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ANALISIS KEMAMPUAN 5M (MENGAMATI, MENANYA, MENCOBA, MENALAR,
MENGKOMUNIKASIKAN) PADA SISWA
SEKOLAH DASAR DI PACITAN
Sri Iriyanti
STKIP PGRI Pacitan
email: sriiriyanti@ymail.com
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penerapan 5M (Mengamati, Menanya, Mencoba,
Menalar dan Mengkomunikasikan) pada siswa SD Negeri Plumbungan. Penelitian ini merupakan
penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di SDN Plumbungan dengan subyek siswa Kelas V
SDN Plumbungan yang aktif pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020. Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan observasi. Metode dokumentasi
dilakukan untuk mendapatkan data mahasiswa berupa absensi, daftar nilai, foto kegiatan, dan dokumen
lain yang diperlukan untuk melengkapi data. Metode observasi menghasilkan data berupa catatan
aktifitas siswa selama proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran
yang dilakukan sudah memuat semua komponen 5M (Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan
Mengkomunikasikan). Adapun rata-rata sebaran kemampuan siswa, yaitu: (1) kemampuan mengamati
88,9%; (2) kemampuan menanya 38,9%; (3) kemampuan mencoba 78,2%; (4) kemampuan menalar
68,5%; dan (5) kemampuan mengkomunikasikan 80,6%, dengan rata-rata capaian secara klasikal
sebesar 71,2%. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sudah memuat semua
komponen 5M. Komponen 5M yang capaiannya di atas rata-rata adalah kemampuan mengamati,
mencoba, dan mengkomunikasikan, sedangkan komponen 5M yang capaiannya di bawah rata-rata
adalah kemampuan menanya dan menalar.
Kata Kunci: Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar dan Mengkomunikasikan

PENDAHULUAN
Penerapan sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari kurikulum pembelajaran yang sesuai
dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menekankan
pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara holistik. Diberlakukannya Kurikulum 2013
pada jenjang pendidikan dasar diharapkan dapat menjadi angin segar bagi pengembangan kemampuan
yang dimiliki oleh peserta didik. Kurikulum ini dilakukan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki
oleh peserta didik, yang diarahkan untuk menumbuh-kembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan serta
meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.
Kurikulum 2013 memiliki ciri khas tersendiri yaitu adanya penerapan pendidikan pendekatan
saintifik atau ilmiah dalam proses pembelajarannya. Kemendikbud memberikan konsepsi tersendiri
bahwa pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran mencakup komponen: mengamati,
menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta (Sani, 2014). Komponenkomponen tersebut seyogyanya dapat dimunculkan dalam setiap praktik pembelajaran, tetapi bukanlah
sebuah siklus pembelajaran.
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019
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Pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik dengan langkah 5M yang digunakan pada
Kurikulum 2013 telah dirancang sedemikian rupa dapat memungkinkan peserta didik untuk aktif dalam
mengkontruksi konsep, hukum serta prinsip yang telah ditemukannya melalui tahapan mengamati,
menanya atau merumuskan masalah, mencoba atau mengajukan hipotesis, menalar atau mengumpulkan
data dan membangun jejaring atau mengkomunikasikan konsep. Langkah-langkah ini disebut sebagai
langkah 5M dalam pendekatan Saintifik (Rusman, 2015: 231). Langkah-langkah tersebut diharapkan
dapat dimunculkan secara menyeluruh dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya 5M peserta
didik dapat menunjukkan kinerja yang positif dan aktif dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan.
Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan yang digunakan pada kurikulum 2013, yaitu menciptakan
pengajaran yang dapat berpusat pada peserta didik.
Pembelajaran yang berpusat pada siswa, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengontruksi
konsep, hukum atau prinsip, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang
perkembangan

intelek, khususnya keterampilan berfikir tingkat tinggi siswa, dan juga dapat

mengembangkan karakter siswa. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru diperlukan.
Akan tetapi bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa
atau semakin tingginya kelas siswa. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis
kemampuan 5M (Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar dan Mengkomunikasi) pada sisiwa di
Sekolah Dasar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kemampuan 5M (Mengamati, Menanya,
Mencoba, Menalar dan Mengkomunikasi) pada sisiwa di Sekolah Dasar.

KAJIAN LITERATUR
Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani “curriculae“ yang dipakai dalam olahraga kuno yang
berarti jarak tempuh seorang pelari dari start hingga finish. Kemudian kata ini diadopsi ke dalam dunia
pendidikan yang berarti waktu yang diperlukan seseorang pelajar untuk menyelesaikan studinya sampai ia
mendapatkan ijazah (Khoerul Anam, 2017).
Menurut J. Galen Saylor dan William M. Alexander menjelaskan arti kurikulum sebagai berikut :
“The curriculum is the sum total of school’s effort to influence learning. Wether in the classroom, on the
playground, or out of schooll” (Nasution, 1982). Sedangkan menurut Tim Pustaka Yustisia (2007:145)
yang dimaksud “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu”.
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019
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penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan
penjelasan di atas segala bentuk usaha sekolah untuk mempengaruhi anak didik untuk belajar, apakah itu
dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah adalah termasuk kurikulum.
Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah telah
mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan
saintifik/ilmiah. Pendekatan saintifik adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan,
dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu
(Kemendikbud, 2013).
Kurikulum 2013 siswa tidak lagi menjadi objek dari pendidikan, tetapi justru menjadi subjek
dengan ikut mengembangkan tema dan materi yang ada. Dam dengan adanya perubahan ini, tentunya
berbagai standar dalam komponen pendidikan akan mengalami perubahan. Mulai dari standar isi, standar
proses maupun standar kompetensi lulusan, dan bahkan standar penilaian pun juga mengalami perubahan,
Menurut Kurinasih dan sani (2014:47).
Menurut Muzamiroh (2013:134) Pada kurikulum 2013 ini, guru tidak dibebani dengan kewajiban
membuat silabus pengajaran untuk siswa setiap tahun seperti yang terjadi pada KTSP. Sebagaimana kita
ketahui bahwa hal semacam ini memang menjadi di awal tahun pembelajaran. Silabus dan bahan ajar
dibuat oleh pemerintah, sedangkan guru hanya mempersiapkan RPP dan media pembelajaran.
Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan
pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti
pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki
nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budanya misalnya discovery learning, project-based learning, problembased learning, inquiry learning. Pendekatan saintifik meliputi lima pengalaman belajar (Khoerul Anam,
2017) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Deskripsi Langkah Pembelajaran
Langkah
Deskripsi kegiatan
Pembelajaran
Mengamati
Mengamati dengan indra
(observing)
(membaca, mendengar,
menyimak, melihat, menonton,
dan sebagainya) dengan atau
tanpa alat
Menanya
Membuat dan menajukan
(quatuoning)
pertanyaan, tanya jawab,
berdiskusi tentang informasi
yang belom dipahami, informasi
tambahan yang ingin diketahui,
atau sebagai klarifikasi

Bentuk hasil belajar
Perhatian pada waktu mengamati suatu
objek/membaca suatu tulisan/mendengar
suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang
yang diamati, kesabaran, waktu (on task)yang
digunakan untuk mengamati
Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang
diajukan peserta didik (pertanyaan faktual,
konseptual, prosedural, dan hipotetik)
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Langkah
Pembelajaran
Mengumpulkan
informasi/
mencoba
(experimentting)

Menalar/
mengasosiasi
(associating)

Mengomunikasikan
(communicating)

Deskripsi kegiatan
Mencoba, berdiskusi, meniru
bentuk/gerak, mendemonstrasikan, melakukan eksperimen,
membaca sumber lain selain
buku teks, mengumpulkan data
dari sumber melalui angket,
wawancara, dan memodifikasi/
menambahi/mengembangkan
Mengolah informasi yang sudah
dikumpulkan, menganalisis data
dalam bentuk membuat kategori,
mengasosiasi atau
menghubungkan
fenomena/informasi yang terkait
dalam rangka menemukan suatu
pola, dan menyimpulkan

Menyajikan laporan dalam
bentuk bagan, diagram, atau
grafik; menyusun laporan
tertulis; dan menyajikan laporan
meliputi proses, hasil, dan
kesimpulan secara lisan

Bentuk hasil belajar
Jumlah dan kualitas sumber yang
dikaji/digunakan, kelengkapan informasi,
validitas informasi yang dikumpulkan, dan
instrumen/alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data.

Mengembangkan interpretasi, argumentasi
dan kesimpulan mengenai keterkaitan
informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi
argumentasi dan kesimpulan mengenai
keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori,
menyintesis dan argumentasi serta
kesimpulan keterkaitan antaraberbagai jenis
fakta/konsep/teori/pendapat; mengembangkan
interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan
kesimpulan yang menunjukan hungan
fakta/konsep/teori dari dua sumber atau lebih
yang tidak bertentangan; mengembangkan
interpretasi, struktur baru, argumentasi dan
kesimpulan dari konsep/teori/pendapat yang
berbeda dari berbagai jenis sember
Menyajikan hasil kajian (dari mengamati
sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis,
media elektronik, multi media dan lain-lain

METODE
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
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 alamiah (Moloeng: 2006:
6).
Lokasi penelitian di SDN Plumbungan yang dilaksanakan pada Oktober-Desember 2019. Subjek
penelitian ini adalah siswa Kelas V SDN Plumbungan yang aktif pada semester ganjil tahun pelajaran
2019/2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi
dan observasi. Metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data mahasiswa berupa absensi, daftar
nilai, foto kegiatan, dan dokumen lain yang diperlukan untuk melengkapi data. Metode observasi
menghasilkan data berupa catatan aktifitas siswa selama proses pembelajaran.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini, pengambilan data dilaksanakan dengan cara mengamati aktivitas siswa ketika
kegiatan pembelajaran berlangsung, kemudian mengklasifikasikan kegiatan siswa ke dalam kelompok
5M, yaitu Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan Mengkomunikasikan. Pada penelitian ini,
pengamatan aktivitas siswa yang dilakukan didasarkan pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
yang telah disusun guru. Adapun hasil penelitian tentang kemampuan siswa dalam menerapkan
pembelajaran 5M dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Hasil Keaktifan Siswa pada Pembelajaran Siklus 1

Eksplorasi

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

Guru memberikan

Dari 18 siswa, 13 siswa aktif

stimulus untuk

menunjuk bagian tubuh yang berkaitan

mengenalkan alat

dengan peredaran darah (menunjuk

peredaran darah manusia

letak jantung, menemukan bagian

dengan cara mengajak

tubuh yang memiliki denyut, yaitu

siswa untuk menunjuk

dada, pergelangan tangan, dan leher),

bagian-bagian tubuh

tetapi 5 siswa lainnya cenderung pasif

yang berkaitan dengan

atau hanya menunjuk sebagian anggota

sistem peredaran darah.

tubuh)

Guru mengajak siswa

Jenis Kegiatan

Keberhasilan

Menalar

72,2%

Dari 18 siswa, 16 siswa aktif untuk

Mengkomuni-

88,9%

untuk mendiskusikan

mencoba merasakan adanya denyut di

kasikan

peristiwa yang terjadi

dada sebelah kiri, pergelangan tangan,

pada bagian-bagian tubuh

dan leher, kemudian menyebutkan

yang telah ditunjuk, lalu

bahwa denyut di dada sebelah kiri

menyebutkan

adalah denyut jantung, denyut pada

hubungannya dengan

pergelangan tangan dan leher adalah

sistem peredaran darah

denyut nadi.

Guru mengajak siswa

Jumlah siswa yang bertanya kepada

tanya jawab mengenai

guru relatif sedikit, yaitu 7 siswa (11

jawaban yang telah

siswa cenderung malu-malu dan pasif)

Menanya

38,9%

Mengkomuni-

100%

a

i

s

Guru membagi kelompok

r

o

b

a

dikemukakan siswa

l

E

ISBN: 978-602-53557-5-2

Seluruh siswa mengambil undian lalu
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Elaborasi

Kegiatan Guru

Kegiatan Siswa

Jenis Kegiatan

Keberhasilan

menggunakan nomor

mencocokkan nomor dengan temannya

kasikan

undian.

untuk membentuk kelompok.

Guru memperkenalkan

Seluruh siswa aktif memperhatikan

Mengamati

“tepuk jantung” dan lagu

contoh yang diberikan guru serta

(memperhatikan

“peredaran darah”

mempelajari “tepuk jantung” dan lagu

contoh guru)

disertai pemberian

“peredaran darah”. Pada saat

Menalar

contoh.

mempraktikkan “tepuk jantung”

(menunjukkan

4 siswa masih terbalik ketika

arah kiri kanan

menunjukkan arah kiri kanan. Selain

yang telah

itu, 9 siswa (didominasi siswa laki-

dimodifikasi)

laki) cenderung melakukan gerakan

Mencoba

dengan malu-malu dan tidak

(mempraktikkan

sempurna. Namun, pada saat

tepuk jantung)

menyanyikan lagu peredaran darah,

Mengkomuni-

15 siswa tergolong cukup menguasai

kasikan (mampu

irama dan lirik lagu meskipun lagu itu

menyanyikan

adalah hasil gubahan lirik lagu lain

lagu gubahan)

Guru mengajak siswa

Siswa aktif bernyanyi dengan lancar,

Menalar

55,6%

bernyanyi secara

tetapi siswa yang mampu memahami

berulang-ulang hingga

kata-kata dalam lirik lagu dan tepuk

siswa mampu memahami

jantung baru sebanyak 10 siswa

Mencoba

100%

50 %

88,9%

77,8%

50,0%

83,3%

kata-kata yang terkandung dalam lirik lagu.
Guru meminta

Perwakilan dari semua kelompok

perwakilan kelompok

mengambil surat wasiat dengan tertib

mengambil surat wasiat
untuk permainan.
Guru memberi

9 dari 18 siswa aktif mendiskusikan

Mengkomuni-

kesempatan siswa untuk

tugas yang tertera pada surat wasiat

kasikan

mendiskusikan tugas

(tugas terdiri dari simulasi sistem

yang tertera pada surat

peredaran darah kecil, peredaran darah
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Kegiatan Guru
wasiat.

Kegiatan Siswa

Jenis Kegiatan

Keberhasilan

besar, dan menyebutkan bagian-bagian
alat peredaran darah beserta fungsinya)
lalu berusaha menyelesaikan misi surat

Konfirmasi

wasiat dengan cara berbagi peran.
Guru memberi

Siswa berkelompok menyimulasikan

kesempatan kepada

hasil diskusi kelompoknya di depan

masing-masing

kelas. Dari 3 kelompok peserta, 2

kelompok untuk

kelompok masih banyak membutuhkan

menyimulasikan hasil

arahan guru ketika melakukan simulasi

diskusi kelompoknya

hasil diskusinya.

Guru mengajak siswa

7 siswa aktif menanyakan tentang

untukmenanyakan materi

materi peredaran darah, meskipun

yang belum dipahami

harus dipancing terlebih dahulu supaya

siswa.

mau bertanya.

Guru memberikan tugas

Siswa mengerjakan tugas mandiri

Mencoba

66,7%

Menanya

38,9%

Mencoba

100%

mandiri berupa tes uraian
singkat sebagai bahan
evaluasi hasil belajar

Berdasarkan data hasil penelitian, dapat diketahui bahwa seluruh komponen 5M (Mengamati,
Menanya, Mencoba, Menalar, dan Mengkomunikasikan) dapat diaplikasikan dalam kegiatan
pembelajaran. Adapaun gambaran kemampuan siswa dalam melaksanakan pembelajaran berbasis 5M
(Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan Mengkomunikasikan) sebagai berikut:
a. Kemampuan Mengamati
Kegiatan mengamati difasilitasi melalui pemberian contoh guru. Kemampuan siswa dalam
melaksanakan kegiatan pengamatan dapat dilihat melalui keaktifan siswa dalam memperhatikan
contoh mempelajari “tepuk jantung” dan lagu “peredaran darah” yang diberikan guru. Adapun ratarata kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan pengamatan sebesar 88,9%.

b. Kemampuan Menanya
Kegiatan

menanya

difasilitasi

melalui

kegiatan

tanya

jawab

sebanyak

dua

kali.

Pertama,dilakukan pada awal pembelajaran untuk menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan
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materi yang akan dipelajari. Kedua, dilakukan pada akhir pembelajaran dengan tujuan untuk
melakukan konfirmasi pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari (siswa didorong untuk
berani menanyakan materi yang belum dipahami/dikuasai). Adapun rata-rata kemampuan siswa
dalam melakukan kegiatan menanya sebesar 38,9%.
c. Kemampuan Mencoba
Kegiatan mencoba difasilitasi sebanyak empat kali, yaitu mempraktikkan tepuk jantung,
mengambil surat wasiat dengan tertib, melakukan simulasi hasil diskusi kelompok, dan mengerjakan
tugas mandiri. Adapun rata-rata kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan mencoba sebesar
79,2%.
d. Kemampuan Menalar
Kegiatan menalar difasilitasi sebanyak tiga kali, yaitu: (1) melalui kegiatan menunjuk bagian
tubuh yang berkaitan dengan peredaran darah (menunjuk letak jantung, menemukan bagian tubuh
yang memiliki denyut, yaitu dada, pergelangan tangan, dan leher); (2) menunjukkan arah kiri dan
kanan yang telah dimodifikasi; dan (3) memahami kata-kata dalam lirik lagu peredaran darah dan
tepuk jantung. Adapun rata-rata kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan penalaran sebesar
68,5%.
e. Kemampuan Mengkomunikasikan
Kegiatan mengkomunikasikan difasilitasi sebanyak empat kali, yaitu: (1) menyebutkan jenisjenis denyut yang ada di bagian-bagian tubuh, yakni denyut jantung dan denyut nadi; (2) mengambil
nomor undian dan mencocokkan nomor tersebut dengan temannya untuk membentuk kelompok; (3)
menyanyikan lagu gubahan, yaitu lagu “Peredaran Darah” yang merupakan hasil gubahan dari lagu
“Naik Becak”; dan (4) melakukan diskusi tugas yang tertera pada surat wasiat (tugas terdiri dari
simulasi sistem peredaran darah kecil, peredaran darah besar, dan menyebutkan bagian-bagian alat
peredaran darah beserta fungsinya) lalu berusaha menyelesaikan misi surat wasiat dengan cara
berbagi peran. Adapun kemampuan mengkomunikasikan mencapai rata-rata sebesar 80,6%.
Secara Grafis, jumlah komponen pendukung kemampuan dan sebaran rata-rata kemampuan siswa
dalam melaksanakan pembelajaran berbasis 5M ditunjukkan Grafik 1 di bawah ini.
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88.9
80.6

79.2
68.5

38.9

1
Mengamati

2

4

3

Menanya

Mencoba

Menalar

Jumlah komponen pendukung kemampuan 5M

4
Mengkomunikasikan

Rata-rata kemampuan 5M siswa (%)

Grafik 1. Sebaran Kemampuan Siswa dalam Melaksanakan Pembelajaran Berbasis 5M
Grafik di atas menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan sudah memuat semua
komponen 5M (Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan Mengkomunikasikan). Adapun rata-rata
sebaran kemampuan siswa, yaitu: (1) kemampuan mengamati 88,9%; (2) kemampuan menanya 38,9%;
(3)

kemampuan

mencoba

78,2%;

(4)

kemampuan

menalar

68,5%;

dan

(5)

kemampuan

mengkomunikasikan 80,6%. Berdasarkan data tersebut, diketahui rata-rata capaian secara klasikal
sebanyak 71,2%. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa komponen 5M yang capaiannya di atas ratarata adalah kemampuan mengamati, mencoba, dan mengkomunikasikan. Sedangkan komponen 5M yang
capaiannya di bawah rata-rata adalah kemampuan menanya dan menalar.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan
sudah

memuat

semua

komponen

5M

(Mengamati,

Menanya,

Mencoba,

Menalar,

dan

Mengkomunikasikan). Komponen 5M yang capaiannya di atas rata-rata adalah kemampuan mengamati,
mencoba, dan mengkomunikasikan, sedangkan komponen 5M yang capaiannya di bawah rata-rata adalah
kemampuan menanya dan menalar.
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Abstract
The objective of this study at reveling: the English Language Teaching, the Politeness Strategies,
And the English textbook can use in Teaching English Language in Indonesia. It used qualitative
research to explain the importance of using politeness strategies in English language teaching in
Indonesia. There is still a lack of study in the politeness strategies in English language teaching;
consequently, this study is significant to be done. The finding of the study can be explained are: first,
English Language Teaching is dynamic and changed. It studies the present and past tenses, action verbs,
linking verbs, past tense, irregular verbs, principal forms of verbs, auxiliary verbs, adverbs, contractions,
future tense, perfect tenses, conditional tense, and tense shifting. Second, politeness is well established as
a research area in academic circles, especially in pragmatics. The importance of politeness is the obvious
fact of social interaction. The principle of politeness is a constraint in human communicative behavior; it
can avoid negative communication and maintain the communicative concord or comity. Third, In
learning English language the teacher can combine with the local language in Indonesia. The word of
"assalamualaikum” showed the characteristic of Indonesian culture. It showed the politeness words as
Moslem in Indonesia.
Keywords: English Language Teaching, English Language, Politeness Strategies.
INTRODUCTION
English Language is an international language in the world. Every people use English as a tool for
communication, academic study, career progression, and so on. In education, English as the basic study to
make students can increase their ability in learning English language. Moreover in Indonesia, English is
an important thing in learning a language. English language is as a foreign language in Indonesia. The
students study more about the English language from childhood to Senior High School. As basic foreign
education, so the government does the English language into the curriculum and as the final exam for
students. Although as a foreign language in Indonesia, but English is very important for communication
in international.
According to Richmond (2014:10) said that dynamic and changing is the characteristic of English
Language Teaching. It means that, when the students studying English language they will study more
about English language. English language is as an important factor in studying the language. As an
international language, the English language is very important for students to equip working in the future
(Sari, 2017: 292). It means that, the students should prepare a good language in English language,
combine with good politeness in attitude. When studying English language, they not only study the
English language in a specific term, but also English in general. It means that, the students will study the
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culture of English language. Automatically, besides the English language, they will study more about
Western culture. Generally, when the students study English language they will study the role of culture
in English language.
Basically, in learning English language the students will study the vocabulary, reading, and other
items in English version. It is very rare in Indonesia when studying English language use Indonessia
version (for examples: use combination in Javanese language and English languages, explain more about
culture in diversity Indonesia, give the assignment in Indonesia or Javanese and Indonesia version), etc.
Moreover, in learning culture and language in Indonesia it should have relevancy in politeness strategies.
Indonesia called "Eastern Country" of people. Many strangers give an opinion that Indonesian people
have a good attitude and very politeness. It is why Indonesian people should save the good tradition as
characteristic Indonesia, moreover in sopan santun/unggah ungguh (politeness).
In studying English language, politeness strategies are very important to study local culture in
Indonesia. Indonesia have many cultures, it can be seen from the diverse languages, tradition, and many
others. Each region has differents language and has the level of politeness. Therefore, the local culture
should be preserved for to the next generation. Leech (2014: 213) claimed that politeness is about the
manner how the interlocutor can understand or hearer and addressee of the utterance. It means that, the
speaker should have to know good communication when they are speaking (politeness strategies).
According to Mahmud (2019: 598) said that politeness strategies not only sociolinguistics and
anthropolinguistics but also as communication in the classroom of education. It means that, the use of
politeness strategies is very important as a local culture in Indonesia.
The importance of the English Language Teaching and Politeness Strategies should do in education
for deepening in learning a language. Those elements are the main factor for making students should
know about their local culture and studying English language in Indonesia. Politeness is an important
factor that should the students or the young generation applied. Saving politeness is the part of studying
language especially in local culture (Indonesia culture). Therefore, this study was intended to answer the
following research questions: What is English Language Teaching?, what is politeness strategies?, And
What is the English textbook can use in Teaching English Language in Indonesia?
LITERATURE REVIEW
English Language Teaching
According to Renandya (2016: 3) English language teaching (ELT) is the language that has
undergone dramatic change to use. It means that, using English language can do good communication in
the diverse social, especially in Indonesia. In studying English Language, the learners should learn about
how to identify main clauses, and connect main clauses with the simple sentence and the compound
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sentence. English learners should learn the usages of present and past tenses, action verbs, linking verbs,
past tense, irregular verbs, principal forms of verbs, auxiliary verbs, adverbs, contractions, future tense,
perfect tenses, conditional tense, and tense shifting.
Ahmad (2012: 924) claimed that studying ELT is a more effective use of technology. Using media
technology, it can help the students easy to study in four skills language such as: listening, reading,
writing, and speaking. It means that in studying ELT the teacher can use many features or applications to
make students more active and feel interesting when studying in the classroom. By using media, it can use
the picture, animations, internet, chat room (WhatsApp, line, etc), video, and so on.
English language can use a diverse place where we are. Mostly, when we are in a social place we
will use the general language to make communication facile, here the English language is the general
language to make other people more connected when doing the speaking. English language in Indonesia
as a foreign language or language has a role when doing communication in society, including the role of
the grammar, culture, habitual action, and so on. Learning English will learn about the world changed too.
Here, teacher use has a good method for learning English. The teacher should know about the new
alternation of the lesson of English language.
Politeness Strategies
Politeness strategies are about how people know about the role of communication with other people
or interlocutors. Mahmud (2019: 599) said that, politeness is the need in education, the way to increase
the good character for students, and build the good motivation for students when they are studying in the
class. It means that, politeness is an important way should apply for students. According to Farrokhi and
Argami (2017: 180) claimed that, politeness strategies is the main power status for speaker and hearer
(interlocutors) for communication. It means that, when we are speaking with other people, moreover with
the old man or parents we should know the politeness of speaking. In Indonesia especially for Javanese
people have a different level in speaking namely: krama lugu, krama alus, ngoko alus, and ngoko lugu.
Mu (2015: 105) said that, politeness is an important and complex topic in learning. It means that,
the basic part of people's life is from the language. When they have good language in communication,
they have a good attitude in social. In studying politeness, there are positive politeness and negative
politeness. Positive politeness is about the approach-based, and then negative politeness is about the main
self-determination of the hearer (Brown & Levinson, 1988: 61). It means that, we use to study more about
politeness in social life.
According to Sugini, et al (2016: 29) said that, the interaction of politeness strategies is do in
interaction. It applied in negative and positive politeness. It means that, the positive politeness is about the
positive image and reputation from the interlocutors and the negative politeness is how the interlocutors
avoid the communication with any action. Kausar (2015: 86) said that, the orientation of politeness is
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about the role social status of the interlocutors. It means that, good communication can show how the
people have seen, wheater positive or negative.
METHOD
This research used qualitative research which is aimed at revealing the importance of using
politeness strategies in English Language Teaching. By using qualitative research, the researcher has
taken the implementation of theories in finding and discussion. Then, the supporting sources are taken
from books, journals, and many others related to the topic.
Finding and Discussion
According to Renandya (2016: 4) English Language Teaching is situated has a big influence on the
process and outcome of learning. It means that, English language is an important lesson that should learn
by the students. they should study well of English language. In studying English language they can use it
for social life. Sari, et al (2018: 163) said that, the teacher should have a good method or technique to
teach English language in the classroom. It means that, when the students do not have motivation in
learning English language they will fell interesting in studying english language when the teacher has
good method/technique.
According to Farrokhi and Arghami (2017: 181) Politeness is about polite behavior, here people
can have good verbal expression and nonverbal behavior. Politeness is a universal feature of human social
interaction. Politeness is the way for avoiding the negative effects of what the people say and to appear
the positive effect on every person. It means that, Politeness strategies are the important strategies in
learning English language. Politeness occurs in all societies. It can use safeguard people in society. In a
fanctional explanation of politeness, there are two majors namely social and essentially psychological. As
politeness, one's characteristic can appear in the social system whether good or bad behavior. In symbolic
behavior forms, there are two items namely gesture and language.
Politeness is well established as a research area in academic circles, especially in pragmatics. It is
"communicative altruism" that should not be misunderstood. The altruism is conveyed via
communication should not be equated with genuine altruism where someone does or says something
unselfishly for the sake of some people to extend a helping hand to them. According to Brown &
Levinson (1988: 60) claimed that, five main kinds of politeness strategies dealing with Fact-Threatening
Acts (FTAs), namely Bald-On Record, Off Record, Positive Politeness, Negative Politeness, and Don't do
the FTA.
The importance of politeness is the obvious fact of social interaction. The principle of politeness is
a constraint in human communicative behavior; it can avoid negative communication and maintain the
communicative concord or comity. It is also an aspect of gold-oriented behavior. Naturally, politeness is
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showed in conversation and other kinds of face-to-face interchange, then approaches to discourse analysis
by using different kinds of text. According to Leech (2014: 91) claimed that, there are ten maxims of
politeness, namely: Tact Maxim, Generosity Maxim, Approbation Maxim, Modesty Maxim, Agreement
Maxim, Sympathy Maxim, Feeling reticence maxim, Opinion-Reticence maxim, Obligation of speakers
to others maxim, and Obligation of other to speaker maxim.
In the application of politeness in English language teaching can use the local culture. It means
that, Indonesia have diversity culture and language. In learning English language the teacher can combine
with the local language in Indonesia. Here, besides they study about foreign language they can study the
local culture in Indonesia. The teachers can applicate it uses pictures, assignments, videos, and so on.
Mostly, in Indonesia is very rare for the textbook to use local culture in learning English language. They
study about English language, in English language as general such as: Thanks à Thanks a lot à Thank you
very much à Thank you very much indeed. That is the English language in general.
Learning English language in Indonesia should use a good textbook about the local culture. Here,
the example of an English textbook in local culture (Indonesia). This Textbook can be referenced in
teaching and learning the English language in the classroom.

Picture 1
Cover of English textbook ”Diversity of Languages
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Picture 2
The conversation text in the English textbook

In conversation text, it used pictures in Moslem people. It means that, it showed the characteristic
of Indonesian culture. Then in the first conversation used "assalamualaikum", it showed politeness words
as Moslem in Indonesia. Besides, the opening conversation can use the other greeting words except of
assalamualaikum in other religions.

Picture 3
The conversation text in the English textbook
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Picture 4
The conversation text in the English textbook

From the conversation above showed that the picture explains the diversity language in Indonesia. When
studying English, the picture shown in asking about something uses local culture. The sentence of
"Nyuwun sewu, menopo dalem saget ngampil sapu?" is shown that use the Javanese language in learning
English. Then, the next sentence explained in English language as general. Here, the students can study a
foreign language and the local language. Besides the study of a foreign language, the students will
preserve the local culture in Indonesia. As the young generation, they should save and have good
motivation in preserving the local culture. We can do as the global but in our thinking, in our act it must
be locally.
Conclusion
Learning English language in Indonesia should use a good textbook about the local culture. In
learning English language the students will study the vocabulary, reading, and other items in the English
version. It is very rare in Indonesia when studying English language use Indonessia version (for
examples: use combination in Javanese language and english language, explain more about culture in the
diversity of Indonesia, give the assignment in Indonesia or Javanese and Indonesian version).
The principle of politeness is a constraint in human communicative behavior; it can avoid negative
communication and maintain the communicative concord or comity. It is also an aspect of gold-oriented
behavior. Naturally, politeness is shown in conversation and other kinds of face-to-face interchange, then
approaches to discourse analysis by using different kinds of text. As the young generation, they should
save and have good motivation in preserving the local culture. We can do as the gobal but in our thinking,
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in our act it must be locally. The students can study a foreign language and the local language. Besides
the study of a foreign language, the students will preserve the local culture in Indonesia.
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EVALUATION MODEL MINIMUM SERVICE STANDARD PACITAN PUBLIC HEALTH AND
PUSKESMAS IN PROVIDING PUBLIC SECTOR SERVICE
IN THE PACITAN DISTRICT AREA
Tetuko Rawidyo Putro, Hery Sulistio Jati NS
Sebelas Maret University

Abstract
Regional Public Hospital (RSUD) and Puskesmas are a leading unit in providing public services
such as health services to the community of Pacitan. The existence of hospitals in the quality of service is
a reflection of the existence of a country, especially related services in the health sector. This study aims
to develop a model evaluation of the quality of public services in the health sector. The health sector is a
sector that is vital in determining the quality of the services to local community in Pacitan district area.
The method used in this research is the Qualitative Response Model (QRM) through Focus Group
Discussion with the relevant parties, the management of hospitals, doctors, nurses, clerks and patients.
The results of this study are expected to be a complementary to the public sector, especially in the health
sector so that services can be a comprehensive policy in formulating appropriate public policy primarily
in the health care sector in public hospital in Pacitan district.
Keyword: Quality of Public Service, Health, Puskesmas Pacitan, Local Government
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat telah menjadi salah satu topik diskusi dan
masalah mendesak untuk dipelajari dan dianalisis dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan
pada kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semakin meningkatnya permintaan masyarakat
untuk selalu membutuhkan layanan yang lebih baik serta berkualitas. masyarakat menghendaki layanan
dan kualitas dari layanan tersebut yang baik dan masyarakat tidak ingin membuang banyak waktu dan
tenaga untuk mendapatkan layanan yang baik dan prima dari produsen. Kualitas layanan yang baik tidak
lagi menjadi keunggulan penjual dalam melayani pelanggannya tetapi merupakan keharusan bagi penjual
untuk bersaing dengan pesaing mereka dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif dan efisien.
Kualitas layanan publik ditentukan oleh lebih banyak perhatian di tempat kerja, penghargaan yang
diberikan kepada pekerja sektor publik, struktur tingkat manajemen yang lebih efektif, dan kemitraan
publik-swasta, sikap individu yang menarik, struktur upah dan gaji, dan desain ulang sistem pensiun
(Perry & Buckwalter, 2010).
Secara jelas terlihat bahwa penyedia layanan publik dituntut untuk dapat mengatasi semua
hambatan dan mampu bertahan dalam dinamika perubahan ekspektasi publik dan perubahan yang
memengaruhi institusi publik. Pemberian layanan publik yang lebih baik akan meningkatkan efisiensi
perusahaan dalam menjual barang dan jasa dan akan menciptakan loyalitas pelanggan kepada perusahaan.
Harapan masyarakat akan memberikan arah dan tujuan dengan baik dan benar bagi setiap pejabat
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pemerintah publik baik di pusat maupun di daerah dalam rangka menyediakan layanan untuk produk dan
layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga akan menciptakan persepsi positif
tentang kepercayaan dan kenyamanan di masyarakat.
Persepsi positif dan kepercayaan jangka panjang pada masyarakat dapat memberikan manfaat
positif, yaitu efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah baik di tingkat pemerintah pusat dan daerah.
Masyarakat akan meningkatkan permintaan akan produk barang dan jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah. Dengan demikian, penerimaan barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah menjadi preferensi utama masyarakat di Daerah. Ini konsisten dengan temuan bahwa akuntabilitas
publik dan transparansi mempengaruhi lebih efektif pada kualitas layanan publik, melalui transparansi
informasi, pilihan, representasi dan hak-hak (suara) rakyat (Stirton & Lodge, 2001).
Kualitas layanan publik juga ditentukan oleh kemampuan untuk melakukan penyesuaian pada
organisasi sektor publik, terutama Pemerintah Daerah. Kemampuan menyesuaikan organisasi sektor
publik adalah prasyarat bagi organisasi untuk bertahan dan tumbuh dalam persaingan yang kompetitif,
termasuk persaingan dengan sektor swasta (Agus, Barker & Kandampully, 2007). Faktor penting lain
untuk menentukan kualitas layanan publik adalah faktor integritas publik. Tingkat integritas publik sangat
signifikan pengaruhnya dalam menentukan baik dan tidaknya layan public termasuk akuntabilitas publik,
tanggung jawab pribadi (pejabat sektor publik) dan faktor-faktor pencegahan (Dobel, 1990). Integritas
publik adalah katalis untuk meningkatkan kualitas layanan publik sehingga dapat membangun kesetiaan
publik.
Tujuan khusus lainnya yang ingin dilakukan pemerintah daerah selain menciptakan layanan publik
yang berkualitas terbaik adalah penyediaan produk layanan publik yang diharapkan dapat memberikan
manfaat sosial yang besar bagi masyarakat dengan keterbatasan anggaran. Tujuan ini berbeda dari
organisasi sektor swasta dengan hanya fokus pada peningkatan laba atau laba perusahaan. Implikasi dari
produktivitas dan profitabilitas sektor swasta lebih tinggi daripada di sektor publik (Agus, Barker &
Kandampully, 2007). Organisasi sektor publik cenderung terpusat sehingga organisasi independen dari
kinerja layanan publik, terutama jika kontrol pada kinerja eksternal dan pengeluaran eksternal lemah,
serta kendala eksternal lainnya (Andrews, Boyne, Law, & Walker, 2009) .
Faktor lain yang menghambat penciptaan layanan publik terbaik yang memberikan manfaat sosial
yang sangat besar bagi masyarakat adalah ketidakmampuan organisasi sektor publik untuk mengukur
kinerja dengan kualitas dan cara yang kredibel. Kendala berikutnya adalah meningkatnya tekanan publik,
kurangnya kebebasan dalam membuat keputusan dan persyaratan bahwa keputusan harus didasarkan pada
aturan hukum yang berlaku. Hambatan internal yang dihadapi oleh staf penyedia layanan publik adalah
penurunan pangkat seperti penurunan status, aspek moralitas dan jumlah kompensasi yang diterima oleh
staf. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini diperlukan inovasi kebijakan publik yang kuat, untuk
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meningkatkan kualitas layanan publik, dan dukungan politik sehingga berdampak pada peningkatan
kinerja kualitas layanan publik (Holzer & Rabin, 1987).
Di sisi lain, faktor pendukung fiskal seperti penganggaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas
layanan dan jumlah manfaat sosial yang diterima oleh publik (masyarakat). Penelitian menunjukkan
bahwa hibah untuk program peningkatan kualitas di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak
positif yang signifikan terhadap peningkatan layanan di sektor ini (Wolf, 2007). Layanan publik juga akan
meningkat jika mampu menawarkan produk barang dan jasa dengan jumlah yang memadai. Jika
jumlahnya dibatasi untuk menghasilkan layanan publik diskiminatif (tidak adil) yang merupakan cikal
bakal ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, untuk menghasilkan keadilan dalam memberikan layanan
publik diperlukan peningkatan jumlah dan variasi layanan publik (Grand, 2006).
Dengan melihat perspektif keseluruhan, penelitian ini dilakukan untuk mengukur kualitas layanan
publik di lembaga sektor publik pemerintah daerah, terutama di sektor kesehatan di RSUD Dr Darsono
Pacitan dan Puskesman di wilayah Pacitan. Dasar pertimbangan mengapa objek penelitian yang dilakukan
di kabupaten ini adalah Kabupaten Pacitan dianggap mampu mengatasi berbagai kendala untuk tetap
menghasilkan kinerja yang optimal dalam melakukan pengembangan, khususnya pengembangan sumber
daya manusia.
Beberapa kendala tersebut antara lain: Pertama, sisi alami Kabupaten Pacitan kurang mendukung
percepatan pembangunan. Frekuensi kemunculan beberapa bencana berada di posisi ketiga dari 38
kabupaten / kota di Jawa Timur dengan kejadian bencana 290 kali. Kedua, sisi geografis kabupaten
adalah pedesaan yang didominasi oleh 87,13 persen dan wilayah perkotaan hanya 12,87 persen atau
peringkat keempat di Provinsi Jawa Timur. Ketiga, sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Pacitan
berada di kluster terbawah, peringkat kesepuluh dengan total fasilitas 679 unit. Keempat, sisi ekuitas
pendapatan didasarkan pada indeks gini, Kabupaten Pacitan berada di kelompok bawah dengan Malang,
Gresik dan Tulungangung dengan indeks gini 0,32 (kategori sedang).
Dengan berbagai kendala ini, Kabupaten Pacitan adalah Kabupaten dengan Tingkat Harapan Hidup
(AHH) 79,80 (peringkat ketiga terbaik di Provinsi Jawa Timur) dan tingkat partisipasi Murni dalam
pendidikan 71,16 persen. Implikasi dari kondisi ini adalah bahwa Kabupaten Pacitan masih berada di
posisi kesembilan dalam hal mencapai kualitas pembangunan manusia sebagaimana tercermin dari Indeks
Pembangunan Manusia 64,92 (BPS Provinsi Jawa Timur, 2014). Selain itu, rumah sakit lokal Pacitan
(RSUD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) terbesar di Pacitan di mana perusahaan lokal
tidak memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong pendapatan daerah (PAD) Pacitan.
Fenomena anomali menurut peneliti menarik untuk dianalisis, sebagai bahan studi dan
pengembangan keilmuan khususnya di bidang ekonomi publik (public economy). Tingkat objek
penelitian di bidang kesehatan terutama di RSUD Pacitan dan Puskesmas karena keberadaan pelayanan
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publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diwakili oleh kinerja staf pemerintah di tingkat itu.
Layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah Pacitan melalui penyediaan layanan kesehatan di RSUD
Pacitan dan Puskesmas secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Persepsi positif terkait
layanan pemerintah daerah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam
menjalankan fungsinya melayani masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan
kesejahteraan sesuai dengan amanat undang-undang (Permenkes No. 128 tahun 2008).
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1.

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah tingkat kepuasan masyarakat di sektor kesehatan yang
disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pacitan.

2.

Untuk mengetahui dan menganalisis rekomendasi peningkatan kualitas layanan publik di sektor
kesehatan oleh staf pemerintah daerah.

