diungkapkan pada laporan tahunan
berupa informasi akuntansi yaitu
informasi yang berkaitan dengan laporan
keuangan, dan informasi non-akuntansi
yaitu informasi yang tidak berkaitan
dengan laporan keuangan. Laporan
tahunan hendaknya memuat informasi
yang relevan dan mengungkapkan
informasi yang dianggap penting untuk
diketahui oleh pengguna laporan baik
pihak luar maupun pihak dalam
perusahaan, khususnya jika informasi
tersebut merupakan berita baik (good
news).
Menurut
signalling
theory,
perusahaan dapat melaporkan atau
bahkan melakukan suatu hal yang buruk
karena adanya dorongan faktor
ekonomi, seperti dalam kasus income
smoothing.
Perusahaan
yang
menerbitkan laporan keuangan yang
mengandung
income
smoothing
didorong oleh faktor ekonomi. Bagi para
pengguna laporan keuangan, laporan
keuangan yang mengandung income
smothing dipandang sebagai hal yang
buruk karena informasi yang dilaporkan
dapat memberikan sinyal bias dan dapat
menyesatkan pengambilan keputusan
keuangan, seperti investasi.
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2. Regulasi Aktivitas Ekonomi
Alasan utama penyusunan
regulasi adalah untuk melindungi individu
yang berada dalam keadaan information
disadvantage. Asimetri informasi menjadi
dasar regulasi produksi informasi. Jika
tidak ada asimetri informasi, maka
tindakan manajerial dan informasi dalam
perusahaan bebas diobservasi semua
pihak.
Informasi Akuntansi juga sering
digunakan dalam membenarkan regulasi
untuk melindungi diri dari kerugian
informasi. Contohnya adalah peraturan
mengenai insider trading dan regulasi
untuk meyakinkan pengungkapan penuh
[1]. Akuntansi juga dipengaruhi oleh
regulasi
yang
dirancang
untuk
melakukan antisipasi terhadap asimetri
informasi. Peran penting pada akuntansi
dan auditing adalah untuk melaporkan
informasi yang relevan dan dapat
diandalkan, sehingga akan mengurangi
asimetri informasi di antara pihak
perusahaan, dan pengguna lainnya,
khususnya investor. Namun dalam hal ini
juga perlu diingat bahwa peran ini
membutuhkan auditor yang kredibel dan
kompeten untuk menciptakan suatu
standar pelaporan yang tinggi.
Dalam mempertimbangkan masalah
informasi, maka terdapat dua hal yang
akan digunakan sebagai acuan dalam
membantu untuk membedakan jenis
informasi yang mungkin dimiliki oleh
manajer yaitu kepemilikan/proprietary
informasi
dan
non-proprietary
informasi.Proprietary informasi diartikan
sebagai informasi yang jika dikeluarkan
maka akan sangat mempengaruhi arus
kas masa depan perusahaan. Contohnya
adalah informasi mengenai paten yang
dapat dinilai atau rencana insentif
strategis
seperti
penawaran
pengambilalihan atau merger. Biaya
manajer dan perusahaan dalam
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mengeluarkan informasi hak kemilikan
dapat cukup tinggi dalam hal ini.
Sedangkan non-proprietary informasi
adalah informasi yang tidak secara
langsung mempengaruhi arus kas
perusahan. Hal ini mencakup informasi
laporan
keuangan,
peramalan
pendapatan, perinciaan pendanaan baru
dan sebagainya. Audit juga termasuk
salah satu dari non-proprietary informasi.
3. Kajian Empiris
Dengan menetapkan suatu
standar akuntansi, diharapkan mampu
menyempurnakan
komparabilitas
pernyataan keuangan, memperkuat
transparansi
perusahaan,
dan
meningkatkan
kualitas
laporan
keuangan. Beberapa penelitian telah
membuktikan bagaimana penerapan
standar Akuntansi (IFRS} memberikan
berbagai dampak pada laporan
keuangan
maupun
konsekuensi
ekonomi. Penelitian Barth, Landsman,
dan Lang menunjukkan beberapa
penyempurnaan
kualitas
laporan
keuangan dengan adopsi IFRS [3].
Peneliti menganalisis perubahan properti
laba yang dilaporkan dengan pelaporan
dengan pengadopsian IFRS dan
menunjukkan bukti bahwa kualitas
pelaporan keuangan meningkat. Hasil
penelitian Barth et al., ini menemukan
bahwa suatu sampel perusahaan yang
dengan sukarela mengadopsi IFRS
menunjukkan tingkat manajemen upah
yang lebih rendah dan bisa mengenali
kerugian lebih tepat dibandingkan pada
waktu sampel perusahaan yang
menggunakan GAAP lokal.
Armstrong, Barth, Jagolinzer,
dan Riedl melakukan pengujian terhadap
reaksi pasar saham Eropa terhadap 16
kejadian
yang
terkait
dengan
pengadopsian IFRS di Eropa [4]. Hasil
penelitian mereka menunjukkan adanya
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reaksi yang lebih positif dari perusahaan
yang memiliki informasi berkualitas
rendah sebelum adopsi, khususnya
bank, dan dengan asimetri informasi
yang lebih tinggi sebelum adopsi. Hasil
penelitian tersebut konsisten dengan
harapan investor agar dapat memperoleh
informasi dengan kualitas yang lebih baik
dengan adanya adopsi IFRS. Peneliti
juga menemukan reaksi kurang positif
bagi perusahaan yang berdomisili di
negara-negara hukum, sesuai dengan
kekhawatiran
investor
mengenai
penerapan IFRS di negara tersebut.
Secara keseluruhan, hasil temuan
Armstrong et al., menunjukkan bahwa
investor di perusahaan Eropa merasakan
manfaat adopsi IFRS.
Ismail, Kamarudin, Van Zijl, dan
Dunstan meneliti perbedaan kualitas
laba perusahaan Malaysia setelah
diadopsi standar akuntansi berbasis
IFRS yang diberi nama FRS [5]. Peneliti
menganalisis apakah tingkat manajemen
laba secara signifikan lebih rendah
setelah penerapan IFRS, dan laba yang
dilaporkan lebih bernilai selama periode
IFRS. Penelitian mereka menggunakan
sampel besar 4.010 pengamatan selama
periode tiga tahun sebelum dan periode
tiga tahun setelah adopsi standar baru.
Hasil penelitian Ismail et al.,
menunjukkan bahwa adopsi IFRS
berkaitan dengan kualitas pelaporan
pendapatan yang lebih tinggi. Peneliti
juga bahwa penghasilan yang dilaporkan
selama periode setelah adopsi IFRS
yang berkaitan dengan manajemen laba
lebih rendah dan lebih relevan.
Indriani dan Khoiriyah menguji
atribut yang dapat mewakili kualitas
pelaporan keuangan dan menguji
pengaruh kualitas pelaporan keuangan
terhadap konsekuensi ekonomi [6].
Kualitas pelaporan keuangan diukur
berdasarkan atribut-atribut yang terdiri
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dari relevansi nilai, ketepatan waktu, dan
konservatisme. Konsekuensi ekonomi
diukur pada informasi asimetris.
Penelitian ini menggunakan sampel
sebanyak 99 perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun
2004-2008. Peneliti menemukan bahwa
atribut kualitas pelaporan keuangan tidak
saling berkaitan dan semua atribut dapat
merepresentasikan kualitas pelaporan
keuangan, dan konsekuensi ekonomi
menghasilkan
kualitas
pelaporan
keuangan yang memiliki hubungan positif
dan signifikan dengan asimetri informasi.
Hal tersebut berarti perusahaan dengan
kualitas pelaporan keuangan yang tinggi
akan
meningkatkan
konsekuensi
ekonomi.
Albu, Albu, Bunea, Calu dan
Girbina meneliti secara mendalam, dan
menjelaskan
permasalahan
yang
berkaitan dengan, implementasi IAS /
IFRS di negara berkembang di Uni
Eropa, yaitu Rumania. Perspektif teori
kelembagaan dan struktur digunakan
untuk
membahas
dua
tahap
implementasi IAS / IFRS di Rumania [7].
Hasil penelitian ini memukan bahwa dua
tahap implementasi IAS / IFRS memiliki
hasil yang berbeda, dengan dampak
yang lebih mendalam dan kualitatif dari
fase kedua. Langkah pertama adalah
hasil pemaksaan kekuatan eksternal,
yaitu pengaruh Bank Dunia. Karena
kurangnya faktor lain untuk mendukung
proses perubahan dalam penelitian
tersebut, maka implementasi aktual IAS
pada periode tersebut sangat terbatas.
Langkah
kedua,
merupakan
pengurangan cakupan hanya pada
perusahaan terbuka dengan rekening
terkonsolidasi dan lembaga keuangan,
hal itu disertai dengan proses perubahan
yang lebih signifikan dibanding periode
sebelumnya.
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Chua, Cheong, dan Gould
mengkaji dampak IFRS terhadap kualitas
akuntansi di Australia dengan berfokus
pada tiga perspektif: 1) pendapatan
manajemen, 2) pengakuan kerugian
tepat waktu, dan 3) relevansi nilai [8].
Dari penelitian tersebut, peneliti
menemukan bahwa penerapan IFRS
secara wajib telah menghasilkan kualitas
akuntansi yang lebih baik dari
sebelumnya
berdasarkan
prinsip
akuntansi yang berlaku umum di
Australia (GAAP). Secara khusus, hasil
temuan menunjukkan bahwa perilaku
manajemen laba dengan cara smoothing
telah berkurang, sementara ketepatan
waktu pengakuan kerugian telah
memperbaiki pasca adopsi. Selain itu,
relevansi nilai informasi laporan
keuangan telah membaik, terutama
untuk perusahaan non-keuangan.
Covrig, DeFond, dan Hung
menguji konsekuensi dari mengadopsi
International Accounting Standards (IAS)
dengan sukarela adalah kemampuan
yang disempurnakan untuk menarik
modal asing [9]. Dengan menggunakan
data tingkat kepemilikan perusahaan
lebih dari 25.000 reksa dana dari seluruh
dunia, peneliti menemukan rata-rata
kepemilikan reksadana asing secara
signifikan lebih tinggi di kalangan
pengadopsi
IAS.
Peneliti
juga
menemukan pengadopsi IAS di
lingkungan informasi yang lebih buruk
dan dengan visibilitas yang lebih rendah
memiliki tingkat investasi asing yang
lebih
tinggi,
konsisten
dengan
perusahaan yang menggunakan adopsi
IAS untuk memberikan informasi yang
lebih kepada investor asing. Secara
keseluruhan, hasil penelitian Covrig et
al., ini konsisten dengan adopsi IAS
sukarela mengurangi bias di kalangan
investor asing dan meningkatkan
efisiensi alokasi modal.
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Penelitian Daske, Hail, dan Verdi
mengkaji konsekuensi ekonomi dari
adopsi IFRS secara wajib yang
dilaporkan di seluruh dunia [10]. Peneliti
menganalisis dampaknya terhadap
likuiditas pasar, biaya modal, dan Tobin’s
Q di 26 negara menggunakan sampel
besar perusahaan yang diberi perintah
untuk mengadopsi IFRS. Hasil penelitian
menemukan bahwa average, likuiditas
pasar meningkat di sekitar waktu
pengenalan IFRS. Peneliti menemukan
adanya penurunan biaya modal
perusahaan dan kenaikan valuasi
ekuitas, namun hanya jika hal tersebut
dimungkikan karena efek yang terjadi
sebelum tanggal adopsi resmi. Daske et
al., juga menemukan keuntungan pasar
modal hanya terjadi di negara-negara di
mana perusahaan memiliki insentif untuk
bersikap transparan dan penegakan
hukum yang kuat.
DeFond, Hu, Hung, dan Li
menyatakan jika pendukung IFRS
berpendapat
bahwa
mewajibkan
serangkaian standar akuntansi yang
seragam meningkatkan komparabilitas
laporan keuangan yang pada gilirannya
menarik investasi lintas batas yang lebih
besar [11]. Peneliti menguji pernyataan
tersebut dengan memeriksa perubahan
investasi reksa dana asing di
perusahaan-perusahaan
setelah
penerapan IFRS wajib di Uni Eropa pada
tahun
2005.
Peneliti
mengukur
peningkatan komparabilitas sebagai
peningkatan yang kredibel dalam
keseragaman, yang didefinisikan sebagai
peningkatan besar dalam jumlah rekan
industri menggunakan standar akuntansi
yang sama di negara-negara dengan
implementasi yang kredibel. Konsisten
dengan
pernyataan
ini,
peneliti
menemukan kepemilikan reksa dana
asing meningkat saat adopsi IFRS yang
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diwajibkan mengarah ke peningkatan
komparatif.
Namun, terdapat juga hasil
penelitian-penelitian
yang
kurang
mendukung penerapan IFRS. Seperti
penelitian Othman dan Kossentini
bertujuan untuk mengeksplorasi asumsi
ekonomi
yang
mendasari
teori
pengembangan yang dapat mendukung
atau membatasi strategi penetapan
standar akuntansi yang terkait adopsi
IFRS dan potensi dampaknya terhadap
pengembangan Emerging Stock Markets
(ESMs) [12]. Penulis meneliti hubungan
tingkat negara antara tingkat adopsi
IFRS dan pengembangan ESMs. Dari
penelitian tersebut, peneliti menemukan
bahwa tingkat adopsi IFRS yang lebih
tinggi berpengaruh positif dan signifikan
pada stock market development (SMD).
Lebih khusus lagi, adopsi IFRS secara
penuh untuk perusahaan yang terdaftar
secara substansial terkait dengan SMD.
Namun, peneliti juga menemukan bahwa
adopsi parsial IFRS mungkin tidak hanya
tidak tepat dan tidak relevan, namun juga
sangat membahayakan perkembangan
ESMs. Selain itu, hal tersebut
menunjukkan bahwa GAAP lokal yang
dibentuk berdasarkan IFRS dengan
perubahan besar pada hubungan
counter-intuitive.
Soderstrom dan Sun mengkaji
bagaimana dampak adopsi IFRS secara
wajib di Uni Eropa. Peneliti mengulas
tentang literatur tentang adopsi Generally
Accepted Accounting Principles (GAAP)
[13]. Peneliti memberikan latar belakang
dan panduan bagi peneliti untuk
mempelajari perubahan tersebut pada
kualitas akuntansi mengikuti adopsi IFRS
yang meluas di Uni Eropa. Peneliti
berpendapat
bahwa
cross-country
memberikan
perbedaan
kualitas
akuntansi yang cenderung tetap
mengikuti adopsi IFRS karena kualitas
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akuntansi adalah fungsi keseluruhan
pengaturan kelembagaan perusahaan,
termasuk sistem hukum dan politik
negara tempat perusahaan berada.
Christensen, Lee, dan Walker
menguji konsekuensi ekonomi bagi
perusahaan Inggris dari keputusan Uni
Eropa untuk menerapkan IFRS secara
wajib [14]. Peneliti beranggapan bahwa
dampak dari pengadopsian itu bervariasi
di seluruh perusahaan dan bergantung
pada manfaat yang dirasakan. Peneliti
memperkirakan proxy kontra-faktual