Rumusan Masalah
Meningkatkan kualitas layanan pelanggan yang baik adalah tanggung jawab setiap pejabat
pemerintah daerah di wilayah pemerintah daerah Pacitan terutama terkait dengan layanan kepada
masyarakat secara langsung dan interaksi. Pemerintah daerah dan dalam hal ini RSUD Pacitan dan
Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan masyarakat kepada masyarakat di daerah, penyediaan pelayanan
publik yang berkualitas kepada masyarakat akan memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat
terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh staf pemerintah daerah. Oleh karena itu, rumusan
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana tingkat kualitas pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten
Pacitan?
2. Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat yang dilakukan oleh staf
pemerintah daerah?
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini akan berguna dalam penyediaan layanan sektor publik yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dan akan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama sektor
kesehatan. Hasil dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat akan memberikan
manfaat besar bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi untuk mengevaluasi kualitas layanan publik di sektor publik sehingga berdampak pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah.
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TINJAUAN PUSTAKA
Kualitas Layanan Publik
Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor publik selalu diupayakan. Berbagai kendala
yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan tersebut dari tahun ke tahun semakin membaik. Dari sisi
internal, misalnya, kualitas layanan publik dibatasi oleh masalah penurunan pangkat seperti penurunan
status, aspek moralitas dan jumlah kompensasi yang diterima oleh staf. Sedangkan tekanan publik oleh
seorang kritikus meningkat, dan tuntutan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan peraturan atau
undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini diperlukan
inovasi kebijakan publik yang kuat, untuk meningkatkan nilai layanan publik, dan dukungan politik
sehingga berdampak pada peningkatan kinerja kualitas layanan publik (Holzer & Rabin, 1987).
Menurut Dobel, (1990) menjelaskan bahwa kualitas layanan publik adalah faktor integritas publik.
Menentukan tingkat integritas publik termasuk rezim akuntabilitas publik, tanggung jawab pribadi seperti
karyawan sektor publik dan faktor pencegahan (Dobel, 1990). Faktor akuntabilitas publik dan pengaruh
transparansi juga diyakini lebih efektif terhadap kualitas layanan publik, melalui transparansi informasi,
pilihan, perwakilan dan hak (suara) rakyat (Stirton & Lodge, 2001). Untuk memastikan kualitas,
mekanisme evaluasi melalui model pengukuran yang berkualitas dan kredibel perlu dilakukan. Beberapa
model dianggap kredibel misalnya pengukuran model DEA dan analisis perbatasan stokastik. Model ini
membangun efisiensi layanan publik berdasarkan bobot keluaran layanan publik, perbaikan dampak
lingkungan terhadap kinerja, dan perbaikan efek dinamika kerja (Smith & Street, 2005). Jika pengukuran
tidak jelas dan tidak efisien itu berdampak pada peningkatan persepsi buruk terkait dengan kualitas
layanan publik (Afonso & Gaspar, 2007).
Kualitas layanan publik juga ditentukan oleh penyesuaian organisasi sektor publik (Pemerintah
Daerah). Kemampuan menyesuaikan organisasi sektor publik adalah prasyarat bagi organisasi untuk
bertahan dan tumbuh di pasar yang kompetitif, termasuk persaingan dengan sektor swasta, termasuk
produktivitas sektor publik dan profitabilitas yang lebih rendah daripada sektor swasta (Agus, Barker &
Kandampully, 2007) . Jika struktur terdesentralisasi, kontrol dan anggaran lemah dan ada faktor eksternal
lainnya, itu akan semakin memperburuk kualitas layanan publik (Andrews et al., 2009). Hal lain yang
perlu ditekankan dalam meningkatkan kualitas layanan publik adalah adanya kebijakan yang tepat dalam
bentuk insentif dan disinsentif yang jelas seperti upah dan struktur gaji, sistem imbalan dan pensiun
(Andrews et al., 2009), sebagai serta adanya sanksi demokratis, jika ada Pelanggaran layanan kepada
publik. Keadilan dalam menyediakan layanan publik membutuhkan peningkatan jumlah dan variasi
layanan publik (Grand, 2006) untuk meningkatkan kualitas layanan publik (masyarakat) termasuk sektor
pendidikan dan kesehatan sejalan dengan dukungan fiskal berkelanjutan dari Pemerintah pusat dan
daerah.
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METODE PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah kualitas layanan kepada publik di sektor publik, terutama di
pemerintah daerah, terutama sektor kesehatan Kabupaten Pacitan. Penelitian ini akan fokus pada dimensi
kualitas layanan masyarakat dari perspektif masyarakat, terutama pada ruang lingkup pemerintah daerah.
Penelitian ini terbatas pada RSUD dan Puskesmas yang berada di wilayah Pacitan
Desain penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan public sector
kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Pacitan dan mengidentifikasi kualitas
layanan, terutama sektor kesehatan di RSUD Dr. Darsono Pacitan dan Puskesmas kepada masyarakat di
Kabupaten Pacitan.
Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan elemen yang sangat penting dalam penelitian ini sehingga hasil
yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, Metode pengumpulan data adalah
Kelompok Forum Diskusi (FGD) dengan pejabat pemerintah daerah, manajemen RSUD dan Puskesmas,
staf Dokter dan Perawat dalam menyiapkan alat kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini.
Metode kedua adalah menggunakan media online dan telekomunikasi yaitu dengan mengumpulkan hasil
kuesioner yang dilakukan oleh responden kepada pemerintah daerah.
Teknik analisis penelitian
Pengujian model evaluasi dalam penelitian ini mengacu pada Ryzin (2004) dengan beberapa
modifikasi antara lain dengan menggunakan teknik Qualitative Response Model (QRM). Hasil FGD yang
didapat akan diperoleh indicator standar layanan minimum yang dilakukan oleh RSUD atau Puskesmas
Pacitan dan kemudian standar layanan minimum akan dievaluasi oleh publik untuk mengetahui kualitas
layanan kesehatan masyarakat kepada masyarakat di Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hasil Forum Group
Discussion (FGD) yang telah dilakukan dengan Manajemen RSUD Pacitan, Kepala Perawat, Kepala
Farmasi dan juga Kepala Layanan yang mengawasi staf administrasi Rumah Sakit Dr. Darsono dan
Puskesmas, dengan merujuk pada Permenkes No. 128 tahun 2008, akan mendapatkan standar pelayanan
minimum sehingga penelitian yang dilakukan akan menguji model standar pelayanan minimum
administrasi pasien, perawat dan dokter atau farmasi.
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HASIL PEMBAHASAN
Deskripsi Penelitian

Gambar 1
Jumlah Pasien Puskesmas Pringkuku
Gambar 1 menunjukkan jumlah pasien yang berkunjung di Puskesmas Pringkuku pada tahun 2017
sampai dengan tahun 2019 bulan Juni. Gambar tersebut menjelaskan bahwa pasien yang berkunjung
paling banyak pada tahun 2018 yaitu sebesar 23.583 orang kemudian di tahun 2019 s.d Juni sebanyak
12.372 orang dan yang terakhir adalah tahun 2017 sebesar 12.248. Dalam waktu 3 tahun terakhir pasien
perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa
perempuan yang bertempat tinggal di daerah Puskesmas Pringkuku lebih banyak memiliki keluhan atau
menderita penyakit tertentu dibandingkan dengan laki-laki.
Pasien yang perempuan mengalami kenaikan jumlah yang berkunjung dari tahun 2017 ke 2018
sebesar 15%. Berbeda dengan tahun 2018 menuju tahun 2019 sampai dengan juni mengalami penurunan
sebesar 7,7%. Hal tersebut dapat terjadi karena data yang didapatkan pada tahun 2019 hanya sampai
dengan bulan Juni saja. Sejalan dengan pasien perempuan, tiga tahun terakhir ini pasien laki-laki juga
mengalami fluktuasi jumlah pengunjung.
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Gambar 2
Pembayaran Pasien Puskesmas Pringkuku dengan BPJS
Gambar 2 menjelaskan mengenai jumlah pasien yang membayar dengan BPJS. Dari tahun 2017
hingga tahun 2019 s.d Juni baik pasien laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan. Tahun 2018
pasien perempuan yang membayar dengan BPJS meningkat sebesar 7% dari tahun sebelumnya. Pasien
laki-laki juga mengalami hal yang sama. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pasien yang
berkunjung telah banyak yang memiliki BPJS, sehingga bantuan BPJS dari pemerintah telah terealisasi
cukup baik di daerah Puskesmas Pringkuku.

Gambar 3
Pasien yang membayar dengan BPJS dan Umum
Pasien yang membayar dengan BPJS dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami kenaikan yang
cukup tinggi sebesar 11,7%. Berbeda dengan pasien yang membayar dengan BPJS, seiring waku pasien
yang membayar secara umum mengalami penurunan sebesar 6%. Penurunan tersebut cukup banyak, hal
itu menggambarkan jika program BPJS yang dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil. Masyarakat
yang berkunjung ke Puskesmas Pringkuku telah sadar akan pentingnya kesehatan dan jaminan sosial yang
dapat membantu meringankan beban biaya berobat.
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Gambar 4
10 Penyakit Terbanyak Di Wilayah Puskesmas Pringkuku Tahun 2017
Gambar 4 menunjukkan 10 penyakit terbanyak di wilayah Puskesmas Pringkuku tahun 2017. Dari
gambar tersebut terlihat jika penyakit Ispa merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh pasien.
Ispa merupakan penyakit yang mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja terutama anak-anak dan
lansia. Kemudian diikuti oleh Hipertensi, pasien yang menderita Hipertensi cukup banyak yaitu sebesar
927 orang. Hipertensi tersebut dapat dialami oleh siapa saja terutama usia dewasa. Penyebab hipertensi
primer adalah gaya hidup dan pola makan yang buruk. Kondisi tersebut menggambarkan jika masyarakat
di daerah Puskesmas Pringkuku kurang melakukan gaya hidup sehat dan pola hidup yang baik. Penyakit
terbanyak ketiga yaitu commond cold sebanyak 868 orang, commond cold merupakan penyakit yang
hampir mirip dengan Flu hanya saja yang membedakan pada virus penyebabnya. Kemudian penyakit
selanjutnya yaitu Pharingitis, demam yang tidak diketahui, gastrtitis, asma, pegal-pegal dan penyakit
kulit.

Gambar 5
10 Penyakit Terbanyak Di Wilayah Puskesmas Pringkuku Tahun 2018
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Berbeda dengan tahun 2017 pada gambar 5 dijelaskan jika penyakit Demam yang tidak diketahui
penyebabnya merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh pasien yaitu sebesar 1.857. sedangkan
diposisi kedua digeser oleh Hipertensi sebanyak 1.847 orang kemudina Ispa sebesar 1.758. Posisi tersebut
bertukar pada tahun 2017, dimana Ispa diurutan penyakit yang diderita oleh pasien yang pertama dan
Hipertensi yang Kedua. Hal tersebut mengartikan bahwa pada tahun 2018 masyarakat yang bertempat
tinggal di darah Puskesmas Pringkuku belum bisa menjalani gaya hidup yang sehat dan pola makan yang
baik. Dibuktikan dari peningkatan penyakit hipertensi dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Kemudian
penyakit lainnya seperti artritis, dermatritis alergi, ispa, myalgia, gastritis, diabetes melitus, headache dan
Pharingitis masih cukup tinggi.

Gambar 6
10 Penyakit Terbanyak Di Wilayah Puskesmas Pringkuku Tahun 2019 s.d Juni
Tahun 2019 hingga Juni penyakit Ispa masih menduduki peringkat pertama seperti pada tahun 2017
dalam 10 penyakit terbanyak di wilayah puskesmas Pringkuku sebanyak 1.100 orang. Peringkat kedua
diduduki oleh penyakit Hipertensi sebanyak 550 orang dan yang ketiga sebesar 476 oleh penyakit
gastritis. Jika diamati 3 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2019 s.d Juni Penyakit Ispa dan
Hipertensi merupakan penyakit yang berada dalam 3 besar banyaknya penyakit yang ada di wilayah
Puskesmas Pringkuku.
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Gambar 7
Jenis Penyakit di daerah Puskesmas Pringkuku Tahun 2017-2019 s.d Juni
Gambar 7 menjelaskan penyakit tertinggi dalam tiga tahun terakhir yaitu demam yang tidak
diketahui penyebabnya pada tahun 2018 yang diderita oleh 1.857 orang. Demam yang tidak diketahui
penyebabnya tersebut selama 3 tahun tersebut terus menyerang masyarakat sekitar dari 2017 menuju ke
tahun 2018 demam tersebut mengalami kenaikan yang tinggi kemudian mengalami penuruan di tahun
2019. Kemudian untuk penyakit Ispa dan Hipertensi dari 3 tahun terakhir masih menjadi penyakit yang
cukup banyak diderita oleh para pasien. Hal tersebut mencerminkan Pola makan yang kurang baik dan
gaya hidup sehat yang belum dilakukan oleh masyarakat sekitar Puskesmas Pringkuku dengan maksimal.
Ada beberapa penyakit yang tidak ada di 3 tahun tersebut, seperti penyakit Astritis yang dialami oleh
pasien hanya ada di tahun 2018 walaupun begitu jumlah pasien yang menderita penyakit tersebut cukup
banyak yaitu sejumlah 1.819 orang. Asma, badan capek dan pegal serta commond cold juga terjadi hanya
di tahun 2017 saja. Muncul penyakit baru pada tahun 2018 yaitu dermatisis alergi dan myalgia tidak
hanya itu di tahun 2019 muncul penyakit yang tidak ada di tahun 2018 yaitu gangguan jaringan ikat dan
gangguan jaringan ikat lainnya. Dari tahun 2017 hingga 2019 s.d Juni telah dijelaskan oleh gambar 7
bahwa telah muncul beberapa penyakit baru dan penyakit yang berada diuurutan 3 besar semain
meningkat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah yang bersangkutan dan masyarakat
setempat untuk selalu waspada terhadap penyakit baru dan berusaha menciptakan gaya hidup sehat dan
pola makan yang baik.
Deskripsi Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Kesehatan
Tabel 1 Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan

Frekuensi
33
67
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100

Total

100%

Sumber : Data diolah (2019)
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 100 orang yang berjenis
kelamin laki-laki dan perempuan. Responden yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 33% sedangkan
untuk perempuan sejumlah 67%. Kuesioner diisi oleh masyarakat lokal yang bertempat tinggal di daerah
Puskesmas Pringkuku yang melakukan kegiatan atau pemeriksaan di Puskesmas Pringkuku.

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Metode Penilaian

Waktu/Jenis
Kelamin
Pagi
Laki-Laki
Perempuan
Total
Siang
Laki-Laki
Perempuan
Total

Metode Penilaian
Nilai Penuh
Nilai Tidak Penuh
(100)
(95)
1
3
4

17
35
52

6
17
23

9
12
21

Sumber : Data diolah (2019)
Berdasarkan data yang telah diolah dari 100 responden yang ada, Tabel 1 menunjukkan bahwa dari
100 responden tersebut melakukan pengisian kuesioner pada pagi hari yaitu sebanyak 56 responden lakilaki dan perempuan sedangkan 44 lainnya melakukan pengisian kuesioner pada siang hari. Kondisi
tersebut menggambarkan bahwa masyarakat lebih banyak datang ke Puskesmas Pringkuku pada pagi hari
dibandingkan siang hari. Dari 100 responden yang memiliki nilai penuh 100 sejumlah 27 orang
sedangkan untuk nilai tidak penuh sejumlah 73 orang yang bernilai 95.

Gambar 1
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Nilai penuh tersebut didapatkan dari 5 item dalam kuesioner yaitu Hospitality Service, Accuracy,
Cleanliness, Facility dan Speed. Hospitality Service berkaitan dengan kinerja dokter, pegawai puskesmas,
dan petugas farmasi seperti yang dijelaskan pada Gambar 1 bahwa Hospitality Service memiliki penilaian
yang paling tinggi yaitu sebsar 40 poin dibandingkan dengan 4 item lainnya kemudian diikuti oleh
fasilitas yang diberikan oleh Puskesmas Pringkuku selanjutnya tentang kebersihan, akurasi dan kecepatan
pelayanan yang diberikan oleh petugas di Puskesmas Pringkuku. Hospitality Service memiliki penilaian
yang paling tinggi hal tersebut karena pelayanan merupakan suatu hal yang penting pada saat ini, sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2006) bahwa pelayanan saat ini harus beralih untuk
melayani masyarakat bukan pelanggan dan menghargai orang bukan sekedar produktivitas semata.

Tabel 3 Penilaian Responden Berdasarkan per item
Keterangan
Hospitality
Service
Accuracy
Cleanliness
Facility
Speed
Total Score

Score
40
10
15
25
10
100

Jumlah (orang)
100
100
100
100
27

Sumber : Data diolah

Tabel 3 menunjukkan jumlah nilai penuh kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
sebesar 100 poin. Terlihat pada Hospitality Service yang memiliki nilai penuh 40 berjumlah 100 yang
berarti seluruh responden memberikan jawaban yang benar pada kuesioner. Kondisi tersebut
menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas administrasi puskesmas sudah baik. Hal
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tersebut tercermin dari dokter dan pegawai Puskesmas menggunakan pakaian seragam yang lengkap,
bersih dan rapi.
Sambutan yang diberikan oleh petugas bagian administrasi merupakan unsur yang penting dalam
pelayanan awal masyarakat ketika berkunjung ke Puskemas. Dalam hal ini petugas administrasi sudah
memberikan tatapan mata langsung sebagai bentuk menghargai lawan bicara dan memberikan senyuman
yang hangat kepada masyarakat untuk menyabut kedatangan mereka ketika akan melakukan pendaftaran.
Hal tersebut terbukti pada Hospitality Service yang memiliki nilai penuh 40 berjumlah 100 responden.
Beberapa hal lain yang menjadi alasan responden memberikan nilai penuh 40 poin terhadap Hospitality
Service di Puskesmas Pringkuku adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat atau dokter begitu
membantu seperti menanyakan keluhan atau penyakit pasien yang akan berobat sebelum dilakukannya
tindakan, melakukan tensi kepada pasien dan memberikan konseling atau terapi kepada pasien
ataskeluhan atau penyakit yang dialami. Dari segi petugas Farmasi pun melayanin dengan sepenuh hati
seperti menatap mata pasien secara langsung dan memberikan senyuman yang hangat agar pasien merasa
dihargai, memberikan informasi petunjuk pemakaian obat kepada pasien dan tidak lupa ketika sudah
selesai petugas mengucapkan terimakasih atas kunjungan pasien.
Petugas administrasi selalu mengarahkan pasien dengan tepat saat menuju poliklinik yang
dikehendaki. Hal tersebut menjadikan para pasien yang berkunjung ke Puskesmas Pringkuku merasa puas
terhadap keakurasian petunjuk dari petugas. Kondisi tersebut dibuktikan oleh hasil kuesioner yang telah
diisi oleh 100 responden, 100% responden tersebut menjawab dengan benar dan didapatkan nilah penuh
sebesar 10 poin.
100 responden memberikan jawaban yang benar pada item Cleanliness yang bernilai 15 poin.
Kategori kebersihan ini berdasarkan beberapa aspek yang dinilai yaitu bagian dalam dan puskesmas yang
bersih. 100 responden tersebut setuju jika pintu masuk Puskesmas bersih dan tidak terdapat bekas telapak
tangan, bagian luar kelas bersih, tidak ada puntung rokok dan tanaman yang ada terawat dengan baik.
Aspek lain yang digunakan untuk mengukur jika bagian dalam puskesmas bersih yaitu dinding dan lantai
yang terlihat bersih, menuboard yang memiliki warna tidak kusam dan bersih, langit-langit, kipas angin
dan filter AC juga terlihat bersih serta terawat.kebersihan tersebut juga tercermin dari tong sampah yang
tertutup rapi dan tidak berbau tak sedap.
Fasilitas yang diberikan kepada pasien merupakan hal yang harus diperhatikan dengan baik. Karena
jika fasilitas yang tersedia tidak memadai dan kurang terurus akan berdampak pada kenyamana
pengunjung atau pasien Puskesmas. Fasilitas yang ada di Puskesmas Pringkuku akan mempengaruhi
kinerja perawat atau dokter ketika melaksanakan tugasnya sehingga fasilitas tersebut harus terpenuhi
dengan baik. Fasilitas yang terlihat dengan jelas adalah bagian luar Puskesmas yaitu kaca dan pintu.
Kondisi kaca dan pintu di Puskesmas tersebut masih terawat dengan baik dan tidak perlu perbaikan
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sehingga sejalan dengan pernyataan dari 100 responden yang setuju jika bagian luar puskesmas masih
bagus dan bersih.
Ketika keluarga atau pengunjung sedang mengantarkan pasien disediakan sebuah ruang tunggu
yang dilengkapi oleh kursi tunggu yang nyaman yang berarti Puskesmas Pringkuku telah memberikan
fasilitas yang baik. Beberapa ruangan lain juga memiliki fasilitas yang memadai seperti ruang periksa
yang di dalamnya terdapat meja, kursi dan temat tidur yang nyaman untuk pasien. Fasilitas yang
menunjang kinerja di Puskesmas Pringkuku lainnya yaitu tersedianya fasilitas penunjang laboratorium
yang cukup memadai untuk pemeriksaan pasien serta disediakan sebuah mobil ambulance untuk pasien
yang membutuhkan rujukan perawatan.
Beralih kepada hal kecepatan, 27 dari 100 responden memberikan jawaban yang benar bahwa
ketika melayani pasien, petugas administrasi membutuhkan waktu tidak lebih dari 15 menit. 27 responden
tersebut merasakan ketika menyiapkan obat racikan petugas farmasi akan menghabiskan waktu 60 menit
sedangkan obat yang bukan racikan menghabiskan waktu 30 menit saja. Berbeda dengan hal tersebut 73
responden memberikan jawaban yang salah yang berati mereka merasakan jika petugas administrasi
memerlukan waktu kurang dari 60 menit atau bahkan lebih ketika menyiapkan obat racikan dan waktu
lebih atau kurang dari 30 menit untuk menyiapkan obat bukan racikan.
Dari kuesioner tersebut terdapat hal-hal yang berkesan dan saran yang membangun untuk
Puskesmas Pringkuku. Dari 100 responden tersebut kebanyakan menyampaikan hal-hal yang berkesan
seperti karyawan, perawat dan dokter yang bertugas sangat ramah, baik dan melayani dengan cepat.
Beberapa responden menyarakan agar kinerja para karyawan, perawat dan dokter tetap menjaga
kinerjanya dan pelayanan yang ramah. Walaupun begitu ada beberapa saran yang harus diperhatikan oleh
Puskesmas Pringkuku, seperti melakukan pelatihan kepada dukun bayi, fasilitas yang diberikan agar
ditingkatkan lagi walaupun sudah bagus, menambah penghijauan di area Puskesmas serta menambah
karyawan pada bagian USG dikarenakan pasien sering mengantri lama karena kekurangan tenaga kerja.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan penelitian tentang standar pelayanan publik yang
dilakukan oleh pemerintah daerah di sektor kesehatan adalah:
1. Jumlah pasien wanita di Pusat Kesehatan Pringkuku dari 2017 hingga 2019 adalah yang tertinggi
dibandingkan dengan pasien pria
2. Jenis pembayaran yang paling banyak dilakukan oleh pasien di puskesmas pringkuku menggunakan
BPJS
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3. Jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh pasien di Pusat Kesehatan Pringkuku dari 2017
hingga 2019 adalah Ispa dan Hipertensi
4. Berdasarkan hasil survei menggunakan 100 responden diperoleh hasil bahwa tingkat kepuasan
terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Pringkuku sangat baik.
5. Aspek penilaian standar pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Pringkuku termasuk Hospitality,
Kecepatan, Kebersihan, Ketepatan dan fasilitas.

Saran
Saran penelitian adalah:
1. Menambahkan area hijau di Puskesmas Pringkuku agar lebih sejuk dan nyaman
2. Sebaiknya menerapkan program 3 S yaitu: Senyum, salam dan sapa kepada pasien yang datang
3. Adanya informasi tentang hak dan kewajiban pasien dan keluarga pasien selama berobat di
Puskesmas Pringkuku Pacitan.
4. Menambahkan karyawan yang melayani USG karena sering terjadi antrian yang lama.
5. Peningkatan fasilitas yang ada walaupun fasilitas yang diberikan sudah baik
6. Pemberian pelatihan dan keterampilan untuk dukun bayi
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Abstract
This research deals with the students’ perception on speaking activity and the strategies used by
lecturers/ teachers to teach speaking. This is descriptive qualitative research. The data will be gathered
from the students grade 1 STKIP PGRI Pacitan in Academic Year 2019/2020. There are 19 students
selected as the respondents. The data will be gathered by using interview and questionnaire. The result
shows that on speaking skill, the students were categorized into four level: excellent (0 student), good (2
students), fair (17 students) and poor (0 student). The strategies to overcome students’ less motivation in
speaking are as follows: making high goals but manageable, using interesting preactivity, while activity,
and post activity, connecting students’ interest, creating small group work, avoiding interruption, and
giving tolerance to L1 usage.
Keyword: Motivation, Speaking, Strategy for Teaching Speaking
INTRODUCTION
Speaking is important skill in human living system. Through speaking skill, people can express
their feeling, ideas and opinion and communicate with other people. Speaking skill is actually developed
starting from the baby. The babies communicate through gesture, facial expression, crying in the
beginning of their life. Baby’s facial expression is the way she/he communicates with parents when the
baby still cannot communicate through words. Crying also has meanings. It indicates baby’s feelings like
hungry, discomfort, getting wet, etc. Later, they experience cooing on the age of 3 months. It sounds the
letter of “o” or “u”. Babbling itself is set on the age of seven months when baby experiences consonant
plus vowel sounds, like “ma” or “pa”. After the prelinguistic stages, they experience the linguistic stages.
It is started with one word utterance in one year age. It develops until the baby can speak the like-adult
language on the age of five year old.
Speaking is always developed as the development of human being. Days by days, people speaking
skill is increased, including the content, vocabulary, fluency, etc. Entering the school, students need to
develop well their speaking. It is not only in Bahasa Indonesia, but speaking skill in English language is
also taught in school.
Speaking is admitted by students as the difficult skill to learn even though speaking was developed
earlier than writing or reading in human life as mentioned in the first paragraph above. It is supported by
Brown and Yule (Tuan and Mai, 2015) that spoken language production is often considered one of the
most difficult aspects of language learning. Speaking seems to be the most important skills of all the four
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skills (listening, speaking, reading and writing) because people who know a language are usually referred
to as speakers of that language (Ur, 1996).
Speaking itself is considered as the major productive skill. According to Mc Donough and Shaw
(1993), speaking is oral communication as two ways of process between speaker and listener. It involves
productive skills and receptive skills of understanding.
Nunan (2003) adds that speaking is the process of building and sharing meaning through the use of
verbal and non verbal symbol in various contexts. In addition, Burns and Joyce (1997) state that speaking
is an interactive process of constructing meaning that involves producing, receiving, and processing
information. The process depends on the context in which it occurs, including the participants, their prior
expertise, the physical environment and the purpose of the communication itself.
However, students still have limited skill in speaking even though they are English Department
students. There are many factors causing speaking performance. The factor of grammar and vocabulary
play the important role here. The students will have fewer words if they have no sufficient vocabularies to
speak. As well as grammar, even though the content can be understood without correct grammar, but still
grammar plays important part in speaking performance. The other factors like fluency and topic
understanding also give impacts to speaking skill ability. The speaker cannot speak fluently without their
understanding of the topic. Both grammar and vocabularies also support speaker fluency.
Besides, the personality factors also play important role in speaking. Students’ motivation,
inhibition, risk taking, and self esteem. Those who have high risk taking will take a big deal to try
speaking. They will think whether it is true or false in the end. They will take a risk to speak. Later, the
teacher will give the correction and feedback. Similar to motivation, those who gave high motivation in
speaking, they will try to speak with limited ability. But, days by days, their speaking skill will be
developed. Nervousness and self confident also play important role. If the students have less self
confident, they will silent in the classroom.
Silence becomes problem in speaking class. It deals with majority of speaking class students.
Therefore, the students need to deal with various techniques in teaching speaking in order to make them
speak. Monotonous techniques, as well as material and media, leave them in boring situation.
Seeing the problem above, this research deals with the students’ perception on Speaking skill and
the strategies to overcome the students less motivation in speaking activities.
RESEARCH METHOD
This is descriptive qualitative research. The data were gathered from the students grade 1 English
Education Department of STKIP PGRI Pacitan. There are 19 students selected as the respondents for this
research. The data were collected by implementing questionnaire and doing interview. There are nine
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questions related to students’ speaking perception. The researchers interviewed 9 students for getting the
deeper analysis about speaking perception. After being collected, the data were analyzed by these steps:
count the result of the questionnaire, classify the answer based on the items proposed, bring the result into
chart, elaborate the result in sentences, and draw the conclusion.
FINDING AND DISCUSSION
Students’ Perception on Speaking Skill
English language covers for skill that must be mastered by the learners. From the questionnaire, the
result of the students’ ability on four skill including speaking, listening, reading, and writing was
presented in this table:
Table 1: Students English Skill
Excellent

Good

Fair

Poor

Speaking

0

2

17

0

Listening

0

1

15

3

Reading

0

2

17

0

Writing

0

1

17

1

The table 1 shows the students English skill on four skills: speaking, listening, reading and writing.
The results indicate that the majority students belong to “fair” level. On speaking skill, the students were
categorized into four levels: excellent (0 student), good (2 students), fair (17 students) and poor (0
students). On listening skill, the students were categorized into four levels: excellent (0 student), good (1
student), fair (15 students) and poor (3 students). On Reading skill, the students were categorized into for
levels: excellent (0 student), good (2 students), fair (17 students) and poor (0 student). On writing skill,
the students were categorized into four levels: excellent (0 student), good (1 student), fair (17 students)
and poor (1 student).
Students’ perception that speaking is important is high. There are 11 students or 57.9% stated that
speaking is important, while one student said ‘often’ and the rest (7 students) said ‘sometimes’. It implies
that their perception toward speaking skill is positive. However, the high perception must be followed by
the effective teaching and learning process.
However, their high trust and perception that speaking is important relevant to their belief that
speaking is difficult. There are 16 students or 84.2% stated that speaking comprehension is ‘sometimes’
difficult while 1 student said ‘often’ and two students said ‘always’ difficult. From the questionnaire, the
data shows that there are 11 students or 57.9% said that ‘sometimes’ speaking comprehension is boring
and not interesting. The rest, 8 students or 42.2% said that speaking is interesting.
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Seeing the students’ educational background before going to college, 11 students or 57.9% said that
they sometimes receive sufficient training about speaking in school. In addition, there are 6 students or
31.6% said that they often get the sufficient training about speaking in school. The rest, 10.2% or two
students do not experience sufficient training about speaking. Talking about speaking strategy, there are
11 students or 57.9% have learned speaking strategy and there are 8 students or 42.1% have not learned
speaking strategy.
Strategies to Overcome Students’Motivation in Speaking English
1. Make high goals but manageable
The teachers and lecturers need to set their goal high based on the students’ level. That goals must
be implemented into daily activities in a set of time. That goals are managed into some indicators and
daily activities. The activities and materials must be set from the easiest one into the hardest one.
Therefore, the activities are well organized. In the beginning of the semester, the teacher explains all the
activities for one semester, including the list of material, the sources, the requirements, and the tasks.
Therefore, the students can prepare themselves before going to the class.
2. Use interesting preactivity, while activity, and post activity
Monotonous activities result on students less motivation in joining the class. The teachers and
lecturers have to organize the interesting activities for each meaning. Preactivity includes raising students’
motivation to start learning. The teacher can greet the students warmly. Use informal greeting like “toss”
is possible. Then, the teacher gives the clues for today’s material. They can use video or picture related to
the material. Ask the students to guess what the activities that to be learned. In while activities, the
teacher can avoid asking students to speak in each meeting in the form of self presentation. The teachers
can use role play with guided scenario or interesting drama. Self presentation is possible with acting as
particular figure. Some games like “guessing who am I” or “truth or dare” can be applied in speaking
class. In post activity, the lectures can give the closing statement. The interesting activities like
“continuing sentences” by asking students to speak out loud one word is also interesting.
3. Connect students’ interest
Students’ interest plays matter in teaching and learning process. The teacher can choose the topic
related to “their age”. The themes like friendship, social media, leisure, coffee are several topics that are
familiar to teenager’s world. Avoid the topics that raise their less motivation, like the political strategy or
economics problem.
4. Small group work
Big class is ineffective to speaking class. The limited time make them have limited chances to
speak. The teachers can separate big class into several small groups, consisting of 3-4 students. Give them
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several topic and the teachers can move around to control. They also can record their speaking
performances.
5. Do not interrupt
Some students still do mistakes in speaking both in language and content. The teachers do not
directly interrupt the students in speaking. Take a note while a student speak and write the correction and
suggestion for the students. After completing their speaking, the teachers can give those notes to the
students.
6. Tolerance of L1
Some students still mix Bahasa Indonesia and English language while speaking. The lecturers can
give chances to mix, but with requirements. For example, the chance to mix is decreased for each
meeting. Therefore, in the end of the semester, the students just mix the languages in small portion.
CONCLUSION
The result shows that on speaking skill, the students were categorized into four level: excellent (0
student), good (2 students), fair (17 students) and poor (0 student). the strategies to overcome students’
less motivation in speaking are as follows: making high goals but manageable, using interesting
preactivity, while activity, and post activity, connecting students’ interest, creating small group work,
avoiding interruption, and giving tolerance to L1 usage.
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Abstract
This research aims to know the implementation of Home Literacy Environment in Pacitan. The
researchers used descriptive research design. The data were taken from 44 mothers selected by random
sampling technique. The data were gathered by implementing questionnaire with 31 questions in the form
of nominal scale question. To support the data collection technique, the researchers also used interview.
After being collected, the data will be analyzed and described into chart by considering four aspects of
Home Literacy Environment factors, including: family resources, parental literacy behavior and
attitudes, parental beliefs and understandings, and family literacy activities and practices.
Keywords: Literacy, Home Literacy Environment, Children
INTRODUCTION
Reading is the skill that can be developed from the early year of birth and continue expanding days
by days as long as children age. It is not enough to wait the children entering school to make them love
reading and build their literacy. Parents and other family members as well as the caregivers need to start
the children literacy ability as early as possible. They need to be involved in children literacy movements.
Viewing the literacy program means seeing the future of a nation. Children who remain illiterate,
are more likely to be poor, unemployed or commit criminals (Hall & Moats, 1999). In addition, according
to National Institute for Literacy, 43% of people who are illiterate or have low literacy skills live in
poverty and 70% of prisoners cannot read as a proficient level.
Due to this urgently, reading must be stated as the right path for children in Indonesia. The children
must love reading activities. They need to love books. It is not only the teachers and governments duty to
make children love reading, but also the parents’ role in developing children literacy. Indonesia, through
the program “Gerakan Literasi Sekolah” has point out several methods to increase the literacy level for
students. The additional 15 minutes to read a book before the school subject started is one way to make
students love reading. Other ways including giving millions book for school and other supporting
materials both from the government or other private parties have been done.
In order to raise children interest on reading skill, a home literacy environment is needed.
According to Carter (2000), reading is not only a skill and ability, but also it should be a desire. Children
should not want to read just to pass classes in school, they should be taught that reading offers something
marvelous and purposeful, that books can provide a means of escape and a way to uncover information
about their interests. Parents and caregiver are important to make home literacy environment.
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However, many parents do not become involved in the literacy education of their children. They
may not know how to foster their children reading abilities or understand that reading is better than
watching a television or playing gadget. Some parents still believe that making children literate is the duty
of school teachers. However, this misconception needs to be stopped. Developing good home literacy
environment is essential.
The relation between children’s home literacy environment, reading behavior, and reading
comprehension has been well established in previous studies. For example, a meta-analysis showed that
primary school children who read frequently during their leisure time perform better on a variety of
language and reading tasks (Mol & Bus, 2011).
HLE is an umbrella concept that captures a variety of child-parent activities related to literacy, as
well as parental characteristics and parental expectations (e.g., Burgess, Hecht, & Lonigan, 2002; Storch
& Whitehurst, 2002; Umek, Podlesek, & Fekonja, 2005) in Puglisi, Hulme, Hamilton and Snowling
(2017). According to the Home Literacy Model (Sénéchal, 2006), the HLE activities can be grouped into
two broad categories that are largely independent from each other: the formal and the informal HLE
activities. Formal HLE activities are code-focused and engage children directly with print through
activities such as teaching letters, words, and spelling. They have been found to contribute primarily to
letter knowledge and phonological awareness (e.g., Evans et al., 2000; Sénéchal & LeFevre, 2002), and
through the effects of these emergent literacy skills to reading accuracy (e.g., Evans et al., 2000;
Manolitsis, Georgiou, & Tziraki, 2013) in Puglisi, Hulme, Hamilton and Snowling (2017).
In turn, informal HLE activities are meaning-focused and expose children to print incidentally
through activities such as storybook reading by parents. Several studies have shown that the informal
HLE activities contribute primarily to vocabulary knowledge (e.g., Evans et al., 2000; SénéchalLeFevre,
Thomas, & Daley, 1998) and through the effects of vocabulary knowledge to reading comprehension
(e.g., Roth, Speece, & Cooper, 2002; Sénéchal, 2006) in Puglisi, Hulme, Hamilton and Snowling (2017).
Swain and Cara (2017) points out four element of Home Literacy Environment as follows:
1. Family Resources included (i) the ages of the parent and child; (ii) the number of children aged under
18 years living in the family home; (iii) the sex of the child and parent; (iv) the main language the
parent spoke with their child; (vi) the parent’s highest educational qualification; (vii) whether the
parent had attended another family literacy programme; (viii) the number of books and(ix) the number
of children’s books in the family home; (x) the parent’s SES(eligibility for Free School Meals (FSM)
is used as a proxy for this).
2. Parental Literacy Behavior and Attitudes referred to (i) the frequency that the parent read various
materials (books, magazines etc.), including digital texts;(ii) personal attitudes to reading for one self;
(iii) parental attitudes on the importance of reading with their child.
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3. Parental Beliefs and Understandings included (i) how the parent rated the importance of school
homework; (ii) their level of confident in helping their child with homework; (iii) their level of
understanding of how reading is taught in school; (iv) knowledge about phonics; and (v) who the
parent thought had the greater responsibility for educating their child in literacy (reading, spelling,
writing) – the parent or the school.
4. Family Literacy Activities and Practices concerned (i) the frequency with which parents or other
members of the family (e.g. siblings) read with the child and(ii) helped the child with literacy school
homework; (iii) the usual time of each reading session (e.g. before bedtime); (iv) frequencies of a
series of specific interactions with the text while reading, such as asking questions or re-telling the
story; and (v) the frequency of parents spending time with their children on a range of other, more
specific, literacy-related activities and practices other than reading, including singing songs together,
helping with spelling, writing, listening to audio books and borrowing library books.
RESEARCH METHOD
The researchers used descriptive research design. The data were taken from 44 mothers selected by
random sampling technique. The data were gathered by implementing questionnaire with 31 questions in
the form of nominal scale question. To support the data collection technique, the researchers also used
interview. After being collected, the data will be analyzed and described into chart by considering four
aspects of Home Literacy Environment factors, including: family resources, parental literacy behavior and
attitudes, parental beliefs and understandings included, and family literacy activities and practices.
FINDING AND DISCUSSION
This research was analyzed based on the questionnaire that shared to 44 mothers. The researchers
counted each category of the literacy requirements that must be completed by parents to build literacy’s
interest to the children. The results were taken from four factors, including: family resources, parental
literacy behavior and attitudes, parental beliefs and understandings, and family literacy activities and
practices.
Family Resources
There are five criteria of Family Resource, including mini library ownership,reading book
collection,stationary for children before entering school, reading book forchildren before entering school,
reading book except lesson book. All those criteria will be described below:
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Picture 1. The research’s result of Family Resources
There are 15 motherssaid that they have mini library at their house and there are 29 motherssaid
that there is no mini library at their house.There are three factors caused mini library ownership: limited
collection of books, limited budget to make mini library, limited space at their house. Some of them said
that they tend to access information by using smart phone rather than reading book at their mini library.
However, mini library ownership is contrary to the number of reading books. There are only 10
mothers said that they have no reading books at their home and 34 parents have readings book at their
home. They have books from different genre, like cooking book, religious books, and novels. But, related
to printed newspaper, there are only three mothers who buy printed newspaper daily.
Instead of supplying children with reading books, mothers need to give stationary for children
before entering the school, like crayons, drawing book, pencils, etc. From the total 44 mothers, there are 4
mothers that do not buy stationary for their children before entering school and there are 40 motherthat
buy the stationary for their children before entering the school. It shows that mother’s awareness related
to the stationary for literacy movement starting from the early ages is high.
Like stationary, mothers’ awareness to buy reading book for their children in the early ages is high.
From 44 mothers, there are 38 mothers buy reading book for their children starting in the early ages and
there are 6 parents do not buy reading book for their children in the early ages.
But, still the number of reading books at their home is limited. There are 11 mothers said that they
just have no more than 10 books before their kids entering formal school.
The last is related to reading books except school books. There are 38 mothers said that they have reading
books except school books and 6 mothers said that they have no reading book. However, the number of
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books is still limited. There are only two parents that have more than 50 books when their kids entering
formal school.
In short, related to family resources, most mothers fulfill the requirement of home literacy
environment except mini library ownership. They give reading books starting from the early ages, but
they do not have habit to add the books. The number of books is still limited.
Parental Literacy Behavior and Attitudes
Instead of family resources, parental literacy behavior and attitudes also the important factor in
implementing home literacy environment. This factor will be analyzed in seven criteria as presented in the
picture below:

Background of Attitude and Parent’s Role
Saya mempunyai budget khusus setiap bulan…
saya menggali informasi dari internet tentang…
Saya mengajari anak membaca dan menulis…
Saya hanya membaca apabila saya…
Saya senang berdiskusi masalah buku…
Saya menggunakan waktu luang untuk…
Membaca buku bersama anak merupakan…
0
B. Faktor Peran dan Sikap Orang Tua Tidak

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50
B. Faktor Peran dan Sikap Orang Tua Ya

Picture 2. Parental Literacy Behavior and Attitudes
There are seven criteria about the Background of Attitude and Parent’s Role. Those criteria consist
of budgeting, updating online source information, teaching reading habit since early ages for the children,
parent’s reading habit, reading book discussion,parents habit of reading book for spending free time,
importance of reading book together. All those criteria will be explained bellow:
Related to special budget in buying aids that support home literacy, there are 5 parents set the
budget and 39 mothers do not have special budget.The financial condition gives impacts to this condition.
However, some parents allocate 50.000 rupiahs until 100.000 rupiahs for buying book. They go to book
store or bazaar.
Since internet is inside home, mothers update the information online.Seen from the questionnaire,
there are 33 parents always updating the information from the internet and 11 parents do not update the
information from the internet. They browse the information related to their kid’s homework or material.
However, still they have less habit to increase their knowledge related to children development.
The next criterion is related to mother’s awareness in teaching reading and writing for their kids
before entering formal school. There are 32 mothers teach their kids to read and write before entering
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school. They buy tracing books to teach them writing letter. Then, they buy other books to make their
kids love reading and writing. However, there are 11 parents do not teach their kids to write and read
before entering school. They believe that reading and writing was taught at seven years old at least.
Parental reading habit is also important to build home literacy environment. The children see the
parents’ habit. Therefore, having good habit is necessary for parents. From 44 respondents, there are 33
mothers make reading as their habit. However, they have no stable habit at home, like in the morning or at
the evening. They just read at their leisure. The rest, 11 mothers have no reading habit yet. They just read
when they want to get information and they get problem.
From the result, there are 29 mothers like to discuss reading book with their children and 15
mothers do not like to discuss about the reading book with their children. The discussion related to the
story of books, the contents of books even the price.
The last criterion relates to the importance of reading book together. It aims to measure the
awareness of the parents about the importance of reading activity together with their children. Based on
the questionnaire, 44 mothersbelieve that reading together activity with their children isimportant even
though the duration is unclear. Since, they cannot measure the stability and habit of reading books
together.
Parental Belief and Understanding
This factor is analyzed by using six criteria: parents’ understanding to help children homework,
parents’ participation to join children’s school, increasing self-intelligence to follow the children
development, increasing self-reading skill, increasing self-writing skill, using smart phone to browse the
science field. All those question criteria will be described with the picture bellow:

Factor of Parents Understanding
Saya menggunakan gadget saya untuk
membaca informasi pengetahuan.
Saya meningkatkan kemampuan menulis saya.

Saya meningkatkan kemampuan membaca
saya.
Saya meningkatkan ilmu pengetahuan untuk
mengikuti perkembangan anak.
Saya ikut serta terlibat dalam sekolah anak.

Saya membantu anak mengerjakan tugas
sekolahmya.
0
Tidak

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50
Ya

Picture 3. Parental Belief and Understanding
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Since people live in digital age, all parents have smart phone in their daily life. However, the
smartphone provides many utilities, including sending message or calling application, social media,
reading information, shopping necessities, etc. The smart phone really can make people “smart” or even
useless based on their usage. Smart phone provide many things, both bad thing and good thing. However,
parents need to utilize their smart phone well to gain the positive effects of internet. Based on the research
data, there are 33 mothers that always use their smart phone for gaining information related to their
children development and 11 parents cannot maximize the function to increase their knowledge of
children development. Social media still play the highest use of smart phone.
Instead of enriching their knowledge of children development, parents must increase their selfwriting skill. Literacy also deals with the ability to write the text wisely, including posting information on
social media wisely, avoiding abuses on social media, sharing useful information and turning back
hoax.The result shows that there are 28 mothers have self-understanding to increase their writing skill and
16 mothers do not have self-understanding to increase their writing skill.
Literacy also covers increasing parents reading skill. It is not only covering the quantity of books
being read or the quantity of pages being completed. Literacy deals with their discourse analysis and
understanding related to the content of reading texts. The result shows that 36 mothers have selfunderstanding to increase their reading skill and 8 mothers do not have self-understanding to increase
their reading skill.
Talking about children development is an endless series of learning. Parents must know their
children development well to complete their role in family. Based on the research data, there are 44
mothers have understanding to increase their intelligence. It means that all mothers believe that increasing
knowledge for children development is important.
Those children development will give good impacts on children both at school and at home. The
parents cannot separate their role at their house and at the school. The combination of triangle education
(parents-students-teachers) can increase the quality of education in Indonesia. Therefore, the parents need
to build good communication with their kids’ teachers. They must support each others. One of the
examples is parents’ participation in completing students’ homework. Parents are not allowed to complete
the students’ task. They just accompany their children in learning and give supports for their children
learning process both at school and at their home. From the data, the researcher concluded that there are
38 mothers have contribution to their children’s activity at school and 6 parents do not have contribution
to their children’s activity at school.
The last question is parents’ understanding to help children home work. Based on the data, there
are 40 parents always help their children in doing their children’s home work and 4 parents do not care
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with their children’s home work. Some mothers send their children into extra courses. There, they
complete their homework. So, parents do not help them in completing students’ home work.
Family Literacy Activities and Practices
The communication between parents and children is important.This factor wants to measure about
the intensity of literacy activity that done together between parents and children. This factor will be
analyzed in twelve criteria. All the criteria will be described in the picture bellow:

Literacy Activity Between Parents and Children
Saya mengajak anak ke perpustakaan/toko…
Saya membatasi jam menonton televisi anak.
Saya mendengarkan pendapat atau keluh…
Saya berdiskusi dengan anak tentang banyak…
Saya meminta anak untuk bercerita tentang…
Saya mendampingi anak dalam belajar…
Saya sering mengajak anak bermain kata…
Anak saya memiliki cerita favorit.
Saya yang inisiatif membacakan cerita ke anak…
Saya menyanyikan lagu sebelum anak tidur.
Saya sering berdiskusi dengan anak mengenai…
Saya membacakan cerita kepada anak…
0

Tidak

5
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15

20

25

30

35

40

45

Ya

Picture 4. Parental Literacy Activities and Practices
The explanation of each criteria question will be described below:
a. Parents intention to go to bookstore or book exhibition
There are 17 mothers often ask their children to the public book place and 27 mothers do not ask
their children to the public book place. The factors like the long distance between book store and their
house becomes important causes here.
b. Parents limit their kids in watching television
There are 38 mothers limit the children’s watching TV time and 6 mothers ignore their children to
watch TV and do not do time limitation. Besides, there are 40 mothers who supervise and control the
TV program and four mothers do not control the TV program watched by their kids. The cartoon
series is the allowed program by mothers.
c. Parents listen children opinion
By listening children opinion and feeling create good atmosphere for the communication between
parents and kids. They will feel warm. It can increase their self esteem in facing the world. Based on
the research data, there are 37 parents listening their children problem and want. On the contrary, there
are 7 parents do not hear their childrens’ want and problem.
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d. Parents discuss with their kids before taking the decision
Discussion between parents and children in deciding some things for their life is important to
tight the relationship. The data show that there are 30 mothers always discuss with their kids before
deciding something and 14 parents do not discuss it with their children.
e. Parents ask children to tell a story after going home
Based on the research data, asking children to tell their story at school give two benefits for
parents: they get the information related to school because their kids will tell the story honestly and to
strengthen mothers-children relationship. Based on the research data, there are 40 parents that always
ask their kids to tell a story of their daily activities in school and 4 parents do not ask the children. By
telling story, the children can raise their self-confident in speaking and increase their literacy
development.
f. Parents accompany their kids in learning
Based on the data, there are 40 accompanying their kidsin learning and 4 parents do not stay with
kids in learning process. Some parents said that they invite private teacher to teach their kids at home.
g. Parents ask their kids to play together
The majority mothers play together with their kids, but the duration is different. Seven mothers
said that they play with kids in only one hour or less due to their full activities related to their works.
Based on the research data, there are 21 parents play together with kids and 23 parents do not
collaborate with their kids in playing.
h. Children have their special story books
There are 30 mothers said that their kids have favorite story and 14 parents do not know what is
their kids’ favorite story.
i. Parents initiate “reading before sleeping”
Based on the data, there are 30 mothers initiate their kids to listen their story and 14 parents do
not initiate to read story for their kids.
j. Parents sing songs before their kids sleep
Singing before sleeping is effective way to raise children literacy development starts from the
early age. Based on the data, there are 29 parents sing songs before their children sleeping and 15
parents do not do this activity
k.

Parents discuss with children
Based on the data, there are 34 parents discussing many things at home with their children and
10 parents do not discuss with their kids. Discussing before buying kids’ stuff is important to raise
their responsibility in taking decision. Later, the sense of democratic is implemented here.

l. Parents read stories for children
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There are 28 mothers always read the story book for their children and 16 mothers do not read
stories for children. Reading books for children before sleeping consist of three benefits: mothers exist in
important time of children (before sleeping), mothers stimulate children development, and mothers raise
children imagination through the story.

CONCLUSION
Home literacy environment is essential to be implemented at home. It supports the program of
school literacy. Literacy does not merely deal with the quantity of books they completed; it also deals
with the quality of their reading text. Literacy does not stop at pages they read, but literacy is the
perspectives that the readers can understand the information written inside the books criticize the contents
and implement it in their life. Considering four factors in home literacy environment is important for
parents. They are Home Literacy Environment factors, including: family resources, parental literacy
behavior and attitudes, parental beliefs and understandings, and family literacy activities and practices.
REFERENCES
Az Zahra, Hafni Reza; Sarkadi; Bachtiar, Ishak G. (2018). Students’ Social Literacy in their Daily
Journal. Mimbar Sekolah Dasar, Vol 5 (3) 2018, 162-173.
Bailey, I (2006), Overview of the Adult Literacy System in Ireland and Current Issues in
itsImplementation, in Review of Adult Learning and Literacy: volume 6: Connecting Research,
Policy, and Practice, eds J Comings, B Garner, C Smith & N Center for the Study of Adult
Learning and Literacy, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, pp.197-240.
Bearne, E. (2003). Rethinking Literacy: Communication, representation and text. Reading, Panji, Aditya.
(2014).

Hasil

Survei

Pemakaian

Internet

Remaja

Indonesia.

https://tekno.kompas.com/read/2014/02/19/1623250/Hasil.Survei.Pemakaian.Internet.Remaja.Indo
nesia?page=all.
Carter, B. (2000). Formula for Failure. School Library Journal, 46(7), 34-37. from ERIC database.
Cook-Gumperz, J. (2006). The Social Construction of Literacy. (Vol. 25): Cambridge University Press.
Gall, M.D., Gall, J.P., & Borg, W.R. (2007). Educational research: An introduction (8th ed.). Boston:
Pearson.
Hall, S. L., & Moats, L. C. (1999). Straight Talk about Reading: How Parents Can Make a Difference
During the Early Years. Lincolnwood, IL: Contemporary.
Henry, M.K. (2004). Unlocking Literacy: Effective Decoding & Spelling Instruction. Maryland: Paul
Brookes Publishing co.

Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

50

ISBN: 978-602-53557-5-2

Hutapea,

Erwin.

(2019).

Literasi

Baca

Indonesia

Rendah,

Akses

Baca

Diduga

Jadi

Penyebab.https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/23/07015701/literasi-baca-indonesia-rendahakses-baca-diduga-jadi-penyebab.
Montoya, Silvia. (2018). Defining Literacy GAML Fifth Meeting 17-18 October 2018 Hamburg,
Germany. UNESCO institute for Statistics. UNESCO 37(3), 98-103.
Mol, S. E., Bus, A. G., & de Jong, M. T. (2009). Interactive Book Reading in Early Education: A Tool to
Stimulate Print Knowledge as Well as Oral Language. Review of Educational Research, 79(2),
979–1007. doi:10.3102/0034654309332561.
Organisation for Economic Co-orperation and Development (OECD). (2009). PISA 2009 Assessment
Framework: Key Competencies in Reading, Mathematics and Science. Paris.
Puglisi, Marina L; Hulme, Charles; Hamilton, Lorna G; Snowling, Margaret J. (2017). The Home
Literacy Environment Is a Correlate, but Perhaps Not a Cause, of Variations in Children’s
Language and Literacy Development. Scientific Studies of Reading, 21:6, 498-514,

DOI:

10. 1080/10888438.2017.1346660.
Sénéchal, M. (2006). Testing the Home Literacy Model: Parent Involvement in Kindergarten is
Differentially Related to Grade 4 Reading Compreheison Fluency, Spelling and Reading for
Pleasure. Scientific Studies of Reading, 10(1), 59–87.doi:10.1207/s1532799xssr1001_4.
Swain, Jon Michael; Cara, Olga. (2017). Changing the Home Literacy Environment through Participation
in Family Literacy Programmes. Journal of Early Literacy. 0 (0) 1-28. sagepub.co.uk. DOI: 10.
1177/1468798417745118.

Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

51

ISBN: 978-602-53557-5-2
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PEMBELAJARAN DAN PENCAPAIAN SISWA
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Abstrak
Tinjauan literatur tentang pengaturan diri ini bertujuan untuk memberikan penjelasan teoretis dan
empiris tentang konsep pengaturan diri dan dampaknya pada pembelajaran dan pencapaian siswa
dengan dengan mendiskusikan makna pengaturan diri, menyoroti khususnya teori yang diatur sendiri.
siklus belajar yang dikembangkan oleh Pintrich dan Zimmerman. Ulasan ini juga memberikan beberapa
alasan mengapa konsep pengaturan diri memberikan fokus yang berguna untuk penelitian pendidikan
dengan menyoroti hubungan erat antara pengaturan diri dan ide-ide seperti self-efficacy dan
keterampilan berpikir.
Keywords: studi literatur, pengaturan diri, capaian pembelajaran
PENDAHULUAN
Kita telah melihat bahwa tidak ada definisi pembelajaran mandiri yang diatur secara sederhana dan
langsung. Namun juga bukan merupakan konstruksi baru; sejak 1978, Vygotsky berpendapat bahwa anakanak muda mampu mengatur pembelajaran mereka sendiri dan dapat memberikan bukti terlibat dan
berkomitmen untuk mengarahkan dan mengarahkan tindakan mereka sendiri (Bloom dan Tinker, 2001).
Beberapa penelitian terdahulu menyoroti hubungan antara pengaturan diri dan prestasi akademik.
Teori menunjukkan bahwa perhatian dan fitur pengaturan diri terkait anak, seperti konsentrasi dan
kegigihan, dapat diharapkan untuk meningkatkan tingkat keterlibatan di kelas dan partisipasi dalam
kegiatan akademik. Pembelajar yang mampu mengatur diri sendiri di sekolah mampu mengelola proses
pengetahuan dan perolehan keterampilan mereka sendiri, menganalisis tuntutan tugas belajar baru terkait
dengan kekuatan akademis mereka, dan membentuk strategi pengambilan keputusan yang tepat selama
penyelesaian masalah.
Anak-anak dan remaja dengan keterampilan personal yang lebih adaptif dan belajar lebih mungkin
untuk berhasil secara akademis (Duncan et al., 2007; McClelland et al., 2000). Meskipun ukuran efeknya
jauh lebih kecil daripada pencapaian sebelumnya, ia ada dan didukung melalui kebijakan dan praktik
yang sesuai.
Tidak semua siswa ditempatkan dengan baik untuk mengembangkan keterampilan pengaturan diri.
Siswa yang berjuang untuk mengetahui apakah strategi yang diberikan akan sulit untuk menilai apakah
upaya lebih lanjut bernilai sementara (Efklides et al., 1999). Lainnya mengadopsi pendekatan defensif
untuk belajar (Paris dan Newman, 1990), menghindari kegagalan dengan menunda-nunda, memilih tugas
yang mudah atau menghindari pekerjaan sama sekali.
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Selain itu, individu yang mampu mengatur diri dilengkapi dengan baik untuk memantau
pembelajaran mereka, dengan memberikan umpan balik dan evaluasi kinerja mereka sendiri,
mempertahankan tingkat konsentrasi dan motivasi di seluruh, dan melihat kesalahan dan kritik sebagai
peluang untuk belajar daripada sebagai alasan untuk menyerah.
METODE
Artikel ini merupakan hasil tinjauan literatur tentang pengaturan diri dan dampaknya pada
pembelajaran. Penelitian dilakukan dengan menganalisis buku dan artikel hasil-hasil penelitian terdahulu.
Tinjauan ini mengeksplorasi konsep pengaturan diri yang mencakup kemampuan untuk berkonsentrasi,
keterlibatan dalam kegiatan kelompok, pengendalian perilaku yang mengganggu dan impulsif, dan
bekerja secara mandiri, serta dampaknya pada pembelajaran dan pencapaian siswa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Diri
Pengaturan diri mengacu pada pikiran yang dihasilkan sendiri, perasaan dan tindakan yang
terencana dan disesuaikan secara siklis dengan pencapaian tujuan pribadi (Zimmerman, 2000). Teori
pengaturan diri telah dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk psikologi klinis
dan pengelolaan kondisi kronis, tetapi bab ini berfokus pada teori pengaturan diri yang berkaitan dengan
pembelajaran.
Dalam wacana populer, istilah pengaturan menyarankan kontrol diri atau disiplin diri. Namun,
penelitian tentang pembelajaran yang diatur sendiri melampaui masalah bagaimana pembelajar melawan
impuls atau mengatur konsentrasi mereka. Pembelajaran yang diatur sendiri mencakup proses-proses
seperti: menetapkan tujuan untuk belajar, menghadiri dan berkonsentrasi pada pengajaran, menggunakan
strategi yang efektif untuk mengatur, kode dan melatih informasi untuk diingat, membangun lingkungan
kerja yang produktif, menggunakan sumber daya secara efektif, memantau kinerja, mengelola waktu
secara efektif, mencari bantuan ketika dibutuhkan, memegang keyakinan positif tentang kemampuan
seseorang, nilai pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan hasil tindakan yang
diantisipasi, dan mengalami kebanggaan dan kepuasan dengan upaya seseorang (Schunk dan Ertmer,
2000).
Pilihan dan kontrol adalah pusat dari pembelajaran yang diatur sendiri: pelajar dapat mengatur diri
sendiri hanya jika mereka memiliki pilihan yang tersedia bagi mereka dan mereka mengendalikan aspek
pembelajaran mereka. Dengan demikian penelitian pengaturan diri mendukung gerakan lama untuk
mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri, seperti
pengajaran timbal balik (Schunk dan Ertmer, 2000).
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Salah satu ciri khas penelitian tentang pembelajaran dengan pengaturan diri adalah fokus pada
konsep diri, perasaan dan kepercayaan motivasi, serta pada strategi pembelajaran dan keterampilan
metakognitif (yaitu pengetahuan dan kontrol yang dimiliki individu atas proses berpikir mereka sendiri).
Sebagai contoh, Zimmerman telah mendesak para peneliti untuk memperluas pandangan mereka tentang
pengaturan diri di luar pengetahuan dan keterampilan metakognitif, untuk mencakup dasar efikasi diri dan
agensi pribadi dan proses motivasi dan perilaku untuk menerapkan kepercayaan diri (Zimmerman, 1995).
Karenanya, pengaturan diri tidak hanya berkaitan dengan keterampilan berpikir dalam arti yang sempit
tetapi juga mencakup pertanyaan tentang peran emosi, motivasi dan konsep diri dalam pembelajaran.
Peneliti lain menekankan komponen regulasi diri yang berbeda, misalnya regulasi motivasi
(Wolters, 2003) atau orientasi tujuan (Pintrich, 2000). Dengan demikian konsep luas pengaturan diri,
sebagai partisipasi aktif individu dalam pembelajaran mereka sendiri, telah didefinisikan lebih lanjut dan
diukur dalam berbagai cara. Terlepas dari perbedaan dalam hal penekanan dan pendekatan ini, ada
gagasan inti yang sama dalam penelitian pengaturan diri yaitu serangkaian proses proaktif dan
kepercayaan diri yang meningkatkan pembelajaran.

Pengetahuan dan metakognisi
Untuk dapat melakukan pengaturan diri, siswa harus memiliki pengetahuan tentang diri mereka
sendiri, subjek, tugas, strategi pembelajaran, dan konteks di mana mereka akan menerapkan pembelajaran
mereka. Pengetahuan ini sering disebut sebagai 'metakognisi' atau 'kognisi tentang kognisi'. Metakognisi
mencakup pemahaman sadar dan kesadaran diri tentang proses kognitif seseorang. Hal ini memungkinkan
pengatur diri yang terampil untuk menggabungkan dan memanfaatkan strategi kognitif dan sumber daya
yang tersedia bagi mereka; dan ini pada gilirannya memungkinkan mereka untuk mengarahkan diri ke
arah tugas yang dihadapi, merencanakan dan melaksanakan tindakan, menentukan tingkat upaya yang
diperlukan, dan memantau kemajuan mereka melalui evaluasi langsung dari strategi yang digunakan (De
Corte et al., 2000). Metakognisi juga melibatkan memiliki akses ke strategi yang mengarahkan
pembelajaran, seperti memantau tingkat kesulitannya dan mengadaptasi keterampilan yang sebelumnya
digunakan untuk menyelesaikan tugas dengan sukses.
Mengalami kesulitan saat memperoleh keterampilan baru dapat menyiratkan beberapa hal. Ini
mungkin berarti bahwa siswa telah menemui hambatan yang tidak diantisipasi, dan bahwa mereka perlu
menemukan jalan di sekitar mereka. Siswa yang dapat bertindak berdasarkan perasaan kesulitan ketika
mereka muncul mengatur tindakan mereka secara lebih efektif dan akibatnya lebih mungkin untuk
berhasil dalam tugas yang dihadapi. Namun, rasa kesulitan juga dapat menyiratkan bahwa siswa sadar
bahwa mereka tidak memiliki akses siap untuk strategi untuk mengatasi kendala, dan ini dapat
menyebabkan tingkat kecemasan yang lebih tinggi, harapan yang lebih rendah dan keraguan diri.
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Tidak semua siswa dapat mengatur pembelajaran mereka. Siswa yang kurang memiliki
pengetahuan metakognitif, kemungkinan akan mengalami kesulitan. Biasanya, para siswa ini menghindari
kegagalan dengan menunda-nunda, memilih tugas-tugas mudah atau menghindari pekerjaan sama sekali.
Agar strategi metakognitif terbukti efektif, siswa tidak hanya harus menyadari strategi mana yang
mencapai tujuan tertentu, dan memiliki akses ke ini, tetapi mereka juga harus menunjukkan kemauan
untuk belajar dan berlatih, dan untuk dapat menyesuaikan strategi mereka sebagai hambatan muncul atau
tugas itu sendiri berkembang. Menetapkan tujuan yang realistis dan memantau kemajuan menuju tujuantujuan ini juga melibatkan efikasi diri yaitu kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk mengatur dan
melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian yang diberikan (Bandura, 1997,
p.3).
Penelitian telah menunjukkan bahwa metakognisi adalah elemen kunci pengaturan diri, tetapi
masih ada kesenjangan besar dalam bukti untuk prediktor dan hasil pengaturan diri. Ada juga kekurangan
analisis longitudinal, jadi kita tidak tahu banyak tentang bagaimana manfaat pengaturan diri berkembang
dari waktu ke waktu. Penelitian terbatas yang ada menemukan bahwa hubungan antara keterampilan yang
berkaitan dengan perhatian awal dan kemudian membaca dan kinerja matematika adalah serupa untuk
anak laki-laki dan perempuan, dan juga untuk anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi tinggi dan
rendah (Duncan et al., 2007), menyarankan bahwa potensi manfaat pengaturan diri adalah sama tanpa
memandang jenis kelamin atau latar belakang. Selain itu, Yen et al. (2004) mengeksplorasi perilaku
belajar pada anak usia 6-17 tahun, dan temuannya tidak berbeda antar kelompok yang berbeda
berdasarkan jenis kelamin atau etnis.
Anak-anak dari kelompok yang kurang beruntung secara sosial lebih mungkin mengalami kesulitan
dengan perhatian dan perilaku eksternalisasi (Entwisle et al., 2005; Miech et al., 2001). Bukti tentang
konteks sosial-ekonomi dan pengaturan diri emosional menunjukkan bahwa bayi dan anak-anak dari latar
belakang yang kurang beruntung secara sosial lebih mungkin terpapar pada berbagai sumber stres. Ini
termasuk ketidakstabilan tempat tinggal, tekanan psikologis di antara orang dewasa, pengaturan
pengasuhan anak berkualitas rendah dan faktor-faktor lain yang menempatkan penyesuaian emosional
anak-anak dalam bahaya (Brooks-Gunn et al., 1997).
Namun, penelitian pada kelompok berpenghasilan rendah menemukan bahwa anak-anak
menggunakan strategi pengaturan diri setara dengan yang dari kelompok berpenghasilan menengah dan
tinggi (Gilliom et al., 2002). Dengan menggabungkan semua temuan ini, ini menunjukkan bahwa
kapasitas untuk (dan potensi manfaat dari) pengaturan sendiri tidak berbeda secara signifikan antar
kelompok pendapatan, tetapi bahwa tekanan tambahan terkait dengan pendapatan rendah dapat
menghambat pengembangan keterampilan ini.
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Tahun-tahun awal masa kanak-kanak penting untuk pengembangan kemampuan pengaturan diri
seperti perhatian, penghambatan dan memori kerja (Anderson, 2002; Blair, 2002). Keterampilan awal ini
memberikan dasar untuk perilaku kelas yang positif. Tidak hanya anak-anak muda yang dapat mengatur
keterlibatan mereka sendiri dalam pembelajaran, tetapi juga dimungkinkan untuk menumbuhkan
keterampilan ini selama tahun-tahun awal, dengan manfaat positif untuk kepercayaan diri dan prestasi
akademik mereka (Fantuzzo et al., 2007). Selain itu, anak-anak yang terlibat dan tertarik dan yang
memperhatikan tidak hanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas mereka, tetapi juga
menghabiskan waktu berkualitas lebih tinggi untuk tugas-tugas ini.
Selama masa kanak-kanak dan remaja, pengaturan diri bisa menjadi semakin terampil, membangun
fondasi sebelumnya dan diarahkan ke pemecahan masalah yang lebih kompleks. Elemen kunci
pengaturan diri pada tahap ini adalah pengembangan strategi pembelajaran. Peserta didik dengan
pengaturan diri memanfaatkan strategi pembelajaran lebih baik dan memperoleh capaian yang lebih baik.
Pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengembangkan, memodifikasi, dan merefleksikan metode
mereka sendiri, serta memahami strategi yang digunakan oleh rekan-rekan mereka, membantu
mempromosikan tingkat pemahaman yang lebih tinggi dan koneksi yang lebih kuat antara pemahaman
dan pencapaian.
Pembelajar yang mampu mengatur diri sendiri menunjukkan rasa keberhasilan yang tinggi dalam
kemampuan mereka; ini mempengaruhi tujuan pengetahuan dan keterampilan yang mereka tetapkan
untuk diri mereka sendiri, bersama dengan komitmen mereka untuk memenuhi tantangan ini. Karena itu
penting bahwa program harus berupaya meningkatkan kompetensi pengaturan diri dan efikasi diri. Siswa
dengan kemampuan mengatur diri sendiri tidak mungkin menggunakannya dengan baik jika mereka ragu
dengan kemampuan belajar mereka. Sebaliknya, efikasi diri yang tinggi tidak akan menghasilkan
pengaturan diri yang terampil di antara siswa yang tidak memiliki pengetahuan keterampilan atau yang
percaya bahwa pengaturan diri tidak bermanfaat.
Strategi untuk Meningkatkan Pengaturan Diri
Peraturan diri dapat ditingkatkan melalui bimbingan yang tepat, pemodelan strategi yang efektif
dan menciptakan konteks yang mendukung dan menantang. Banyak dari strategi ini berkembang dari
masa kanak-kanak hingga remaja. Penelitian neuroscientific (Blakemore dan Frith, 2005) menegaskan
bahwa remaja adalah masa perubahan neurologis yang luas, di mana tujuan pendidikan mungkin juga
ditempatkan untuk fokus pada keterampilan pengaturan diri seperti pada periode sebelumnya.
Kondisi optimal untuk mengembangkan pengaturan diri terjadi ketika anak-anak dan remaja
memiliki kesempatan untuk mengejar tujuan yang mereka anggap bermakna; mereka juga akan diundang
untuk mengembangkan keterampilan mereka dengan memilih kegiatan mereka sendiri, mengambil
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inisiatif, terlibat dalam pengalaman belajar yang menantang dan kolaboratif dan membuat keputusan
sendiri (Boekaerts and Corno, 2005; Fredricks et al., 2004).
Otonomi adalah dimensi penting pengaturan diri. Siswa yang memiliki tujuan mereka (karena
mereka menikmati kegiatan atau karena sesuai dengan nilai-nilai mereka) mencurahkan lebih banyak
waktu untuk tugas mereka, menunjukkan konsentrasi yang lebih besar, memproses informasi lebih dalam,
dan menunjukkan tingkat kegigihan yang lebih besar (Ryan dan Deci, 2002). Di sisi lain, ketika individu
merasa dipaksa untuk mencapai tujuan, mereka melakukannya dengan kurang baik dan menghasilkan
capaian akademis yang lebih rendah (Lemos, 2002).
Ruang kelas yang tinggi dalam praktik belajar yang diatur sendiri adalah kelas di mana guru
melibatkan siswa dalam kegiatan yang kompleks dan terbuka, melibatkan mereka dalam mengevaluasi
pekerjaan mereka sendiri dan orang lain. Guru di kelas ini memastikan bahwa siswa memperoleh mata
pelajaran dan pengetahuan strategi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Guru
mendorong pengejaran tujuan yang lebih menantang, dan menyajikan kesalahan sebagai peluang penting
untuk belajar. Kesinambungan antara lingkungan belajar di rumah dan di sekolah anak-anak adalah
penting.
Siswa di kelas belajar yang menekankan pengaturan diri menunjukkan tingkat tinggi konsentrasi
dan sikap yang diarahkan pada kemajuan pendidikan dan pribadi. Bahkan siswa berprestasi rendah
menunjukkan efikasi diri yang relatif tinggi. Mereka percaya bahwa mereka dapat belajar dan meningkat,
dan mereka tidak menghindar dari tugas yang lebih menantang.
Di sisi lain, di ruang kelas di mana praktik mengajar sebagian besar melibatkan kegiatan yang
sederhana dan tertutup, berfokus pada rentang keterampilan yang lebih sempit, siswa berprestasi rendah
secara aktif menghindari tugas-tugas yang menantang dan mengungkapkan persepsi tentang kemampuan
yang rendah.
Penelitian tentang pembelajaran kolaboratif menunjukkan bahwa teman sebaya memainkan peran
penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan dalam mempromosikan perilaku
pengaturan diri. Siswa cenderung saling membantu ketika mereka bekerja dalam kelompok kecil; siswa
yang mampu secara intelektual memperdalam pembelajaran mereka dengan menjelaskan konsep kepada
teman sebaya, dan siswa yang berprestasi rendah mendapat manfaat dari dukungan tambahan yang
ditawarkan oleh teman sebaya.
KESIMPULAN
Ada sedikit keraguan bahwa pengaturan diri memiliki efek positif pada pencapaian akademik,
sementara juga memberikan kontribusi positif terhadap perilaku, disiplin, dan kepercayaan diri siswa.
Meskipun efeknya sering kecil jika dibandingkan dengan dampak karakteristik sosio-demografis, regulasi
mandiri dapat diterima untuk mendukung dan melakukan intervensi. Kebijakan saat ini sudah
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menyediakan sejumlah peluang untuk dukungan semacam itu terjadi, tetapi masih ada sejumlah masalah.
Sekolah dan lembaga lain perlu didorong untuk mengambil peluang ini. Dan perlu ada kejelasan yang
lebih besar dalam terminologi dan pesan-pesan yang digunakan oleh para pembuat kebijakan dan
pemangku kepentingan nasional lainnya untuk menggambarkan keterampilan pengaturan diri dan cara
mereka dikembangkan. Bahkan istilah pengaturan diri memiliki daya tarik yang terbatas. Mungkin ada
alternatif yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan tentang pengaturan diri kepada kebijakan dan
praktik masyarakat.
Salah satu manfaat utama pengaturan diri sebagai kerangka belajar adalah menghubungkan
program yang berfokus pada strategi pembelajaran dan keterampilan berpikir yang lebih luas di sekolah.
Penyelarasan yang lebih dekat diperlukan antara program yang berkaitan dengan keterampilan berpikir
dan strategi pembelajaran, dan intervensi yang berfokus pada efikasi diri peserta didik. Sementara siswa
diajarkan strategi untuk pembelajaran yang lebih baik, mereka juga membutuhkan dukungan dalam
mengembangkan keyakinan bahwa mereka dapat belajar lebih efektif.
Studi intervensi yang dirancang untuk meningkatkan pengaturan diri menunjukkan bagaimana
pembelajaran mandiri dapat dioperasionalkan di sekolah. Pengaturan diri menyediakan kerangka kerja
pengorganisasian untuk mengeksplorasi hubungan antara keterampilan, sikap dan proses yang merupakan
bagian integral dari pembelajaran yang efektif. Bukti-bukti mendukung pendekatan gabungan untuk
perencanaan kurikulum: strategi berpikir, bersama dengan strategi untuk mempromosikan efikasi diri dan
harga diri, seringkali paling baik dikembangkan sebagai bagian dari program pengajaran dan
pembelajaran yang lebih luas, sebagai lawan dari diajarkan secara terpisah dan dikejar sebagai tujuan
dalam diri mereka sendiri.
Akhirnya, ada kesenjangan yang jelas dalam bukti penelitian. Pertama, ada kebutuhan untuk
menyelidiki dampak peningkatan pembelajaran yang diatur sendiri di luar efek langsung pada pencapaian
akademik, untuk memeriksa implikasinya terhadap indikator kesejahteraan dan penyesuaian yang lebih
luas. Kedua, ada kebutuhan untuk bukti yang diturunkan secara longitudinal tentang sifat dan dampak
pengaturan diri di berbagai fase masa kanak-kanak, dan tentang bagaimana intervensi dapat disesuaikan
untuk kelompok umur yang berbeda.
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Abstract
Communication skills is one of the essential skills that are important among college students.As a
college student who is getting ready to start on their chosen career, they should take the opportunity in
any activities that developed communication skills in a wider and complete aspect so that communication
skills can be fully developed. However, one of the barriers to the communication process is fear of public
speaking. Focusing on how college students cope with their fear of public speaking, this research aims to
analyzethe reasons behind the students’ fearsin public speaking and recommend strategies to overcome
this fears. Descriptive quantitative design was used toanalyzethe data gathered.15 students the second
graders of English Department STKIP PGRI Pacitanin Public Speaking class were investigated by
observing, questionnairing and interviewing them dealing with the process of learning Public Speaking.
The result indicated that all respondentsexperienced fear inpublic speaking. The students admire that
their fear of public speaking is due to some reasons such as lack of adequate and appropriate vocabulary,
worried about making mistakes, low English proficiency, lack of preparation and practice, afraid of being
laughed at and losing their face, the audience size, and lack of confidence. However,almost all of students
believe that their fear of public speaking can be overcome by using some strategies and also some
profesional helps.
Keywords:Fears, Public Speaking, English Education Students.
INTRODUCTION
Public speaking is one thing that is very important in all fields, especially in the academic field.
Through the learning of public speaking skills, it would be beneficial for the students as they will be able
to brush up on their personal and social interaction, academic improvement and most importantly on their
career benefits. (Yee, 2014). Practicing public speaking make a student be able to build up confidence in
persuading others more effectively on the ideas and opinion that they would like to share. Besides, in an
academic setting, being involved in public presentations and group discussions are common activities that
a tertiary student need to master. When students have the chances to present their speeches in front of
their peers, observing the feedbacks given, this would prompt the student to be more self-motivated in
getting new ideas and forming opinions to share for the next time.
For some people the anxiety in public speaking becomes so intense that it interferes with the ability
to perform at all. In the case of students, this may lead to avoiding certain courses or even majors where
oral presentations are required, never speaking in class, or deciding against certain careers because they
would require occasional speaking before a group. Students who are very anxious about public speaking
in class may sometimes also avoid social events they would like to attend or may not talk to classmates
they would like to get to know. Students are concerned they will be embarrassed if they speak. They say
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they will make a mistake, look “stupid” to others, or be judged unattractive. Some students say they get
upset thinking about others looking at them or being the center of attention. Others express the belief that
no one would be interested in anything they would have to say, or that nothing they would say would be
worthwhile. The bottom line is fear of unfavorable evaluation by others. In addition to the emotional
aspects of public speaking anxiety, there are often physical symptoms as well. These are symptoms that
are associated with anxiety, and include trembling or shaking, cold clammy hands, shaky voice, rapid
heartbeat, sweating, blushing, dizziness, shortness of breath, digestive discomfort, or forgetting something
you know or were about to say. The situation is also faced by the students of Public Speaking class of
English Department STKIP PGRI Pacitan. Some of them experienced fear in public speaking and felt
nervousness before a performance or speaking engagement.
The fear associated with public speaking can be minimized, however, if students pay attention to
overcome the most common problems of public speaking. The purpose of this study is to identify and
investigate the causes behind the students’ fear of public speaking and recommend steps that could be
adopted to overcome their anxiety problems. This study presents the reasons behind the fear of public
speaking in students and problems caused by their fear.
LITERATURE REVIEW
Speaking before a group of people or public has been a long standing issue in the communication
and language field. Students tried to avoid speaking in public because of embarrassment, shaky voices,
rapid heartbeat, feel discomfort, inferiority complex and low self-respect (Clements , 1996). According to
Krannich (2004) delivering speech, presentations in class and before public have been an important
dilemma faced by students. Public speaking anxiety is a problem faced by many people, include students
in particular. McCroskey (1977) found that invariably twenty percent of students are faced with public
speaking anxiety.
Gardner (1994) explained the idea behind fear experienced as often related to a particular situation
where the second language in which the speaker is not fully competent is to be used in public speaking.
For some years now researches have been directed towards public speaking anxiety. Public speaking
anxiety is usually associated with fear among different categories of people in any society (Gibson, 1980).
In addition, “public speaking anxiety represents a cluster of evaluative feelings about speech making”
(Daly, 1989) in which case speakers who are very anxious do not experience positive feelings related to
the context of public speaking. Some

researchers in communication have tried to examine the

explanation involve the psychological and physiological parts of public speaking anxiety in order to
propose considerable remedy that may lessen the unfavorable influence of anxiety for public speakers.
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Foreign language anxiety is usually associated with public speaking and it affects language learning
too. Anxiety would cause learners to be less responsive to learning the language. Language anxiety
appear when students avoid conveying complex message in foreign language, lack of confidence, froze up
in role play activities or forgot previously learned vocabulary or grammar. Liu (2007) explained that some
students are reluctant to speak due to anxiety. This may be caused by low English proficiency, lack of
practice, competition and task difficulty. The awareness of performing badly in English also will lead to
the loss of self-esteem among the students.
Besides, speaking was frequently described as an anxiety-provoking activity. This study has
revealed that a multitude of variables has contributed to students’ anxiety when speaking English in class.
The causes are mainly lack of vocabulary, low English proficiency, lack of preparation and practice, fear
of making mistakes, being laughed at and loosing face inability to express ideas and memory dissociation.
Mueen [2000] stated that there are several factors which affect students’ performance in speaking English
fluently; such as, lack of adequate and appropriate vocabulary, shyness, nervous, fearful to speak, and
lack of confidence. Harry [2006] stated that “anxiety and depression are just two effective factors that
contribute to learning difficulties or are the result of learning difficulties. The impact of persistent failure
can adversely affect a pupil’s self-esteem, confidence, perceived self-efficacy, attitude and motivation.
When confronted by certain tasks pupils may develop anxious feelings, fearing they will fail.” In addition,
Biber [2007] believed that some academic speaking skills such as giving an oral presentation or
participating in classroom discussion require a much broader range of vocabulary knowledge,
grammatical sophistication and discourse competence than is the case with typical daily life conversation.
Dealing with speaking fear,Ur [1996.]stated the factors that affect speaking skill as follows:
1.

Inhibition
Students are worried about making mistakes, fearful of criticism, or simply shy.

2.

Nothing to say.
Students have no motive to express themselves.

3.

Low or uneven participation.
Only one participant can talk at a time because of large classes and the tendency of some learners to
dominate, while others speak very little or not at all.

4.

Mother-tongue use.
Learners who share the same mother tongue tend to use it because it is easier and because learners
feel less exposed if they are speaking their mother tongue.”
According to Kirkwood (2002), anxiety disorders are among the most common mental

disorders encountered by public speakers. People who feel anxiety while speaking in public generally
tend to avoid situations where they have to perform, but when they encounter such situations, they suffer
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

63

ISBN: 978-602-53557-5-2

intense distress and anxiety. According to Kant (2000), people in general negatively assess and appraise
those who demonstrate their fears towards public speaking and fail to make a strong impression
through confident gestures. These problems can act as hurdles in achieving ones goals that could
be both personal and professional.Hence, speakers need to develop strong public speaking skills to
enable them to become more confident.
Regardless of the obstacle in public speaking, the good news is that by experiencing public
speaking anxiety there is a lot people can do to make things better. Good preparation before doing
presentations, including careful choice of topic, thorough preparation, practice incidentally, and polished
public speakers practice could be good things to cope with the problems of public speaking fears.
RESEARCH METHODS
The type of this research is quantitative research in descriptive and inferential as well. The
researcher will apply an adapted questionnaire as an instrument. The participants will require answering
all the items in the questionnaire to give their own perception and feeling about their fears in public
speaking and some possible causes. The reseracher will conduct asmall

scaleexploratory

researchtoanalyze the needs of students of public speaking class at for formulating strategies that would
overcome their fears in publicspeaking.
FINDING AND DISCUSSION
The results are diferenciated into three parts: Students’ fear in public speaking, the reason of
exixting of fear in public speaking, and the strategies recomemded to be applied to overcome the
problems of fear in public speaking.
1. Students’ Fear in Public Speaking
Concerning to the first problem of the research, the result showed that most of students feel fear of
public speaking. The results of questionnaire are displayed in the following table 1.1.
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Table 1.1 Students’ Fear in Public Speaking
While preparing for giving speech through
English, I feel tense and nervous

90
80

My thoughts become confused and
jumbled when I am giving a speech
through English
I get anxious when I think about a speech
being presented through English coming
up.
When my lecturer anounces a speaking
assignment through English in Class, I can
feel my self getting tense.
My hands tremble when I am giving a
speech in English.

70
60
50
40
30

I am in constant fear of forgetting what I
prepared to say when speaking in English.

20

In English class, I get anxious if the lecturer
asks me to speak about any topic that I
don’t know.
My heart beats very fast just as I start a
speech in English.