untuk kesediaan perusahaan Inggris
untuk mengadopsi IFRS dari yang
sebelumnya GAAP pada perusahaan
Jerman. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa proxy ini memprediksi variasi
cross-sectional dalam kedua reaksi
pasar jangka pendek dan perubahan
jangka panjang dalam biaya ekuitas
terkait dengan keputusannya. Hal ini
menyiratkan bahwa adopsi IFRS secara
wajib tidak menguntungkan semua
perusahaan dengan cara yang seragam.

HASIL

“rezim” IFRS. Studi tertentu memberikan
bukti mengenai peran tekanan politik dan
aktivitas pelobi dalam pengembangan
sejumlah standar oleh International
Accounting Standards Board. Sejumlah
penelitian
menemukan
bahwa
konsekuensi yang menguntungkan
setelah diadopsinya IFRS bergantung
pada kekuatan pelaporan insentif bagi
perusahaan dan kekuatan sistem
penegakan negara. Dengan tidak adanya
bukti
yang
memadai
mengenai
konsekuensi adopsi IFRS di negaranegara berkembang dan perbedaan
signifikan dalam fitur kelembagaan
negara-negara tersebut, kesimpulan
yang disebutkan di atas cenderung tidak
digeneralisasikan ke negara-negara
berkembang. Hasil ini akan bermanfaat
bagi badan-badan otoritas internasional
dan nasional dan pengguna laporan
keuangan, serta untuk penelitian lebih
lanjut mengenai konsekuensi adopsi
IFRS.

Berdasarkan teori dan beberapa
bukti empiris diperoleh gambaran luas
mengenai konsekuensi penerapan IFRS
di seluruh dunia yang berkaitan dengan
empat kriteria penetapan standar
akuntansi yang komprehensif, yaitu
kegunaan keputusan, pengurangan
asimetri informasi, konsekuensi ekonomi,
dan aspek politik. Kajian tersebut
menunjukkan bahwa ada bukti empiris
mengenai
kegunaan
keputusan
akuntansi berdasarkan IFRS. Sebagian
besar studi telah megulas bahwa
relevansi nilai dari akuntansi dan tingkat
komparatif
pelaporan
keuangan
meningkat setelah penerapan IFRS.
Namun, ada bukti empiris mengenai
pengaruh adopsi IFRS terhadap
manajemen laba, pengenalan kerugian
tepat waktu dan sifat lain dari kualitas
akuntansi.
Mayoritas studi empiris yang ada
mengulas
penambahan
asimetri
informasi (perkiraan analis yang
disempurnakan, konsensus dan sifat
lainnya). Umumnya, studi-studi terdahulu
memberikan bukti mengenai kondisi
ekonomi yang menguntungkan (biaya
ekuitas yang lebih rendah dan
peningkatan investasi asing) di bawah
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SIMPULAN
Konsekuensi ekonomi dapat
menjadi dasar dalam proses penyusunan
standar akuntansi, seperti IFRS.
Penyusunan
standar
akuntansi
diarahkan kepada decision usefulness
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dan pengurangan asimetri informasi,
sehingga para pengguna laporan
keuangan bisa mendapatkan informasi
yang lebih berkualitas. Walaupun
terdapat beberapa hasil penelitian
empiris
yang
tidak
mendukung
pengadopsan IFRS karena berbagai
faktor, banyak hasil penelitian empiris
yang memberikan temuan mengenai
pengadopsian IFRS. Hasil penelitianpenelitian
yang
mendukung
ini
menyatakan bahwa penerapan standar
akuntansi (IFRS) memberikan dampak
yang lebih baik dalam kualitas laporan
keuangan,
menurunkan
income
smoothing, dan memberikan manfaat
bagi para pengguna laporan keuangan,
khususnya investor, dalam pengambilan
keputusan keuangan.
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Artikel Ilmiah (Hasil Pengabdian)

PENINGKATAN NILAI EKONOMIS PRODUK HASIL PETERNAKAN
DENGAN BERBAGAI MACAM ALTERNATIF OLAHAN DI DESA
SEKETI, KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
Sugijanto, Nurdina, Yuli Kurnia F, Bambang DW, Sigit PU
Universitas PGRI Adibuana Surabaya
Email penulis : sugijanto@unipasby.ac.id
ABSTRAK
Sapi perah merupakan ternak penghasil susu yang sangat dominan dibandingkan
ternak lainnya. Sapi perah sangat efisien dalam mengubah makanan ternak berupa
konsentrat dan hijauan menjadi susu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Desa
Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Di desa ini lingkungannya terdapat
3 peternak sapi dengan jumlah sebanyak 18 ekor. Penganekaragaman produk olahan
susu sebagai salah satu upaya untuk mendapat nilai tambah produk susu. Salah satu
olahan dari susu sapi yaitu yoghurt yang merupakan hasil fermentasi dua bakteri asam
laktat (LAB) sebagai starter, yakni Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus
thermophillus. Dalam proses kemitraan ini peternak dan akademisi mempraktekkan
teknologi tersebut bersama-sama yaitu dalam bentuk pelatihan pembuatan yoghurt dan
keju.
Kata kunci: Produk Olahan susu, yogurt, keju.
PENDAHULUAN
Pada saat ini produk pengolahan susu
sapi sudah sangat berkembang. Hal ini
didukung pula dengan bergesernya gaya
hidup masyarakat yang cenderung untuk
bergaya hidup sehat. Sapi perah
merupakan ternak penghasil susu yang
sangat dominan dibandingkan ternak
lainnya. Sapi perah sangat efisien dalam
mengubah makanan ternak berupa
konsentrat dan hijauan menjadi susu yang
sangat bermanfaat bagi kesehatan. Sapi
perah menghasilkan susu dengan
keseimbangan nutrisi sempurna yang tidak
dapat digantikan bahan makanan lain. Sapi
perah adalah ternak penghasil susu yang
dengan proses pasteurisasi dan sterilisasi
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maka produk susu tersebut dapat langsung
dikonsumsi. Produksi ternak sapi perah di
Sidoarjo mengalami kenaikan dari tahun
2013 sampai dengan tahun 2016.
Berdasarkan data Dinas Peternakan
Profinsi Jawa Timur, Data Produksi Ternak
di Kabupaten Sidoarjo untuk ternak sapi
perah dapat digambarkan pada gambar
berikut ini :
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Gambar 1.1
Data Produksi Sapi Perah di Sidoarjo
Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa
Timur
Desa Seketi Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo. Di
desa ini
lingkungannya terdapat 3 peternak sapi
dengan jumlah sebanyak 18 ekor. Dari
hasil survey dan pembicaraan dengan
peternak sapi perah dapat diketahui bahwa
hasil susu yang dihasilkan peternak sapi
perah di desa Seketi nantinya akan dijual
kembali kepada pengusaha susu sapi
dengan harga yang cukup rendah yaitu Rp.
5.000/liter, sedangkan pengusaha susu
sapi dapat menjual kembali hasil susu sapi
ke konsumen sebesar Rp. 10.000/liter.
Dengan harga jual yang cukup rendah,
tentunya peternak susu sapi mengalami
kerugian. Peternak sapi perah dapat
memanfaatkan hasil susu yang diperoleh
dengan mengolahnya menjadi produk yang
bernilai ekonomis dan dapat menciptakan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat
sekitar desa Seketi. Salah satu olahan
dari susu sapi yaitu yoghurt yang
merupakan hasil fermentasi dua bakteri
asam laktat (LAB) sebagai starter, yakni
Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus
thermophillus. Bahan dasar pembuatan
berasal dari susu sapi (susu segar atau
susu pasteurisasi). Yoghurt bermanfaat
bagi orang yang tidak tahan terhadap gula
susu (laktosa) yang dikenal sebagai
penderita lactose intolerance karena
selama proses pembuatan yoghurt, kadar
gula
susu
diturunkan
sampai
seperempatnya. Yoghurt merupakan
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makanan yang bergizi sehingga dengan
minum yoghurt dapat meningkatkan
kesehatan. Selain itu, bakteribakteri
yoghurt dapat menyelimuti dan membuat
dinding usus menjadi asam. Kondisi ini
menyebabkan mikroba patogen tidak dapat
menyerang (HALFERICH danWESTHOFF,
1980).
METODE
PELAKSANAAN
HASIL PENGABDIAN

UNTUK

Program
Pengabdian
Kepada
Masyarakat ini peternak dan akademisi
mempraktekkan
teknologi
tersebut
bersama-sama yaitu dalam bentuk
pelatihan pembuatan yoghurt dan keju.
Pada tahap selanjutnya peternak mitra
dapat menyampaikan pada peternak lain
dengan bahasa yang lebih mudah diterima
oleh peternak. Hal ini juga dipengaruhi
oleh sifat umum peternak yang lebih
mudah menerima teknologi baru melalui
peternak lain yang sudah melakukannya.
Oleh sebab itu dengan pembuatan yoghurt
ini diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat pada umumnya
khususnya masyarakat serta peternak sapi
perah di Desa Seketi Kecamatan
Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 1. Judul gambar
Penyampaian Materi PPM
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HASIL
Peserta
yang
mengikuti
program
pengabdian kepada masyarakat ini lebih banyak
ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha
sampingan. Usaha sampingan yang dilakukan ini
bertujuan untuk membantu keuangan keluarga.
Sebenarnya target peserta dalam program
pengabdian kepada masyarakat ini adalah
generasi muda, calon wirausaha, dan pelaku
UMKM / peternak sapi perah namun
kenyataannya yang hadir lebih banyak ibu-ibu
rumah tangga.
Pelatihan yang dilakukan selama program
ini dilaksanakan diikuti dengan antusias oleh
peserta. Selama pelaksanaan program, peserta
cenderung aktif dalam berkomunikasi untuk
bertanya mengenai pelatihan pembuatan yogurt
dan keju, Selama pendampingan tim dosen
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dibantu mahasiswa yang betugas sebagai
fasilitator untuk membantu peserta.
SIMPULAN
Hasil program pengabdian kepada
masyarakat ini memberikan dampak positif bagi
penjualan produk olahan peternakan di Desa
Seketi karena cukup memahami dan paham
dalam pembuatan yogurt dan keju.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih disampaikan kepada
pihak yang mendanai kegiatan pengabdian
yaitu LPPM UNIPA Sby, Bapak Kepala Desa
Seketi,serta para dosen yang membantu
terlaksananya kegiatan Pengabdian , serta dapat
disampaikan kepada pihak-pihak lainnya yang
mendukung berjalannya pengabdian.
DAFTAR RUJUKAN
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Artikel Ilmiah (Hasil Pengabdian)