10
0

Never

Sometimes

Often

Always

The findings indicate that the majority of respondents admired that they are all experienced fear to
speak in front of others. The answers to the questions whether the students feel anxious, nervous, getting
tense, and jumbled when they speak in front of audiences or not was that almost all of them surveyed
feared giving speech through English. Furthermore, most of them admired that their heart beats very fast
and their hands tremble just as they start a speech in English. More than 90% surveyed experienced those
physical conditions when they speak in front of public. In short, the majority of them were found to be
afraid of public speaking. In line with McCains’ (2012) research results that showed that, nearly 90% of
people reported feeling shy or uncomfortable speaking in front of others.
2. Causes of Students’ Fear in Public Speaking
The responses of respondents regarding the causes of their fear of public speaking can be seen in
the following table 2.1
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Table 2.1Causes of Students’ Fear in Public Speaking
I think that my fear of public speaking is
due to lack of adequate and appropriate
vocabulary

100
90

I think that my fear of public speaking
is due to worried about making mistakes

80
70

I think that my fear of public speaking is
because my English in not good

60
50
40

I think that my fear of public speaking
is due to lack of preparation and
practice

30
20

I think that my fear of public speaking is
due to afraid of being laughed at and
losing my face.

10
0

Strongly
agree

Agree

Neither agree
nor disagree

Disagree

I think that my fear of public speaking is
due to lack of confidence

The table 2.1 revealed that there are many reason behind the students’ fear in public speaking. The
answer to the first question whether the students thought theirfear of public speaking is due to lack of
adequate and appropriate vocabulary was that 27% of students strongly agree, 47% of them agree, while
26% of the neither agree or disagree. None of students disagree with it.
The answer to the second question whether the students thought theirfear of public speaking is due
to worried about making mistakes was that 40% of students strongly agree, 33% agree, and the rest of
27% neither agree nor disagree. While for the third question whether the students thought that their fear of
public speaking is because their English in not good, it can be seen that 87% of them strongly agree, and
7% agree, while 6% of them neither agree nor disagree.
Dealing with the forth question whether the students thought that theirfear of public speaking is due
to lack of preparation and practice was that 40% of them strongly agree, and 50% of the agree, while 10%
neither agree nor disagree. Then, concerning the fifth question whether the students thought their fear of
public speaking is due to afraid of being laughed at and losing their face, 7% of them strongly agree, 20%
of them agree, and 60% of them neither agree nor disagree. Whereas, 13% of students disagree with the
item.
Furthermore, almost all respondents thought that students’fear of public speaking is due to lack
ofconfidence. It seen from the table that 53% of them strongly agree, 40% agree, and 7% neither agree
nor disagree with the item number six. Respondents also thought that the audience size play a role in their
public speaking performance, as 40 % of them strongly agree, 33% of them agree, and 27% of them
neither agree nor disagree with the item number seven.
Concerning to the way out from the problems of fear of public speaking, the respondents thought
that participating in public speaking activities more would help them perform better in presentations as
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87% of them strongly agree, 7% of them agree, and 6% of them neither agree nor disagree with the item
number eight. In addition, most respondents thought that their fear of public speaking can be overcome by
using some strategies and seeking some professional help. It can be seen from the answer of the ninth
question that 27% of them strongly agree, 53% agree, and 20% of them neither agree nor disagree with
the item.
3. Recomemded strategies to overcome the problems of fear in public speaking.
The research results show that the problems of fear in public speaking can be overcome by some
strategies. The following techniques can be applied by students to overcome public speaking fear.
1.

Believe that being anxious is natural.

2.

Watch some videos of good speech and use them as references to learn about different types of body
language like gesture, postures and facial expressions to match with the various emotions and
messages.

3.

Make better preparation and understanding the topic to eliminate worry about making mistakes in
public speaking.

4.

Practice to speak in front of others for several times, starting from a small number of people then in
the next opportunity with greater number of audiences.

5.

Make anticipation to the audiences’ responses so that it could be more confident to answer.

6.

Make record of speech and watch it several times for self evaluation, and make learning
improvements.

7.

Participate actively in some public speaking events to make more comfortable with many different
speaking environments that will ultimately reduce the level of fear in public speaking.

CONCLUSION
Based on the result of study, it can be concluded thatsignificant number of respondents has
indicated that they experience fear in public speaking for a wide range of reasons which made them to be
anxious, confused, trembling, feel very tense, make their heart beat fast, make them nervous, make them
forget what they prepared to say and make them perform poorer when delivering speech in front of
audiences. Furthermore, students have identified that they found great difficulty in English public
speaking for some reasons such as lack of adequate and appropriate vocabulary, worried about making
mistakes, low English proficiency, lack of preparation and practice, afraid of being laughed at and losing
their face, the audience size, and lack of confidence. To cope with the problems, the students believe that
thefear of public speaking can be overcome by using some strategies and also some profesional helps.
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Abstract
The objective of this research is to describe the analysis of EFL undergraduate students’
difficulties in understanding Simple Past Tense and Present Perfect Tense. The research is conducted at
the first semester of English Education study program STKIP PGRI Pacitan in the academic year of
2019/2020. EFL undergraduate students consider that tenses still uneasy materials to understand. They
have difficulties in understanding tenses since there are many similarities both in patterns and functions.
In this research, the researcher only focused on Simple Past tense and Present Perfect Tense. This study
employed qualitative approach and used descriptive design. Moreover, to achieve the aim of this
research, the researcher administers interviews and documentation. After collecting the data, the result of
the research showed that EFL undergraduate students have difficulties in applying adverb of time, the
irregular verbs, and the agreement into simple past tense and present perfect tense.
Keywords: EFL undergraduate students, difficulties, tenses
INTRODUCTION
English in Indonesia is more likely to be taught and learnt only as a foreign language/FL. This
means that learning and teaching English occurs mostly in classrooms, rather than during daily
communication. English learners in Indonesia do not have ready access to using English as a tool of
communication during their daily lives outside the classroom. As stated by Oxford and Shearin (1994), a
foreign language in this context is a language learnt only during formal education. As such, English
language teaching and learning in Indonesia presents particular challenges that are not encountered in
countries such as Hong Kong, where English is more commonly used on a daily basis. In nutshell,
teaching English as a Foreign Language (EFL) in Indonesia has been less than satisfactory. The learning
and teaching English occur mostly in classrooms, rather than during daily communication
Students who involved in the classroom of English as a Foreign Language (EFL) in Indonesia are
students in primary level up to the university students. So, the university students also called as EFL
undergraduate students, which mean the students who learn English as a Foreign Language (EFL) in the
highest educational institution.
Many people would agree that in learning English as a Foreign Language (EFL), some of the most
troublesome yet fascinating problems are concentrated in the area of grammar, especially tense. These
problems also faced by EFL undergraduate students’ in English Education study program STKIP PGRI
Pacitan. First, it is because tenses have sixteen patterns to comprehend by students. Second, English has
infinitive, past tense, past participle verbs. Moreover, verbs in English are divided into regular and
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irregular verbs, which make students need more effort to understand the material. Third, there are many
almost similarities in the pattern or in the function in tenses.
Based on the problems above, the researcher analyzed EFL undergraduate students’ difficulties in
understanding simple past tense and present perfect tense. The simple past is the tense, which is used to
tell actions completed at a definite time in the past. Azar (1992:18) says “The simple past is used to talk
about activities or situations that began and ended in the past”. It is usually followed by adverb of time
like a few minutes ago, five hours ago, yesterday, last night, last week, last month, and and so on.
Whereas, the present perfect tense allows you to refer to a past action that has been completed at the
present time. The primary difference in meaning between the two tenses is that the present perfect
describes a situation that continues to exist up to the present time, while the past tense describes a
situation that no longer exist or an event that took place in the particular time
From the explanation above, it can be assumed that it is important to examine the EFL
undergraduate students' understanding in receiving tenses materials and analyze their difficulties,
especially in Simple Past Tense and Present Perfect Tense. In this research, the researcher conducted the
study in Basic English Grammar class of English Education study program STKIP PGRI Pacitan in the
academic year of 2019/2020.
LITERATURE REVIEW
Teschner and Evans (2007: 5) said that any language’s words can be classified to the part of speech
or grammatical category. He further elaborates that as for English, its words can be categorized as nouns,
adjectives, pronouns, verbs, adverbs, determiners, prepositions, conjunctions, and so forth. Shertzer
(1996: v) lists down the same points of grammar of words. For sentences, the parts are subject and
predicate, phrases, and clauses (Shertzer, 1996: 6-7).
According to Harmer (2007: 12), the grammar of a language is the description of the ways in which
words can change their forms and can be combined into sentences in that language. Similarly, Greenbaum
and Nelson (2002: 1) states that grammar refers to the set of rules that allow us to combine words in our
language into larger units. Based on the previous definitions, it can be concluded that grammar is a set of
rules in which words are combined or put together to make correct sentences which are meaningful in
order to speak and write properly and effectively.
One of important components in language is grammar. Grammar is important because it makes the
speaker constructs sentence in grammatical order and conveys the meaning clearly. As Harmer (2010:32)
states, “Grammar can thus be partly as knowledge of word can go where and what form these words
should take. Studying grammar means knowing how different grammar element can be strung together to
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make chain of words”. It means Grammar is a study about how to arrange words into sentence in
grammatical order.
Simple Past and Present Perfect Tense
Folse (2009:114) stated that past tense is the most common devices used to indicate sequencing of
action are the use of time adverbials. It means that simple past tense used to express a definite an event in
the past. And also, simple past tense used if the event happened completely in the past even the time is not
mentioned.The Simple Past is used for past actions that happened either at a specific time, which can
either be given by a time phrase (yesterday, last year, etc.) or understood from the context. Regular Verbs
add -ed to the base form, or -d if the verbs ends with -e. Irregular verbs can change in many different
ways. The verb form is the same for all persons. Uchiyama (2016) states that “The simple past tense
usually means that this action ended in the past. Simple past can be used for most past actions; we can use
it for actions that happened quickly, actions that happened over time, or actions that were habits in the
past.” According to the definition above, it can be concluded that the simple past indicates that an activity
or situation began and ended at a particular time in the past.
Meanwhile, the Present perfect tense refers to a past action that has been completed at the present
time. The primary difference in meaning between the two tenses is that the present perfect describes a
situation that continues to exist up to the present time, while the past tense describes a situation that no
longer exist or an event that took place in the particular time. Action in present perfect tense happened in
the past but has a result the situation in the present, while the simple past tense refers to action which has
no result situation in the present. It also refers to action which took place in unspecified time.The present
perfect tense in affirmative form is constructed with have/has+ past participle. Have is used if the subjects
are: I, you, we, and they. While, has is used if the subject are he, she, it or other singular subjects. The
past participles in regular verbs are exactly forming the same as the simple past. The interrogative form of
it is constructed with have + subject + past participle. According to Thomson and Martinet (2009: 166),
stated that this tense may be said to be a sort of mixture of present and past. It always implies a strong
connection with the present and it is chiefly used in conversation, letters, newspapers, and television and
radio report. It means this tense is mainly used to tell action in the past but which has connection to the
present.
TheEFL Undergraduate Students’ Difficulties in Understanding Simple Past and Present Perfect
Tense
Teaching EFL (English as a Foreign Language) in Indonesia occurs mostly in classrooms, rather
than during daily communication. Students who involved in the classroom of English as a Foreign
Language (EFL) in Indonesia are students in primary level up to the university students. So, the university
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students also called as EFL undergraduate students, which mean the students who learn English as a
Foreign Language (EFL) in the highest educational institution.
Three factors may influence the success of English as Foreign Language (EFL) teaching in
Indonesia. According to Sulistiyo (2009), these are class size, students’ motivation and teaching focus.
These three factors align with Bradford (2007) viewed that less effective English learning and teaching in
Indonesia is often due to classroom size and student motivation, although Bradford also includes the
factor of teacher qualifications as contributing to the limited effectiveness of English as Foreign Language
(EFL) teaching in Indonesia.
Many people would agree that in English language some of the most troublesome yet fascinating
problems are concentrated in the area of tense. These problems also faced by EFL undergraduate
students’ in STKIP PGRI Pacitan. First, it is because tenses have sixteen patterns to comprehend by
students. Second, English has infinitive, past tense, past participle verbs. Moreover, verbs in English are
divided into regular and irregular verbs, which make students, need more effort to understand the
material. Third, there are many almost similarities in the pattern or in the function in tenses.
By analyzing the EFL undergraduate students’ difficulties in understanding simple past tense and
present perfect tense, it helps them to minimize their weaknesses in simple past tense and present perfect
tense to make the EFL undergraduate students’ English get better.
METHOD
In this research, the researchers applied qualitative approach. They used descriptive method to
describe the result analysis of EFL undergraduate students’ difficulties in understanding simple past tense
and present perfect tense. To achieve the aim of this research, the researcher administers interview and
documentation.
The researchers collected the data from the observation and interview result of the English teaching
and learning process in class Basic English Grammar, English Education study program, STKIP PGRI
Pacitan in the academic year of 2019/2020. The populations of the students are 20 students.
To collect the data from the respondents, the researchers used two kinds of instruments: interview
and documentation. The interview is used to acquire information about students’ difficulties in
understanding the two tenses. It consists of eleven questions. The questions are about the students’
difficulties, students’ learning style, and students’ opinion about the two tenses. For getting further
information, the researchers also used the interview to know lecturer’s opinion about the EFL
undergraduate students’ difficulties in understanding simple past tense and present perfect tense during
Basic English Grammar. The documentation is collected by the researchers as additional information, to
know the real condition in the classroom of their difficulties in understanding those tenses.
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RESULT AND DISCUSSION
Result
The researchers analyzed the result of what are the EFL undergraduate students’ difficulties in
understanding simple past tense and present perfect tense. The researchers collected the data from the
interview and documentation. Most of EFL undergraduate students who study simple past tense and
present perfect tense in Basic English Grammar had difficulties in differentiating the functions of those
tenses. Moreover, the students confused to distinguish if the adverb of time in the sentence was not stated.
EFL undergraduate students also had difficulties in applying the irregular verbs. They had not
memorized all of the irregular verbs. They often add -ed into irregular verbs. From the lecturer
explanation, many EFL undergraduate students often write buyed instead of bought in using simple past
and present participle in simple past tense and present perfect tense.
The last, few EFL undergraduate students still had difficulties in understanding the pattern. The
students admitted that they have difficulties in using the agreement such as was, were, has, and have. To
overcome the problem, the respondents said that they need additional exercises, review, and tips from the
lecturer in distinguishing simple past and present perfect. The EFL undergraduate students also tried to
understand more by doing exercise in grammar book, sharing with their classmate, and reviewing the
material at home. They also suggested that in teaching the two tenses the lecturer should make sure that
all students are involved in teaching learning process and explain slowly, detail and also in fun way.
In nutshells, based on the analyzing of the result, it can be concluded that the EFL undergraduate
students had difficulties in applying adverb of time, the irregular verbs, and the agreement into simple
past tense and present perfect tense.
Discussion
There are eleven questions addressed to the respondents, the first question is “What is your
motivation for understanding tenses?” 75% respondents said that they want to be able to construct
sentences in grammatical order while 25% of them just want to pass the Basic English Grammar. Second
question is “What do you understand about simple past and present perfect tense?” 25% respondents
understand the pattern of simple past and present perfect tense, 35% of them only understand the pattern
of simple past, only 25% respondents only understand the pattern of present perfect, and there were 25%
do not really understand the pattern of both tenses.
Next question is “What do you not understand in learning those both tenses?” 30% of them did not
understand in distinguishing the two tenses because both of them are used to tell past event, 45%
respondents did not understand in using regular and irregular verbs, and 25% respondents did not
understand in using agreement. Fourth question is “What is your difficulties in learning simple past and
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present perfect tense?” They had difficulties in understanding adverb of time in simple past and present
perfect tense (20%) in memorizing irregular verbs (25%), lack of vocabulary (45%), and lack of
motivation (10%). The fifth question is “What is your difficulties in understanding different function of
simple past and present perfect tense?” The respondents had difficulties in distinguishing because those
tenses are used to tell event in the past (60%) and the rest of the respondents wrote unclear answers
(40%). The sixth question is “How to overcome your problem?” based on this question, they overcome
the difficulties by reading and doing the exercise in grammar books 55%), sharing with their friends
(20%), reviewing the material at home (25%). Seventh question is “What do you need to improve your
understanding in learning both tenses?” From their answer, the researchers noted that they need tips in
distinguishing simple past and present perfect tense from the lecturer (50%), need to join courses (5%),
more grammar books (10%), and need partner in learning the two tenses (35%).
Question number eight is “What is your effort to understand simple past and present perfect
tense?” The EFL undergraduate students tried to understand more about it by doing exercises in books
and internet (65%), sharing with friends (5%), memorizing formula (15%), using it in daily conversation
(15%). For the ninth question, the researchers asked the respondents’ opinion with question “How should
these tenses be conveyed?” From the respondents’ answers, the EFL undergraduate students want simple
past and present perfect are explained in detail, slowly and clearly (45%), giving more examples and
exercises (35%), using Bahasa Indonesia in explaining these materials (10%), and by discussing (10%).
The tenth question is “How did your teacher actively involve you in the learning process of these
two forms in the classroom?” according to this question, it can be known that they were involved in
teaching learning process by discussing and sharing the material in a group (65%), by answering
questions on whiteboard (20%), and just by listening to the teacher (10%) and the rest of them by giving
unclear answer (5%). The last question is “What are your suggestions for learning simple past tense and
present perfect tense to be more effective?” From their answer, the researchers knew that simple past and
present perfect tense should be taught in fun way (55%). The lectures should add exercise and homework
(15%), and explain the materials in detail (30%).
Then, for getting additional information, the researchers tried to explore more about the EFL
undergraduate students’ difficulties in understanding simple past tense and present perfect tense by
interviewing the lecturer.
From the explanations of lecturer who taught Basic English Grammar, the researchers knew that
the lecturer use some techniques such as TPS (Think Pair Share) of Cooperative Learning in teaching
simple past and present perfect tense. One of her reason is because she wants the EFL undergraduate
students involve in teaching learning process. The lecturer who taught Basic English Grammar also said
that she used English and also Bahasa Indonesia if it is needed in explaining the materials since she wants
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the students to understand her explanation. In teaching learning process, the EFL undergraduate students
were asked to discuss and found out the materials as much as possible with their groupmates. They had to
share to the other groups. Next, the lecturer added the detail information about it. Finally, she asked to the
EFL undergraduate students to do those exercises. The lecturer added that she usually explains simple
past before present perfect tense. The lecturer admitted that the students had difficulties in differentiating
the two tenses if the adverb of time was not stated or unclear in the sentence. Then, she helped them by
giving the traits of those tenses. Finally, the lecturer who taught Basic English Grammar suggested that
the students who learn simple past and present perfect had to be careful in applying the irregular verbs,
and adverb of time.
CONCLUSION
Based on the research, the researchers concluded that many EFL undergraduate students who take
Basic English Grammar found several difficulties in understanding simple past tense and present perfect
tense. The difficulties are distinguishing the functions of the tenses, applying irregular verbs, and
understanding the pattern of the two tenses.
First of all, most respondents had difficulties in distinguishing the function since the two tenses are
used to tell the past events. The EFL undergraduate students still confused in the test if the adverb of time
is not clear or stated in the sentence. As the result, they doubted what tense they have to use. Second, the
EFL undergraduate students had difficulties in using the irregular verbs. Many of them had not
memorized all of the irregular verbs. As the result, they often add –ed into irregular verbs. The last, few
EFL undergraduate students had difficulties in understanding the pattern of present perfect tense. In
addition, the students admitted that they had difficulties in using the agreement such as was, were, has,
and have.
REFERENCES
Azar, Betty Schrampfer. (1992). Fundamental of English Grammar. Unites States of America: Prentice
Hall.
Bradford, A. (2007). Motivational orientations in under-researched FLL contexts: Finding from
Indonesia.
RELC
Journal,
38(3),
302–323.
Downloaded
from
https://pdfs.semanticscholar.org/ed16/202083e29658a4c965b188c3f2eae35e28eb.pdf.
Folse, K.S. (2009). Keys to Teaching Grammar to English Language Learners. Washington: The
University of Michigan Press.
Harmer, Jeremy. (2007). The Practice of English Language Teaching. England: Pearson Longman.
_____. (2010). The Practice of English Language Teaching 4th Edition. Harlow : Pearson Longman.
Oxford and Shearin (1994) Oxford, R. L. & Shearin, J. (1994). Language learning motivation: Expanding
the theoretical framework. The Modern language Journal, 78, 12–28.
Sulistiyo, U. (2009). Learning English in an Indonesian university: A study of learners’ preferred
activities. La Trobe University.
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

75

ISBN: 978-602-53557-5-2

Shertzer, Bruce and Stone-Shelly C. (1974). Fundamental of Counseling. Boston: Houghton Mifflin
Company.
Teschner,
R.V., &
Evans, E.
(2007). Analyzing
the
grammar
of
English. Washington, D.C.: Georgetown
University
Press.
Thomson and Martinet V. 2005. A practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Uchiyama, Kent. (2016). English Verb Tenses: An informal but Extensive Reference the good folks who
teach them, the idly curious, and the linguistically perplexed, Article, copyright 2016. Retrieved
from http://www.usingenglish.com/glossary/simple-past.html.

Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

76

ISBN: 978-602-53557-5-2

PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DENGAN MENGGUNAKAN
MEDIA AUDIO VISUAL DI SD KELAS 3 WATES 1
SLAHUNG PONOROGO
1)

Samsul Hadi, 2)Marina Ulfa
E-mail : samsulhadi.mr@gmail.com, 2)marinaulfa2389@gmail.com
Program Studi: Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP PGRI PACTAN
1)

Abstrak
Media pembelajaran yang tepat dapat menjadi kunci keberhasilan dalam proses belajar mengajar.
Pembelajaran dengan metode yang tepat juga dapat meningkatkan prestasi dan ketertarikan siswa
selama proses pembelajaran. Dalam Penelitian ini menggunakan media audio visual untuk mengetahui
ketertarikan siswa belajar bahasa inggris selama proseas pembelajaran. Penelitian ini bersifat deskriptif
qualitative, menggunakan metode observasi dan tes tertulis. Penelitian ini di lakukan di SDN 1 Wates
SlahungPonorogo kelas III yang berjumlah 6 siswa. Dimana terdapat 1 siswi perempuan dan 5 siswa
laki-laki. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak tertarik belajar bahasa inggris
menggunakan media audio visual.
Kata kunci: Pembelajaran, media audio visual, bahasa Inggris
Abstract
The right learning method can be the key to success in learning. Learning using the right method
can increase students' motivation and interest for learning and also student achievement during teaching
and learning process. This research using audio visual method to know the students interest during
teaching and learning of English. This research is qualitative descriptive, using observation and written
tests. This research was conducted in three grade students of SDN 1 Wates Slahung Ponorogo. There are
six students one female and five male. The result of this research show that the students more interest
study English by applying audio visual method.
Key Words: Learning, Audio Visual Media, English Language
PENDAHULUAN
Istilah belajar merupakan suatu proses integral antara peserta didik, pendidik dan materi yang
diajarkan dalam lingkungan belajar. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seorang
dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu
bertanda seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang
mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikapnya
dimanapun dan kapanpun. Dalam hal ini, pendidik dituntut agar mampu menerapkan alat-alat yang ada,
dan juga adanya kemungkinan beberapa alat tersebut sesuai dengan perubahan zaman.
Teknologi pendidikan sebagaisuatu cara mengajar yang menggunakanalat-alat tehnologi dapat
dimanfaatkansecara maksimal dalam sebuahpendidikan saat pembelajaran. Sepertitelevisi, radio, film,
overhead projector,video, computer dan tape recorder. Alatalatini dalam metodologi pengajaranbiasa
disebut alat peraga dan atau alatpengajaran audio visual. Dalam teknologipendidikan alat-alat tersebut
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disebutdengan hardware dan software (Nasution, 2005:2). Dalam pembelajaran, guru sangatdituntut agar
mampu menjadikan prosespembelajaran itu berlangsung secarakondusif. Salah satunya adalah
penggunaan metode belajar yang tepat.Dalam pemilihan metode pembelajaran,tentunya seorang pendidik
membutuhkansuatu media pembelajaran yang dapatmembantu seorang guru dalammenyampaikan pesan
kepada siswa, agarpesan yang disampaikan bisa lebih jelasdan mudah dipahami oleh peserta didik.
Berkembangnya ilmu pengetahuandan teknologi (IPTEK) yang begitu pesat,terutama dalam hal
berkembangnyateknologi komunikasi, mediapembelajaran yang digunakan guru padasaat ini tidak hanya
media

pembelajarankonvensional

yang

berupa

papan

tulis,gambar,

poster.

Dengan

adanya

teknologikomunikasi yang berupa media audiovisual seperti komputer, pesawat televisi,radio, tape
recorder, film dan lainsebagainya juga dapat dimanfaatkansebagai media pembelajaran. Dandiasumsikan,
dengan media audio visualdigital modern akan sangat menarik siswa.satu tahap awal kemenangan
bagipendidik adalah bisa menarik perhatiansiswa. selain itu, dengan media audiovisual, pembelajaran
akan

berlangsunglebih

efektif.Azhar

Arsyad

(2002:26-27)

dalambukunya

Media

Pembelajaranmengemukakan bahwasannya:“Manfaat media pembelajaran di dalamproses belajar
mengajar adalah : 1)Media pembelajaran dapat memperjelaspenyajian data dan informasi sehingga dapat
memperlancar dan meningkatkanproses dan hasil belajar. 2) Mediapembelajaran dapat meningkatkan
danmengarahkan perhatian anak sehinggadapat menimbulkan motivasi belajar,interaksi yang lebih
langsung antarasiswa dan lingkungannya, dankemungkinan siswa untuk belajar sendirisendirisesuai
dengan

kemampuan

danminatnya.

3)

Media

pembelajaran

dapatmemberikan

kesamaan

pengalamankepada siswa tentang peristiwa-peristiwadi lingkungan mereka, sertamemungkinkan
terjadinya interaksilangsung dengan guru, masyarakat, danlingkungannya misalnya melalui karyawisata,
kunjungan museum-museum ataukebun binatang. 4) Media pembelajarandapat mengatasi keterbatasan
indera,ruang

dan

waktu.”Salah

satu

manfaat

suatu

mediapembelajaran

adalah

dapat

menimbulkanmotivasi belajar siswa.
Maka

dari

ituadanya

suatu

media

pembelajaran

jugamempunyai

peranan

penting

dalammeningkatkan motivasi belajar siswa.Salah satu media yang digunakan olehseorang guru dalam
proses belajarmengajar adalah media pembelajaranaudio visual. Pemilihan media audiovisual sebagai
salah satu mediapembelajaran yang tepat dalammeningkatkan motivasi dan prestasibelajar siswa, karena
media pembelajaranaudio visual adalah media yang dapat dilihat dan didengar untuk memperjelaspesan
atau informasi yang disampaikan. Berdasarkan hasil observasi sebelum menggunakanmedia audio visual
ini, hasil belajar siswamasih tergolong rendah karena sekitar 50% siswa belum mencapai nilai 70.
Sementara setelah beberapa kalimenggunakan media audio visual ini,hasil belajar siswa pada mata
pelajaranBahasa Inggris cukup memuaskan karena 90% memperoleh nilai di atas KriteriaKetuntasan
Minimal (KKM) 70 sebagaimana yang telah ditentukan.Melihat hasil observasi tersebut, pembelajaran
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audio visual merupakan salah satu media pembelajaran yang memfungsikan dua indera siswa,
yakniindera penglihatan dan indera pendengar.Sehingga prosentasi hasil belajar siswabisa meningkat
mencapai 50% lebih baik daripada pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan metode konvensional
(ceramah) atau bahkan pembelajaran yangdilakukan oleh siswa dengan caramembaca referensi sendiri
(otodidak). Dengan asumsi, karena pembelajaran konvensional guruyang lebih aktif dan dominan,
sementarasiswa pasif sehingga rendah tingkatmotivasi dan pemahaman serta hasilbelajar juga rendah baik
aspek kognitif maupun psikomotorik. Adapun media audio visual yang digunakan guru Bahasa Inggris
dalampembelajaran adalah sejenis film-film pendek.
Hal ini diasumsikan dengan media audio visual siswa menjadi lebih tertarik, terlebih jika siswa
disodorkan dengan beberapa film-film yang memiliki durasi pendek, memiliki contain cerita yang bagus,
dan mengandung bahasayang mudah dipahami, maka akanmampu menarik minat siswa dalam memahami
materi pelajaran. Namun dalam hal ini guru harus benar-benar mampu memilih film yang sesuai dengan
tujuan pembelajaran yang dimaksudkan.
TUJUAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1.
2.

Untuk mengetahui ketertarikan belajar bahasa inggris siswa menggunakan media audio visual.
Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audio visual terhadap prestasi belajar bahasa inggris
siswa.

METODE
Metode penelitian merupakan suatu hal yang harus ada dalam sebuah penelitian, demi terciptanya
rangkaian proses ilmiah yang sistematis. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci teknik pegumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif
menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2008 : 9). Adapun metode yang diterapkan
dalam penyusunan Karya Tulis ini adalah : (1) Observasi; (2) Analisis Temuan Kelas; (3) Perencanaan
Program; (4) Pelaksanaan Program; dan (5) Evaluasi Program.

1. Observasi
Kegiatan observasi ini merupakan kegiatan pengamatan terhadap situasi dan kondisi di SD 1
Wates Slahung Ponorogo. Selain itu, juga dilakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi kelas III SD
1 Wates. Pada tahap peneliti melakukan pengamatan terhadap karakteristik setiap siswa didalam kelas,
kemampuan siswa dalam 4 aspek Bahasa Inggris (Listening, Reading, Speaking, Writing), dan tingkat

Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

79

ISBN: 978-602-53557-5-2

keaktifannya ketika proses pembelajaran. Dalam observasi ini peneliti secara langsung terlibat dalam
kegiatan pembelajaran atau situasi yang diamati sebagai sumber data.

2. Analisis Temuan Kelas
Pada analisis temuan kelas dilakukan berdasarkan semua informasi yang didapatkan pada tahap
observasi. Informasi tersebut terdiri dari : (1) keterampilan dalam mendengarkan atau listening Skilldan
ketrampilan berbicara atau speaking skill; (2) keterampilan memahami ide pokok teks atau bacaan; (3)
keterampilan memahami kosakata Bahasa Inggris; (4) keterampilan bertanya.Selama proses observasi
guru menyampaikan materi pembelajaran siswa cenderung hanya mendengarkan apa yang disampaikan
oleh guru. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterampilan berbahasa Inggris siswa yang masih sangat
kurang.

3. Perencanaan Program
Perencanaan program disusun beberapa kegiatan untuk menganalisis ketertarikan siswa belajar
bahasa Inggris menggunakan media audio visual. Penyusunan program tersebut dirancang berdasarkan
analisis temuan kelas, ada tiga jenis program kegiatan yang dirancang meliputi program kegiatan
pendekatan kepada siswa agar tingkat keyakinan terhadap pelajaran Bahasa Inggris meningkat, program
pelaksanaan pembelajaran dengan media audio visual, dan pemberian tes tertulis untuk mengukur
kemampuan siswa.

4. Pelaksanaan Program
Metode ini dilaksanakan sesuai program dengan waktu yang sudah ditentukan dan disepakati
bersama dengan pihak sekolah SDN 1 Wates Slahung Ponorogo. Waktu pelaksanaan program ini ialah
pada tanggal 13Mei 2019 - 12Juni 2019 dengan pemberian dua kali tes tertulis. Untuk mengetahui hasil
apakah siswa lebih tertarik menggunakan media audio visual.

5. Evaluasi Program
Evaluasi program dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program, sekaligus
melakukan peninjauan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Evaluasi
program dapat juga digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada awal tahap pembelajaran bahasa Inggris di SDN 1 Wates Slahung Ponorogo ini berupa
persiapan media audio visual yang akan digunakan pada pembelajaran bahasa inggris. Media audio visual
ini dipersiapkan diawal agar pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien. Persiapan perencanaan media
audio visual ini bisa meliputi persiapan LCD, dan power point yang berisi materi pembelajaran yang akan
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disampaikan di kelas. Efektifitas pembelajaran dengan media audio visual ini sebagaimana dikemukakan
oleh Amir Hamzah (2000:11), bahwa media atau alat-alat audio-visual adalah alat-alat ”audible” artinya
dapat didengar dan alat-alat”visible” artinya dapat dilihat. Alat-alat audio-visual gunanya untuk membuat
cara berkomunikasi menjadi efektif. Media audio-visual merupakan bentuk media pengajaran yang
terjangkau, pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.
Guru Bahasa Inggris melaksanakanpembelajaran di kelas dengan media audio visual mengacu
pada silabus yang ada dan RPP yang telah disusun. Penggunaaan media power point juga menyesuaikan
materi pelajaran. Guru melihat kondisi siswa di kelas, apakah siswa tertarik ataukah biasa-biasa saja.
Guru Bahasa Inggris menyampaikan materi juga tidak pernah melebar di luar SK/KD yang telah
ditentukan, sehingga fokus pada materi utama. Guru Bahasa Inggris menyusun perencanaan Pembelajaran
Bahasa Inggrisdengan Media Audio Visual inidimaksudkan agar pembelajaran BahasaInggris
berlangsung dengan baik danlancar. Baik bagi guru dalammenyampaikan materi maupun siswalebih
mudah dalam memahami materipelajaran. Perencanaan pembelajaranmedia audio visual ini meliputi
media yang digunakan, laptop, danpower point.Sebagaimana dikemukakan oleh Azhar Arsyad (2007:30),
bahwateknologi audio visual merupakan carauntuk menghasilkan atau menyampaikanmateri dengan
menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikanpesan-pesan audio visual.
Pengajaranmelalui media audio visual jelas bercirikan pemakaian perangkat kerasselama proses
belajar seperti: televisi,tape recorder, dan proyektor visual yanglebar.Jika tahap persiapan ini
dilakukansecara maksimal oleh guru makadiasumsikan pelaksanaan pembelajaranakan berlangsung lebih
efektif danefisien.
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa bahasa inggris
merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting di terapkan sejak sekolah dasar oleh karena itu
pengajaran dengan menggunakan media yang menarik pun sangat dibutuhkan untuk menarik daya tarik
siswa untuk terus belajar dan memahami mengenai bahasa inggris oleh karena itu dengan penggunaan
media audio visual ini siswa mulai tertarik untuk belajar dan memahami mengenai bahasa inggris selain
agar siswa lebih tertarik penggunaan media audio visual ini juga dimaksudkan agar guru mudah
menyampaikan mengenai materi pokok pelajaran yang disampaikan.
DAFTAR PUSTAKA
Amir Hamah. 1999. Media Audio-Visual. Jakarta: PT. Gramedia.
Ahar, Arsyad. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nasution. 2005. Teknologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
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NILAI KEARIFAN LOKAL UPACARA ADAT TETAKEN
Agoes Hendriyanto
PBSI STKIP PGRI Pacitan
Email:rafid.musyffa@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Mantren,
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi
lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian upacara Adat Tetaken sebagai berikut: Nilainilai sosial dan budaya yang terdapat dalam upacara adat Tetaken Desa Mantren dipergunakan sebagai
modal sosial (Social Capital) masyarakat Mantren, Pacitan dan Indonesia. Nilai tersebut telah lama
dipergunakan oleh masyarakat Mantren secara turun temurun dalam kehidupan salah satunya dalam
Upacara Adat Tetaken. Nilai tersebut atau sering disebut dengan nilai kearifan lokal Mantren dalam
Upacara Adat Tetaken sebagai berikut: nilai-nilai religiusitas, mencintai alam, musyawarah untuk
mufakat, kebersamaan, dan gotong royong. Nilai yang melekat dan diyakini kebenaran oleh masyarakat
Mantren dalam upacara Adat Tetaken harus selalu dilestarikan dan dipertahankan.
Kata Kunci: Nilai Kearifan Lokal, Tetaken
PENDAHULUAN
Upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian atau tindakan yang diatur oleh adat atau hukum
yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya
terjadi dalam masayarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1980:140). Oleh sebab itu upacara adat
akan lestari dan berkembang jika didasarkan dari budaya masyarakat suatu wilayah secara turun-temurun.
Manusia tidak bisa menciptakan sebuah upacara adat secara instan seperti halnya membuat sebuah
produk.

Pada hakikatnya upacara adat sebagai bentuk dari warisan budaya leluhur yang berwujud

takbenda berupa rangkaian kegiatan yang disusun berdasarkan budaya msyarakat setempat, yang
memiliki nilai luhur masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.
Nilai luhur tersebut akan terpelihara dengan eksistensi pelestarian upacara adat tersebut. Nilai-nilai
sosial dan budaya yang dapat berkedudukan sebagai modal sosial (Social Capital) bangsa. Modal sosial
tersebut dapat dipergunakan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbasis budaya. Namun
demikian manusia sebagai makhluk religious tidak akan melupakan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa. Sikap dan perilaku masyarakat yang mentradisi, karena didasari oleh nilai-nilai yang
diyakini kebenarannya ini merupakan wujud dari kearifan lokal (Maryani, (2011).

Ernawi, (2010)

memaknai kearifan lokal (local wisdom) merupakan sebagai suatu kebenaran yang telah mentradisi atau
ajeg dalam suatu daerah’
Nilai kearifan lokal Pacitan tercermin dari berbagai keragaman budaya dan adat istiadat terutama
upacara adat. Salah satu dari beberapa upacara adat tersebut yang diaksanakan secara rutin tiap tanggal
15 Muharram yaitu Upacara Adat tetaken. Tetaken berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti teteki atau
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maknanya adalah orang menyucikan diri dengan bertapa di lereng Gunung Limo. Siswa Padepokan
Tunggul Wulung yang belajar ilmu di Lereng Gunung Limo akan diwisuda oleh guru atau biasa disebut
juru kunci untuk diserahkan kepada masyarakat Desa Mantren.
Upacara adat sangat

berhubungan dengan tiga hal, yaitu berhubungan

manusia, berhubungan dengan alam, serta

berhubungan

dengan

kehidupan

dengan agama dan kepercayaan, bahwa

masyarakat Jawa sangat mendambakan hubungan dinamis antara manusia dengan alam dan Tuhan (Sri
Wintala, 2017:, 57). Oleh sebab itu Upacara Adat Tetaken sebagai wujud ungkapan rasa syukur warga
Desa Mantren selepas murid atau siswa yang menimba ilmu. Tetaken merupakan tradisi masyarakat
sekitar Gunung Lima, yang masih terpelihara hingga saat ini. Tetaken berasal dari kata Sansekerta yang
berarti Teteki mengandung pengertian pertapan. Di mana tradisi ini sangat kental yang masih
menggunakan ritual namun unsur syirik sudah ditinggalkan oleh masyarakat Mantren setelah Islam masuk
di Mantren sekitar abad 16 M. Walaupun demikian tradisi Upacara Adat Tetaken yang menyatu dalam
kehidupan masyarakat Mantren. Bahwa menurut Parsudi Suparlan yang dikutip oleh Jalaluddin bahwa
“Tradisi merupakan unsur sosil dan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan sulit
untuk diubah (Jalaluddin, 2004: 187-188).
Proses pelaksanaan tradisi upacara adat Tetaken Gunung Lima dibagi menjadi dua yaitu a) proses
awal dengan tahapan: sebo, cantrik, semedi dan thontongan. b) proses pelaksanaan yakni: pelaksanaan
awal: hasil bumi dan peserta, pelaksanaan inti: mandhap, siraman, padhadaran, kirab, srah srahan,
ujuban, doa, legen (Yantika Eka Saputri, 2018). Prosesi tersebut di atas dilaksanakan mulai pukul 08.00
sampai selesai saat Dhuhur dengan makan bersama dengan panitia, pimpinan, masyarakat, seniman, serta
tokoh masyarakat Mantren. Nilai kearifan lokal Upacara adat Tetaken sebagai bagian yang tak
terpisahkan sehingga acara berjalan dengan lancar. Nilai tersebut telah mentradisi sehingga kegiatan
Upacara Adat Tetaken sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah hasil
bumi serta keselamatan bagi warga masyarakat Mantren.
METODE PENELITIAN
Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan gambaran data berupa
kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala dari kelompok tertentu
yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2000: 6). Waktu penelitian selama lima bulan, dimulai pada bulan
Juni 2019 sampai bulan Nopember 2019. Tempat penelitian di Desa Mantren, Kecamatan Kebonagung,
Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

teknik

wawancara digunakan untuk memperoleh data dari informan; observasi partisipatif, dokumentasi dan
peristiwa yang berkaitan dengan kesenian Jaranan Pegon. Observasi partisipatif peneliti terlibat langsung
dalam kegiatan yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dan duka dalam melestarikan
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Upacara Adat Tetaken. Sugiyono (2013: 311) observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang mereka
ucapkan dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka.
PEMBAHASAN
Nilai Kearifan Lokal Dalam Upacara Adat Tetaken
Menurut Judistira (2008:141) kearifan lokal adalah merupakan bagian dari sebuah skema dari
tingkatan budaya (hierakis bukan berdasarkan baik dan buruk). Judistira (2008:141) menegaskan bahwa
kebudayaan lokal adalah melengkapi kebudayaan regional, dan kebudayaan regional adalah bagianbagian yang hakiki dalam bentukan kebudayaan nasional. Kearifan lokal sebagai bentuk tata nilai yang
berkembang secara turun temurun dalam sebuah wilayah. Nilai yang berkembang yang diwariskan secara
turun temurun merupakan nilai yang baik yang berguna bagi manusia baik hubungan dengan sesama
manusia, dengan alam semesta serta Tuhan Yang Maha Esa.
Kearifan lokal atau “local genius” merupakan istilah yangdiperkenalkan oleh Wales (Ayatrohaedi,
1986:30) yaitu “the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in
common as a result of their experiences in early life‟. Selain itu, local genius menurut Wales yaitu
kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua
kebudayaan itu berhubungan (Rosidi, 2011:29). Pengaruh dunia digital

yang sangat dahsyat akan

menghilangkan sedikit demi sedikit nilai kearifan lokal yang telah berkembang dalam suatu wilayah
digantikan dengan tata nilai baru. Tata nilai baru tersebut belum teruji dengan waktu dalam rangka
menciptakan harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dengan sesama
manusia, serta hubungan dengan alam lingkungan.
Pada umumnya kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan di
suatu tempat, yang dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal
tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa
(Rasidi, Y, 2014). Kearifan lokal Upacara Adat Tetaken sangat diperlukan untuk membentuk karakter
agar mampu bersaing dengan dengan tata nilai baru.