PENINGKATAN BRAND PRODUK HOME INDUSTRY MELALUI
DIVERSIFIKASI PRODUK YANG DIHASILKAN DESA SEKETI,
BALONGBENDO, SIDOARJO
Tony Susilo Wibowo1, Fachrudy Asj’ari2, I Ketut Surabagiarta3
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
tonysus_sw@yahoo.com
ABSTRAK
Aktivitas penduduk Desa Seketi sebagai petani, peternak sapi perah serta usaha home
industry sebenarnya cukup berpotensi untuk dikembangkan. Terlebih lagi jika pelaku usaha dapat
menyiapkan merk dagangnya (brand) sendiri pada produk yang dijual karena selama ini produk
dijual dengan harga murah dalam bentuk partai/grosir tanpa adanya merk/brand. Dengan
pemberian merk dan diversifikasi produk tim PPM Manajemen Universitas PGRI AdiBuana
(UNIPA) yakin Desa ini bisa lebih berkembang lagi. Hal tersebutlah yang menggerakkan kami
untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa ini. Program pengabdian ini
bertujuan untuk meningkatkan brandproduk home industry melalui diversifikasi produk pada Desa
Seketi Kecamatan Balongbendo. Program ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan
mengenai diversifikasi produk sehingga peserta dapat menciptakan produk yang beraneka ragam
pilihan yang dapat menarik minat banyak konsumen. Dibantu dengan mahasiswa para peserta
juga akan mempraktekkan pembuatan desain brand terhadap produk mereka. Program ini diikuti
oleh ibu-ibu PKK dan pelaku home industry di Desa Seketi, BalongBendo, Sidoarjo yang dalam
usahanya memproduksi produk sepatu, sandal wanita serta produk lain yang sudah ada. Respon
yang didapatkan cukup positif. Hal ini ditunjukkan dari peserta yang mampu membuat desain brand
dan diversifikasi produk sehingga mampu meningkatkan penghasilan warga desa Seketi
Kata kunci:Home Industry, Brand produk, Diversifikasi produk

ABSTRACT
The activities of the residents of Seketi Village as farmers, dairy farmers and home industry
businesses actually have the potential to be developed. Moreover, if a business actor can prepare
his own brand on the product being sold because all this time the products are sold at a cheap
price in the form of party / wholesaler without the brand. With the provision of brands and product
diversification, the PPM Management University of PGRI Adi Buana (UNIPA) team believes that
the Village can be further developed. This reason moves us to take part in community service
activities in this village. This service program aims to increase the home industry product brand
through product diversification in Seketi Village, Balongbendo District. This program is conducted
by providing counseling about product diversification so that participants can create products with a
wide range of choices that can attract many consumers. Assisted by students, the participants will
also practice making brand designs for their products. This program is followed by PKK mothers
and home industry players in Seketi Village, BalongBendo, Sidoarjo who in their efforts produce
shoes, women's sandals and other existing products. The responses obtained were quite positive.
This was demonstrated by participants who were able to design brands and product diversification
so as to increase the income of Seketi villagers.
Keyword: Home Industry, Product brand, Product Diversification
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PENDAHULUAN
Sebagai desa yang warganya
sebagian besar memiliki aktivitas usaha
home industry, Desa Seketi cukup aktif
dalam melakukan penjualan. Meskipun
produk yang dihasilkan dijual dalam
bentuk tidak bermerk namun penjualan
dapat didistribusikan hingga ke luar kota.
Hal inilah yang menjadi fokus utama
terselenggaranya pengabdian di Desa
Seketi. Setelah dilakukan survey ternyata
meski mereka bisa mendistribusikan
produknya hingga ke luar kota tetap saja
harga yang diberikan kurang sesuai
dengan usaha mereka. Mereka menjual
dengan kondisi harga murah sesuai
dengan harga partai/grosir. Untuk itulah
walaupun produk mereka adalah home
industry namun perlu diberikan informasi
mengenai pentingnya brand produk dan
perlunya pengetahuan mengenai dasardasar
diversifikasi
produk
agar
produknya semakin berkembang dan
luas dipasaran sehingga usaha yang
dijalankan dapat meningkat
Menurut Nugraha, dkk [1] Merk
sangat penting bagi produk agar produk
dapat dibedakan antara yang satu
dengan
yang
lainnya.
Dengan
dikenalkannya suatu produk maka mitra
akan lebih mudah dalam memasarkan
produk lebih luas lagi. Selain brand,
produk juga harus diberikan kemasan
yang baik. Pemberian kemasan yang
baik akan membuat produk lebih rapi dan
tahan lama. Selain itu label kemasan
juga harus diperhatikan. Label kemasan
berfungsi
untuk
memperlihatkan
informasi lengkap mengenai produk
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sehingga dapat meningkatkan daya tarik
konsumen.
Peningkatan suatu produk juga
dapat dilakukan dengan melakukan
strategi diversifikasi produk. Tarida [2]
dalam penelitiannya mengemukakan
adanya diversifikasi produk dapat
meningkatkan nilai tambah. Unit usaha
tidak bergantung pada satu jenis produk
namun beberapa jenis produk. Jika salah
satu produk mengalami penurunan maka
produk lain dapat mengatasinya. Oleh
karena itu produsen juga harus mampu
meningkatkan desain produknya agar
dapat semakin beragam.
Secara
teoritis,
konsep
peningkatan brand produk industri rumah
tangga melalui diversifikasi produk
adalah bagian dari kewirausahaan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Menurut Suryana [3] kewirausahaan
adalah Kemampuan kreatif dan inovatif
yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber
daya untuk mencari peluang menuju
sukses.
Sehingga
dalam
kewirausaahaan mengandung unsur
kreatifitas dan inovasi yang dapat
membuat ciptaan baru untuk menguasai
pasar. Pada sudut pandang yang sama
brand dan diversifikasi produk adalah
bagian dari disiplin pemasaran. Menurut
Kotler dan Armstrong [4] pemasaran
adalah Proses dimana perusahaan
menciptakan nilai bagi pelanggan dan
membangun hubungan yang kuat
dengan pelanggan dengan tujuan untuk
menangkap nilai dari pelanggan sebagai
imbalannya. Dapat dikatakan pemasaran
adalah satu bentuk pertukaran antara
penjual dan pembeli dengan pemenuhan
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unsur-unsur aktivitas inti berupa
pengembangan
produk,
riset,
komunikasi, distribusi, penetapan harga
dan pelayanan. Pemasaran juga
berkaitan dengan merek atau brand.
Dalam hal ini Kotler [5] mendefinisikan
merek sebagai nama, istilah, tanda,
simbol, rancangan, atau kombinasi dari
hal-hal tersebut, yang dimaksudkan
untuk mengidentifikasi barang atau jasa
dari seorang atau kelompok penjual dan
untuk membedakannya dari produk
pesaing. Sehingga dalam unsur merek
atau brand terdapat elemen identitas
yang melekat pada produk sehingga
merek harus identik dengan produk
tersebut dan mudah diingat oleh
konsumen dan dapat menjadi aset
perusahaan
karena
mempunyai
kekuatan pasar. Dalam menunjang
pemasaran dan merek, maka pelaku
usaha dapat melakukan diversifikasi
produk untuk mempertahankan dan
meningkatkan pangsa pasar. Menurut
Tjiptono [6], difersifikasi produk dapat
didefinisikan sebagai upaya mencari dan
menciptakan produk atau pasar yang
baru, atau keduanya, dalam rangka
mengejar pertumbuhan, peningkatan
penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas,
sehingga difersifikasi produk yang
berhasil akan meningkatkan penjualan.
Oleh karena itu agar mencapai
sasaran maka pengabdian yang
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diselenggarakan
adalah
bertema:
PENINGKATAN BRAND PRODUK
HOME INDUSTRY
MELALUI
DIVERSIFIKASI
PRODUK
YANG
DIHASILKANDESA
SEKETI,
BALONGBENDO, SIDOARJO.
METODE PELAKSANAAN
Metode yang dilaksanakan pada
program pengabdian di Desa Seketi ini
dilakukan dengan metode penyuluhan
serta praktek. Materi mengenai produk
dan diversifikasi produk akan diberikan
pada saat sesi penyuluhan. Sedangkan
praktek yang dilakukan adalah membuat
suatu contoh design dari suatu produk.
Dalam praktek ini tim dosen program
studi manajemen selaku tim Program
Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM)
akan dibantu oleh para mahasiswa.
Selama
pelaksanaan,
program
pengabdian ini mendapatkan dukungan
dana dari Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Universitas
PGRI Adi Buana Surabaya.
Peserta dari program PPM ini
adalah pelaku usaha home Industry serta
Ibu-ibu yang merupakan kumpulan dari
PKK dimana mereka sebagian besar
juga adalah pelaku usaha home Industry
di Desa Seketi Kecamatan Balongbendo
Kabupaten
Sidoarjo.
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Gambar 1. Persiapan Materi Awal
HASIL
Para peserta banyak yang
mengajukan pertanyaan saat pemberian
materi. Membuktikan bahwa para
peserta cukup aktif dan antusias dalam
menjalankan usahanya. Terlebih lagi
saat pelaksanaan praktek pembuatan
desain merek, meskipun masih harus
banyak belajar namun para peserta
cukup mampu dalam pembuatan design
merek untuk produk mereka dengan
berpegang pada prinsip merek yang
telah dijelaskan sebelumnya.
SIMPULAN
Bagi para peserta kegiatan
semacam ini cukup bermanfaat. Dengan
memahami pentingnya brand produk
maupun diversifikasi produk serta mulai
terlatihnya untuk pembuatan design
produk peserta mulai merencanakan
kelanjutan
usaha
kedepannya.
Diharapkan, para peserta terus dapat
mengaplikasikan apa yang telah
dilakukan saat penyuluhan maupun
praktek. Sehingga para peserta pelaku
usaha home industry dapat melakukan
pengembangan terhadap usahanya yang
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dapat berdampak pada peningkatan
pendapatan.
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Artikel Ilmiah Hasil Riset