Milai kearifan lokal sebagai dasar dalam

pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Masyarakat Mantren secara turun
temurun.

Nilai kearifan lokal Mantren sebagai aset, menjadi ciri khas Mantren yang membedakan

dengan daerah atau wilayah lain. Adapaun kearifan lokal yang diwujudkan dalam Upacara Adat Tetaken
sebagai berikut.
Nilai Religiusitas
Nilai religiusitas terpelihara secara turun temurun pada masyarakat Mantren yang diwujudkan
ungkapan syukur dalam bentuk makan bersama pada Upacara adat Tetaken. Masyarakat Indonesia
bersifat

religius, sehingga berbagai aspek perilaku kehidupan tidak dapat dilepaskan dari nilainilai
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religious, merupakan salah satu ciri dari local genius biasanya ‘sangat terkait dengan sistem kepercayaan’
Al Wasilah (2009:51). Nilai-nilai moral yang tersurat dan tersirat dalam Upacara Adat Tetaken agar
masyarakat Desa mantren selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, memohon keselamatan kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa, tercermin pada doa di akhir prosesi Tetaken yang dipimpin oleh Tokoh
Masyarakat Desa Mantren.

Tujuan untuk memohon kepada yang Maha Kuasa. Artinya, wujud

pengabdian diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar siswa padepokan dan masyarakat selamat dunia
dan akhirat.
Gotong Royong dan Kebersamaan
Gotong royong dan kebersamaan tercermin dalam upacara adat Tetaken merupakan warisan nenek
moyang masyarakat Mantren. Masyarakat Mantren sadar sifat dari manusia sebagai makhuk sosial harus
selalu menjaga kebersamaan dan gotong royong dalam mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong akan
terlihat jelas sebelum dan sesudah pelaksanaan Upacara Adat Tetaken. Masyarakat sebelum pelaksanaan
acara telah bergotong royong untuk mempersiapkan jalan baik menuju tempat acara maupun tempat
prosesi dari Lereng Gunung Limo sampai tempat prosesi. Acara bersih-bersih yang melibatkan seluruh
masyarakat Mantren terlihat jelas dengan rasa kekeluargaan dan gotong royong sehingga akses jalan
terlihat tertata dengan baik. Selain itu juga untuk petugas dalam prosesi melibatkan seluruh masyarakat
Mantren. Sehingga pada saat acara berlangsung seluruh masyarakat Mantren harus membawa makanan
yang akabn di makan secara bersama-sama setelah prosesi Upacara Adat Tetaken selesai. Kirab hasil
bumi dengan berbagai pakaian adat serta umbul-umbul Desa mantren dilaksanakan secara

gotong

royong. Masyarakat akan menyumbang semampunya dalam pelaksanaaan Upacara Adat Tetaken yang
merupakan wujud styukur kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dengan membawa seluruh hasil
bumi, makanan, makanan industri rumah tangga sebagai kelengkapan Upacara Adat Tetaken.
Nilai Luhur Kecintaan Pada Alam
Nilai luhur kecintaan dengan alam dengan selalu menjaga agar alam disekitar Gunung Limo akan
terjaga kelestariannya sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat dari hutan. Nilai kecintaan pada
alam akan berdampak positif bagi kelestarian sumber air bersih warga Mantren dan sekitarnya yang selalu
tersedia melimpah walaupun pada musim kemarau panjang. Lahan yang kritis tidak ditanami tanaman
hutan produksi seperti sengon namun dibiarkan tanaman dengan perakaran yang kuat tumbuh dan
berkembang. Nilai luhur tersebut akan senantiasa terjaga di masyarakat Mantren sehingga menjadi
kebudayaan masyarakat Desa Mantren. Jika pada musim hujan Desa mantren kan terhindar dari tanah
longsor disebabkan masyarakat Mantren selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan alam.
Musyawarah dan Mufakat
Musyawarah dan mufakat dalam menentukan bentuk acara, persiapan, pelaksanaan serta akhir
Upacara Adat Tetaken selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai tersebut akan
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selalu terjaga dengan baik sebagai wujud dari pelaksanaan tradisi Tetaken yang diselenggarakan secara
turun temurun mulai abad 15 Masehi. Musyawarah mufakat telah menjadi ciri khas masyarakat Mantren
dalam menentukan setiap kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat Mantren. Nilai kearifan lokal
akan menjadi nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Mantren sehingga dijadikan
pedoman dalam kehidupannya. Semangat musyawarah untuk mencari mufakat dari berbagai pendapat
yang berbeda-beda untuk menyukseskan pelaksanaan Upacara adat Tetaken. Keputusan dibuat
berdasarkan musyawarah untuk mufakat bukan berdasarkan suara terbanyak. Nilai tersebut terjaga sampi
pelaksanaan Upacara adat Tetaken tahun 2019.
SIMPULAN
Nilai-nilai sosial dan budaya yang terdapat dalam upacara adat Tetaken desa Mantren yang dapat
berkedudukan sebagai modal sosial (Social Capital) bangsa.

Sikap dan perilaku masyarakat yang

mentradisi di Desa Mantren karena didasari oleh nilai-nilai religiusitas, mencintai alam, kebersamaan, dan
gotong royong yang diyakini kebenaran oleh masyarakat. Nilai tersebut merupakan wujud dari kearifan
lokal yang merupakan suatu kebenaran yang telah mentradisi di Desa Mantren Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Pacitan.
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PEMAJUAN OLAHRAGA TRADISIONAL BROJO GENI PADA ERA GLOBALISASI
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Abstrak
Olahraga tradisional Brojogeni merupakan olahraga yang berkembang dari permainan rakyat
yang timbul di kalangan santri Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian ini di Pacitan Metode pengumpulan data meliputi
observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat induktif. Hasil penelitian Pelestarian Brojo Geni
di Pacitan sebagai berikut: Pertama memperkenalkan Brojo Geni di Pondok Pesantren nahdhatul
Ulama yang tersebar di seluruh Kabupaten Pacitan, serta Madrasah Aliyah beserta Riyadhoh yang
dilaksanakan sebelum menjadi pemain Brojo Geni. Kedua permainan Brojo Geni untuk setiap 1
Muharram, dan wisuda santri tingkat atas di pondok pesantren. Ketiga kerjasama antara Kementrerian
Agama Pacitan, Nahdathul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor dalam rangkaian Hari Santri Nasional di
Pacitan dalam memasukkan Brojo Geni dalam rangkaian kegiatan. Keempat, Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan yang membidangi kebudayaan di Kabupaten Pacitan melakukan pencatatan terhadap
objek permainan tradisional Brojo Geni. Proses pencatatan Brojo Geni secara otomatis melakukan
pengkajian asal-usul, nilai filosofis, penyebaran, serta fungsinya
terhadap kehidupan sosial
kemasyarakatan. Kelima, membangun komunitas Brojo Geni khususnya santri laki-laki di pondok
pesantren dengan tergabung dalam Gerakan pemuda Ansor Pacitan. Keenam, melakukan kebiasaan
riyadoh di kalangan santri dengan puasa selama 7 hari 7 malam, dilanjutkan dengan puasa ngebleng
sehingga santri akan terbiasa untuk melakukan kegiatan keagmaan sebelum memainkan Brojo Geni.
Kata Kunci: Brojo Geni, Permainan, Tradisional, Pacitan
PENDAHULUAN
Pacitan kaya akan seni dan budaya baik seni pertunjukan, upacara adat, tradisi lisan, situs, olahraga
tradisIonal, teknologi tradisional, makanan tradisional, baik yang masih bertahan maupun sudah punah.
Budaya Pacitan merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Pacitan yang telah bertahan dan
masih dilaksanakan oleh masyarakat Pacitan. Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2017, pasal 1
ayat 1 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
M. Djojodiguno (1958), kebudayaan/budaya adalah daya dari budi, yang berupa: 1) cipta ilmu
pengetahuan, yang bersumber dari pengalaman lahir dan batin; 2)

karsa, norma-norma

keagamaan/kepercayaan, yang bersumber dari “sangkan (lahir) dan paran (mati), dan 3) rasa, norma
keindahan yang menghasilkan kesenian, yang bersumber dari keindahan dan menolak keburukan atau
kejelekan. Kebudayaan yang ada di seluruh pelosok Indonesia yang merupakan hasil dari cipta, rasa dan
karsa manusia di setiap wilayah yang masih bertahan dan berkembang akan menjadi kekuatan Budaya
nasional.
Kebudayaan Pacitan sebagai salah satu benteng untuk mengurangi pengaruh Budaya Asing dewasa
ini banyak mengalami ancaman dan tantangan. Salah satunya globalisasi yang membuat batas wilayah
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tidak ada sekat yang memisahkan. Sehingga begitu mudahnya budaya menyebar ke wilayah satu dengan
lainnya. Globalisasi yang diperkuat dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, memudahkan
seseorang dari berbagai belahan dunia untuk bertukar informasi berkaitan dengan budaya. Budaya luar
seperti pakaian, musik, nyanyian, pola sosial, pola budaya begitu mudahnya masuk dan menjadi model
bagi generasi mileneal.

Generasi mileneal yang identic dengan android dengan berbagai aplikasi

facebook, twitter, istagram, website, youtube mudah mengakses gambar, dokumen, video baik yang
positif maupun negatife.
Mudahnya budaya luar masuk ke Indonesia akan mengancam budaya Indonesia yang mempunyai
nilai luhur sebuah Bangsa. Budaya adalah suau cara hidup yng berkembang dan dmiliki bersama oleh
skelopokorang dan diwariskan dari generasi ke generasi yang terbentuk dari unsur yang rumit seperti:
sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni (Sulasma dan
Gumilar, 2018: 20). Sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, barang konsumsi yang
mulai membanjiri Inonesia isebabkan adanya perdagangan bebas menyebabkan gelombang besar budaya
luar masuk di Indonesia.

Pacitan sebagai wilayah perbatasan dengan Jawa Tengah dan Yoyakarta

budayanya sangat dipengaruhi oleh budaya mataraman yang berpusat di Surakarta dan Yogyakarta.
Berdasarkan pola pembagian wilayah budaya oleh Aribowo (2007) Jawa Timur terbagi menjadi
beberapa subkultur kebudayaan; pertama, budaya Arek yang menjadi karakteristik masyarakat di
Surabaya; kedua, budaya yang mendekati subkultur Arek dengan ciri khasnya tersendiri, Surabaya,
Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Gresik, Tuban, dan Lamongan; ketiga, budaya Mataraman yang
merentang dan Ngawi, Kediri, Madiun, Nganjuk, Magetan, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung
sampai Blitar; keempat, budaya Pandalungan yang banyak dijumpai di pesisir pantai Jawa sebelah barat,
khususnya, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Jember. Pacitan nerdasarkan pembagian di atas masuk
sebagai budaya mataram.
Oleh sebab itu

salah satu unsur budaya, olahraga

tradisional Brojo Geni prosesi sebelum

pelaksanaan permainan Olahraga Tradisional terlebih dahulu melakukan riyadoh yang merupakan ritual
ibadah yang masih kental dengan penaruh budaya Mataraman. Kolaborasi antara agama dan unsur budaya
tercermin dalam permainan Sepakbola Api atau Brojo Geni dengan media bola yag terbuat dari kelapa
kering yang dilumuri minyak lalu dinyalakan dengan api.

Riyadoh sebagai bentuk tirakat atau

mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha esa agar bisa mengenalikan api atau amarah. Sebenarnya yag
menarik saat permainan Brojo Geni generasi 7da khsususnya laki-laki yang berhasil dala ibadah
riyadhohnya mampu berlama-lama memegang bola api untuk dimasukkan ke gawang lawan. Semoga
alahraga api jika dikelol denga baik akan mendapatkan respon generasi muda sehingga merek akan sedkit
demi seikit melepaskan dari pengaruh game.
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Kesadaran masyarakat, pemerintah terhadap olahraga tradisional sebagai aset kekayaan budaya
bangsa dapat menjadi fondasi yang kokoh dan kuat. Khususnya Olahraga tradisional Brojo Geni masih
dilaksanaka tiap bulan Muharram dan wisuda santri di Pondok Tremas Pacitan salah satu cara untuk
membangun “nation and character” sebagai upaya mempererat persatuan dan kesatuan bangsa yang
tercermin dari pemain yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
Olahraga tradisional merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan Indonesia.

Olahraga

tradisional adalah olahraga yang berkembang dari permainan rakyat yang timbul pada tiap-tiap etnis dan
suku yang ada di Indonesia (Ajun Khamdani, 2010:89). Setiap wilayah di Indonesia dengan dengan
karakteristik setiap wilayah banyak cara yang dilakukan dalam rangka menyehatkan jasmaninya dengan
berbagai jenis olahraga tradisional. Brojo geni sebagai salah satu permainan tradisional yang iwarisakan
secara turun temurun di Pacitan. Permainan tradisional merupakan hasil budaya yang besar nilainya
dalam rangka berfantasi, berekreasi, berkreasi, berolah raga yang sekaligus sebagai sarana berlatih untuk
hidup bermasyarakat, keterampilan, kesopanan serta ketangkasan (Fatkhu Royana, Ibnu. 2017).
Brojo Geni dengan menggunakan buah kelapa yang telah kering kemudian direndam dalam minyak
tanah kemudian di sulut dengan api, sehingga kelapa berkobar-kobar yang akan dipergunakan sebagai
bola yang akan dimainkan seperti halnya olahraga sepakbola.

Olahraga tradisional Brojo Geni

menggunakan bola dari buah kelapa yang telah dibakar sedangkan sepakbola menggunakan bola yang
terbuat dari karet. Seperti pernyataan para ahli, olahraga tradisional harus memiliki dua persyaratan dari
sisi olahraga dan sebuah tradisi yang sudah berkembang selama beberapa generasi, maupun dalam arti
sesuatu yang terkait dengan tradisi budaya suatu bangsa secara lebih luas (Bambang Laksono, dkk,
2012:1). Brojo Geni masuk sebagai olahraga tradisional di Pacitan khususnya generasi muda pondok
pesantren

Nahdlatul Ulama maupun Gerakan Pemuda Ansor yang sering dimainkan pada saat 1

Muharram, Hari santri Nasional, dan Wisuda Santri tingkat Atas. sebagai suatu tradisi yang diwariskan
secara turun-temurun khususnya Perguruan Islam Pondok Tremas dari Kyai Haji Abdul Manan
berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 wajib dilestarikan dan dikembangkan. Peneliti
tertarik untuk mengkaji “pelestarian dan pengembangan Brojo Geni di Pacitan dalam era globalisasi.”
METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan jika dilihat dari segi keberadaan objek penelitian.
Adapun jika dari segi bentuk data penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan teknik yang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi
secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Menguatnya arus globalisasi di Indonesia yang membawa pola kehidupan dan hiburan baru mau
tidak mau memberikan dampak tertentu terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia,
termasuk di dalamnya berbagai ragam kegiatan permainan olahraga tradisional. Situasi semacam ini bagi
sementara kalangan membuat berbagai jenis olahraga tradisional sebagai asset budaya semakin terasa
perlu dilestarikan dan dikembangkan.
Oleh karena itu olahraga tradisional juga dapat dianggap sebagai asset budaya, sebagai modal bagi
suatu masyarakat untuk mempertahankan keberadaanya dan identitasnya di tengah kumpulan masyarakat
lain (Rahman Azahari, A. 2017: 84). Dwi Urbaningrum (2003) olahraga tradisional merupakan bagian
dan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang disebut dengan kebudayaan. Kebudayaan sendiri pada
dasarnya merupakan kemampuan manusia untuk menyesuaikan din secara aktif terhadap lingkungannya.
Oleh karena itu kebudayaan merupakan pola bagi tingkah laku yang nyata maupun yang abstrak,
dan diperoleh serta diwariskan melalui proses belajar dengan menggunakan lambang-lambang. Hal itu
tampak pada penjelasan Koentjaraningrat (1990:203-204), mengenai tujuh unsur kebudayaan yakni 1)
bahasa, 2) sistem pengetahuan, 3) organisasi sosial, 4) sistem peralatan hidup dan teknologi, 5) sistem
mata pencaharian hidup, 6) sistem religi, dan 7) kesenian.
Permainan tradisional merupakan hasil budaya yang besar nilainya bagi anak-anak dalam rangka
berfantasi, berekreasi, berkreasi, berolah raga yang sekaligus sebagai sarana berlatih untuk hidup
bermasyarakat, keterampilan, kesopanan serta ketangkasan (Fatkhu Royana, Ibnu, 2017: 534). Brojo
Geni diharapkan pemain maupun penonton dapat meningkatkan peran serta dalam kehidupan
bermasyarakat, meningkatkan kesopanan, dan ketangkasan dalam rangka untuk menambah kepercayaan
diri.
Selain bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dalam meningkatkan kecerdasan sosial juga sangat
bermenfaat bagi bangtsa dan negara, Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 upaya
pelestarian dan pengembangan budaya bertujuan untuk: 1) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya
bangsa; 2) memperkaya keberagaman budaya; 3)

memperteguh jati diri bangsa; 4) memperteguh

persatuan dan kesatuan bangsa; 5) mencerdaskan kehidupan bangsa; 6) meningkatkan citra bangsa; 7)
mewujudkan masyarakat madani;

8) meningkatkan kesejahteraan rakyat;

9) melestarikan warisan

budaya bangsa; dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,
Upaya pelestarian permainan tradisional Brojo Geni di Kabupaten Pacitan sebagai berikut.
Pertamamemperkenalkan Brojo Geni di Pondok Pesantren Nahdhatul Ulama yang tersebar di seluruh
Kabupaten Pacitan, serta Madrasah Aliyah beserta Riyadhoh yang dilaksanakan sebelum menjadi pemain
Brojo Geni. Melalui bimbingan seorang guru atau kyai mempersiapkan siswa kelas atas untuk ikut
berpartisipasi dalam pelaksanaan permainan Brojo Geni pada saat wisuda dan 1 Muharram. Pemain
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

90

ISBN: 978-602-53557-5-2

dipilih dan dibawah bimbingan guru atau kyai untuk menjadi pemain jika telah lulus melaksanakan
Riyadhoh yaitu puasa tidak makan nasi putihdilanjutkan dengan puasa ngebleng satu hari satu malam
tidak kelurkamar. Setelah prosesi ini dilanjtkan dengan berendam di air sungai atau kolam tujuannya
untuk media menjadikan dirinya seperti air yang tidak bisa dibakar dengan api. Keberhasilan tiap santri
berbeda-beda yang terlihat pada saat pelaksanaan permainan mana santri yang mampu memegang bola
api atau menjadi emain terbaik berarti prsesi riyadhohnya paling sukses.
Kedua permainan Brojo Geni untuk setiap 1 Muharram, dan wisuda santri tingkat atas di pondok
pesantren. Ketiga kerjasama antara Kementrerian Agama Pacitan, Nahdathul Ulama, Gerakan Pemuda
Ansor dalam rangkaian Hari Santri Nasional di Pacitan dalam memasukkan Brojo Geni dalam rangkaian
kegiatan. Permaian Brojo Geni telah menjadi agenda dalam Hari Santri Nasional di Kabupaten Pacitan.
Permainan Brojo geni menjadi agenda kegiatan Hari Santri Nasional sejak tahun 2015 oleh Kementerian
Agama Kabupaten Pacitan. Brojo Geni dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh Lembaga Sekolah
Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Pacitan.
Keempat,

Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan yang membidangi kebudayaan di Kabupaten

Pacitan melakukan pencatatan terhadap objek permainan tradisional Brojo Geni. Proses pencatatan Brojo
Geni secara

otomatis melakukan pengkajian asal-usul, nilai filosofis, penyebaran, serta fungsinya

terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.
Kelima, membangun komunitas Brojo Geni khususnya santri laki-laki di pondok pesantren dengan
tergabung dalam Gerakan pemuda Ansor Pacitan. Keenam, melakukan kebiasaan riyadoh di kalangan
santri dengan puasa selama 7 hari 7 malam, dilanjutkan dengan puasa ngebleng sehingga santri akan
terbiasa untuk melakukan kegiatan keagmaan sebelum memainkan Brojo Geni. Brojo Geni sebagai salah
satu permainan tradisional keberadaannya harus dilestarikan dan dikembankan agar nilai filosofis dalam
rangka pengendalian manusia dari sifat amarah. Nilai karakter dan filosofis dalam permainan tradisional
keberadaanya, dan harus mampu terdifusi ke dalam diri anak pada masa sekarang ini, sehingga nantinya
kecanduan anak terhadap games online dapat teratasi dan beralih ke permainan tradisional (Fatkhu
Royana, Ibnu, 2017: 542).
Sedangkan penyebarluasan dengan menggunakan media sosial baik facebook, youtube yang
dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, Gerakan Pemuda Ansor, serta komunitas lainnya.
Penggunaan media sosial dalam rangka penyebarluasan informasi berkaitan dengan Permainan atau
olahraga tradisional Brojo geni akan menjadi daya tarik generasi mda utuk ikut berpartisipasi. Permainan
Brojo Geni tidak seperti permainan lainnya yang memerlukan proses ritual puasa atau sering disebut
dengan Riyadhoh.

Oleh sebab itu selain menyebarluaskan Brojo geni juga berisi himbauan bahwa

perainan ini berbahaya bagi orang yang belum berpengalaman. Pemain Brojo Geni harus santri tingkat
atas yang telah melewati proses riyadhoh.
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SIMPULAN
Brojo Geni sebagai salah satu permainan atau olahraga tradisiona yang berkembang di Pacitan
harus dilestarikan an dikembangkan dalam rangka untuk mewariskan niai-nilai luhur pengendalian diri
serta kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Brojo Geni yang berkembang di Pondok Pesantren dan
Madrasah Nahdhatul Ulama yang tersebar di seluruh Kabupaten Pacitan.
Membudayakan kebiasaanriyadhoh atau uasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha
Esa agar bisa megedalikan nafu yag disimbolkan dengan api. Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan yang
membidangi kebudayaan di Kabupaten Pacitan melakukan pencatatan terhadap objek permainan
tradisional Brojo Geni. Proses pencatatan Brojo Geni secara otomatis melakukan pengkajian asal-usul,
nilai filosofis, penyebaran, serta fungsinya terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.
Masyarakat setidaknya dapat berperan serta dalam membangun komunitas Brojo Geni bekerjasama
dengan Pondok Pesantren Nahdhatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor Pacitan.
SARAN
Olahraga tradisional Brojo Geni agar menjadi agenda diperlombakan dengan aturan yang telah
disepekati sehingga akan semakin menarik minat khsususnya generasi mileneal. Olahraga Brojo Geni
harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Pacitan tanpa memandang suku, ras, golongan.
Sehingga keberadaannya menjadi milik masyarakat Pacitan.
DAFTAR PUSTAKA
Ajun Khamdani. 2010. Olahraga Tradisional Indonesia. Klaten : PT. Mancanan Jaya Cemerlang.
Aribowo. 2007. Demokrasi dan Budaya Politik Lokal. Makalah Workshop di Universitas Airlangga,
Surabaya, 28 Mei 2007.
Bambang Laksono,dkk.2012. Kumpulan Permainan Rakyat Olahraga Tradisional. Jakarta: Kementrian
Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
Djojodigoeno. 1958. Asas-Asas Sosiologi. Jogjakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
Dwi Anibiningsih Soeleiman. 2003. Memahami Olahraga Tradisional Nusantara dalam Konteks
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Makalah Sarasehan Olahraga Tradisional, Nusa Dua,
Bali.
Fatkhu Royana, Ibnu. 2017. Pelestarian Kebudayaan Nasional Melalui Permainan Tradisional Dalam
Pendidikan Jasmani. Seminar Nasional KeIndonesiaan II Tahun 2017. FPIPSKR. Universitas
PGRI Semarang.
Koentjaraningrat. 1990. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Raya.
Rahman Azahari,A. 2017. Pelestarian Olahraga Tradisional Menyipet Di Kota Palangkara. Jurnal
Mediasosian. Volume 1 Nomor 1 April 2017.
Sulasman dan Gumilar, S. 2018. Teori-Teori Kebudayaan: dari Teori Hingga Aplikasi. Bandung: Pustaka
Setia.
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

92

ISBN: 978-602-53557-5-2

ROAD SHOW KETHEK OGLENG PACITAN DI TEMPAT WISATA PACITAN 2019
Agoes Hendriyanto, Arif Mustofa, Bakti Sutopo
STKIP PGRI Pacitan
Email: Rafid.musyffa@gmail.com

Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan road show Kethek Ogleng Pacitan di tempat Wisata
Pacitan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan
teknik yang dijelaskan oleh Sugiyono (2009: 225) yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Roa
show bertunjuan untuk melatih keberanian, tanggung jawab, kemandirian, kesabaran, keihklasan,
percaya diri khususnya siswa sanggar Kethek Ogleng Pacitan. Road show di tempat wisata
meningkatkan kecintaan siswa kepada seni khas Pacitan kethek Ogleng yang berdampak pada
otivasiuntukselalu latihan agar penamiannya pada tempat lainnya yang telah direncanakan bisa
maksimal. Road show Kethek Ogleng telah mengenalkan seni khas Pacitan kepada pengunjung di
Pantai Kelayar empat kali, Goa Gong dua kali, Pantai Watukarung satu kali, Pantai Pancerdoor tiga
kali, Pantai Telengria dua kali. Jumlah road show selama 12 kali pada tiap minggu mulai Bulan Maret
2019 sampai Bulan Juni 2019.
Kata kunci: Road show, Kethek Ogleng Pacitan
LATAR BELAKANG
Sisi geografis Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur dengan luas
wilayahnya 1.389, 87 km2. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di utara, Kabupaten
Trenggalek di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di barat.
Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan kapur, yang membujur dari Barat sampai timur berupa
rangkaian Pegunungan Kidul. Pegunungan kidul menyimpan potensi wisata yang harus dikembangkan
baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.
Pacitan dikenal dengan nama Kota Pariwisata atau Kota Seribu Goa. Hal ini dikarenakan kekayaan
alam dan eksotika Pacitan yang sungguh luar biasa dan sangat memikat para pengunjung. Pariwisata di
Pacitan terdiri dari; Goa Gong, Pantai Klayar, Pantai Pancerdoor, Pantai Teleng Ria, Pantai Watukarung,
Pantai Soge, serta Sentono Gentong.
Selain itu juga Pacitan yang berada di sebelah utara dengan ketinggian 500 m dpl menyimpan
potensi berupa seni budaya yang berupa tari Kethek Ogleng.

Tari Kethek Ogleng diciptakan oleh

Sutiman yang lahir di Dusun Baharan, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, kabupaten Pacitan, propinsi
Jawa Timur tahun 1962. Kethek Ogleng Pacitan yang telah berusia 57 tahun sebagai salah satu ikon
Budaya di Pacitan. Pacitan kaya akan budaya warisan leluhur yang perlu adanya terobosan guna
menunjang Pariwisata di Kabupaten Pacitan. Pacitan dengan garis pantai yang sangat panjang memilki
potensi wisata pesisir yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pacitan.
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Berdasarkan hasil wawancara Sutiman sebagai pencipta tari kethek Ogleng, “pertunjukan keliling
Kethek Ogleng Pacitan telah menjadi primadona seni pertunjukan pada tahun 1970-1980”. Pada masa
kejayaan tersebut Sutiman sebagai penari tunggal pertunjukan keliling Kethek Ogleng Pacitan yang
dipertunjukan pada acara bersih desa, acara di kecamatan,serta pertunjukan di Pendopo Kabupaten
Pacitan, dan pertunjukan di Gedung Grahadi Propinsi jawa Timur. Anoegrajekti (2011) bahwa kesenian
pertunjukan saat ini harus bertarung dengan kekuatan tradisi, agama dan pasar. Tantangan bagi pelestari
dan pemerhati seni Kethek Ogleng Pacitan menjadi tarian diminati masyarakat.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik
yang dijelaskan oleh Sugiyono (2009: 225) yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi
dilakukan secara langsung ke lapangan yakni ke lokasi wisata di pacitan saat pelaksanaan road show ulai
dari Pantai Kelayar, Goa Gong, Pantai Pancerdoor, dan Pantai Telengria.
Tahapan analisis data meliputi mereduksi data, memaparkan data empiris, menarik simpulan (Jazuli
2001: 34). Data sudah dikoleksi dikategorikan sesuai dengan permasalahan utama penelitian ini.
Selanjutnya dilakukan reduksi data agar tersisa data yang diperlukan dalam penelitian serta membuang
data yang tidak digunakan. Adapun hasil analisis dipaparkan dalam bentuk kalimat bahkan wacana.
HASIL DAN PAMBAHASAN
Pihak Disparpora memberikan surat balasan ijin kegiatan road show atau pertunjukan keliling
Kethek Ogleng Pacitan dilaksanakan pada tiap hari minggu mulai dengan tanggal 10 Maret 2019 sesuai
tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora)
Pacitan.
Tempat Pelaksanaan kegiatan Road Show Kethek Ogleng Pacitan direncanakan tiap hari minggu:
1) Minggu tanggal 10 Maret 2019 bertempat di Pantai Klayar Sendang Donorojo Pacitan, jam 09.00
WIB; 2) Minggu tanggal 24 Maret 2019 bertempat di Goa Gong, Desa Bomo, Kecamatan Punung,
Kabupaten Pacitan, jam 09.00 WIB, 3) Minggu tanggal 7 April 2019 bertempat di Pantai Watukarung,
Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, jam 09.00 WIB, 4) Minggu tanggal 14 April

2019

bertempat di Pantai Pancerdoor, Kecamatan Pacitan, jam 09.00 WIB, 5) Minggu tanggal 21 April 2019
bertempat di Telengria Kabupaten Pacitan, jam 09.00 WIB , 6) Minggu tanggal 28 April 2019 bertempat
di Goa Gong, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, jam 09.00 WIB, 7) Minggu tanggal
9 Juni 2019 bertempat di Pantai Kelayar Sendang Donorojo Pacitan, jam 09.00 WIB, 8) Minggu tanggal
16 Juni 2019 bertempat di Pantai Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, jam 09.00
WIB, 9) Minggu tanggal 23 Juni 2019 bertempat di Pantai Pancerdoor, Kecamatan Pacitan, jam 09.00
WIB, 10) Minggu tanggal 7 Juli

2019 bertempat di Pantai Telengria, Kabupaten Pacitan, jam 09.00
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WIB, 11) Minggu tanggal 21 Juli 2019 bertempat di Pantai Kelayar Sendang Donorojo Pacitan, jam
09.00 WIB, 12) Minggu tanggal 28 Juli 2019 bertempat di Goa Gong, Desa Bomo, Kecamatan Punung,
Kabupaten Pacitan, jam 09.00 WIB.
Selain itu juga tempat wisata Telengria Pacitan yang dikelola oleh PT.Elton John bisa dikunjungi
sewaktu-waktu pada hari Minggu disebabkan jumlah pengunjung ke Pantai banyak.

Pertimbangan

jumlah pengunjung ke tempat wisata yang telah ditentukan sangat berhubungan dengan efektifitas jumlah
penonton akan memotivasi siswa Sanggar Kethek Ogleng untuk memperlihatkan kebolehannya dalam
menari Kethek Ogleng Pacitan.
Sebelum kegiatan pelaksanaan hari Minggu biasanya dengan melakukan perencanakan properti,
baliho, panggung pertunjukan, jumlah pengunjung, waktu pelaksanaan. Pelaksanaan roadshow pertama
kali dilaksanakan di Pantai Klayar yang telah menjadi tujuan wisata di Jawa Timur. Jumlah wisatawan
menjadi pertimbangan kami dalam melaksakan roadshow Kethek Ogleng Pacitan.
Kemudian dilanjutkan pada minggu berikutnya di Goa Gong, Pantai Kemudian melaksanakan
koordinasi mematangkan kegiatan dengan sanggar Condro Wanoro dengan memberikan wejangan kepada
pemain kethek Ogleng untuk menampilkan pertunjukan secara maksimal. Selain diskusi mengenai teknik
juga membahas properti yang perlu dipersiapkan, tranportasi dari tempat asal Kethek Ogleng Nawangan
ke lokasi kegiatan di Pantai Klayar Sendang Kecamatan Donorojo dengan waktu tempuh 2,5 jam.
Road show di Pantai Klayar
Pelaksanaan Roadshow kethek Ogleng Pacitan dimulai dari Pantai Klayar Kecamatan Donorojo
kabupaten Pacitan tanggal 10 Maret 2019. Waktu pelaksanaan jam 09.00 WIB dengan 2 kali tampilan
dengan durasi 15 menit dan 25 menit.

Perjalanan Tim memakan waktu 4 jam dari Desa Tokawi,

Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan menuju Pantai Klayar Sendang Donorojo Pacitan.
Pemain Kethek Ogleng Pacitan harus siap tampil walaupun jarak menuju lokasi cukup jauh dengan
menggunakan armada truk engkel bak terbuka. Siswa sanggar kethek Ogleng yang rata-rata masih pelajar
dituntut untuk memilki sifat kemandirian, rela berkorban, disiplin waktu, kerja keras, pantang menyerah.
Kemandirian siswa sanggar Kethek Ogleng Tokawi terlihat jelas saat persiapan penampilan dengan make
up seadanya da kemampuan rias yang dibantu noleh enaga rias dari Ponorogo yang kebetulan berada di
Pacitan.
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Gambar 1. Antusiasme Pengunjung Pantai Klayar Pacitan
Antusiasme pengunjung pantai sangat luar biasa dapat dimanfaatkan oleh Tim Kethek Ogleng
Pacitan untuk membuka kotak infaq secara sukarela untuk menambah biaya transport dan konsumsi.
Kegiatan ini sama sekali murni swadaya Sangar Condro Wanoro dan Komunitas Pengembangan Sosial
Budaya. Siswa Condro Wanoro yang terdiri dari anak SD dan SMP mulai mahir dalam memainkan enam
gerakan pokok Kethek Ogleng.
Road show atau pertunjukan keliling selanjutnya di Pantai Klayar hari Minggu tanggal 9 Juni
2019 bertempat, jam 09.00 WIB. Tanggal 9 Juni bertepatan dengan libur hari Raya Idul Fitri 1440 H.
Pengunjung sangat banyak mejadi motivasi bagi penari Kethek Ogleng pacitan untuk mengeluarkan
keterampilan terbaiknya. Siswa Condro Wanoro mulai berkembang kemampuan tarinya membuat
penonton senang dengan dua tampilan yang disajikan kethek Ogleng Pacitan di Pantai Klayar.
Penampilan berikutnya di Pantai Klayar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 bertempat di
pantai Klayar mulai jam 09.00 WIB. Road show di Pantai Kelayar berjalan dengan suksesnya terlihat
dari antusiasme pengunjung Pantai Klayar yang sangat luar biasa dengan mewujudkan dalam bentuk
sumbangan kepada Tim kethek Ogleng Pacitan. Tempat yang representatif menjadi salah satu unsur yang
penting dalam suksesnya road show Kethek Ogleng di Pantai Klayar.

Gambar 2. Road show Kethek Ogleng Pacitan Pantai Klayar
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Road show di Pantai Pancerdoor
Minggu tanggal 14 April 2019, 23 Juni 2019 bertempat di Pantai Pancerdoor, Kecamatan Pacitan,
jam 09.00 WIB, menjadi kendala tampil di Pancerdoor jumlah pengunjung di tempat wisata tersebut
kebanyakan pada pagi hari sampai jam 09.00 siang. Masyarakat yang menjadi pengunjung umumnya
warga Pacitan yang menghabiskan waktu untuk refreshing sekaligus berolahraga pagi hari. Sehingga
pada pukul 09.00 WIB ke atas umumnya jumlah pengunjungnya berkurang. Faktor pengunjung yang
semakin sedikit jumlahnya semakin siang hari menimbulkan kekwatiran bagi Tim Kethek Ogleng untuk
menyosialisasikan bahwa Pacitan mempunyai Tari Tradisional yang telah mempunyai Hak Cipta, Hak
Paten dan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak benda Indonesia 2019. Walaupun Tim tampil sekitar
jam 11.00 disebabkan jarak sekitar 3 jam perjalanan menuju Pantai Pancerdoor dan ditambah waktu untuk
merias diri akan menjadi penyebab terlambatnya pertunjukan kethek Ogleng di Pantai Pancerdoor,
Selain itu juga masih minimnya tempat untuk atraksi Seni dan Budaya menjadi salah satu faktor
tidak optimalnya Roashow di Pantai Pancerdoor Pacitan.

Gambar 3. Roadshow di Pancer Door
Road Show di Pantai Telengria
Pelaksanaan Roadshow di Pantai Telengria sebetulnya tidak direncanakan disebabkan Pantai
Telengria pengelolaannya swasta yaitu PT. Elthon Jhon sehingga Dinas Pariwisata tidak berani
memberikan rekomendasi Kethek Ogleng untuk tampil. Berkat lobi dari tim Managemen Kethek
Ogleng ke PT pengelola wisata Telengria kami bisa menampilkan seni Kethek Ogleng ke pegunjung yang
rata-rata dari wisatawan Dalam negeri dari luar kota.
Waktu tampil di Pantai Telengria tidak tergantung dengan waktu disebabkan julah pengunjung
pada hari Minggu membludak. Tempat pertunjukan yang representatif dengan nuansa pohon pinus yang
menambah alamiah penampilan Kethek Ogleng. Pasir menjadi tempat faforit Kethek Ogleng untuk
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melaksanakan gerakan akrobatik. Penampilan Kethek Ogleng yang akrobatik akan menambah kepuasaan
pengunjung yang rata-rata dari luar kota Pacitan. Pertunjukan Kethek Ogleng di Pantai telengria yang
terjadwal yaitu pada hari Minggu 21April 2019, Minggu 7 Juli 2019

Gambar 4. Roadshow di Pantai Telengria
Jumlah penonton

sekitar 200 menambah semangat penari Kethek Ogleng Pacitan untuk

memberikan atraksi akrobatik. Medan yang berpasir dengan pohon menambah natural pertunjukan
Kethek Ogleng. Antusiasme pengunjung terlihat dengan banyaknya sumbangan kepada Tim Kethek
Ogleng untuk menambah dana pembinaan untuk pelestarian dan pengembangan Kethek Ogleng Pacitan.
Media promosi kepada pengunjung yang sebagian besar dari luar Kota Pacitan akan semakin
mengenalkan seni Kethek Ogleng Pacitan kepada masyarakat luar.
Kehidupan seni pertunjukan tradisi yang masih bertahan tidak terlepas dari peran penonton serta
para pendukungnya. Kelompok kesenian Kethek Ogleng Pacitan memiliki proses kreatif yang tumbuh
dalam dinamika lingkungan yang serba digital. Peluang bagi pelestari dan pemerhati seni pertunjukan
tradisional menghadirkan inovasiinovasi baru, seperti road show di Pantai telengria Pacitan. Perubahan
yang terjadi dikancah seni pertunjukan tradisi nampaknya merupakan usaha menjangkau penonton
maupun masyarakat yang semakin serba praktis (Hanifati Alifa Radhia, 2016: 176).
Roadshow di Goa Gong
Road show selanjutnya dilaksanakan di Goa Gong pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019, 28
April 2019, bertempat di Goa Gong, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, jam 09.00
WIB. Goa Gong dengan jumlah pengunjung yang cukup banyak namun tempat untuk penampilan tidak
mendukung sehingga tidak terlalu efektif untuk mempromosikan Seni kethek Ogleng.

kebanyakan

pengunjung langsung masuk Goa Gong sehingga tidak ada waktu untuk menikmati seni khas Pacitan
kethek Ogleng. Setelah keluar Goa Gong pengunjung terasa capek karena mengeilingi Goa Gong sekitar
1 jam lebih. Sehingga pengunjung langsung menuju ke tempat Parkirbus untk melanjutkan perjalanan
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wisatanya. Karena dirasakan kurang maksimal akhirnya Tim kethek Ogleng meluncur menuju pantai
Pancerdoor dan Telengria untuk mempromoskan seni khas Pacitan Kethek Ogleng.