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN TRANSLATION AND
INTERPRETING SKILLS BERBASIS KEWIRAUSAHAAN
Siyaswati1, Dyah Rochmawati2
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
siyaswati@unipasby.ac.id1, dyahrochma@unipasby.ac.id2
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan pakar, dosen dan mahasiswa
terhadap modul pembelajaran untuk mata kuliah Translation and Interpreting Skills dengan
mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan
Bahasa Inggris Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Hal ini sesuai dengan salah satu
profil kelulusan Program Studi tersebut, yaitu menghasilkan Wirausahawan dibidang English
Language Teaching (ELT) dan English for Specific Purposes (ESP) dan Penerjemah
(translator/interpreter), juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya serap kerja
mahasiswa. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian dan
pengembangan atau Research and Development (R&D) dengan model pengembangan
Dick & Carey diadaptasi ke dalam penelitian pengembangan ini menjadi 4 tahap. Instrumen
yang digunakan berupa angket penilaian pakar, angket tanggapan dosen dan mahasiswa,
tes keterampilan proses pembelajaran serta lembar observasi kegiatan kewirausahaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan pakar, dosen pengampu mata kuliah dan
mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah tersebut tahun akademik 2018/2019
terhadap modul pembelajaran tersebut masing-masing adalah termasuk kategori baik.
Dapat disimpulkan bahhwa Modul Pembelajaran Translation and Interpreting Skills
terintegrasi kewirausahaan yang dikembangkan valid, efektif untuk meningkatkan
keterampilan penerjemahan dan kewirausahaan mahasiswa.
Kata kunci: modul pembelajaran, Translation and Interpreting Skills, berbasis
kewirausahaan
PENDAHULUAN
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan telah merubah kurikulum
mulai dari pendidikan dasar sampai
pendidikan tinggi pada tahun 2013 sesuai
dengan Undang-Undang No 12 tahun
2012, yang memberikan kebebasan
kepada perguruan tinggi memiliki otonomi
dalam penyusunan kurikulum dengan
tujuan mengembangkan potensi diri
mahasiswa untuk menjadi intelektual,
ilmuwan, praktisi, dan atau profesional.
Oleh karena itu perubahan pada proses
pembelajaran menjadi penting dan akan
menciptakan iklim akademik yang akan
meningkatkan kompetensi mahasiswa
Subtema: Industrialisasi Ekonomi

baik hardskills maupun softskills mereka.
Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan
Tinggi dalam UU No 12 tahun 2012 yaitu
menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, terampil,
kompeten, dan berbudaya untuk
kepentingan bangsa.
Untuk mencapai tujuan di atas,
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
senantiasa berupaya untuk meningkatkan
kompetensi mahasiswa, baik hardskills
(penguasaan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, dan ketrampilan teknis yang
berhubungan dengan bidang ilmu
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mereka) maupun softskills (kemampuan
seseorang dalam berhubungan dengan
orang lain dan kemampuan mengatur
dirinya
sendiri
dan
mampu
mengembangkan unjuk kerja secara
maksimal, misalnya memiliki kepribadian
yang unggul,
daya tarik sosial,
kemampuan berbahasa, memotivasi diri
dan orang lain, membangun relasi dan
bekerjasama, bernegosiasi, memimpin,
beradaptasi
dengan
lingkungan,
berekreasi, berinovasi dan berwirausaha,
dan sebagainya.
Salah satu mata kuliah yang
relevan dengan tujuan di atas adalah
mata kuliah Translation and Interpreting
Skills. Mata kuliah ini berkaitan dengan
ketrampilan penerjemahan. Mata kuliah
ini juga sesuai dengan kompetensi
lulusan,
yaitu
menghasilkan
Wirausahawan
dibidang
English
Language Teaching (ELT) dan English for
Specific Purposes (ESP) dan Penerjemah
(translator/interpreter), karena bertujuan
untuk meningkatkan kompetensi dan
daya serap kerja mahasiswa.
Penerjemahan adalah istilah
umum yang mengacu pada pengalihan
pikiran atau gagasan dari suatu bahasa
sumber ke dalam bahasa sasaran
(Nababan, 2008). Penerjemahan sebagai
sarana pertukaran informasi tersebut
memiliki berbagai manfaat di dalamnya.
Purwo (1990:180) menggarisbawahi
pentingnya penerjemahan, diantaranya
sebagai sarana menggali berbagai
macam informasi dari negara lain tanpa
harus belajar bahasanya terlebih dahulu,
membuka pintu informasi di seluruh
dunia, menghilangkan dinding pemisah
antar bangsa, sarana kerjasama,
pengertian, dan perdamaian dunia.
Kompetensi penerjemahan merupakan
pengetahuan yang dibutuhkan oleh
penerjemah. Nababan mengatakan
Subtema: Industrialisasi Ekonomi

bahwa, kompetensi penerjemahan yang
dimiliki seseorang akan membantu dia
menjadi penerjemah yang professional
dan berkompeten dalam bidangnya
(2008).
Peran
mereka
dalam
“menjembatani” aktivitas yang melibatkan
dua bahasa berbeda akan turut
memudahkan komunikasi dimasyarakat.
Disamping itu, penerjemah berkompeten
akan memajukan segala aspek
kehidupan masyarakat, terutama dalam
bidang teknologi, sosial, budaya dan lainlain melalui praktik penerjemahan. Pada
akhirnya, dengan dengan digalakkannya
kompetensi
penerjemahan
akan
membantu meningkatkan jumlah profesi
penerjemah
dimasyarakat
untuk
membantu peningkatan perekonomian
serta menjembatani pemahaman bahasa
lain. Hal ini lebih dimungkinkan dengan
mengintegrasikan kewirausahaan dalam
kompetensi penerjemahan mahasiswa
(Bramono, 2012).
Pendidikan
Kewirausahaan adalah usaha terencana
dan aplikatif untuk meningkatkan
pengetahuan, intensi/niat dan kompetensi
peserta didik untuk mengembangkan
potensi dirinya dengan di wujudkan dalam
prilaku kreatif, inovatif dan berani
mengelola resiko (Suyitno, 2015: 5).
Pendidikan kewirausahaan merupakan
kajian internasional terkini dan terus di
teliti dan di kembangkan secara dinamis
di seluruh belahan dunia. Maraknya
pendidikan kewirausahaan di seluruh
dunia ini tidak lain karena semakin
meningkatnya
kesadaran
akan
pentingnya karakter kewirausahaan pada
generasi muda (kreatif, inovatif dan berani
mengelola resiko) dan pentingnnya
kedudukan seorang entrepreneur pada
suatu motor pergerakan perekonomian
suatu negara.
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Hal ini dijelaskan secara
gamblang oleh McClelland bahwa
“Negara akan makmur jika entrepreneur
dalam suatu negara mencapai 2 % dari
keseluruhan penduduknya” (Suyitno:
2015:1) Direktorat Jendral Pendidikan
Tinggi (Dikti) Indonesia sangat sadar
akan
pentingnya
pendidikan
kewirausahaan bagi kemajuan sumber
daya manusia Indonesia untuk menjawab
tantangan masa depan. Oleh karena itu
Dikti mempunyai program-program
unggulan
untuk
melaksanakan
pendidikan
kewirausahaan
dalam
program mahasiswa wirausaha (PMW),
Co-operative,
Program
Kreativitas
Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) dan
masih banyak lagi. Hal ini semua di
lakukan
untuk
meningkatkan
pengetahuan, niat dan aktivitas
kewirausahaan
dikalangan
mahasiswa. Dalam
pendidikan
kewirausahaan yang ingin dibidik adalah
menularkan pola pikir dan prilaku seorang
wirausaha pada peserta didik hingga dia
berprilaku dan berwirausaha.
Hal ini penting mengingat adanya
masalah penyerapan tenaga kerja
setelah mereka lulus nantinya. Masalah
lapangan kerja sangat erat kaitannya
dengan pertumbuhan ekonomi bangsa,
bila pertumbuhan ekonomi cepat dan
besar maka lapangan kerja akan terbuka
lebar sebaliknya bila pertumbuhan
ekonomi kecil maka lapangan kerja
sempit dan sedikit. Bila dilihat kondisi
ekonomi sekarang, negara kita belum
sembuh betul dari krisis ekonomi,
sehingga nampak sekali banyak
pengangguran.
Integrasi kewirausahaan ke
dalam mata kuliah ini dimaksudkan untuk
mengubah pola pikir peserta didik
sehingga di masa mendatang lahir para
lulusan yang mempunyai pandangan
Subtema: Industrialisasi Ekonomi

positif terhadap wirausaha, memiliki
wawasan bahwa wirausaha merupakan
salah satu lapangan kerja yang terhormat
sejajar
dengan
profesi
sebagai
pegawai/karyawan, serta diharapkan
dimasa yang akan datang lahir
wirausahawan yang tangguh dan mampu
berinovasi sebagai bekal untuk hidup
mandiri (Hastuti, 2011).
Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan
mengembangkan
modul
pembelajaran untuk mata kuliah
Translation and Interpreting Skills dengan
mengintegrasikan
pendidikan
kewirausahaan. Yang dimaksud berbasis
kewirausahaan adalah pengintegrasian
pendidikan dengan pengetahuan, sikap
dan keterampilan yang mengarah pada
kemampuan untuk hidup mandiri,
membangun pola pikir kewirausahaan,
meningkatkan sikap dan perilaku usaha,
dan manajemen usaha. Kewirausahaan
adalah penerapan kreatifitas dan inovasi
untuk memecahkan masalah dan upaya
untuk memanfaatkan peluang yang
dihadapi setiap hari. Kewirausahaan
merupakan gabungan dari kreatifitas,
inovasi dan keberanian menghadapi
risiko yang dilakukan dengan cara kerja
keras untuk membentuk dan memelihara
usaha baru (Alma, 2007: 26), sedangkan
kreatifitas diartikan sebagai kemampuan
mengembangkan ide-ide baru dan untuk
menemukan
cara
baru
untuk
memecahkan persoalan dan menghadapi
peluang (Zimmerer, 1996: 51).
Makalah ini bertujuan untuk
mendeskripsikan tanggapan pakar,
dosen dan mahasiswa terhadap modul
pembelajaran untuk mata kuliah
Translation and Interpreting Skills dengan
mengintegrasikan
pendidikan
kewirausahaan
untuk
mahasiswa
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
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Pada prinsipnya kurikulum dan bahan ajar
program pembelajaran Translation and
Interpretation
Skills
berbasis
kewirausahaan
bertujuan:
(1)
membangun pola pikir kewirausahaan;
(2) membangun dan meningkatkan sikap
dan perilaku usaha; (3) manajemen
usaha (mencari peluang usaha, tata
usaha merintis usaha kecil, administrasi
usaha,
pemasaran,
pengelolaan
keuangan, strategi persaingan, jaringan
kerja) khususnya di bidang industry
penerjemahan.
Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi bagi proses
pembelajaran untuk mata kuliah
Translation and Interpreting Skills. Dosen
dapat memperluas pengetahuan dan
ketrampilan dalam mengemas bahan ajar
dengan mengintegrasikannya ke dalam
kewirausahaan. Hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat bermanfaat bagi dosen
sebagai pertimbangan dan masukan
dalam meningkatkan kemampuan untuk
mengelola pembelajaran kewirausahaan
khususnya, sehingga tercapai arah dan
tujuan pembelajaran yang tepat. Bagi
mahasiswa, hasil penelitian ini dengan
pembelajaran
penerjemahan
berwawasan kewirausahaan, mahasiswa
dapat mengembangkan ketrampilan
berfikir kritis tentang apa yang harus
diterjemahkan mereka. Dengan demikian,
mahasiswa akan belajar bagaimana
menganalisis serta mencari solusi akan
permasalahan-permasalahan yang ada
dalam penerjemahan. Hasil dari
penelitian ini sangat bermanfaat bagi
mahasiswa untuk menciptakan lapangan
kerja sendiri sebagai bekal untuk hidup
mandiri.
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METODE