Gambar 5 . Roadshow di Gua Gong
Begitu juga roadshow di Goa Gong Punung Pacitan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28
April 2019 bertempat di Goa Gong, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, jam 09.00
WIB. Hampir sama kasusnya walaupun sudah disediakan panggung untuk tampil disebabkan Goa Gong
hanya untuk transit pengunjung untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Pantai Kelayar. Jumlah
penontonnya per penampilan sekitar 70 penonton sehingga pemain tidak termotivasi untuk tampil di Goa
Gong. Pemain yang ikut di Goa Gong umumnya masih yunior dengan rata-rata SD dan SMP. Berbeda
dengan di Pantai kelayar pemain yang tampil merupakan pemain yang senior yang sering tampil di
berbaai event kegiatan.
Roadshow Pantai Watukarung
Road show Kethek Ogleng di Pantai Watukarung dilaksanakan pada hari minggu tanggal 7 April
2019 bertempat di Pantai Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, jam 09.00 WIB.
Pantai yang kurang mendukung disebabkan kesulitan untuk mencari tempat untuk tampil kethek Ogleng.
Walaupun ada hanya diperuntukan bagi tempat parkir. Tempatnya sangat tidak nyaman menyebabkan
siswa yang rata-rata masih duduk di bangku SD dan SMP menyebabkan takut untuk melaksanakan
pertunjukan akrobatik.
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Gambar 6 . Pantai Watukarung
Sebenarnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 bertempat di Pantai Watukarung, Kecamatan
Pringkuku, Kabupaten Pacitan, jam 09.00 WIB dijadwalkan kembali. Karena pertimbangan julah
penonton yang tidak memenuhi target dari Tim kethek Ogleng Pacitan akhirnya jawal tanggal 16 Juni
dibatalkan.
Lono Simatupang (2013) pergelaran merupakan tontonan yang dibangun atas ketidakbiasaan,
berada dititik ambang batas, yakni menyaksikan hal-hal yang tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Waktu, ruang, suara, cahaya, gerak, ucapan dan benda juga turut membentuk ketidakbiasaan ini. Tari
kethek Ogleng agar menjadi tontonan yang menarik memiliki beberapa syarat: pertama, merupakan
kegiatan yang memiliki kehendak untuk mempertontonkan sesuatu. Kedua, adanya hal tidak biasa yang
menjadi daya tarik. Persyaratan pertama dan kedua melahirkan syarat ketiga, yakni mempertontonkan
sesuatu sehingga penonton atau masyarakat mengalami hal yang tidak biasa dilakukan pertunjukan tari
tradisional Kethek Ogleng selama ini. Hal ini memerlukan konsistensi baik pelestari dan pengembang
tari Kethek Ogleng Pacitan.
SIMPULAN
Road show Kethek Ogleng Pacitan sebgai sarana untuk mempromosikan seni khas Pacitan baik
kepada warga masyarakat Pacitan maupun luar Pacitan. Melatih keberanian, tanggung jawab,
kemandirian, kesabaran, keihklasan, percaya diri khususnya siswa sanggar Kethek Ogleng Pacitan. Road
show di tempat wisata meningkatkan kecintaan siswa kepada seni khas Pacitan kethek Ogleng yang
berdampak pada otivasiuntukselalu latihan agar penamiannya pada tempat lainnya yang telah
direncanakan bisa maksimal. Namun dalam perjalanannya timbul permasalahan yang sebelumnya tidak
diberitahukan oleh Sanggar kethek Ogleng ke siswa. Namun hal ini tidak menimbulkan permasalahan
sehingga utuk jadwal lainnya bisa terlaksana dengan lancar dengan pertunjukan: di Pantai Kelayar empat
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kali, Goa Gong dua kali, Pantai Watukarung satu kali, Pantai Pancerdoor tiga kali, Pantai Telengria dua
kali. Keseluruhan pertunjukan 12 minggu mulai Bulan Maret 2019 sampai Bulan Juni 2019.
Perlu peran serta dari pemerintah daerah Kabupaten Pacitan untuk membentu transportasipemain
dari sanggar Kethek Ogleng Tokawi ke tempat wisata sehingga tidak akan menimbulkan permaslahan
khususnya keuangan Tim kethek Ogleng Pacitan.

Namun dalam pelaksanaannya telah dibantu

Komunitas Pengembangan Sosial Budaya dengan membantu uang transportasi pemain.
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Abstrak
Tujuan utama penelitian ini adalah mengungkap nilai luhur yang ada di dalam olahraga
tradisional “Brojo Geni”. Perkembangan teknologi kini seringkali menepikan keberadaan produk
budaya yang berbasis tradisional. Salah satunya yang mulai dilupakan oleh generasi sekarang adalah
olahraga tradisional yang dulu berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Padahal di dalam
olahraga tradisional tersebut berbagai nilai luhur yang bermanfaat dalam kehidupan. Salah satu
olahraga tradisional perlu dilestarikan dan yang dikenal oleh masyarakat adalah “Brojo Geni”. Dalam
“Brojo Geni” terdapat berbagai nilai luhur yang berguna bagi manusia dalam kehidupannya. Oleh
karena itu, pada penelitian ini “Brojo Geni” sebagai objek materialnya. Adapun masalah yang diangkat
dalam penelitian ini adalah bentuk olahraga tradisional “Brojo Geni” dan berbagai macam nilai luhur
yang ada di dalamnya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data
dilaksanakan dengan teknik wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Analsis data menggunakan teknik
Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan,
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.Penelitian menunjukan bahwa
“Brojo Geni” sebagai olahraga tradisional yang diwarisan secara turun-menurun dan sebagai olahraga
yang khas serta Ponpes Tremas sebagai kelompok utama masyarakat yang menjaga kelestarian tersebut
dengan dibuktikan terdapat penyelenggaraan yang rutin dan sistematis pada setiap tahunnya. “Brojo
Geni” bukan sekadar olahraga melainkan di dalamnya terdapat penanaman luhur pada manusia secara
umum dan khusunya pada pemain olahraga ini. Nilai luhur yang identik dengan olahraga tradisional
“Brojo Geni” antara lain kepedulian terhadap sesama manusia, ajaran tentang pengendalian hawa
nafsu, mendidik sifat selalu rendah hati, megajarkan sikap objektif menjalanii kehidupan, dan selalu
menanamkan manusia agar mengingat serta menyembah pada Yang Maha Kuasa sekaligus ingat ada
kehidupan setelah kematian.
Kata kunci: Nilai luhur, Tradisional, Brojo Geni, Dakwah, Karakter

PENDAHULUAN
Masyarakat Nusantara dikenal kaya akan berbagai produk budaya dalam berbagai bentuk salah
satunya olahraga tradisional. Hampir di semua lapisan masyarakat Nusantara dapat dijumpai permainan
tradisional dalam berbagai jenis dan kekhasannya. Olahraga tradisional sekaligus sebagai identitas
kelompok masyarakat tertentu. Meskipun perkembangan teknologi telah mengambil peran pada segenap
aspek kehidupan masyarakat, berbagai produk budaya termasuk olahraga tradisional harus dipertahankan
agar nilai-nilai yang melekat di dalamnya dapat sebagai kontrol terhadap dampak yang diakibatkan oleh
perkembangan teknologi pada era kini.
Olahraga tradisional yang masih ada di tengah masyarakat salah satunya adalah olahraga
tradisional Brojo Geni. Dari segi karakter, Brojo Geni sangat layak disebut sebagai olahraga tradisional.
Hal itu sejalan dengan definisi olahraga tardisional dalam Undang-undang No. 5 Tentang Pemajuan
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Kebudayaan tahun 2017 yang menyebutkan olahraga tradisional berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental
bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, di dasarkan pada nilai-nilai tertentu,
dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya,
antara lain beladiri, Pasola, lompat batu dan debus. Apabila Brojo Geni disaandingkan dengan Pasola,
Lompat Batu, dan Debus dapat dikatakan Brojo Geni mempunyai sifat yang mirip. Sifat itu di antaranya
diwariskan secara turun-menurun, berbasis pada masyarakat tradisional, dan melibatkan kekuatan fisik.
Olahraga tradisional merupakan permainan asli rakyat sebagai aset budaya bangsa yang memiliki
unsur olah fisik tradisional. Permainan rakyat yang berkembang cukup lama ini perlu dilestarikan, karena
selain sebagai olahraga hiburan, kesenangan, dan kebutuhan interaksi sosial, olahraga ini juga mempunyai
potensi untuk meningkatkan kualitas jasmani bagi pelakunya. Sejalan dengan olahraga tradisional harus
memiliki dua persyaratan yaitu “olahraga” dan “tradisional” baik dalam memiliki tradisi yang sudah
berkembang selama beberapa generasi, maupun dalam arti sesuatu yang terkait dengan tradisi budaya
suatu bangsa secara lebih luas (Bambang Laksono, dkk, 2012:1).

Olahraga dapat disebut olahraga

tradisional apabila mempunyai karakter sebagai olahraga dan bersifat tradisional baik memiliki tradisi
yang telah berkembang selama beberapa generasi maupun tradisi budaya suatu bangsa secara lebih luas.
Adapun persyaratan teknik sebagai olahraga tradisional meliputi kekuatan tubuh, kelenturan tubuh,
kecepatan gerak, kecepatan reaksi (kecepatan dan ketepatannya (http://staffnew.uny.ac.id/upload).
Brojo Geni dikenal hidup lestari di kalangan Pondok Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten
Pacitan.

Pondok Tremas merupakan salah satu pondok pesantren yang tua di Nusantara dan

keberadaannya serta perannya tidak dapat dianggap kecil terahdap perkembangan Islam di Nusantara.
Tidak mengherankan jika beberapa kyai yang mempunyai nama besar merupakan

alumni Pondok

Pesantren Tremas. Selain sebagai pusat peerkembangan Islam, Pondok Tresmas juga mampu sebagai
pengawal keberadaban masyarakat serta seni budaya, utamanya seni budaya khas pondok pesantren salah
satunya Brojo Geni.
Nilai luhur memungkinkan ditemukan pada produk budaya tradisional. Penelitian terhadap produk
budaya yang mengangkat nilai luhur antara lain yang dilakukan oleh

Nurkholidah dengan judul

“Revitalisasi Nilai-Nilai Luhur Tradisi Sintren Untuk Pendidikan Dan Pengembangan Karakter
Masyarakat Cirebon Jawa Barat”. Terdapat tiga masalah yang dingkat dalam penelitian antara lain sejarah
munculnya sintren di cirebon, nilai nilai luhur apa saja yang terkandung dalam sintren di cirebon, dan
upaya apa saja yang dilakukan dalam merevitalisasi nilai nilai luhur tradisi sintren untuk pendidikan dan
pengembangan karakter masyarakat Cirebon.
Selain itu juga ada penelitian berjudul “Menggali Nilai-Nilai Luhur Masyarakat Masa Lalu Dari
Tinggalan Budaya Materi Studi Kasus Media Pengagungan Arwah Leluhur” oleh Lutfi Yondri, dkk
(2016). Penelitian tersebut mengungkap bahwa nilai-nilai luhur yang ada di tengah masyarakat pada saat
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itu yang terkait dengan pemilihan pemimpin dan kepemimpinan, yaitu sikap musyawarah, sikap gotong
royong, dan sikap saling menghargai antarpemeluk kepercayaan.
Nilai luhur dapat dipahami sebagaisuatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang,
dimana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan
pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Nilai luhur juga seperangkat nilai yang sangat
bermanfaat bagi manusia dalam menjalani kehidupannya karena nilai-nilai tersebut dapat sebagai media
kontrol bagi tingkah laku manusia. Nilai luhur dapat bersumber dari apapun. Sumber itu antara lain
produk budaya masa lampau, sistem kepercayaan, dan lain-lain.
Sebagai olahraga tradisional yang lain, Brojo Geni sarat dengan nilai luhur. Walaupun sepintas
Brojo Geni dimainkan sebagaimana permainan sepak bola/futsal pada umumnya.

Nilai-nilai luhur

tersebut perlu diungkap agar olahraga tradisional tersebut semakin dikenal oleh masyarakat dan dapat
dijadikan sebagai media internalisasi nilai luhur pada generasi muda. Selain itu, sebagai olahraga
tradisional yang sudah berumur ratusan tahun Brojo Geni belum ada yang meneliti. Oleh karena itu
penelitian ini mengambil Brojo Geni sebagai objek material dan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya
sebagai objek formalnya.
Untuk mengungkap fokus penelitian yang berjudul Nilai Luhur Dalam Olahraga Tradisional “Brojo
Geni” Pondok Pesantren Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dikemukakan dua masalah
utama, yakni bentuk olahraga tradisional Brojo Geni dan berbagai nilai luhur yang ada di dalam olahraga
tradisional Brojo Geni. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengungkap bentuk olahraga Brojo Geni
berikut nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan jika dilihat dari segi keberadaan objek penelitian.
Adapun jika dari segi bentuk data penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan teknik yang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi
secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Olahraga tradisional dapat dikatakan sebagai salah satu bagian budaya yang berasal dari asli rakyat.
Berbagai olahraga tradisional yang ada di Nusantara dapat sebagai aset budaya bangsa yang tak dimiliki
oleh bangsa lain. Budaya rakyat ini telah berkembang cukup lama ini dan perlu dilestarikan, karena
selain sebagai hiburan, kesenangan, dan kebutuhan interaksi sosial, olahraga ini juga mempunyai potensi
untuk meningkatkan kualitas jasmani bagi pelakunya. Hal itu sebagaimana pada olahraga tradisional
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Brojo Geni. Brojo Geni ada sejak berdirinya Pondok Pesantren Tremas sebagaimana dituturkan oleh Gus
Luqman,salah satu pengelola sekaligus keturunan pendiri Pondok Tremas. Oleh karena itu, usia Brojo
Geni telah lebih satu abad. Olahraga tradisional Brojo Geni tetap lestari hingga kini karena Pondok
Tremas senantiasa berupaya menampilkan olahraga Brojo Geni sehingga dikenal oleh masyarakat
khususnya para santri yang pada umumnya masih sebagai generasi muda.
Keberadaan Brojo Geni bukan sekadar permainan olahraga yang hidup di Pondok Pesantren
Tremas melainkan juga sebagai media dakwah untuk menyebarkan Islam khususnya di Wilayah Pacitan.
Brojo Geni dikenal pada abad 19 atau sekitar tahun 1830 sangat efektif digunakan untuk sarana dakwah
disebabkan ketertarikan yang sangat luar biasa jika diadakan pertandingan sepakbola api Brojo Geni.
Popularitas olahraga tradisional Brojo Geni dapat berdampak mengundang minat warga setempat lebih
dalam mempelajari agama Islam karena mereka berkeyakinan bahwa orang yang memainkan Brojo Geni
bukan manusia sembarangan melainkan manusia yang dikaruniai kelebihan oleh Yang Maha Kuasa.
Pembahasan
Bentuk Olahraga Tradisional Brojo Geni
Brojo Geni mulai dikembangkan Perguruan Islam Pondok Tremas tahun 1830. Kyai Haji Abdul
Manan menjadikan Brojo Geni sebagai media dakwah untuk menyebarkan Islam.
Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan

Awal berdirinya

menggelar serangkaian kegiatan pertunjukan salah satunya

olahraga tradisonal Brojo Geni. Dari segi terminologi, Brojo Geni berasal dari dua kata, yakni Brojo dan
Geni. Kata brojo dapat diartikan halilintar (Braja, Snk). Adapun geni dapat disamakan dengan kata api.
Hal itu sangat sesuai disematkan pada olahraga tersebut karena olahraga tardisonal

Brojo Geni

menggunakan api sebagai media utama. Olahraga tradisional Brojo Geni adalah jenis olahraga tradisional
berbasis di Pondok Pesantren Tremas yang menggunakan bola api yang terbuat dari kelapa yang
dimainkan dua tim dengan aturan sebagaimana sepakbola/futsal serta dimainkan oleh pemain yang sudah
memenuhi kriteria beberapa lakon rohani tertentu.
Terdapat perbedaan antara Brojo Geni dengan Sepak Bola pada umumnya. Memang olahraga Brojo
Geni berbentuk permainan yang mempunyai tata aturan sebagaimana sepak bola atau futsal pada era
sekarang. Yang membedakan antara Brojo Geni dengan sepak bola/futsal antara lain (1) Brojo Geni
menggunakan benda berupa bola yang terbuat dari kelapa berkulit yang diberi minyak tanah dan dibakar
sehingga menyerupai bola api sedangkan sepak bola/futsal menggunakan bola standar pada umumnya; (2)
Pemain Brojo Geni bertelanjang kaki dalam memainkan Brojo Geni sedangkan para pemain sepak
bola/futsal lazimnya memakai alas kaki berupa sepatu khusus untuk memainkan permainan tersebut; (3)
Pemain Brojo Geni tidak memakai pakaian khusus melainkan pakaian ala kadarnya sebagaimana pakaian
santri sehari-hari bahkan memakai sarung yang hanya dilipat sedangkan pemain sepak bola/futsal dituntut
memakai kaos khusus yang lazim disebut kaos tim; dan lain-lain.
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Olahraga tradisional Brojo Geni dimainkan secara rutin pada setiap menyambut tahun baru Islam,
yakni 1 Muharram. Hal itu sekaligus sebagai upaya untuk melestarikan warisan para pendahulu. Brojo
Geni dikenal sejak Pondok Tremas ada sebagaimana dituturkan oleh Akan tetapi olahraga tradisional ini
mulai dikenalkan oleh Almagfurlah K.H Mahrus Hasyim ke masyarakat. Sebagaimana dilangsir oleh
website Pondok Tremas bahwa sosok yang paling berjasa memasyarakatkan olahraga tradisional Brojo
Geni adalah Almagfurlah K.H Mahrus Hasyikarena beliau sebagi orang pertama mempopulerkan
olahraga Brojo Geni di kalangan santri Pondok Tremas, utamanya santri asrama Al Huda. Bola yang
digunakan merupakan bola khusus yang terbuat dari sabut kelapa. Kemudian bola api itu direndam ke
dalam minyak tanah dan disulut api hingga terbakar. Butuh kemampuan khusus untuk memainkan
olahraga tradisional Brojo Geni pesantren itu. Mereka yang pemberani yang sanggup berebut bola dan
menendangnya ke gawang.
Pada mulanya Kyai Haji Abdul Manan menjadikan Brojo Geni sebagai media dakwah untuk
menyebarkan Islam. Dengan kata lain Brojo Geni sebagai salah satu media amar makruf nahimungkar.
Hal itu sebagaimana strategi Wali Songo memperkenalkan tata nilai Islam pada masyarakat Jawa melalui
media berupa seni maupun olahraga yang mencerminkan adanya karomah tertentu. Brojo Geni Tremas
mempunyai keunikan utamanya padahal sebelum Brojo Geni digelar. Perlu syarat-syarat tertentu untuk
memainkan olahraga Brojo Geni. Syarat-syarat tersebut dimaksudkan agar dalam melakukan permainan
tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Pertama untuk memilih pemain harus dari santri tingkat akhir
dengan kemampuan riyadhoh atau tirakat yang sudah teruji. Hal ini disebabkan pemain diwajibkan untuk
melaksanakan ibadah Riyadhoh. Riyadhoh bentuk puasa tanpa makan nasi putih yang pada umunya
dilakukan selama 7 hari 7 malam di bawah bimbingan seorang Guru. Selain itu, santri calon pemain Brojo
Geni juga

harus melakukan lelakon yang disebut ngebleng,yakni tidak boleh tidur dan makan.

Dilanjutkan melakukan dzikir. Setelah itu, syarat terakhir dengan melaksanakan berendam sungai atau
belik. Semua syarat tersebut secara umum untuk membersihkan diri sehingga bisa mengendalikan api
yang berbentuk bola sebagai media utama Brojo Geni.
Semua syarat hendaknya dipenuhi secara sungguh-sungguh oleh para calon pemain Brojo Geni.
Kesungguhan pemenuhan masing-masing syarat akan berdampak pada performance individu pemain.
Tingkat ketahanan dalam mengendalikan bola api antara satu pemain dengan pemain yang lain dalam
Brojo Geni tidak sama. Ada pemain yang merasakan panas pada beberapa detik tertentu, tetapi dengan
durasi detik yang sama panas tidak dirasakan oleh pemain yang lain. Hal itu sebagai bentuk cerminan
kesungguham dan keberhasilan lakon

yang dilakukan oleh calon pemain sebelum melaksanakan

permainan Brojo Geni. Selesai bermain olahraga Brojo Geni, para pemain diharuskan saling berjabat
tangan dan tak ada dendam antaramereka. Di antara mereka yang tersisa adalah rasa persaudaran
antarumat manusia.
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Beberapa Nilai Luhur dalam Olahraga Tradisional Brojo Geni
Olahraga tradisional Brojo Geni tidak hanya sekadar olahraga tetapi di dalamnya terdapat nilai
luhur yang berguna bagi manusia. Secara semiotika, media berupa bola yang berupa api telah
melambangkan makna tertentu. Bukan suatu kebetulan apabila geni

atau api yang dipilih sebagai

medianya. Dalam perspektif Islam, pada konteks tertentu api sebagai musuh. Hal itu dapat didasarkan
pada sebuah hadist yang mengisahkan ada sebuah rumah di Madinah terbakar mengenai penghuninya
pada waktu malam. Kejadian tersebut lantas diceritakan pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Api ini
adalah musuh kalian. Apabila kalian tidur, padamkanlah api.” (HR. Bukhari no. 6293 dan Muslim
no.2016). Ajaran tersebut memberi penyadaran hendaknya api dapat dikendalikan dan kelola secara baik
sehingga dapat bermanfaat. Selain itu, api juga sebagai lambang angkara murka. Hal itu sebagaimana
dipahami api identik dengan neraka, api identik dengan setan.
Konteks api dalam olahraga tradisional Brojo Geni dapat diberi makna sebagai simbol kejahatan
dan sekaligus setan yang tercipta dari api. Oleh karena itu, olahraga Brojo Geni mengajarkan pada pemain
khususnya dan manusia pada umumnya agar senantiasa bisa mengendalikan diri dari sifat jahat dan
godaan setan yang menyesatkan. Selain itu, Brojo Geni juga menunjukan pola amar makruf yang elegan,
yakni mengajak kebaikan dengan kebaikan. Dengan menyaksikan Brojo Geni para penonton akan
bergetar hatinya bahwa orang yang mendalami Islam akan mendapatkan segenap kelebihan dari Allah
S.W.T. serta mengajak kebaikan itu harus disegerakan karena kebaikan bukan sesuatu yang mudah untuk
dilakukan,. Bahkan jika sifat jahat lebih dominan dalam jiwa manusia makan berbaut baik akan tertunda
dan mungkin tak terlaksana. Oleh karena itu, penting sekali bagi manusia selalu berusaha sekuat
tenaga/berlomba-lomba dalam kebaikan/fastabikhul khoiroh (Wawancara dengan Gus Luqman, 14
Desember 2019). Hal tersebut juga sebagai bentuk penyadaran terhadap manusia agar memikirkan
keselamatan manusia yang lain perihal masalah akhirat sehingga antara mereka harus saling
mengingatkan dalam konteks amar makruf nahi mungkar.
Sebelum melaksanakan permainan Brojo Geni para pemain diharuskan melaksanakan berbagai hal
yang berkaitan dengan olah jiwa/rohani yang meliputi riyadhoh, ngebleng, dzikir/wirid, dan kungkum.
Hal itu sebagai penanaman pemahaman bahwa sisi rohani manusia harus lebih diutamakan daripada halhal yang bersifat material. Selain itu, dengan penguatan sisi rohani manusia akan senantiasa teringat pada
kekuatan di luar dirinya, Sang Khalik. Oleh karena itu manusia senantiasa berusaha manekung/beribadah
kepada-Nya. Masih dalam konteks olahraga tradisional Brojo Geni, meski pemain bisa menaklukan api
yang bersifat membakar harus tetap mempunyai hati yang rendah hati dan tak boleh sombong karena
kemapuan yang dimilikinya itu semata-mata pertolongan dari Allah S.W.T. Dengan kata lain hawa nafsu
harus dapat dikendalikan sebagaimana para pemain Brojo Geni mengendalikan bola api.
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Permainan olahraga tradisional Brojo Geni tidak dimainkan secara individual. Permainanya harus
dilaksanakan dengan kerjasama tim/ team work. Tim yang mempunyai kemampuan kerjasama yang baik
dan rapi mempunyai peluang dominan atas tim yang lain. Pada tataran ini, Brojo Geni menanamkan nilai
pentingnya saling membantu, saling hormat, dan sak iyek sak eko prayo. Itu sekaligus bukti bahwa Brojo
Geni mengajarkan nilai egalitarian, yakni tak ada perbedaan antarmanusia kecuali pada tataran keimanan
dan ketaqwaan kepada-Nya. Hal itu sebagaimana penuturan Gus Luqman dan pernyataan dalam website
resmi Pondok Tremas bahwa Filosofi permainan bola api yang diajarkan oleh kiai kepada para santrinya
mempunyai makna yang mendalam. Ketakwaan dilambangkan dengan puasa sebelum memulai
permainan, pengendalian nafsu dilambangkan dengan bola api yang selalu menyala dan berbuat baik
kepada sesama yang dilambangkan kerjasama saling menghargai antar para pemain.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Olahraga tradisional Brojo Geni sebagai olahraga tradisional yang diwarisan secara turun-menurun
dan sebagai olahraga yang khas serta Ponpes Tremas sebagai kelompok utama masyarakat yang menjaga
kelestarian tersebut dengan dibuktikan terdapat penyelenggaraan yang rutin dan sistematis pada setiap
tahunnya. “Brojo Geni” bukan sekadar olahraga melainkan di dalamnya terdapat penanaman luhur pada
manusia secara umum dan khusunya pada pemain olahraga ini. Nilai luhur yang identik dengan olahraga
tradisional “Brojo Geni” antara lain kepedulian terhadap sesama manusia, ajaran tentang pengendalian
hawa nafsu, mendidik sifat selalu rendah hati, megajarkan sikap objektif menjalani kehidupan, dan selalu
menanamkan manusia agar mengingat serta menyembah pada Yang Maha Kuasa sekaligus ingat ada
kehidupan setelah kematian.
Saran
Berdasarkan pada bagian sebelumnya dapat diungkap beberapa saran antara lain (1) perlunya
pengenalan olahraga tradisional Brojo Geni pada generasi muda kini meski olahraga tersebut dimainkan
oleh orang tertentu; (2) Agar olahraga Brojo Geni tetap lestari perlu perhatian segenap pihak dengan cara
melaksanakan pertunjukan secara sistematis dan terjadawal secara rutin sehingga aktivis olahraga ini tetap
semangat menekuninya; dan (3) Sebagai olahraga tradisional yang unik dan penuh sarat nilai luhur sudah
saatnya Brojo Geni didaftarkan sebagai WBTB (Warisan Budaya Takbenda) sekaligus agar dikenal secara
nasional.
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UPACARA RUWAT BADUT SINAMPURNA: IDENTITAS KULTURAL
MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR
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Abstrak
Upacara adat merupakan salah satu aktvitas budaya yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat
Jawa. Salah satu upacara adat yang masih dijumpai di tengah-tengah masyarakat Jawa adalah ruwatan.
Ruwatan sebagai salah satu upaya masyarakat Jawa menghilangkan berbagai kemalangan yang datang
dalam kehidupannya. Penelitian ini berfokus pada upacara adat ruwat Badut Sinampurna dengan tujuan
mengungkap upacara Badut Sinampurna sebagai identitas kultural masyarakat Kabupaten Pacitan
khususnya yang ada di desa Ploso Kecamatan Tegalombo. Adapun masalah yang diangkat dalam
penelitian ini adalah bentuk upacara ruwat Badut Sinampurna dan segala aspek upacara ruwat Badut
Sinampurna sebagai representasi identitas kultural masyarakat Kabupaten Pacitan. Penelitian ini
termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik membaca, observasi, dan
wawancara. Adapun Metode analisis data menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif.
Penelitian mengungkap bahwa upacara ruwatan Badut Sinampurna merupakan upacara adat yang masih
lestari di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Upacara tersebut sebagai sarana
berdoa pada Yang Kuasa agar masyarakat Desa Ploso terlepas dari berbagai marabahaya sehingga di
dalamnya dibacakan doa dan mantra yang mencerminkan harmonisasi dari berbagai sistem kepercayaan
yang ada di masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Upacara ruwatan Badut
Sinampurna juga berbentuk lakon sehingga mengikuti prosesi upacara tersebut tak ubahnya menikmati
suatu lakon. Adapun identitas kultural pada upacara ruwatan Badut Sinampurna menunjukan bahwa
masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sebagai masyarakat agraris,
masyarakat simbol, masyarakat yang masih memegang teguh nilai ketimuran.
Kata kunci: ruwat, adat, identitas, Badut Sinampurna, masyarakat
PENDAHULUAN
Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang keberadaanya tidak dapat dipisahkan dengan
upacara adat. Hampir setiap proses kehidupan masyarakat Jawa selalu didukung dengan kegiatan upacara.
Kalangan masyarakat Jawa mengenal berbagai nama upacara, di antaranya tingkepan atau mitoni,
brokohan, sepasaran, puputan, selapanan, tedhak siten, sunatan, perkawinan, ruwatan, mitung dina,
nyatus, pendhak sepisan, pendhak pindho, dan nyewu. Nama-nama upacara tersebut membuktikan bahwa
upacara sebagai elemen penting bagi masyarakat Jawa dalam menjalani kehidupannya.
Nilai-nilai dan norma-norma kehidupan dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa. Tujuan mereka
melakukan itu adalah agar harmoni dalam kehidupan mereka tesap terjaga. Upacara sebagai salah satu
sarana untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermula dari

adat istiadat dan

diaktualisasikan berbentuk tata upacara. Upacara yang berada di tengah masyarakat akan mengikat dan
ditaati oleh anggota masyarakat tersebut. Sisi lain bagi masyarakat Jawa upacara menunjukan bahwa
semua perencanaan, tindakan, dan perbuatan dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan dengan
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berpedoman pada tata nilai luhur. Tata nilai yang dipancarkan melalui tata upacara adat merupakan tata
kehidupan masyarakat Jawa yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur di luar dirinya.
Pada umumnya berbagai tata upacara adat yang ada di kalangan masyarakat Jawa sejak sebelum
lahir (janin) sampai meninggal. Setiap tata upacara adat mempunyai makna tersendiri dan sampai saat ini
masih cukup banyak yang dilestarikan. Salah satu upacara lingkaran hidup yang sampai sekarang masih
dilaksanakan oleh masyarakat Jawa adalah ruwatan. Upacara ini dilaksanakan sebagai sarana untuk
melepaskan diri dari bencana yang akan disandang selama hidupnya. Pada tata upacara ruwatan, terlihat
jelas adanya situasi dan kondisi sakral, seperti pembacaan mantra-mantra oleh dalang, sebagai pemimpin
upacara, disertai dengan sesajian dan pembakaran dupa, serta bunyi-bunyian dari gamelan yang
memungkinkan timbulnya daya magi. Pada dasarnya pelaksanaan upacara ruwatan adalah salah satu
usaha untuk mengadakan kontak dengan dunia supranatural, dunia gaib, sehinggga para penghuninya,
yaitu roh-roh halus dapat dipanggil untuk keperluan dan tujuan tertentu.
Salah satu upacara ruwat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Jawa utamanya di
Kabupaten Pacitan Jawa Timur adalah upacara ruwat Badut Sinampurna. Sebagaimana upacara ruwat
yang hidup di kalangan masyarakat Jawa, upacara ruwat Badut Sinampurna bukan hanya sebagai ritual
semata. Akan tetapi di dalamnya mengandung berbagai dimensi sosial karena upacara tersebut telah
dipahami sebagai milik komunal bukan diperankan oleh sebatas individual. Ruwatan merupakan bagian
dari tujuh unsur kebudayaan yang disebut cultural universal yang terdiri dari (1) bahasa, (2) sistem
pengetahuan, (3) organisasi sosial, (4) sistem peralatan hidup dan teknologi, (5) sistem mata pencaharian,
(6) sistem religi, dan (7) kesenian (Koentjaraningrat, 1990: 203-204).
Ruwatan sebagai salah satu bentuk upacara pada masayarakat Jawa dapat dikategrorikan sebagai
ekspresi kultural. Segala aspek ruwatan tidak lepas dengan konsep budaya masyarakat yang memiliki
upacara tersebut. Oleh karena itu upacara ruwatan juga dapat digunakan sebagai identitas kultural
masyarakat pemiliknya. Demikian juga upacara ruwatan Badut Sinampurna juga dapat dikatakan sebagai
praktik kultural masyarakat kabupaten Pacitan sehingga sekaligus sebagai identitas masyarakat tersebut
utamnya masyarakat desa Ploso kecamatan Tegalombo.
Upacara ruwatan Badut Sinampurna sudah menjadi objek penelitian. Salah satunya adalah
penelitian yang berjudul The Local Wisdom Found In Mantra And Dramatic Elements Of The Badut
Sinampurna: A Traditional Ceremony From Ploso, Pacitan Regency, East Java Province. Penelitian
tersebut mengungkap bahwa upacara ruwatan Mantra yang ada di digunakan dalam Badut Sinampurna
pada umumnya berbentuk puisi bebas dan usnusr dramatiknya sebagaimana lakon ketoprak yang hidup di
tengah-tengah masyarakat Jawa. Adapun kearifan lokal yang dapat diungkap dari mantra antara lain
bersikap tenang dalam menghadapi masalah, menjunjung luhur adat-istiadat, percaya dan pasrah pada
Tuhan Yang Maha Esa, dan mementingkan berbuat adil. Dari aspek unsur dramatik, kearifan lokal yang
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dapat diungkap adalah musayawarah mufakat sebagai jalan terbaik mengatasi masalah dan menjaga
keharmonisan serta kelestarian alam (Sutopo, Agoes Hendriyanto, dan Hasan Khalawi. 2019).
Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang berjudul
Upacara Ruwat Badut Sinampurna: Identitas Kultural Masyarakat Kabupaten Pacitan Jawa Timur ini tak
hanya fokus pada aspek mantra dan dramatik melainkan fokus pada upacara ruwat Badut Sinampurna
secara keseluruhan guna mengungkap Badut Sinampurna sebagai identitas masyarakat kabupaten Pacitan
yang ada di desa Ploso kecamatan Tegalombo.
Untuk mengungkap upacara ruwat Badut Sinampurna sebagai identitas masyarakat Kabupaten
Pacitan, pada pen;itian ini diangkat beberapa permasalahan penelitian antara lain bentuk upacara ruwat
Badut Sinampurna dan identitas kultural masyarakat dalam badut Sinampurna.
Penelitian yang berjudul Upacara Ruwat Badut Sinampurna: Identitas Kultural

Masyarakat

Kabupaten Pacitan Jawa Timur mempunyai dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Secara
umum penelitian ini bertujuan mengungkap upacara ruwat Badut Sinampurna sebagai identitas kulural
masyarakat kabupaten Pacitan. Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan mejelaskan bentuk upacara
ruwat Badut Sinampurna dan makna aspek upacara ruwatan Badut Sinampurna sebagai representasi
identitas kultural masyarakat.
Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian “Upacara Ruwat Badut Sinampurna: Identitas
Kultural Masyarakat Kabupaten Pacitan Jawa Timur” juga mempunyai manfaat. Manfaat penelitian ini
terdiri atas manfaat teoretis dan praktis.Penelitian yang berjudul “Upacara Ruwat Badut Sinampurna:
Identitas Kultural Masyarakat Kabupaten Pacitan Jawa Timur” dapat mengakumulasi kajian terhadap
upacara adat yang ada di masyarakat Jawa. Di samping itu hasil penelitian ini juga dapat menghasilkan
teori tentang upacara adat khususnya upacara ruwatan meski pada tataran teori kecil/ small theory.
Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi pengembangan ilmu yang mengkaji upacara adat.
Manfaat praktis Penelitian berjudul “Upacara Ruwat Badut Sinampurna: Identitas Kultural Masyarakat
Kabupaten Pacitan Jawa Timur” memiliki manfaat praktis antara lain: (1) sebagai perbendaharaan
upacara adat yang ada di Kabupaten Pacitan; (2) meningkatkan kepedulian pada berbagai pihak untuk
melestarikan seni budaya lokal yang ada di Pacitan.

METODE PENELITIAN
Data penelitian ini bukan angka melainkan aspek upacara ruwat Badut Sinampurna yang
dideskripsikan dengan kata bukan angka. Oleh karena itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.
Adapun jika dilihat berdasar pada tempat penelitian, penelitian ini termasuk penelitan lapangan karena
objek penelitian berupa komunitas sosial tertentu. Di samping itu data penelitian juga diperoleh dengan
teknik pengambilan data khas penelitian lapangan.
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Adapun teknik pengumpulan data antara lain pertama, peneliti menggunakan instrumen utama
yakni dengan cara membaca keseluruhan sumber data penelitian, mencatat data, menganalisis data, serta
menentukan simpulan dari hasil penelitian. Kedua, peneliti menggunakan instrumen pendukung, yakni
sebuah tabel yang difungsikan untuk mencatat data hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah menggunakan tiga macam metode, yaitu: metode studi pustaka, observasi, dan
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif model interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Upacara adat Badut Sinampurna digunakan sebagai media untuk meruwat berbagai hal yang
menurut kepercayaan masyarakat Jawa berdampak kurang baik pada kehidupan. Hal-hal yang diruwat
antara lain paceklik, wabah penyakit, anak ontang-anting, terjatuhnya peralatan alat menanak nasi, dan
lain-lain. seseorang yang seharusnya diruwat, seperti: kedana-kedini, ontang-anting, julung wangi, julung
pujud, margana, gondang kasih, dampit, unting-unting, lumunting, pendawa, pendawi, uger-uger lawang,
kembang sepasang, orang yang menjatuhkan dandang, mematahkan batu gilasan, menaruh beras di dalam
lesung, mempunyai kebiasaan membakar rambut dan tulang, dan membuat pagar sebelum rumahnya jadi
(Bratawijaya 1988). Ruwatan Badut Sinampurna dapat dilakukan secara individu oleh warga yang
memerlukan dan juga dapat dilaksanakan secara massal. Pelaksanaan secara massal upacara ruwatan
Badut Sinampurna biasanya dilakukan oleh Desa Ploso pada setiap bulan Longkang.
Upacara ruwatan Badut Sinampurna telah dilaksanakan oleh warga masyarakat Desa Ploso
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan secara turun-temurun yang pada saat ini sudah turun
kesepuluh. Adapun geneologis pewarisan upacara ruwat Badut Sinampurna secara berurutan bermula dari
Mbah Jayaniman, Mbah Kanjeng Kendang, Kanjeng Jimat, Kanjeng Gimbal, Mbah Rono Kenco, Nara
Kenco, Nala Jaya, Nala Krama, Mbah Misdi, dan Saidi. Diperkirakan keberadaan Badut Sinampurna
sudah berusia sekitar satu setengah abad. Terkait permasalahan penelitian ini, yakni bentul dan aspek
upacara Badut Sinampurna dipaparkan sebagai berikut.
Bentuk Upacara Ruwatan Badut Sinampurna
Upacara Badut Sinampurna termasuk bentuk upacara adat ruawatan. Ruwatan berasal dari kata
“ruwat” dan mendapatkan sufi k –an. Kata “ruwat” mengalami gejala bahasa metatesis dari kata “luwar”,
yang berarti terbebas atau terlepas. Maksud diselenggarakan upacara ruwatan ini adalah agar seseorang
yang “diruwat” dapat terbebas atau terlepas dari ancaman mara bahaya (mala petaka) yang melingkupinya
(Darmoko, 2002: 31). Seseorang yang oleh karena sesuatu sebab ia dianggap terkena sukerta/ aib (klesa =
Jawa Kuna), maka ia harus diruwat. Pada dasarnya upacara ruwatan mempunyai tujuan utama sebagai
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bentuk antisipasi terhadap bahaya yang dipercaya akan menimpanya. Di samping itu, upacara ruwatan
mempunyai ciri utama adanya penyebutan Betara Kala.
Dalam konteks budaya Jawa, Bethara Kala dikenal sebagai lambang segala marabahaya dan
berbentuk raksasa. Tokoh Bathara Kala dikenal di dalam dunia pewayangan. Dia adalah putra Bathara
Guru dengan Dewi Uma yang keberadaannya tidak diharapkan sehingga disebut juga sebagai Kamasalah.
Oleh karena itu pada dasarnya ruwatan digunakan untuk mengusir Kala.
Pada umumnya ruwatan pada masyarakat Jawa menngunakan wayang sebagai media. Akan tetapi
pada ruwatan Badut Sinampurna, media ruwatnya berupa kupluk. Ruwatan Badut Sinampurna dimulai
ketika Ki Demang mendapat laporan dari para pejabat kademangan bahwa di kademangan telah terjadi
berbagai bahaya yang mengancam warga masyarakat. Wabah tersebut dapat diibaratkan sore lara, isuk
tumeko lampus. Isuk loro sore tumeko pati. Akhirnya Ki Demang bermusyawarah dan bermufakat untuk
mencari seorang Wiku atau orang sakti yang bisa memberantas penyakit tersebut. Dari salah seorang
punggawa kademangan Polso tersebut diperoleh informasi bahwa ada seorang Wiku atau orang sakti di
suatu padepokan rtak jauh dari Kademangan Ploso. Namanya Eyang Jayaniman. Akhirnya Ki Demang
beserta penggawa Kademangan Ploso mencari keberadaan Wiku tersebut. Setelah melakukan segenap
perjalanan, Ki Demang dan segenap pendereknya sampai juga di padepokan sang Wiku.
Kebetulan Eyang Jayaniman yang sedang berkumpul bersama cantriknya saat Ki Demang dan
Punggawa Kademangan datang di padepokannya. Ki Demang dan punggawa masuk ke rumah Eyang
Jayaniman. Ki Demang berdialog dengan Eyang Jayaniman mengutarakan maksud dan tujuannya datang
ke padepokan. Ki Demang bermaksud minta tolong kepadanya untuk memohon kepada Allah SWT agar
menghilangkan wabah penyakit dan paceklik mayangkara yang terjadi di Kademangan Ploso.
Ki Jayaniman berkenan memenuhi permintaan Ki Demang asal bisa memenuhi berbagai
kelengkapan sebagai syarat untuk mengadakan ritual doa. Setelah terjadi kesepakatan antara Ki Demang
dengan Ki Jayaniman terkait umbarampe-nya, Ki Jayaniman bersedia melakukan ruwat. Upacara ruwatan
dilaksanakan lapangan kademangan Ploso. Ki Jayaniman mulai menggelar ruwatan dengan menghadirkan
tokoh Kala sebagai sarana membuang segala kesusahan yang ada di Kademangan Ploso. Dalam ruwatan
tersebut Ki Jayaniman menggunakan mantra yang disasarkan pada Kala.
Keberadaan mantra dalam upacara tradisional utamanya ruwatan sebagai suatu yang identik. Hal
itu terjadi karena tujuan ruwat untuk menolak berbagai keburukan sehingga mantra sebagai salah satu
medianya. Mantra dapat dikategorikan sebagai sastra. Mantra perkataan atau ucapan yang dapat
mendatangkan daya gaib. Mantra merupakan hasil karya cipta orang-orang zaman dahulu yang katakatanya dianggap mengandung hikmat dan kekuatan gaib. Jika dikaitkan dengan sastra, mantra termasuk
puisi lama yang kadang terdapat rima baik menyerupai pantun maupun syair. Selain itu juga puisi bebas
karena tak berpatokan pada aturan tertentu, baik jumlah kata, bunyi, atau barisnya. Akan tetapi mantra
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juga mempunyai unsur penting lain, yakni konteks waktu dan tempat pengucapan matra yang dimaksud
(Bakti, 2014: 22). Salah satu mantra yang dibaca Ki Jayaniman adalah Durgo singgah Kala singgah
Cacak jajar Kala sing arep ganggu gawe nyang kademangan Ploso suminggah-suminggah saking
kersane Allah. Pada dasarnya mantra tersebut bermaksud untuk menghilangkan maranbahaya yang
menimpa Kademangan Ploso (Sutopo, dkk. 2019). Cara penghilangan tersebut dilakukan dengan
pengusiran secara simbolik terhadap Durgo dan Kala. Sepertihalnya Kala, Dewi Durga juga sebagai
tokoh yang melambangkan malapetaka dan kegelapan. Pada mulanya Dewi Durga seorang Dewi yang
cantiknya luar biasa. Dia adalah Uma yang tidak lain permaisuri Bathara Guru. Akan tetapi karena
melakukan suatu perbuatan keji, oleh Bathara Guru disabda menjadi rekseksi yang buruk rupa dan
bertempat di Setra Gondomayit (tempat yang berbau bangkai). Dengan kata lain Durgo dan Kala
merupakan pasangan ibu-anak yang melambangkan kejahatan dan kekhilafan (Mulyono, 1977: 143).
Ki Jayaniman berhasil menyingkirkan segala pagebluk yang menimpa Kademangan Ploso. Sebagai
rasa terima kasih masyarakat Kademangan Ploso, Ki Demang memberi julukan Ki Jayaniman sebagai
Badut Sinampurna karena ketika melakukan ruwatan Ki Jayaniman memakai kupluk. Adapun
Sinampurna sebagai penanda bahwa Ki Jayaniman berhasil menyempurnakan kala bendu di Kademangan
Ploso. Untuk merayakan hilangnya pageblug, Ki Demang beserta keluarga besar me
Pada dasarnya ruwatan Badut Sinampurna sebagai bentuk manivestasi kepercayaan masyarakat
Desa Ploso Kecamatan Tegalombo. Apabila dilihat dari pelaksanaan ruwatan Badut Sinampurna terdapat
penyatuan berbagai elemen yang dianggap melingkupi kehidupan manusia. Setidak-tidaknya terdapat dua
kepercayaan yang secara harmoni disandingkan dalam upacara ruwatan Badut Sinampurna, yakni
pengaruh Hindu dan Islam. Pengaruh Hindu tampak pada kepercayaan masyarakat setempat terhadap
keberadaan Bethara Kala dan Bethari Durga. Bethara Kala maupun Bethari Durga yang digambarkan
sebagai sosok jahat dan buruk.Keduanya tak lain putra dan isteri Bethara Guru. Konsep Bethara/Dewa
adalah konsep yang dikenal dalam agama Hindu. Adapun pengaruh Islam tampak pada larik mantra yang
menyebutkan asma Allah seperti pada sebaris kata dalam mantra suminggah-suminggah saking kersane
Allah.
Perpaduan dua atau lebih kepercayaan pada berbagai upacara di kalangan masyarakat Jawa bukan
suatu yang aneh. Bahkan lazim dilakukan oleh masyarakat penghuni Pulau Jawa tersebut. Masyarakat
Jawa dikenal sebagai masyarakat yang cendering permisif terhadap sinkretisasi. Para penganut
sinkretisme berusaha memadukan unsur-unsur yang baik dari berbagai agama, yang tentu saja berbeda
antara satu dengan lainnya, dn dijadikan suatu aliran, sekte, dan bahkan agama (Simuh, 2003: 65).
Selain sebagai bentuk sinkretisasi, upacara ruwatan Badut Sinampurna tidak ubahnya lakon atau
drama. Hal itu hampir mirip dengan model ruwatan yang menggunakan medium berupa wayang. Apabila
prosesi jalannya upacara ruwatan Badut Sinampurna diikuti, secara saksama tak ubahnya menyaksikan
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pementasan lakon. Hanya saja, konteks yang melingkupi pelaksanaan upacara ruwatan Badut Sinampurna
penuh dengan suasana mistis, magis, dan religius. Hal itu sebagai dampak dari adanya berbagai doa-doa
dan mantra yang dibacakan pada rangkaian upacara tersebut.
Identitas Kultural dalam Upacara Ruwatan Badut Sinampurna
Upacara ruwatan Badut Sinampurna bukan hanya sekadara upacara adat. Akan tetapi upacara
tersebut mempunyai berbagai dimensi baik sebagai tata nilai maupun sebagai representasi identittas
masyarakat yang memilikinya. Terkait dengan itu upacara ruwatan Badut Sinampurna bermula dari
permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Ploso dapat juga sebagai
representasi indentias kultural masyarakat Desa Ploso bahkan Kecamatan Tegalombo dan sekaligus
masyarakat Kabupaten Pacitan.
Identitas kultural dipahami sebagai suatu ciri berupa budaya yang membedakan suatu bangsa atau
kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya. Identitas budaya dapat dlihat dari penggunaan
simbol pada aktivitas tertentu. Apabila dipahami secara mendalam bagian-bagian upacara ruwatan Badut
Sinampurna dapat menunjukan identitas budaya masyarakat pendukungnya.
Identitas kultural merupakan konstruksi sosial dan dapat diekspresikan melalui berbagai bentuk
representasi yang dapat dikenali oleh orang lain. Identitas tersebut dapat dimaknai melalui tanda-tanda
seperti selera, kepercayaaan, sikap, gaya hidup, bahkan keterlibatan politis ( Barker, 2013: 174).
Upacara ruwatan Badut Sinampurna menggunakan umborampe sebagai kelengkapan pelaksanaan
upacara. Umborampe tersebut sering disebut juga sebagai sesajen. Koentjaraningrat (2002 : 349) sesaji
merupakan salah satu sarana upacara yang tidak bisa ditinggalkan, dan disebut juga dengan sesajen yang
dihaturkan pada saat-saat tertentu dalam rangka kepercayaan terhadap makluk halus, yang berada
ditempat-tempat tertentu. Lebih dari itu sesaji juga secara simbolik mempertegas identitas kelompok
masyarakat tertentu.
Pada upacara ruwat Badut Sinampurna dijumpai berbagai umbarampe pelaksanaan ruwat antara
lain pisangsetangkep, cikal, ketan, beras-pari, ayam panggang, buceng, dan lain-lain. Semua barang
tersebut mempunyai makna tertentu. Pisang setangkep sebagai lambang bahwa masyarakat Kademangan
Ploso ikhlas menyerahkan segala yang dimilikinya demi ketenteraman tempat tinggalnya. Dengan kata
lain, pisang setangkep sebagai bentuk tebusan bagi mereka. Cikal atau tunas kelapa bermakna sebagai
pengingat cikal bakaling urip dumadining jagat sakalir, elingo marang Purwa Duksina Jantraning
Gesang, yakni selalu ingat asal mula serta tujuan akhir kehidupan terkait jati diri manusia. Adapun ketan
terdiri atas dua kata kraket dan ikatan. Oleh karena itu, ketan sebagai tanda yang mengingat pada
manusia agar selalu menajalin tali persaudaraan dengan sesama. Beras-pari dapat bermakna sebagai
lambang kemamuran sebagaimana harapan masyarakat yang mendambakan hidup dengan cukup sandang
dan pangan.
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Selanjutnya ayam panggang atau ingkung.Ingkung untuk menyebut penyajian ayam dengan cara
diikat secara rapi. Hal itu sebagai lambang hubungan antara manusia dengan Sang Penguasa Alam.
Ingkung dapat diartikan manembaho ingkang linangkung yang bermakna ingat dan sembahlah Yang
Agung yang tak lain adalah Allah S.W.T.