Penelitian ini merupakan jenis
penelitian dan pengembangan atau
Research and Development (R&D)
dengan model pengembangan dengan
model pengembangan Dick & Carey
(2009: 6-8) yang diadaptasi ke dalam
penelitian pengembangan ini menjadi 4
tahap, yaitu: (1) analisis kebutuhan, (2)
desain produk, (3) validasi dan evaluasi,
dan (4) produk akhir.
Makalah ini bertujuan untuk untuk
mendeskripsikan tanggapan pakar,
dosen dan mahasiswa terhadap modul
pembelajaran untuk mata kuliah
Translation and Interpreting Skills dengan
mengintegrasikan
pendidikan
kewirausahaan
untuk
mahasiswa
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
Terdapat dua pakar, 3 dosen pengampu
mata kuliah, dan 128 mahasiswa yang
sedang menempuh mata kuliah
Translation and Interpreting Skills tahun
akademik 2018/2019 yang berpartisipasi
di dalam penelitian ini.
Hasil desain awal yang
dikembangkan atas dasar needs analysis
diberikan pada 2 orang pakar (expert
review) Beberapa aspek dalam evaluasi
oleh pakar meliputi: (1) isi (misalnya
cakupan, kedalaman, kebenaran konsep,
kemutakhiran), (2) bahasa (misalnya
keakurasian tatabahasa, pemilihan kata,
dan
ejaan,
keberterimaan),
(3)
komponen-komponen penyusun unit
bahan ajar, (4) organisasi/rangkaian
komponen-komponen unit bahan ajar, (5)
penyajian, dan 6) grafika. Mereka diminta
untuk melakukan evaluasi materi yaitu
dengan cara membaca materi ajar
kemudian memberikan koreksi dan
komentar terhadap materi dan mengisi
kuesioner evaluasi materi yang telah
disediakan.
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Instrumen penelitian yang
digunakan berupa lembar observasi,
lembar catatan ahli, angket penilaian
pakar, angket tanggapan guru dan siswa,
tes keterampilan proses sains serta
lembar
observasi
kegiatan
kewirausahaan. Analisis data dilakukan
secara kuantitatif dan kualitatif. untuk
mengetahui tanggapan pakar, dosen dan
mahasiswa. Hasil validasi dan evaluasi ini
digunakan untuk kebutuhan revisi.
Untuk
tanggapan
dari
mahasiswa,
dalam
tahapan
ini
mahasiswa memberikan nilai terhadap
implementasi
modul pembelajaran
Translation and Interpreting Skills yang
berbasis kewirausahaan yang meliputi:
(1) Sikap mahasiswa terhadap
kegiatan pembelajaran secara
keseluruhan yang mencakup
pertanyaan-pertanyaan:
a. Apakah mahasiswa
menyukai program
pembelajaran yang mereka
ikuti selama ini?
b. Seberapa besar manfaat
yang dirasakan oleh
mahasiswa dalam mengikuti
program pembelajaran?
c. Seberapa jauh mahasiswa
dapat belajar tentang materi
atau substansi
pembelajaran?
d. Seberapa besar mahasiswa
mampu mengaplikasikan
pengetahuan, ketrampilan,
dan sikap yang telah
dipelajari?
e. Seberapa besar kontribusi
program pembelajaran yang
dilaksanakan terhadap
prestasi belajar mahasiswa?
(2) Peningkatan kompetensi dalam
diri siswa, yang merupakan
Subtema: Industrialisasi Ekonomi

dampak dari keikutsertaan
dalam program pembelajaran.
Data yang diperoleh akan
dianalisis secara kualitatif dengan
mengkategorisasi berdasarkan butir
penilaian yang termasuk layak dan belum
layak, sedangkan data uji coba dari
kuesioner berskala Likert akan dianalisis
secara kuantitiatif menggunakan Central
Tendency Measures yakni mean.
Data statistik yang diperoleh
kemudian dikonversikan menggunakan
Qualitative Data Conversion untuk skala
Likert yang dikemukakan oleh Suharto
(2006:52-53).
Konversi
berikut
mengklasifikasikan nilai mean yang
diperoleh berdasarkan kategori yang
telah ditentukan dalam Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1 Konversi Data Kuantitatif
Scales
1
2
3
4
5

Interval of
mean value
2.00 2.00
–
≤X≤
2.60 2.60
2.61 2.61
–
≤X≤
3.21 3.21
3.22 3.22
–
≤X≤
3.82 3.82
3.83 3.83
–
≤X≤
4.43 4.43
>4.44 X
>4.44

Categories
Very poor
Poor
Fair
Good
Very good

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
pembelajaran

produk awal
Translation

modul
and
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Interpreting Skills yang berbasis
kewirausahaan adalah sebagai berikut:
Sistematika Modul
Semester
week
1

Berikut ini adalah sistematika
modul yang terangkum dalam Tabel 2 di
bawah ini.
Tabel 2 Sistematika Modul Pembelajaran

Topics
The course orientation

Learning goals
• Understanding the purpose of the course
• Explaining how the course is structured
• Describing each of the course activities and

assessments

• Downloading necessary materials and

software tools

2

Chapter 1:
Theories in Translation

3
4

Chapter 2:
Translation practices (1)
Translation practices (2)

5

Translation practices (3)

6

Chapter 3:
Theories in Interpreting

7

Chapter 4:
Interpreting practices (1)

8

Interpreting practices (2)

9

Interpreting practices (3)

10

Midterm
exam

11

Chapter 5:
Entrepreneurship Skills

Subtema: Industrialisasi Ekonomi

Providing students with an overview of the
history of translation studies, different
translation theories and various approaches to
translating different texts to produce a better
translation
Developing specific translation skills and
competences
Developing specific translation skills and
competences
Familiarizing students with translation tools
associated to translation methodologies and
technologies
Providing students with an overview of the
history of interpreting studies, different
interpreting theories and various approaches
to interpreting to produce a better interpreting
in various interpreting situations
Developing specific interpreting skills,
competences, and attitudes to perform in a
multilingual event or communication situation
properly with the aim of interlingual mediation
Developing specific interpreting skills,
competences, and attitudes to perform in a
multilingual event or communication situation
properly with the aim of interlingual mediation
Familiarizing students with interpreting tools
associated to interpreting methodologies and
technologies
Knowledge test consisting of open questions
covering all topics and materials discussed
during the module
Develop personal entrepreneurial skills and
behavior to individually be able to establish a
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12
13

14
15

16

Chapter 6:
Business skills
Chapter 7:
Practice Preparing an
Integrated Business Plan
(1)

Practice Preparing an
Integrated Business Plan
(2)
Practice Preparing an
Integrated Business Plan
(3)
Final exam

Tabel 2 menunjukkan bahwa
modul pembelajaran ini terdiri dari 7 bab
yang meliputi (1) teori penerjemahan tulis
(translation), (2) praktek penerjemahan
tulis, (3) teori penerjemahan lisan
(interpreting), (4) praktek penerjemahan
lisan, (5) ketrampilan kewirausahaan, (6)
ketrampilan bisnis, dan (7) Praktek
membuat suatu business plan, termasuk
di dalamnya orientasi perkuliahan dan
evaluasi pembelajaran tengah dan akhir
semester. Tiap-tiap bab memiliki tujuan
pembelajaran masing-masing. Tujuan
pembelajaran tersebut secara garis besar
meliputi: (1) memiliki pengetahuan
mengenai teori-teori penerjemahan baik
secara lisan maupun tulis serta
mengaplikasikannya
melalui
penerjemahan berbagai macam jenis teks
secara tulis dan penerjemahan secara
lisan dalam berbagai macam situasi
komunikasi
lisan,
(2)
memiliki
pengetahuan mengenai teori dasar bisnis
Subtema: Industrialisasi Ekonomi

business in the translation industry, interact
with and convince various stakeholders
Demonstrate effective oral presentation and
business writing skills
Utilize customer discovery and customer
validation research and theory to develop an
innovative, scalable business concept, applying
the topics in contemporary and traditional
entrepreneurship thinking and research in the
translation industry.
Develop a business proposition to launch a
new venture (start-up or corporate, new
business venture) in the translation industry
Develop personal entrepreneurial skills and
behavior to individually be able to establish a
business in the translation industry, interact
with and convince various stakeholders
Writing a business plan in the translation
industry

dan
kewirausahaan
serta
mengaplikasikannya
dalam
suatu
business plan untuk usaha mandiri di
dalam bidang industry penerjemahan.
Tiap-tiap bab terdiri dari: (1) pendahuluan,
(2) tujuan pembelajaran, (3) pre-tes, (4)
aktivitas pembelajaran, (5) referensi, dan
(6) post-test.
Hasil Validasi Pakar
Nilai rata-rata hasil validasi dari 2
orang pakar terangkum dalam Tabel 3 di
bawah ini:
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Tabel 3 Nilai Rata-Rata Penilaian
Kualitas Modul Oleh Pakar
Kriteria
Penilaian

Nilai

Kualitas
Kualitas
metode
penyajian
Penggunaan
bahasa
Kualitas
kelengkapan
unit bahan ajar
Organisasi isi
modul
Grafika

3.93
3.94

Kriteria
Nilai
Baik
Baik

3.90

Baik

3.90

Baik

3.95

Baik

3.90

Baik

Table 3 menunjukkan bahwa modul
pembelajaran
Translation
and
Interpreting Skills yang berbasis
kewirausahaan menurut pakar memiliki
nilai rata-rata “baik” apabila ditinjau dari
segi isi (cakupan, kedalaman, kebenaran
konsep,
kemutakhiran),
metode
penyajian,
penggunaan
bahasa
(keakurasian tatabahasa, pemilihan kata,
dan ejaan, keberterimaan), kualitas
kelengkapan unit, organisasi isi modul,
dan grafika.
Hasil Respons Dosen
Nilai rata-rata hasil evaluasi dari
3 orang dosen pengampu mata kuliah
Translation and Interpreting Skills
terangkum dalam Tabel 4 di bawah ini.
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Tabel 4 Nilai Rata-Rata Penilaian
Kualitas Modul Oleh Dosen
Kriteria Penilaian

Nilai

Kriteria
Nilai

Materi
perkuliahan
Metode
penyajian
Penggunaan
bahasa
Tingkat
partisipasi
mahasiswa
Tugas/asesmen

4.03

Baik

4.23

Baik

3.90

Baik

4.13

Baik

3.83

Baik

Table 4 menunjukkan bahwa modul
pembelajaran
Translation
and
Interpreting Skills yang berbasis
kewirausahaan menurut dosen memiliki
nilai rata-rata “baik” apabila ditinjau dari
segi isi materi perkuliahan (kesesuaian isi
modul dengan tujuan pembelajaran,
kemuthahiran isi (pembahasan dan
sumber modul sudah up to date, cakupan
pembahasan modul mencakup semua
aspek dalam tujuan pembelajaran),
kualitas metode penyajian(sistematika
penulisan modul, penggunaan strategi
pembelajaran yang sesuai untuk
mempelajari modul, integrasi konsep
sains dan kewirausahaan dalam
penyusunan
modul)
,
kualitas
bahasa(Tingkat kemudahan memahami
pembahasan dalam modul, Keterkaiatan
antar teks, Tingkat keterbacaan modul) ,
kelengkapan
(Kualitas
petunjuk
penggunaan modul bagi siswa, Kualitas
tugas akhir, Kualitas lembar kegiatan
siswa) dan fisik modul(Tingkat kejelasan
cetakan dan penjilidan modul, Tingkat
kualitas sampul, Kualitas modul secara
keseluruhan). Hal tersebut menunjukkan
bahwa draft modul tersebut telah sesuai
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dan layak digunakan dalam pembelajaran
di atas.

Hasil evaluasi dari mahasiswa
yang menempuh mata kuliah Translation
and Interpreting Skills terangkum dalam
Tabel 5 di bawah ini:

Hasil Respons Mahasiswa
Tabel 5 Hasil Kuesioner Mahasiswa
No
1

2

3

4

5

6

7

Pernyataan
Menurut pandangan dan
pengamatan saya, respons
mahasiswa terhadap proses
pembelajaran Translation and
Interpretation Skills yang berbasis
kewirausahaan di kelas baik.
Strategi perkuliahan yang
diterapkan pada perkuliahan
Translation and Interpretation
Skills meliputi diskusi-presentasi,
berkelompok kecil, dan mandiri.
Mahasiswa diharapkan dapat
memahami dan menjelaskan
kembali teori-teori penerjemahan
dan pembekalan tentang cara
menerjemahkan teks bahasa
Inggris ke bahasa Indonesia
secara profesional
Mahasiswa diharapkan dapat
menerjemahkan teks-teks dari
Bahasa Sumber ke Bahasa
Sasaran sesuai dengan kaidahkaidah teori yang dipelajari
Mahasiswa diharapkan dapat
memilih teks-teks aktual dalam
bahasa Inggris yang berdaya
guna bagi masyarakat Indonesia
untuk diterjemahkan dan
dipublikasikan di media massa.
Mahasiswa diharapkan dapat
melakukuan praktik
penerjemahan teks bahasa
Inggris ke dalam bahasa
Indonesia.
Mahasiswa diharapkan dapat
peluang bisnis di bidang
penerjemahanan.

Subtema: Industrialisasi Ekonomi

Pendapat
%
Setuju

%

Skor
Rerata

Tidak
setuju
83

64,8

45

35,2

2,35

74

57,8

54

42,2

2,44

75

58,6

53

41,4

2,41

91

71,1

37

28,9

2,28

67

52,3

61

47,7

2,41

91

71,1

37

28,9

2,28

68

53,1

60

46,9

2,55
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8
9

10
11

12
13
14
15

Mahasiswa diharapkan dapat
menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi.
Mahasiswa diharapkan dapat
mempunyai kepercayaan diri
dalam berpresentasi dan berjiwa
jiwa enterpreneurship
Mahasiswa lebih suka dievaluasi
berdasarkan hasil tugas seharihari.
Mahasiswa lebih suka dievaluasi
secara tradisional, yaitu dengan
tes tengah semester dan akhir
semester
Mahasiswa lebih suka dievaluasi
dengan model portofolio
Mahasiswa suka dievaluasi
berdasarkan hasil kerja projek
Mahasiswa lebih suka dievaluasi
berdasarkan performance (unjuk
kerja)
Mahasiswa lebih suka dievaluasi
oleh teman-teman sendiri

Tabel
5
menunjukkan
respons
mahasiswa
terhadap
proses
pembelajaran di kelas masih kurang
antusias. Hal yang menjadi kendala
selama perkuliahan antara lain partisipasi
mahasiswa selama perkuliahan masih
kurang, bahan ajar yang digunakan masih
berupa buku teks, dan model
pembelajaran yang berlangsung yaitu
diskusi presentasi. Strategi perkuliahan
yang diterapkan selama ini yaitu diskusipresentasi dan pembelajaran berbasis
proyek penelitian. Dosen pengampu
matakuliah
juga
setuju
untuk
dikembangkan suatu bahan ajar yang
berbasis kewirausahaan dan bersifat
mandiri. Pustaka yang digunakan dalam
perkuliahan selama ini masih merupakan
sumber-sumber lama sehingga dengan
adanya bahan ajar yang bersifat mandiri
diharapkan dapat menambah wawasan
dan pemahaman konsep mahasiswa.
Subtema: Industrialisasi Ekonomi

75

58,6

53

41,4

2,41

83

64,8

45

35,2

2,35

91

71.1

37

28,9

2,28

75

58,6

53

41,4

2,41

68

53,1

60

46,9

2,55

74

57,8

54

42,2

2,44

83

64,8

45

35,2

2,35

59

46

69

54

2,61

Hasil penelitian ini sesuai dengan
konsep yang dikemukakan oleh Utomo
dan Ruijter (1990) bahwa pembelajaran
dengan modul memperpendek waktu
yang diperlukan oleh mahasiswa untuk
menguasai tugas pelajaran tersebut dan
menyediakan waktu sebanyak yang
diperlukan oleh mahasiswa dalam batasbatas yang dimungkinkan untuk
menyelenggarakan pembelajaran yang
teratur. Di samping itu, pengetahuan
disusun sedemikian rupa, sehingga dapat
menggiring partisipasi siswa secara aktif,
serta mahasiswa mencapai hasil sesuai
dengan kemampuannya.
Hasil penelitian ini juga sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Hamdi, Halim, dan Pontas (2015)
pembelajaran dengan menggunakan
modul kognitif mahasiswa berdasarkan
ranah kognitif meningkat dengan kategori
tinggi pada ranah aplikasi (C3) yaitu 63%
dan kategori rendah pada ranah
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pengetahuan
(C1)
yaitu
57%.
Peningkatan
kognitif
mahasiswa
berdasarkan indikator meningkat pada
indikator.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis di atas,
dapat disimpulkan bahwa
1. Penyediaan materi perkuliahan dalam
bentuk modul yang disiapkan dosen,
sangat berperan dalam proses belajar
mengajar.
2. Latihan pengerjaan soal-soal dengan
bimbingan dosen dan tutor sebaya
harus banyak dilakukan untuk melatih
dan membiasakan mahasiswa untuk
memahami materi perkuliahan,
3.
Tingkat
variasi
kemampuan
penyerapan mahasiswa yang cukup
besar terhadap materi perkuliahan yang
disampaikan,
4. Motivasi mahasiswa rendah untuk
mengikuti
perkuliahan
yang
dimungkinkan karena kesulitan dalam
mengikuti proses perkuliahan,
5. Mahasiswa dirangsang untuk belajar
aktif baik secara mandiri maupun
berkelompok,
6. Mahasiswa masih perlu diberikan
bagaimana mengerjakan penugasan
secara sistematis. Dengan banyak
memberikan latihan dan penugasan
yang bervariasi diharapkan mahasiswa
dapat langsung menggunakan berbagai
macam teknik penerjemahan.
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