Demikian juga dengan buceng, serabi, minyak kelntik

mempunyai makna sesuai dengan kepercayaan masyarakat Jawa pada umumya.Buceng sebagai lambang
kekuatan.
Berbagai kelengkapan upacara ruwatan Badut Sinampurna menunjukan beberapa identitas kultural
masyarakat yang memilikinya. Identitas kultural yang ada antara lain bahwa masyarakat Desa Ploso
sebagai masyarakat agraris. Hal itu dapat dilihat dari berbagai sesaji yang digunakan berasal dari hasil
pengolahan tanah. Dalam konteks masyarakat Desa Ploso sangat tepat jika sebagai masyarakat agraris
karena lingkungan masyarakat Desa Ploso pada umumnya sangat subur dan ketersediaan air untuk
kebutuhan masyarakat sangat mencukupi. Di samping sebagai masyarakat agraris, sesaji juga dapat
diungkap identitas kultural masyarakat Desa Ploso sebagai masyarakat simbolik, yakni menggunakan
media tertentu sebagai lambang/pralampita suatu maksud. Berbagai hal yang esensi dalam kehidupan
masyarakat Jawa tak lepas dengan simbol-simbol. Hal itu juga melekat pada masyarakat Desa Ploso.
Selain melalui sesaji upacara, identitas kultural yang ada dalam upacara ruwat Badut Sinampurna
juga dapat diungkap melalui pelaksanaan upacara tersebut. Pelaksanaan upacara ruwat Badut Sinampurna
mencerminkan sikap masyarakat Desa Ploso sebagai masyarakat yang masih memegang teguh code of
conduct hidup bermasyarakat. Mereka mencerminkan sebagai masyarakat yang hidup penuh rasa
kebersamaan, gotong royong, sistematis, dan terdapat hubungan yang baik antara pamong/pejabat dan
yang diemong alias warga masyarakat.
Pelaksanaan ruwat Badut Sinampurna, utamanya yang diselenggarakan dalam skala desa
melibatkan berbagai elemen Desa Ploso. Elemen itu antara lain seniman, pemuda, kaum ibu, anak-anak,
budayawan, pejabat, dan rakyat. Untuk menyatukan para elemen tersebut memerlukan kesadaran masingmasing elemen serta harus punya rasa handarbeni terhadap upacara ruwat Badut Sinampurna. Hal itu
sekaligus sebagai bukti bahwa upacara ruwat Badut Sinampurna telah menjadi milik bersama dan dapat
merepresentasikan kehidupan masyarakat Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Upacara ruwatan Badut Sinampurna merupakan upacara adat yang masih lestari di Desa Ploso
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Upacara tersebut sebagai sarana berdoa pada Yang Kuasa
agar masyarakat Desa Ploso terlepas dari berbagai marabahaya sehingga di dalamnya dibacakan doa dan
mantra yang mencerminkan harmonisasi dari berbagai sistem kepercayaan yang ada di masyarakat Desa
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Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Upacara ruwatan Badut Sinampurna juga berbentuk
lakon sehingga mengikuti prosesi upacara tersebut tak ubahnya menikmati suatu lakon. Adapun identitas
kultural pada upacara ruwatan Badut Sinampurna menunjukan bahwa masyarakat Desa Ploso Kecamatan
Tegalombo Kabupaten Pacitan sebagai masyarakat agraris, masyarakat simbol, masyarakat yang masih
memegang teguh nilai ketimuran.
Saran
Berdasar pada kajian yang sudah dilakukan dapat sampaikan beberapa hal sebagai saran. Hal itu
antara lain (1) Upacara ruwatan Badut Sinampurna perlu tetap dijaga dengan cara digelar setiap tahun
minimal sekali karena di dalamnya sarat nilai kehidupan; (2) Penelitian terhadap upacara ruwatan Badut
Sinampurna dari berbagai perspektif perlu dilakukan agar informasi tentang upacara tersebut tetap dapat
diakses pada masa mendatang; (3) agar tidak terjadi salah paham terhadap pelaksanaan upacara ruwatan
Badut Sinampurna semua pihak hendaknya meletakakan ia sebagai produk budaya masyarakat masa
lampau secara proporsional.
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MEDIA LUAR RUANG DI PACITAN

(Analisis Kesalahan Berbahasa)
Nimas Permata Putri, S. Hum., M. Pd.
PBSI STKIP PGRI Pacitan

Bahasa merupakan hal yang terpenting dalam dunia komunikasi dan informasi, baik lisan maupun
tulis. Melalui bahasa seseorang mampu mendapatkan informasi. Dengan berkembangnya ilmu dan
teknologi, maka sangat berpengaruh pada pesatnya penyebarluasan informasi. Informasi yang
disampaikan salah satunya disampaikan dalam suatu media yaitu media luar ruang. Media luar ruang
adalah sarana komunikasi yang menggunakan alat tertentu yang diletakkan di luar ruang atau di luar
gedung. Apakah sudah tepat penggunaan bahasa media luar ruang di Pacitan? Maka permasalahan
yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penggunaan bahasa media luar ruang dan kesalahan bahasa
pada media luar ruang di Pacitan.Metode penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Data
dalam penelitian ini ialah bahasa luar ruang di Pacitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah rekam, simak, dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis kesalahan berbahasa sebagai berikut: (1) mengumpulkan sampel kesalahan
(korpus); (2) mengidentifikasi kesalahan atau kekhilafan; (3) menjelaskan kesalahan atau kekhilafan; (4)
mengklasifikasi kesalahan atau kekhilafan; dan (5) mengevaluasi kesalahan atau kekhilafan.Hasil
penelitian yaitu ditemukan media luar ruang di Pacitan menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesalahan bahasa tersebut meliputi diksi, ejaan dan
kalimat. Pertama diksi, kesalahan bahasa yang terjadi adalah penggunaan diksi asing dibanding dengan
bahasa Indonesia, contoh “fotocopy”, seharusnya “ fotokopi”. Kedua Ejaan, penulisan tanda baca yang
tidak sesuai kaidah, contoh “taman alun alun Pacitan”, seharusnya “taman alun-alun Pacitan”. Ketiga
kalimat, susunan kalimat yang tidak tepat, contoh “kurangi kecepatan zona selamat sekolah”,
seharusnya “zona sekolah, kurangi kecepatan”.
Kata Kunci : Media Luar Ruang, Anakes, Pacitan.
LATAR BELAKANG
Bahasa merupakan hal yang terpenting dalam dunia komunikasi dan informasi, baik lisan maupun
tulis. Melalui bahasa seseorang mampu mendapatkan informasi yang biasa saja bahkan yang luar biasa,
ditambah lagi dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, terutama pada bidang informasi dan
komunikasi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pesatnya penyebarluasan informasi yang akan
disampaikan. Informasi yang akan disampaikan salah satunya dapat ditulis ke dalam suatu media yaitu
media luar ruang. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2016:9) media luar ruang
adalah sarana komunikasi yang menggunakan alat tertentu yang diletakkan di luar ruang atau di luar
gedung. Media luar ruang merupakan satu diantara media yang ada yang digunakan sebagai sarana
komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi. Dengan adanya media luar ruang, seseorang akan
mendapatkan informasi dengan mudah.
Media luar ruang merupakan sarana penyampai informasi kepada khalayak ramai yang letaknya di
ruang terbuka, seperti di pinggiran jalan dan pusat keramaian di suatu tempat seperti tulisan nama
lembaga dan gedung, tulisan nama sarana umum, tulisan nama ruang pertemuan, tulisan nama produk
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barang/jasa, tulisan nama jabatan, tulisan penunjuk arah atau rambu umum, dan tulisan spanduk atau alat
informasi publik. Letaknya yang strategis, menjadikan media luar ruang sebagai fokus perhatian
masyarakat dalam memperoleh informasi yang ada di sekitar mereka. Selain itu media luar ruang
memiliki jangka waktu yang relatif lama, sehingga dampak yang dihasilkan dapat dikatakan signifikan.
Penggunaan media luar ruang bukan merupakan hal yang tidak memiliki aturan. Sebenarnya, ada
aturan untuk pengunaan media luar ruang. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menentukan
beberapa aspek untuk penilaian media luar ruang yaitu hukum, fisik, dan bahasa. Hal tersebut berfungsi
untuk menilai terkendali atau tidaknya media luar ruang di suatu daerah (Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, 2016:10).
Berdasarkan sifat media luar ruang yang menghasilkan dampak signifikan dikarenakan ruang dan
masanya serta aturan yang mengatur dalam penerapannya, maka perlunya mengontrolan penggunaan
bahasa media luar ruang. Salah satunya penelitian ini, yang objeknya adalah media luar ruang di Pacitan.
Apakah sudah tepat penerapan bahasa media luar ruang di Pacitan? Mari kita cermati, agar slogan
“Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing”, yang terus
didengung-dengungkan, tidak hanya bergaung di kalangan tertentu, tetapi juga di masyarakat secara
umum.
KAJIAN TEORI
1.

Media Luar Ruang
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menentukan beberapa aspek untuk penilaian media

luar ruang yaitu hukum, fisik, dan bahasa. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016:10).
a.

Penggunaan bahasa pada media luar ruang perlu memperhatikan dari aspek hukum.
Aspek hukum yang dimaksud adalah posisi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing

yang digunakan dalam media luar ruang. Penggunaan bahasa pada media luar ruang di daerah, baik itu di
kota besar maupun kecil, masih banyak yang mengutamakan bahasa asing atau bahasa daerah. Penulisan
bahasa asing atau bahasa daerah yang terdapat pada media luar ruang misalnya baliho atau poster, tanpa
didampingi bahasa Indonesia dapat menimbulkan salah pemahaman pembaca (Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, 2016:24). Berkaitan dengan hal ini, penggunaan bahasa harus diperhatikan pada
setiap penulisan media luar ruang, harus sesuai dengan ketentuan.
1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan
lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pasal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa pada
penulisan media luar ruang yaitu pasal 36, 37, dan 38. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan
bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus sesuai dengan ketentuan umum
yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
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2)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan
pelindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Pada peraturan
pemerintah ini terdapat sembilan bab. Bab yang membahas mengenai media luar ruang adalah bab II
tentang kedudukan dan fungsi bahasa pada pasal 5 ayat 2 yang berisi tentang fungsi bahasa resmi
negara dan pada bab 1 pasal 1 ayat 9 yang berisi tentang media massa, yaitu sarana informasi dan
komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain. Dalam hal ini media luar
ruang merupakan satu di antara media massa. Jadi bahasa resmi negara wajib digunakan pada media
luar ruang.

b.

Aspek fisik meliputi lokasi, ukuran, sifat, dan dampak.
Media luar ruang berlokasi strategis, ukuran media luar ruang bervariasi dan untuk sifatnya ada

yang sementara ada pula yang permanen. Jadi, jika bahasa yang digunakan pada penulisan media luar
ruang yang berada pada lokasi yang strategis, berukuran besar, dan permanen itu belum tepat, maka hal
tersebut berdampak pada penggunaan bahasa pembaca yang keliru secara sistemis.
c.

Menggunakan bahasa yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia.
Meliputi ejaan, diksi dan struktur kalimat. Sering kali media luar ruang menggunakan bahasa yang

tidak mengikuti kaidah bahasa yang berlaku.
1)

Ejaan pada penelitian ini merujuk pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman umum
ejaan bahasa Indonesia adalah pedoman ejaan terbaru yang berlaku sejak Pada penelitian ini
pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan analisis data berisi kaidahkaidah tentang pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca (PUEBI, 2016: 1-30).

2)

Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata yang dimaksud adalah kata yang harus dipilih seseorang untuk
menyampaikan informasi agar maksud dan tujuannya tersampaikan secara jelas dan dimengerti oleh
pembaca atau pendengar. Keraf (2002:24) menyimpulkan pengertian diksi menjadi 3 bagian sebagai
berikut. Pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk
menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokkan katakata yang tepat atau
menggunakan ungkapanungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam
suatu situasi. Kedua, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat
nuansanuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan
bentuk yang sesuai (cocok) dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat
pendengar. Ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan
sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu.

3)

Kalimat adalah bagian ujaran atau tulisan yang mempunyai struktur minimal subjek (S) dan predikat
(P) dan intonasi finalnya menunjukkan bagian ujaran/tulisan itu sudah lengkap dengan makna
bernada berita, tanya, atau perintah (Finoza (2013:161). Media luar ruang berbeda dengan bahasa
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tulis yang ada di buku cetak. Bahasa luar ruang yang bertujuan untuk memberikan informasi pada
khalayak umum harus menggunakan bahasa yang efektif, salah satunya menggunakan kalimat
efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang
diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Kalimat efektif tidak berarti bahwa wujud kalimatnya
harus pendek-pendek, tetapi yang dipentingkan adalah kesamaan informasi. Bisa jadi kalimatnya
pendek, tetapi membingungkan orang dan bisa jadi kalimatnya panjang, tetapi informasinya mudah
dipahami. Kalimat efektif harus bercirikan kelugasan, ketepatan, dan kejelasan disamping ciri yang
lain, seperti kehematan dan kesejajaran.
Selain 3 aspek yaitu hukum, fisik, dan bahasa yang dijadikan dasar sekaligus tolak ukur media luar
ruang. Terdapat ketentuan lain (Sugono, dkk 2008:4).
a.

Bahasa yang digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang,
dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

b.

Pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan jika dianggap perlu, dapat
digunakan bahasa asing dan dituliskan di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang
lebih kecil.

2.

Analisis Kesalahan Berbahasa
Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kata yang artinya bernuansa dengan kesalahan, yaitu;

penyimpangan, pelanggaran, dan kekhilafan. Lalu kesalahan berbahasa seperti apa yang akan dikaji?
Jawabannya yaitu berkaitan dengan aturan atau kaidah kebahasaan yang dikenal dengan istilah tata
bahasa (Depdikbud dalam Setyawati, 2010:14-15). Jadi, simpulannya bahwa kesalahan berbahasa yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan bahasa secara lisan tertulis yang menyimpang dari
kaidah tata bahasa Indonesia.
Menurut Tarigan dalam Setyawati (2010:19-20), kesalahan berbahasa dalam bahasa Indonesia
berdasarkan tataran linguistik. Hal tersebut dapat diklasifikasikan menjadi: fonologi (bunyi), morfologi
(kata), sintaksis (frasa, klausa, kalimat), semantik (makna), wacana (paragraf), yang semuanya terangkum
dalam ejaan.
Ejaan itu bukan hanya soal perlambangan fonem dengan huruf saja, tetapi juga mengatur cara
penulisan kata dan penulisan kalimat beserta dengan tanda-tanda bacanya (Chaer, 2006:36). Sejalan
dengan pendapat Chaer, Setyawati (2010:155) juga mengatakan bahwa ejaan tidak hanya berkaitan
dengan cara mengeja suatu kata, tetapi yang lebih utama berkaitan dengan cara mengatur penulisan huruf
menjadi satuan yang lebih besar, misalnya penggunaan tanda baca pada satuan-satuan huruf, kata,
kelompok kata, atau kalimat. Masalah ejaan pada hakikatnya merupakan kaidah bahasa tulis. Dengan kata
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lain, ejaan adalah seperangkat aturan tentang keseluruhan sistem penulisan bahasa dengan menggunakan
huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya.
PUEBI merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan
keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan
dan kejelasan makna. PUEBI sangat berperan sebagai pemersatu bangsa sebab ejaan yang telah
ditetapkan ini merupakan bahasa tulis yang telah resmi digunakan di Indonesia. Selain itu, PUEBI juga
dapat digunakan sebagai pedoman dalam beraktivitas berbahasa terutama dalam berbahasa resmi, baik,
dan benar, serta dapat dijadikan sebagai pengendali perkembangan bahasa Indonesia terhadap pengaruh
bahasa asing dan IPTEK. Sementara itu, tujuan penggunaan PUEBI adalah agar penggunaan dan
penulisan bahasa sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara
pengucapan atau penulisan kalimat dan makna asli dari kalimat tersebut.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Strauss dan Corbin (2003: 12). Metode
kualitatif dapat digolongkan ke dalam metode deskriptif, yang bersifat menuturkan, memaparkan,
memberi analisis, dan menafsirkan. Dalam penelitian ini fenomena yang dipaparkan adalah bahasa media
luar ruang di Pacitan.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah simak, rekam, dan catat
(Sudaryanto, 1993:133). Simak, yaitu menyimak media luar ruang di Pacitan. Kemudian Rekam yaitu
mendokumentasikan media luar ruang di Pacitan. Selanjutnya catat, ialah tahap selanjutnya dengan
mencatat bahasa media luar ruang di Pacitan yang telah didokumentasikan sebelumnya.
Teknik analisis data menggunakan analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa
adalah suatu prosedur kerja. Sebagai suatu prosedur kerja atau metode, analisis kesalahan berbahasa
memiliki langkah-langkah kerja tertentu. Langkah-langkah kerja tertentu tersebut selanjutnya dipandang
sebagai metodologi analisis kesalahan berbahasa.
Ellis dan Tarigan dalam Indihadi (2009: 26) mengajukan langkah-langkah analisis kesalahan
berbahasa sebagai berikut: (1) mengumpulkan sampel kesalahan (korpus); (2) mengidentifikasi kesalahan
atau kekhilafan; (3) menjelaskan kesalahan atau kekhilafan; (4) mengklasifikasi kesalahan atau
kekhilafan; dan (5) mengevaluasi kesalahan atau kekhilafan.
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PEMBAHASAN
1. Diksi

Gambar 1
Penggunaan Kata “Payment Point”

Gambar 2
Penggunaan Kata “Say No To…”

Gambar 4
Penggunaan Kata “Shaf”
Gambar 3
Penggunaan Kata “Fotocopy”

Gambar 5
Penggunaan Kata “Stop”

Dalam Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2019 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 telah diatur penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa
asing. Pada ruang publik bahasa yang digunakan adalah bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Jika
memang diperlukan menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, maka dituliskan di bagian bawah
bahasa Indonesia dengan huruf latin yang lebih kecil.
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Realitanya pada ruang publik Pacitan, bahasa media luar ruang masih banyak menggunakan
kosakata-kosakata asing, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Seperti contoh pada gambar 1 sampai
dengan . Penggunaan kosakata asing “Payment point”, “Say No to…”, “Fotocopy”, “Shaf”.Dikhawatirkan
terjadi interferensi bahasa asing pada bahasa Indonesia.
Selain itu dampak yang ditimbulkan dari bahasa media luar ruang yang tidak sesuai kaidah bahasa,
secara perlahan akan mempengaruhi pengetahuan kosakata bahasa Indonsia, salah satunya pengetahuan
mengenai kata baku dan tidak baku. Seperti contoh pada gambar 5, kata “Stop”, yang baku adalah
“Setop”.
2. Ejaan

Gambar 6
Penggunaan Tanda Baca “(-)”

Gambar 7
Penggunaan Tanda Baca “(.)”

Gambar 8
Penggunaan Tanda Baca “(.)”

Gambar 9
Penggunaan Tanda Baca “(. -)”

Gambar 10
Penulisan Kata “Di tutup”
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Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, telah diatur kaidah-kaidah tentang pemakaian
huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Aturan tersebut hendaknya dipatuhi, terlebih dalam
bahasa tulis, agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan.
Tanda baca juga digunakan dalam bahasa media luar ruang. Dalam hal ini kesalahan berbahasa
pada media luar ruang di Pacitan yang berupa tanda baca dapat dilihat pada gambar 6 yaitu tanda “ (-),
gambar 7&8 tanda “(.)” dan gambar 9 tanda “(.-)”.
Selain tanda baca, penulisan kata depan telah diatur dalam PUEBI. Jika kata depan bertemu dengan
kosakata yang menunjukkan makna tempat, maka penulisan dipisah. Sedangkan jika kata depan bertemu
kosakata yang maknanya selain tempat, maka penulisannya dirangkai. Dalam media luar ruang Pacitan
ditemukan kesalahan berbahasa dalam penulisan kata depan. Contoh dalam gambar 10, kata depan “di”
bertemu dengan kata “ tutup”, maka penulisannya dirangkai menjadi “ditutup, bukan dipisah seperti pada
gambar tersebut “ di tutup”.
3. Kalimat

Gambar 12
“Parkir Tengah Kota di Area Tengah Masjid”
Gambar 11
“Akhir Zona Selamat Sekolah”

Gambar 14
“Dirgahayu Kemerdekaan….”
Gambar 13
“Kurangi Kecepatan Zona Selamat Sekolah”
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Gambar 15
“Jalan Keluar Aloon-aloon”
Tersampaikan atau tidaknya sebuah informasi, salah satunya dipengaruhi oleh kalimat yang
digunakan. Kalimat yang digunakan adalah kalimat efektif. Singkat, padat, jelas dan tidak menimbulkan
makna ambigu. Kalimat efektif tidak berarti bahwa wujud kalimatnya harus pendek-pendek, tetapi yang
dipentingkan adalah kesamaan informasi. Bisa jadi kalimatnya pendek, tetapi membingungkan orang dan
bisa jadi kalimatnya panjang, tetapi informasinya mudah dipahami. Kalimat efektif harus bercirikan
kelugasan, ketepatan, dan kejelasan disamping ciri yang lain, seperti kehematan dan kesejajaran.
Dalam media luar ruang di Pacitan, ditemukan penggunaan kalimat yang kurang tepat pemilihan
diksi dan susunan kalimatnya. Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir karena kalimat
yang multitafsir pasti menimbulkan ketaksaan atau keambiguan (ambiguity), yaitu maknanya lebih dari
satu, sehingga informasi yang disampaikan menjadi kabur, atau bahkan meragukan. Seperti contoh pada
gambar 11 sampai dengan 15.

Gambar 13“Kurangi Kecepatan Zona Selamat Sekolah”, susunan

kalimatnya yang tepat adalah “Zona Sekolah, Kurangi Kecepatan”. Kemudian gambar 15 “Jalan Keluar
Aloon-aloon”, pemilihan diksi “Aloon-aloon”, menimbulkan dua makna, yaitu antara “alun-alun” atau
“alon-alon”, dst.
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STRATEGI MULTILITERASI DALAM MEMBENTUK BUDI PEKERTI
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Abstrak
Penelitian ini membahas implementasi literasi di sekolah. Dalam konteks ini menganalisis
bagaimana penerapan literasi dan strategi multiliterasi sebagai wujud pengembangannya dalam
membentuk budi pekerti siswa di sekolah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti
melakukan observasi dan pengamatan langsung untuk memperoleh data di lapangan. Selain itu
wawancara juga dilakukan terhadap sivitas sekolah guna melengkapi data yang diperlukan terkait
implementasi literasi dan pengembangannya dalam penerapan konsep multiliterasi di sekolah.
Literasi dan pembentukan budi pekerti siswa di sekolah tentu memiliki keterkaitan. Penerapan
gerakan atau kegiatan literasi di sekolah membutuhkan konsistensi dan tanggungjawab dari berbagai
pihak. Kesadaran terhadap pentingnya literasi perlu ditekankan terhadap siswa di sekolah. Konsep
multiliterasi berpotensi menjadi strategi yang efektif dalam menumbuhkan dan membangun budi
pekerti siswa di sekolah. Berbagai aktivitas baik akademik dan nonkademik yang diterapkan dan
dilaksanakan secara konsisten di sekolah mampu menjadi sarana untuk aktivitas multiliterasi.
Kekuatan budi pekerti yang santun, jujur, religius, disiplin, peduli, dan bertanggungjawab
merupakan modal sangat penting sebagai pondasi bagi siswa dalam menopang berbagai tuntutan
kompetensi yang masa depan seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir logis dan
kritis, kemampuan membaca dan menciptakan berbagai peluang.
Kata Kunci: Literasi, Multiliterasi, Strategi
PENDAHULUAN
Penerapan Gerakan Literasi Sekolah hakikatnya menjadi salah satu sarana bagi sekolah untuk
membentuk budi pekerti siswanya. Permendikbud nomor 23 tahun 2015 menjadi payung yang jelas
sebagai dasar pelaksanaan pembentukan budi pekerti di sekolah melalui aktivitas literasi. Gerakan
literasi juga sebagai gerakan nasional dalam membangun minat baca di Indonesia yang masih dalam
kategori rendah. Melalui kegiatan literasi yang diutamakan dalam aktivitas membaca dan menulis
diharapkan siswa mampu membangun konsep budi pekerti sekaligus pengetahuan dan pengalaman.
Berbagai upaya terkait dengan pembentukan budi pekerti siswa di sekolah penting untuk
ditingkatkan. Upaya pembentukan budi pekerti perlu dilakukan dengan berbagai strategi. Strategi
untuk membentuk budi pekerti siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar di
kelas. Strategi untuk membentuk budi pekerti siswa dapat dilakukan dengan menerapkan konsep atau
strategi literasi yang tepat di sekolah.
Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus melakukan perbaikan dan inovasi untuk
meningkatkan budi pekerti siswanya. Seiring perkembangan zaman, budaya dan teknologi upaya
pembentukan budi pekerti dan karakter siswa di sekolah sarat tantangan. Sebagai cerminan
keberhasilan pendidikan, aspek budi pekerti siswa perlu memperoleh perhatian serius dari berbagai
pemangku kebijakan dan utamanya seluruh civitas sekolah.
Kegiatan literasi di sekolah melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS) pada hakikatnya telah
diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian dalam implementasinya masih banyak
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sekali kelemahan. Pandangan bahwa gerakan literasi sekolah hanya sebatas pelengkap dalam kegiatan
belajar mengajar. Dengan demikian selama ini kegiatan atau aktivitas GLS masih banyak didominasi
dengan kegiatan yang bersifat seremonial dan justru mengabaikan esensi dan tujuan utama dari
aktivitas literasi sendiri. Selama ini sering dijumpai bahwa kegiatan literasi sekolah seakan penuh
ingar-bingar di awal dan justru kurang mencapai esensi kegiatan dalam proses dan akhir
implementasinya.
Gerakan literasi sekolah diterapkan seiring dengan terbitnya permendikbud No 23 tahun 2015
tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu sekolah yang telah menerapkan gerakan literasi sekolah
adalah SMK N 1 Donorojo Pacitan. Di SMK N 1 Donorojo kegiatan literasi terlihat dari pembiasaan
untuk membaca selama 15 menit sebelum kegiatan belajar dan mengajar dimulai. Tentu dengan
terlaksananya kegiatan membaca selama 15 menit sebelum KBM belum dapat diambil simpulan
bahwa kegiatan atau gerakan literasi sekolah sudah berhasil dilaksanakan. Masih terdapat kelemahan
dan esensi dari pelaksanaan gerakan literasi sekolah yang belum tercapai. Apalagi dengan standar
tujuan dari kegiatan literasi yang diharapkan tercermin dari budi pekerti, kesadaran berliterasi,
kemampuan kognitif maupun psikomotorik siswa.
Lingkungan belajar SMK N 1 Donorojo terkenal dengan kondisi lingkungan yang sarat kultur
religius. Tentu hal ini merupakan modal penting bagi sekolah untuk membentuk budi pekerti yang
baik bagi siswa. Sekolah mengintegrasikan pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia ke dalam
setiap aktivitas siswa di sekolah. Melalui aktivitas multiliterasi, sekolah berusaha membangun
kepekaan siswa terhadap segala sesuatu yang ada disekitarnya. Hal ini didukung dengan komitmen
penuh dari seluruh sivitas yang ada di SMK N 1 Donorojo.
Konsep Multiliterasi sendiri pada dasarnya telah diupayakan untuk diterapkan. meskipun masih
pada tahap pengenalan dan pembiasaan. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan
peran multiliterasi dalam membentuk budi pekerti siswa. Keterampilan, pengetahuan dan wawasan
tentang berbagai hal yang penting dipahami dan dikuasai siswa.
Gerakan literasi yang berkembang dengan konsep multiliterasi tentu merupakan alternatif
pengembangan

kegiatan

literasi

sendiri.

Multiliterasi

berpotensi

menjadi

strategi

untuk

memaksimalkan berbagi potensi yang ada di sekolah sebagai sarana membentuk budi pekerti bahkan
konsep ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi siswa. Multiliterasi menuntut untuk berpikir kritis
memahami fenomena yang ada di sekitar baik melalui sarana tekstual maupun kontekstual.
Kemampuan itulah yang dapat membangun pengetahuan dan pengalaman kognitif serta membentuk
budi pekerti siswa.Poin utamanya, bahwa implementasi literasi perlu diperkuat melalui strategi dan
konsep multiliterasi.
KAJIAN LITERATUR
Literasi banyak dipahami sebagai aktivitas seseorang terkait membaca dan menulis. Namun
demikian perspektif literasi bukan hanya terkait kompetensi atau kemampuan baca tulis saja. Literatus
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(bahasa latin) yang berarti orang yang belajar pada hakikatnya mencakup aktivitas seseorang dalam
membangun kemampuan membaca, menulis, berbicara (berkomunikasi), kemampuan berpikir kritis
untuk mencari pemecahan masalah. Sejalan dengan hal ini, Musthafa (dalam Damayantie, 2014:7)
menjelaskan bahwa kemampuan literasi adalah kemampuan membaca, menulis dan berpikir kritis.
Aktivitas literasi adalah berbagai aktivitas eksplorasi, mempelajari, dan menemukan, membangun
ilmu pengetahuan dan pengalaman baru.Aktivitas literasi merupakan aktivitas kompleks yang sarat
kemampuan nalar kritis guna membangun makna dari berbaga fenomena.
Kemampuan seseorang dalam berliterasi harus menjadi

kemampuan individu untuk

menggunakan potensi serta skill yang dimilikinya, jadi bukan hanya kemampuan baca tulis saja.
literasi merupakan keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis yang tidak hanya terikat pada
konteks sumber dan cara pemerolehan keterampilan tersebut. Hal ini disebabkan pemahaman literasi
seseorang terpengaruh oleh kondisi akademis, lingkungan, unsur-unsur budaya, dan pengalaman
orang tersebut.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan kemampuan seseorang untuk
mengelola dan memahami informasi ketika membaca maupun menulis. Namun demikian, literasi
tidak hanya terbatas pada kemampuan baca dan tulis saja sebab literasi berkaitan erat dengan
keterampilan berbahasa yang membutuhkan kemampuan kognitif, pengetahuan tenatang jenis sumber
bacaan yang dibaca beserta budaya, konteks dan keadaan yang melingkupinya.
Konsep multiliterasi muncul seiring dengan perkembangan kondisi diberbagai lini kehidupan
untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis. Berbagai tantangan yang muncul
memaksa manusia untuk mampu menganalisis kondisi dan menciptakan dan memanfaatkan peluang.
Kemampuan multilierasi, memberikan ruang bagi manusia untuk memperoleh makna dari berbagai
keadaan sehingga mereka dapat melakukan hal terbaik dengan analisa-analisa kritis.
Abidin (2015: 3) menjelaskan multiliterasi sebagai kepiawaian menggunakan beragam cara
untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks
konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia lainnya. Artinya terampil literasi
sejatinya bukan hanya fokus pada kemampuan baca tulis. Kemampuan baca tulis adalah modal
sedangkan literasi adalah lebih luas cakupannya.
Perspektif kurikulum 13 menyebutkan 4 jenis keterampilan multiliterasi yang perlu menjadi
focus dalam implementasinya yaitu membaca, menulis, berbahasa lisan dan Penguasaan IT.
Kompetensi tersebut kemudian dijabarkan dalam kompetensi yang lebih kompleks sebagai berikut: 1)
kreativitas dan inovasi, 2) berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan, 3)
metakognisi, 4) komunikasi, 5) kolaborasi, 6) literasi informasi, 7) literasi teknologi informasi dan
komunikasi, 8) sikap berkewarganegaraan, (9) berkehidupan dan berkarier, dan (10) responsibilitas
personal dan sosial, termasuk kesadaran atas kompetensi dan budaya.
Selain itu, Ivanic (dalam Abidin, 2014:186) mengemukakan “Pembelajaran multiliterasi
merupakan pebelajaran yang bersifat menantang agar siswa mampu mengkaji dan menerapkan literasi
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praktis, hal ini memiliki peranan sebagai penghubung untuk mempelajari berbagai konsep lintas
kurikulum”. Siswa berperan untuk mencari dan menemukan sendiri inti dari pembelajaran itu sendiri.
Ogle, et al, (dalam Abidin, 2015:108) mengemukakan beberapa karakteristik model multiliterasi,
diantaranya yaitu: 1) Pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari
dengan apa yang telah siswa ketahui. 2) Pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi
yang dipelajari dengan kehidupan nyata dan isu-isu kontemporer. 3) Pembelajaran multiliterasi
senantiasa menggunakan kerja kolaboratif dalam mengkontruksi makna dan sudut pandang atas
materi yang sedang dipelajari. 4) Pembelajaran multiliterasi melibatkan berbagai ragam belajar
sebagai sarana mengkonstruksi pemahaman baru.
Dari paparan tentang literasi di atas, dapat ditegaskan bahwa multiletrasi adalah bagian dari
strategi yang mendukung siswa untuk menggunakan kemampuan kognitif maupun metakognitif,
kemampuan mengonstruksi, memahami, berpikir analisis kritis dan menerapkannya dalam berbagai
unsur kehidupan termasuk di dalamnya penanaman, pembentukan sikap budi pekerti yang luhur.
Pelaksanaan pembentukan atau pembiasaan budi pekerti didasarkan pada nilai-nilai dasar kebangsaan
dan kemanusiaan yang meliputi pembiasaan untuk menumbuhkan: a) internalisasi sikap moral dan
spiritual, yaitu mampu menghayati hubungan spiritual dengan Sang Pencipta yang diwujudkan
dengan sikap moral untuk menghormati sesama mahluk hidup dan alam sekitar; b) keteguhan menjaga
semangat kebangsaan dan kebhinnekaan untuk merekatkan persatuan bangsa, yaitu mampu terbuka
terhadap perbedaan bahasa, suku bangsa, agama, dan golongan, dipersatukan oleh keterhubungan
untuk mewujudkan tindakan bersama sebagai satu bangsa, satu tanah air dan berbahasa bersama
bahasa Indonesia; c) interaksi sosial positif antara peserta didik dengan figur orang dewasa di
lingkungan sekolah dan rumah, yaitu mampu dan mau menghormati guru, kepala sekolah, tenaga
kependidikan, warga masyarakat di lingkungan sekolah, dan orangtua; d) interaksi sosial positif antar
peserta didik, yaitu kepedulian terhadap kondisi fisik dan psikologis antar teman sebaya, adik kelas,
dan kakak kelas; e) memelihara lingkungan sekolah, yaitu melakukan gotong-royong untuk menjaga
keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sekolah; f) penghargaan terhadap
keunikan potensi peserta didik untuk dikembangkan, yaitu mendorong peserta didik gemar membaca
dan mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi bakatnya untuk memperluas cakrawala
kehidupan di dalam mengembangkan dirinya sendiri; dan g) penguatan peran orangtua dan unsur
masyarakat yang terkait, yaitu melibatkan peran aktif orangtua dan unsur masyarakat untuk ikut
bertanggung jawab mengawal kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah.
Literasi dan pembentukan budi pekerti siswa di sekolah tentu memiliki keterkaitan. Rahayu
(2016: 183)menyatakan bahwa literasi terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi,
menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan,
dan

mengomunikasikan

informasi

untuk

mengatasi

berbagai

persoalan.

Hal

itu

akan

menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah
agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian tentu konsep pembentukan dan
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pembiasaan budi pekerti di sekolah perlu terintegrasi dengan konsep lain seperti kegiatan atau
aktivitas-aktivitas literasi.
METODE
Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 1 Donorojo Pacitan. Alasan penelitian ini dilakukan di
sekolah tersebut karena peneliti dengan studi awal menemukan kekhasan yang dilakukan sekolah
dalam membentuk budi pekerti dan karakter siswa melalui berbagai aktivitas baik akademik maupun
nonakademik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif baik data
maupun hasil penelitian yang diperoleh adalah Mahsun (2007:127) menyatakan penelitian kualitatif
deskriptif membuat deskripsi secara nyata dan faktual tentang fakta yang diteliti.
Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,
dan persepsi seseorang atau kelompok dengan data yang berupa kata-kata, frasa-frasa, kalimat-kalimat
bukan berupa angka atau statistik.Sesuai dengan sifat penelitian, maka data akan diperoleh dari hasil
pengamatan atau observasi mendalam terkait dengan objek penelitian. Selain itu wawancara
mendalam dari pihak-pihak terkait tentu menjadi salah satu sumber data yang akan memperkuat
temuan-temuan data di lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan
cara menghimpun fakta-fakta dan mendeskripsikannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
SMK N 1 Donorojo Pacitan merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang terletak di
sebelah barat kabupaten Pacitan berbatasan dengan kabupaten dan provinsi antara Pacitan Jawa Timur
dengan Wonogiri Jawa Tengah. Sekolah berada pada satu lingkungan dengan pondok pesantren
Nurrohman yang di asuh mendiang Kyai Haji Umar Sahid. Beliau adalah salah satu dasar berdirinya
SMK N 1 Donorojo dan salah satu faktor orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sana karena
berada di lingkungan pesantren. Bermodal lingkungan yang dekat dengan kultur religius SMK N 1
Donorojo menjadi sekolah yang potensial untuk mengembangkan aktivitas belajar mengajar termasuk
aktivitas berliterasi.
SMK N 1 Donorojo Kabupaten Pacitan sebagai salah satu sekolah yang menerapkan gerakan
literasi sekolah. Berdasarkan hasil observasi terkait aktivitas literasi peneliti menemukan bahwa SMK
N 1 Donorojo telah menerapkan aktivitas literasi di sekolah. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas
membaca dan menulis serta beberapa kegiatan lain yang dimanfaatkan sebagai sarana aktivitas
multiliterasi. 1) Kegiatan membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Siswa SMK N 1
donorojo wajib beraktivitas membaca buku nonpelajaran selama 15 menit sebelum mengikuti
kegiatan belajar dan mengajar. Aktivitas ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca dalam diri
siswa. 2) Kegiatan membaca buku di perpustakaan. Upaya literasi baca dilakukan dengan
menekankan siswa untuk membaca buku di perpustakaan saat jam istirahat maupun saat tidak ada
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aktivitas belajar di kelas. 3) Aktivitas Reading Group. Reading Group merupakan aktivitas literasi
utamanya diskusi terkait dengan berbagai hasil aktivitas membaca yang dilakukan oleh kelompokkelompok baca siswa. Konsepnya dengan membaca bersama dan saling bertukar pengalaman dan
informasi terkait dengan hasil aktivitas membaca. 4) Pojok Baca Sekolah. Kegitan membaca di ruangruang terbuka di sekitar lingkungan sekolah. Aktivitas membaca tidak hanya dilakukan di ruangruang kelas atau di perpustakaan saja namun juga dilakukan diberbagai ruang di sekitar sekolah atau
tempat-tempat berkumpul siswa saat istirahat. 5) Kreatif Majalah Dinding (Mading). Kegiatan
menyusun majalah dinding merupakan upaya untuk memfasilitasi siswa dalam literasi baca tulis.
Melalui majalah dinding segenap informasi dan pengalaman hasil membaca dan menulis siswa dapat
disampaikan kepada orang lain melalui proses kreatif.
Berbagai kegiatan literasi tersebut semuanya dilaksanakan dan bahkan beberapa terintegrasi
dengan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya diakukan di dalam kelas. Pada kesempatan
tertentu pembelajaran dilakukan di perpustakaan maupun di laboratorium yang tersedia. Dengan
aktivitas belajar di luar kelas tersebut konsep literasi yang sesungguhnya dapat menjadi sarana bagi
siswa untuk memahami, mengonstruksi dan menginternalisasi berbagai ilmu dan pengalamannya.
Selain kegiatan di atas SMK N 1 Donorojo juga menerapkan berbagai aktivitas yang mengasah
kemampuan multiliterasi siswa. Beberapa aktivitas tersebut adalah kegiatan ekstrakurikuler seperti
kegiatan Pramuka, Rohani Islami, Seni Hadrah, Kewirausahaan, Karawitan dan lain-lain. Aktivitas
lain sebagai sarana multiliterasi yaitu penerapan rutinitas apel pagi dan menyanyikan lagu Indonesia
Raya, membaca ayat suci Al Quran dan membaca literasi sebelum pelajaran dimulai dan apel sore
setelah pelajaran selesai, aktivitas membersihkan lingkungan dan merawat tanaman di taman
lingkungan sekolah, sholat berjamaah dan berbagai aktivitas lainnya.
Wawancara terkait dengan bagaimana implementasi literasi disekolah dan konsep multiliterasi
yang diterapkan dilakukan terhadap berbagai sivitas akademik di SMK N 1 Donorojo. Wawancara
tersebut dilakukan terhadap kepala sekolah, guru, pustakawan dan siswa. Hasil wawancara
menunjukkan bahwa gerakan dan kegiatan literasi di SMK N 1 Pacitan telah dilaksanakan sejak tahun
2017. Hal ini menindaklanjuti Permendikbud nomor 23 tahun 2015 terkait pelaksanaan pembentukan
budi pekerti di sekolah melalui aktivitas literasi. Implementasi menghadapi banyak kemdala di awal
pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan minimnya kesiapan sarana dan SDM yang vital dalam upaya
implementasi gerakan literasi.
Selama ini konsep dan pemahaman literasi hanya berfokus pada aktivitas baca dan tulis yang
terintegrasi dengan aktivitas belajar dan mata pelajaran. Sehingga di awal gaung pelaksanaan dengan
ketercapaian tujuan program kurang maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi dengan
minimnya sarana dan kesadaran siswa dalam melaksanakan aktivitas litersasi yang masih sangat
rendah. Maka sekolah akhirnya tidak terlalu memaksakan dan mentarget pelaksanaan kegiatan literasi
di sekolah sebagai pengenalan dan pembiasaan.
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Sekolah untuk itu melaksanakan kegiatan atau aktivitas literasi secara konsisten dengan
melibatkan seluruh sivitas akademik. Konsep berliterasi dilakukan dengan melakukan kegiatan
membaca bacaan nonpelajaran dan membaca kitab suci Al Quran sebelum kegiatan belajar. Selain itu
siswa juga ditekankan untuk tekun membaca buku-buku di perpustakaan, di pojok baca di lingkungan
sekolah. Menulis mading dan melakukan aktivitas reading group untuk menambah aktivitas literasi
mereka.
Pengembangan aktivitas literasi kemudian diarahkan dengan melakukan berbagai aktivitas
akademik maupun nonakademik yang bermuara pada strategi multiliterasi. Sekolah berinisiatif
memaksimalkan peran pembelajaran, kegiatan ekstra dan berbagai aktivitas kearifan lokal sekolah dan
lingkungan sosial sebagai sarana mengenalkan kemampuan multiliterasi. Pihak sekolah menyadari
bahwa meskipun gerakan literasi yang diterapkan belum berjalan maksimal, namun harus ada upaya
lebih yang dilakukan. Hal ini berdasar pada semakin kompleksnya tantangan yang harus dihadapi
oleh siswa ke depan. Melalui aktivitas dan kemampuan multiliterasi diharapkan siswa mampu
menumbuhkan budi pekerti dengan memaknai setiap aktivitas yang dilakukan setiap hari di sekolah.
Wawancara dengan guru menunjukan bahwa kegiatan literasi yang laksanakan dengan
membaca bahan bacaan nonpelajaran dan membaca kitab suci Al Quran membutuhkan waktu dan
adaptasi di awal penerapannya. Sebab siswa secara umum memang masih jarang melakukan aktivitas
membaca utamanya secara intensif dan kritis. Selain berbagai kegiatan dan aktivitas pengemabangan
sengaja ditambahkan untuk melengkapi dan membangun budi pekerti dan kemampuan kognitif siswa.
Pendampingan dan pengawasan dilakukan agar kegiatan literasi dan kemampuan multiliterasi
membaca sebelum aktivitas belajar dapat memberikan makna dan manfaat bagi siswa. Siswa perlu
mendapat arahan dan bimbingan agar mampu bereksplorasi dan memperoleh makna dari berbagai
materi bacaannya.
Wawancara dengan pustakawan menunjukkan adanya tambahan animo pengunjung
perpustakaan sejak gerakan literasi diterapkan. Sebelumnya perpustakaan sekolah cukup jarang
dikunjungi kecuali ketika guru mata pelajaran tertentu menggunakan perpustakaan sebagai sarana
belajar luar kelas. Pembiasaan dan penekanan sekolah kepada siswa untuk giat membaca dan aktivitas
literasi lainnya membuat perpustakaan kembali banyak pengunjung.
Wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa gerakan literasi memiliki dampak positif bagi
perkembangan kognitif (ilmu pengetahuan dan pengalaman). Minat baca yang sebelumnya dimiliki
kini semakin bertambah seiring dengan konsistennya aktivitas membaca yang mereka lakukan. Selain
itu berbagai aktivitas yang sekolah selenggarakan baik itu aktivitas akademik maupun nonakademik
dan dengan bimbingan dari guru semakin menambah wawasan bagi siswa. Berbagai aktivitas tersebut
mampu menambah daya nalar, kemampuan berpikir kritis dalam memaknai berbagai hal sehingga
siswa dapat menyikapi dan melakukan tindakan sesuai dengan situasi dan kondisi.
Pembahasan
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Hasil perolehan data melalui observasi dan wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya
selanjutnya dibahas pada bagian pembahasan. Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara
diketahui bahwa SMK N 1 Donorojo pada hakikatya telah mengimplementasikan gerakan literasi
melalui berbagai aktivitas dan bentuk (multiliterasi) yang dapat diamati. Aktivitas atau kegiatan
literasi tersebut yaitu: 1) membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Siswa SMK N 1
Donorojo wajib beraktivitas membaca buku nonpelajaran selama 15 menit sebelum mengikuti
kegiatan belajar dan mengajar. Aktivitas ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat dan mendorong
siswa untuk merasa membutuhkan aktivitas membaca dalam diri siswa. Lebih dari itu aktivitas
membaca ini sebelumnya juga diawali dengan kegiatan membaca kitab suci Al Quran bagi siswa
beragama Islam. Melalui wawancara dengan kepala sekolah dan guru diketahui bahwa melalui dua
aktivitas sebelum kegiatan belajar itu siswa diharapkan mampu memliki kesadaran rohani dan
kesiapan mental untuk selanjutnya mengikuti kegiatan belajar.
Pada masa awal penerapannya banyak siswa tidak mengetahui tujuan dari dua aktivitas
tersebut. Namun seiring diberikannya dukungan, pendampingan dan pelaksanaan yang konsisten dari
kegiatan membaca Al Quran dan membaca buku nonpelajaran tersebut lambat laun siswa mampu
menyadari, memaknai nilai kebaikan dan manfaatnya dalam diri pribadi mereka. Aktivitas membaca
Al Quran adalah bentuk persiapan diri mereka secara rohani dan mental dalam upaya mereka
menuntut ilmu. Kegiatan belajar akan berjalan kondusif jika secara mental dan psikologi siswa
tenang dan siap dalam proses belajar. Aktivitas membaca Al Quran sebagai sarana bermultiliterasi
membangun kemantapan mental psikologi spiritual sekaligus kesadaran bahwa sejatinya ilmu
pengetahuan berasal dari Sang Illahi Rabbi. Maka sudah sepatutnyalah dalam berbagai berbagai
aktivitas belajar siswa senantiasa memohon kepada Rabbnya akan ilmu pengetahuan yang akan
dipelajari. Aktivitas ini kemudian akan berdampak pada kelembutan sikap dan interalisasi budi pekerti
yang luhur dalam diri siswa.
2) Membaca buku di perpustakaan. Upaya literasi baca lainnya dilakukan dengan menekankan
siswa untuk membaca buku di perpustakaan saat jam istirahat maupun saat tidak ada aktivitas belajar
di kelas. Kegiatan membaca buku di perpustakaan adalah indikator bagaimana aktiitas siswa dalam
beriterasi baca. Berdasaran hasil wawancara dengan pustakawan menunjukkan bahwa pada masa awal
penerapan gerakan literasi antusias siswa untuk mengunjungi perpustakaan guna membaca dan
meminjam buku dapat disebut kurang. Siswa terkadang hanya mengunjungi perpustakaan karena saat
mengikuti mata pelajaran tertentu yang menggunakan ruangan perpustakaan sebagai tempat belajar.
Kini dengan pembiasaan membaca yang ditekankan membuat kebutuhan siswa akan bahan bacaan
semakin tinggi. Sehingga aktivitas baca mereka diperpustakaan meningkat. Perpustakaan sendiri
mencermati dan merespon hal tersebut dengan meningkatkan jumlah koleksi pada jenis-jenis buku
sastra dan lain-lainnya sebagai bahan bacaan. Tentu perspustakaan tidak hanya menjadi pusat studi
baca tulis saja. Di perpustakaan berbagai upaya literasi lainnya juga berusaha dilakukan. Perpustakaan
menjadi tempat bagi keompok baca atau reading group untuk beraktivitas dengan konsep multiliterasi.
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3) Reading Group merupakan aktivitas literasi utamanya diskusi terkait dengan berbagai hasil
aktivitas membaca yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baca siswa. Konsepnya dengan
membaca bersama dan saling bertukar pengalaman dan informasi terkait dengan hasil aktivitas
membaca.
Reading group dengan aktivitas baca secara berkelompok tidak hanya membaca saja namun
juga mengasah kemampuan komunikasi dengan menyampaikan berbagai informasi dan pengalaman
hasil bacaanya kepada anggota baca yang lain. Melalui konsep multiliterasi ini upaya literasi bicara
atau komunikasi dilakukan. Siswa harus menyampaiakan secara lisan hasil bacaannya dan pandanganpandangannya terkait hal yang disamaikan.. Dengan konsep seperti ini siswa berusaha untuk
bermultiliterasi. Mereka kemudian tidak hanya membaca buku saja demi membangun ilmu
pengetahuan dan pengalaman sendiri. Namun di sisi yang lain siswa dituntut untuk berpikir kritis
terkait informasi yang mereka peroleh melalui aktivitas membaca. Siswa berusaha memaknai dan
memahami berbagai fakta dari berbagai fenomena.
Kesadaran akan kondisi dan situasi menjadikan mereka berpikir dan berusaha menemukan halhal yang penting untuk dilakukan. Diskusi dan latihan berkomunikasi mengomuniksikan informasi
dan pandangan terhadap fenomena ini menjadi nilai lebih dalam aktivitas multiliterasi diperpustakaan,
Selain ha-hal tersebut perpustakaan juga memberikan sarana mading untuk dikelola dan menjadi
sarana bagi siswa untuk literasi tulis mereka. Lewat menulis mading ini siswa juga diajak untuk
melakukan aktivitas multiliterasi. Selain menulis tentu siswa juga akan belajar tentang pentingnya
mengomunikasikan berbagai informasi penting. Selain itu siswa belajar tentang manajemen
pengelolaan mading, belajar bekerja sama dengan orang lain atau tim, memeroleh pengalaman
jurnalistik. Upaya kesadaran dalam membangun dan memperoleh pengalaman-pengalaman itu
merupakan aktivitas multilitersi yang sangat berharga bagi kemampuan siswa dalam berpikir kritis
dan memahami berbagai fenomena di sekitar mereka. Dengan hal itu siswa akan mampu bersikap dan
mengambil keputusan berkaiatan dengan apa yang mereka dapatkan melalui aktivitas berpikir tingkat
tinggi dengan menghubungkaitkan berbagai hal.
4) Kegitan membaca di ruang-ruang terbuka di sekitar lingkungan sekolah. Aktivitas membaca
tidak hanya dilakukan di ruang-ruang kelas atau di perpustakaan saja namun juga dilakukan
diberbagai ruang di sekitar sekolah atau tempat-tempat berkumpul siswa saat istirahat. Tujuannya
selain sebagai upaya membangun minat baca siswa juga sebagai kampaye pentingnya membaca
dalam setaiap kesempatan yang ada (kapan saja dan di mna saja). Tentu dengan kultur buadaya
membaca yang kental menunjukkan adannya keadaran yang tinggi terkait pentingnya manfaat
membaca bagi siswa.
Selain aktivitas baca tulis sebgai bagian utama literasi siswa, pihak sekolah terus berupaya
melatih kemampuan bernalar, berpikir kritis dan kemampuan membaca kondisi berbagai fenomena
yang ada di sekitar, Tujuannya tidak lain untuk mengasah berbagai kompetensi dan keterampikan
siswa dalam berbagai aspek kehidupan. Merujuk pada hakikat literasi itu sendiri yang tidak hanya
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terkait dengan aktivitas baca tulis teks saja. Kini multiliterasi juga merupakan sarana bagi siswa untuk
membangun pengetahuan dan pengalamannya. Aktivitas multiliterasi inilah yang juga diupayakan
pihak SMK N 1 Donorojo utamanya untuk membangun budi pekerti siswa dan siswinya, Sekolah
menyadari bahwa tugas pendidikan tidak hanya tentang membentuk kognitif atau kecerdasan anak
saja. Namun yang juga tidak kalah penting pendidikan mampu memberikan dampak positif bagi budi
pekerti siswanya. Sekolah melalui aktivitas literasi dan kini multiliterasi berupaya membentuk budi
pekerti luhur dalam diri siswa. Di masa depan aspek budi pekerti yang luhur ini mampu menjadi
aspek penting dalam kesuksesan meraka selain aspek-aspek lainnya.
Multiliterasi dipandang sebagai seperangkat keterampilan atau kemampuan komunikasi yang
dikembangkan siswa (Palsa dan Heli, 2015). Konsep multiliterasi sebagai kepiawaian menggunakan
beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentukbentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia lainnya. Konsep multiliterasi
sebagai respon perkembangan kondisi diberbagai lini kehidupan untuk mengembangkan kemampuan
berpikir analitis dan kritis. Berbagai tantangan yang muncul memaksa manusia untuk mampu
menganalisis kondisi dan menciptakan dan memanfaatkan peluang. Kemampuan multilierasi,
memberikan ruang bagi manusia untuk memperoleh makna dari berbagai keadaan sehingga mereka
dapat melakukan hal terbaik dengan analisa-analisa kritis.
Artinya literasi tidak hanya tentang aktivitas baca tulis secara teks konvensional saja. Dengan
berpandangan seperti itu sekolah sadar bahwa multiliterasi adalah strategi jitu untuk mengasah potensi
siswa dan sekaligus membentuk budi pekerti mereka menjadi lebih baik. Arah tujuannya jelas mereka,
siswa dan siswi mampu menjadi manusia utuh, yaitu yang memiliki intelektualitas yang mumpuni
dengan berbagai kompetensi dan memiliki sikap perilaku serta budi pekerti yang luhur.
Berbagai aktivitas yang diselenggarakan sekolah menjadi sarana bagi siswa untuk
bermultiliterasi dan mengambil berbagai makna positif bagi mereka. Rutinitas kegiatan siswa di
sekolah menjadi penuh makna jika dipahami dan dibaca dengan mendalam. Hal ini yang diinginkan
oleh sekolah. Siswa mampu menangkap makna dan arti dari berbagai aktivitas yang mereka lakukan
di sekolah.
Rutinitas membersihkan lingkungan sekolah, merawat tanaman-tanaman di lingkungan sekitar
sekolah, menjadi aktivitas yang dicontohkan oleh kepala sekolah dan guru bertujuan menumbuhkan
rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Apel pagi dan sore, yang wajib dilakukan oleh
seluruh siswa tentu berupaya membangun kedisiplinan dan tanggungjawab. Rutinitas sholat
berjamaah, sebagai upaya membangun ketaatan kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban. Kreatif
yang dilakukan melalui literasi teknologi pemanfaatan barcode sebagai literasi digital dalam
mengenali ragam tanaman di sekolah, memberikan pengalaman berharga bagi siswa dalam
pemanfaatan teknologi digital. Berbagai kegiatan ekstra seperti kewirausahaan, Tilawati Quran,
Kepramukaan, dan lainnya sejatinya memiliki manfaat besar bagi siswa. Melalui berbagai aktivitas
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akademik di kelas dan berbagai aktivitas nonakademik siswa diharapkan mampu menangkap makna
dan menumbuhkan kesadaran terkait dengan berbagai manfaat yang apat diperoleh.
Pribadi dengan budi pekerti luhur dan kemampuan berpikir kritis serta bernalar logis melalui
aktivitas multiliterasi inilah yang sengaja ingin ditumbuhkan oleh sekolah. Sivitas SMK N 1 Donorojo
menyadari bahwa tantangan bagi siswa lulusan mereka di masa depan sangat kompetitif pada era
globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Kekuatan budi pekerti yang santun, jujur, religius,
disiplin, peduli, dan bertanggungjawab merupakan modal sangat penting sebagai pondasi bagi siswa
dalam menopang berbagai tuntutan kompetensi yang masa depan seperti kemampuan berkomunikasi,
kemampuan berpikir logis dan kritis, kemampuan membaca dan menciptakan berbagai peluang.
KESIMPULAN
Literasi dan pembentukan budi pekerti siswa di sekolah tentu memiliki keterkaitan. Penerapan
gerakan atau kegiatan literasi di sekolah membutuhkan konsistensi dan tanggungjawab dari berbagai
pihak. Kesadaran terhadap pentingnya literasi perlu ditekankan terhadap siswa di sekolah. Konsep
multiliterasi berpotensi menjadi strategi yang efektif dalam menumbuhkan dan membangun budi
pekerti siswa di sekolah. Berbagai aktivitas baik akademik dan nonkademik yang diterapkan dan
dilaksanakan secara konsisten di sekolah mampu menjadi sarana untuk aktivitas multiliterasi.
Kekuatan budi pekerti yang santun, jujur, religius, disiplin, peduli, dan bertanggungjawab merupakan
modal sangat penting sebagai pondasi bagi siswa dalam menopang berbagai tuntutan kompetensi yang
masa depan seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir logis dan kritis, kemampuan
membaca dan menciptakan berbagai peluang.
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Abstrak
Afrizal Malna seringkali dianggap menyimpang dari wawasan estetika puisi yang pernah ada
sebelumnya. Penyimpangan tersebut diwujudkan pada sudut pandangnya yang dominan pada dunia
benda di lingkungan budaya modern (urban). Ruang (kota) yang dipilihnya sendiri sebagai kancah
pergulatan, dan ia menjadikan dirinya sendiri sebagai bagian dari “benda” di ruang itu, dan seolaholah dapat berdialog secara mesra dengan televisi, kabel, pabrik, hotel, pecahan kaca. Permasalahan
yang dibahas dalam penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana makna simbol pada puisi-puisi gelap karya
Afrizal Malna?. (2) Bagaimana pesan yang terkandung dalam pada puisi-puisi gelap karya Afrizal
Malna?. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) Mendeskripsikan makna simbol pada puisipuisi gelap karya Afrizal Malna. (2) Mendeskripsikan pesan yang terkandung pada puisi-puisi gelap
karya Afrizal Malna. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat
deskriptif dengandata tiga puisi yang berjudul Enam Paragraf dari Ibu, Manajemen Kota dari Telur
Busuk, dan Kereta yang Berjalan di Atas Tempat Tidur. yang terdapat dalam kumpulan puisi Afrizal
Malna yang berjudul “Dalam Rahim Ibuku Tak Ada Anjing” yang diterbitkan oleh Bentang Budaya
pada tahun 2002. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah riset pustaka.
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik: (1) Reduksi data. (2)
Penyajian data, dan (3) Penarikan kesimpulan. Tiga puisi yang dikaji tersebut semakin meneguhkan
bahwa puisi-puisi Afrizal memang sudut pandangnya yang dominan pada dunia benda di lingkungan
budaya modern (urban). Penyair melukiskan dunia modern beserta objek-objeknya sedemikian rupa
sehingga menciptakan nuansa dan gaya puitik tersendiri. Karena ruang (kota) yang dipilihnya sendiri
sebagai kancah pergulatan, dan ia menjadikan dirinya sendiri sebagai bagian dari “benda” di ruang
itu, dan berdialog secara mesra dengan televisi, kabel, pabrik, hotel, pecahan kaca, maka ia tidak
mengalami kesunyian atau terluka. Inilah yang menjadikan dirinya unik
Kata Kunci : kapitalisme, semiotik, kritik modernitas
PENDAHULUAN
Puisi merupakan kejadian nyata yang berusaha disampaikan melalui diksi yang imajinatif
dengan menawarkan keindahan rangkaian kata. Rangkaian kata tersebut menjadi multitafsir karena
penyair telah memberikan makna tambahan pada setiap diksi yang digunakan. Oleh karena itulah
perlu adanya suatu kajian untuk dapat memahami makna dari simbolisasi disetiap diksi yang
digunakan oleh penyair agar dapat menangkap makna.
Bahasa sebagai medium karya sastra merupakan sistem semiotik. Pradopo (2012: 12)
mengatakan bahwa pada dasarnya bahasa dalam karya sastra sudah menjadi sebuah tanda yang
memiliki makna tersendiri, yang telah ditentukan secara konvensi. Bahasa merupakan sistem
ketandaan yang telah dimaknai menurut konvensi masyarakat.
Riffaterre (dalam Pradopo,2012:3).Sepanjang zaman puisi selalu mengalami perubahan dan
perkembangan. Hal ini mengingat hakikatnya sebagai karya seni selalu terjadi ketegangan antara
konvensi dan inovasi. Puisi selalu berubah-ubah sesuai dengan evolusi selera dan perubahan konsep
estetiknya. Sehingga, sangatlah sulit untuk membatasi pengertian puisi karena adanya perbedaan
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pendapat dan konsep dari setiap orang. Puisi merupakan ekspresi dari pengalaman imajinatif dari
manusia, maka yang pertama kali diperoleh saat pembaca membaca puisi adalah pengalaman.
Sehingga, semakin banyak membaca serta menikmati puisi, maka semakin banyak pula pengalaman
yang diperoleh dan dinikmatinya (Tarigan, 1991:8).
Penyair sering menggunakan simbol benda untuk mewakilkan apa yang mereka ingin
sampaikan pada pembaca. Ada proses-proses tertentu yang dilalui untuk mengetahui makna simbol
benda yang digunakan penyair. Puisi-puisi Afrizal Malna sangat dominan menggunakan simbolisasi
benda yang sering kita jumpai dan yang sering kita gunakan. Hal inilah yang mendasari puisi-puisi
Afrizal Malna menarik untuk dikaji.
KAJIAN LITERATUR
1. Semiotika Riffatere
Semiotika merupakan disiplin yang meneliti semua bentuk komunikasi dengan
menggunakan tanda yang didasarkan pada sistem-sistem tanda (Siegers dalam Sangidu, 2004: 18).
Atas dasar pengertian tersebut, maka karya sastra jenis apapun dapat dipandang sebagai gejala
semiotik dan sebagai tanda (Sangidu, 2004: 18).
Karya sastra merupakan sistem semiotik tingkat kedua yang menggunakan bahasa sebagai
sistem semiotik tingkat pertama (Pradopo, 2012: 146). Menurut Riffatere, puisi menyatakan sesuatu
dengan tidak langsung, maka untuk mendapatkan makna karya sastra diperlukan konvensi-konvensi
dalam memproduksi kata. Konvensi tersebut antara lain: (1) Penggantian arti, terjadi bila tanda
bergeser ke makna lain dan bila satu kata “mengacu” pada kata lain, sebagaimana terjadinya metafora
dan metonimi (2) Penyimpangan arti, disebabkan oleh ambiguitas, kontadiksi, dan nonsense dan (3)
Penciptaan arti, konvensi kepuitisan yang berupa bentuk visual yang secara linguistik tidak
mempunyai arti, tetapi menimbulkan makna dalam karya sastra.
2. Pembacaan Heuristik dan Hermeneutik
Arti bahasa dapat dijelaskan apabila susunan kalimat dibalik seperti susunan bahasa secara
normativ, diberi tambahan kata sambung dan kata-kata dikembalikan ke dalam bentuk morfologinya
yang normativ. Kalimat karya sastra diberi sisipan arti kata atau sinonimnya dan diletakkan dalam
tanda kurung supaya artinya menjadi jelas (Pradopo, 2012: 136). Lebih lanjut Riffatere (1978: 5)
menjelaskan bahwa pembacaan heuristic dipengaruhi oleh kompetensi linguistik pembacaan yang
mencakup kemampuan pembaca dalam memberikan persepsi secara linguistik.
Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan ulang dari awal sampai akhir dengan penafsiran.
Sebagai pembaca menyimak teks, pembaca mengingat apa yang baru saja dibacanya, kemudian
memodifikasi pemahamannya berdasarkan apa yang telah ia serap (Riffatere, 1978: 5). Pembacaan
ulang ini membuat pembaca mengingat kejadian di dalam teks sastra yang dibacanya. Pembacaan
heuristik bisa digolongkan dalam tataran sintaksis, sedangkan hermenuitik digolongkan ke dalam
tataran semantik.
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3. Hipogram
Riffaterre menyatakan bahwa setiap karya sastra biasanya baru memiliki makna yang penuh
jika dikaitkan dengan karya sastra yang lain baik itu bersifat mendukung atau bertentangan.
Hubungan antara suatu karya sastra dengan karya yang lain disebut hipogram. Hipogram juga dapat
ditemukan dengan melihat keterkaitan suatu karya sastra dengan sejarahnya. Pada dasarnya, hipogram
adalah latar penciptaan suatu karya sastra yang dapat meliputi keadaan masyarakat, peristiwa dalam
sejarah, atau alam dan kehidupan yang dialami oleh penyair. Seperti halnya matriks, hipogram adalah
ruang kososng yang merupakan pusat makna suatu puisi yang harus ditemukan.
Riffaterre membagi hipogram dalam dua jenis yaitu hipogram potensial dan hipogran aktual.
Hipogram potensial adalah hipogram yang tampak dalam karya sastra, segala bentuk implikasi dari
makna kebahasaan yang telah dipahami dari suatu karya sastra. Hipogram ini dapat berupa
presuposisi, sistem deskripsi dan makna konotasi yang terdapat dalam suatu karya sastra. Bentuk
implikasi tersebut tidak terdapat dalam kamus namun sudah ada dalam pikiran kita sendiri. Hipogram
aktual merupakan keterkaitan teks dengan teks yang sudah ada sebelumnya (Riffaterre, 1978: 23).
4. Matriks
Matriks merupakan sumber seluruh makna yang ada dalam puisi. Biasanya matriks tidak hadir
dalam teks puisi. Menurut Pradopo(2012: 299) matriks adalah kata kunci untuk menafsirkan puisi
yang dikonkretisasikan Dalam memahami sebuah puisi, Riffaterre mengumpamakan sebuah donat.
Bagian donat terbagi menjadi dua yaitu daging donat dan bulatan kosong di tengah donat. Kedua
bagian tersebut merupakan komponen yang tak terpisahkan serta saling mendukung. Bagian ruang
kosong donat tersebut justru memegang peranan penting sebagai penopang donat. Maka sama halnya
dengan puisi, ruang kosong pada puisi, sesuatu yang tidak hadir dalam teks puisi tersebut pada
hakikatnya adalah penopang adanya puisi dan menjadi pusat makna yang penting untuk ditemukan.
Ruang kosong tersebut adalah matriks.
Matriks kemudian diaktualisasikan dalam bentuk model, sesuatu yang terlihat dalam teks puisi.
Model dapat pula dikatakan sebagai aktualisasi pertama dari matriks. Model merupakan kata atau
kalimat yang dapat mewakili bait dalam puisi. Bentuk penjabaran dari model dinyatakan dalam
varian-varian yang terdapat dalam tiap baris atau bait. Matriks dan model merupakan varian-varian
dari struktur yang sama. Dengan kata lain, puisi merupakan perkembangan dari matriks menjadi
model kemudian ditransformasikan menjadi varian-varian.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Strauss dan Corbin (2003: 12)
mengatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mengungkap, memahami sesuatu dibalik
fenomena, dan mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, bahkan belum
diketahui, dapat memberikan rincian yang komplekstentang fenomenayang sulit diungkapkan.Satoto
(1995: 15) menambahkan metode kualitatif dapar digolongkan ke dalam metode deskriptif, yang
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bersifat menuturkan, memaparkan, memberi analisis, dan menafsirkan .
Subjek penelitian ini adalah antologi puisi “Dalam Rahim Ibuku Tak Ada Anjing”. Objek
penelitian ini adalah semiotika Riffatere. Data penelitian ini adalah tiga puisi yang berjudul Enam
Paragraf dari Ibu, Manajemen Kota dari Telur Busuk, dan Kereta yang Berjalan di Atas Tempat
Tidur. Sumber data yang digunakan adalah kumpulan puisi Afrizal Malna yang berjudul “Dalam
Rahim Ibuku Tak Ada Anjing” yang diterbitkan oleh Bentang Budaya pada tahun 2002.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah riset pustaka. Teknik
pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik: (1) Reduksi data. (2) Penyajian data,
dan (3) Penarikan kesimpulan.
Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. Miles & Hubbermen (1995: 16-20)
menjelaskan bahwa analisis interaktif tersebut meliputi pengumpulan data dan klasifikasi data,
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Antologi puisi Afrizal Malna yang berjudul “Dalam Rahim Ibuku Tak Ada Anjing” adalah
wujud ungkapan-ungkapan kritikan terhadap keadaan kehidupan politik dan sosial. Banyak sekali
simbol yang digunakan dalam mendirikan bangunan puisinya. Gaya bahasa yang digunakan juga
beraneka ragam, irama bahasa cukup menarik dengan melibatkan beberapa majas dalam penyajian
pusinya.
Pada puisi“Enam Paragraf dari Ibu’, Paragraf 1: Sekolah Telah Terbakar (Halaman 1) ini
terdapat kata-kata yang menarik, yakni “bangsa yang menyimpan gergaji di lehernya”. Makna
“gergaji” pada kalimat tersebut bukan merupakan alat untuk memotong kayu, atau mengergaji bahan
bangunan lainnya, akan tetapi makna gergaji dalam kalimat tersebut adalah luapan emosi, keadaan
yang membuat masyarakat Indonesia merasa mati dalam kehidupan, merasa digergaji kehidupannya
oleh kaum kuat, kaum kaya, kaum yang memiliki kewenangan.
Puisi yang Berjudul “Manajemen Kota dari Telur Busuk” (Halaman 12).Puisi ini membahas
mengenai pembangunan kota yang berasal dari telur busuk. Di dalam puisi ini ada kalimat menarik,
yakni “Sebuah manajemen kota dari telor busuk, setiap hari meleleh dari mulutmu”. Makna dari telor
busuk adalah pejabat atau aparat pemerintahan yang membangun kota bukan untuk kesejahteraan
rakyat melainkan untuk kesejahteraannya sendiri. Pembangunan kota yang dilandasi dengan berbagai
macam unsur kebusukan, kebusukan yang baunya benar-benar tidak bermoral. Kerusuhan terjadi
dimana-dimana, rakyat terpanggang dengan segala macam bentuk kerusuhan, ketidakadilan,
kekuasaan, dan tipu muslihat yang menyiksa.
Ada beberapa dari sejumlah puisi Malna yang isinya mengenai perempuan, lebih tepatnya lagi
eksploitasi perempuan, diantaranya ada “Kereta yang Berjalan di Atas Tempat Tidur” Puisi tersebut
bercerita mengenai perilaku lelaki terhadap kaum wanita. Perilaku lelaki yang tidak memperlakukan
wanita seenak mereka, semena-mena dan tidak berperikemanusiaan. Dalam puisi yang berjudul
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“Kereta yang Berjalan di Atas Tempat Tidur” terdapat kalimat “hari ini tubuhnya berwarna biru,
besok merah jambu...”. Kalimat tersebut

menjelaskan ada bebeapa karakter lelaki yang suka

melakukan tindakan kekerasan kepada perempuan. Lelaki yang hanya menganggap wanita sebagai
tempat atau ajang pelampiasan nafsu mereka. Setelah dipakai, mereka dipukul atau dibuang begitu
saja. Makna keret, bebek, dan angsa merupakan lambang dari kaum pria, sedangkan makna tempat
tidur dan punggungku merupakan lambang dari kaum wanita.
KESIMPULAN
Puisi-puisi Afrizal Malna kerap dianggap menyimpang dari tradisi maupun wawasan estetika
puisi yang pernah ada sebelumnya. Kefasihan penyair dalam memainkan kata-kata dan idiom-idiom
yang digali dari khazanah dunia modern membedakannya dengan penyair lainnya. Ketika banyak
penyair masih gamang menghadapi kemelut budaya industri dan teknologi, Afrizal memilih untuk
bergelut di dalamnya dan menjadikannya sebagai kancah pergulatan estetik dan intelektualnya.
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ANALISIS PENERAPAN SEKOLAH DASAR INKLUSI
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Abstrak
Pendidikan inklusif merupakan suatu pendidikan yang memberikan peluang bagi para anak
berkebutuhan khusus agar dapat masuk di sekolah reguler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis penerapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Sragen yang meliputi
tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Penelitian ini
merupakan penelitian deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman
observasi, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan uji kredibilitas dan
triangulasi teknik dan sumber dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
Sekolah Dasar Inklusi di Sragen yakni SDN Pengkok 4 menunjukkan; 1) keterbatasan tenaga
pendidik yang dimiliki yaitu sekolah tidak memiliki guru pendamping khusus (GPK) untuk
membimbing dan melayani semua anak bekebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut, karena
sekolah ini baru sekolah rintisan pendidikan inklusi. Sekolah ini memiliki 18 siswa anak
berkebutuhan khusus (ABK) dan terdapat lebih dari dua siswa di setiap kelasnya, 2) kurikulum
yang digunakan kurikulum 2013, namun sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan siswa, 3) Fasilitas
dan sarana untuk melayani anak berkebutuhan khusus masih kategori kurang, seperti belum
adanya ruangan khusus, alat penunjang belum lengkap.
Keyword: Penerapan Pendidikan Inklusi
PENDAHULUAN
Pendidikan inklusif diartikan sebagai penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar biasa
dan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan yang dipersatukan.Pendidikan luar biasa
adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi siswa luar biasa atau berkelainan, baik berkelainan
dalam makna dikaruniai keunggulan (Gifted & Talented) maupun berkelainan karena adanya
hambatan fisik, sensorik, motorik, intelektual, emosi, dan atau sosial (Arum, 2005: 106). Pendidikan
inklusif merupakan suatu pendidikan yang memberikan peluang bagi para anak berkebutuhan
khusus agar dapat masuk dalam sekolah reguler. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70
Tahun 2009 pasal 2 tentang Pendidikan Inklusif bertujuan;
a.

b.

Memberikan kesempatan yang sama yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang
memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat
dan kemampuan,
Mewujudkan penyelenggara pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak
diskriminasi bagi semua peserta didiksebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
Penyelenggara

pendidikan

inklusif

adalah

sekolah

yang

telah

memenuhi beberapa

persyaratan yang telah ditentukan. Beberapa persyaratan yang dimaksud diantaranya mempunyai
siswa berkebutuhan khusus, mempunyai komitmen terhadap pendidikan inklusif, penuntasan wajib
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belajar maupun terhadap komite sekolah, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait,
dan mempunyai fasilitas serta sarana pembelajaran yang mudah diakses oleh semua anak.
Penyelenggara juga harus mengembangkan program pembelajaran individual (PPI) bagi anak-anak
berkebutuhan khusus, dan menyiapkan guru pendamping khusus yang didatangkan dari sekolah luar
biasa (SLB) ataupun guru di sekolah umum yang telah memperoleh pelatihan khusus (Suparno,
2007:71).
Kabupaten Sragen terhitung baru dalam menerapkan program inklusi, dibandingkan dengan
Kabupaten-Kabupaten lainnya. Terbukti masih sedikitnya jumlah sekolah dasar inklusi yang tersebar
di Kabupaten Sragen. Sebanyak 85 sekolah mulai jenjang Tk, SD, hingga SMP di Kabupaten Sragen
menjadi rintisan pendidikan inklusif. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sragen, Endang
Handayani, melalui Kabid Pendidikan Dasar, Kusmanto, menjelaskan sekolah-sekolah tersebut
menjadi rintisan pendidikan inklusif mulai tahun ini. Dia merinci sekolah yang menjadi rintisan
pendidikan inklusif yakni 58 SD serta delapan SMP sementara sisanya merupakan TK. Meski hanya
ada satu siswa berkebutuhan khusus, tetapi bisa menjadi rintisan sekolah inklusi.Berdasarkan latar
belakang tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran penerapan sekolah inklusi dengan judul “
Penerapan Sekolah Inklusi di Sragen”.
KAJIAN LITERATUR
Pendidikan

inklusi

adalah

penyelenggara

pendidik

yang menyatukan anak-anak

berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Hildegun
Olsen (Tarmansyah, 2007: 82), pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak
tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya, ini harus
mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Anak-anak jalanan dan pekerja anak berasal dari
populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik,
atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termajinalisasi.
Sementara

itu, menurut (Marthan 2007: 145) pendidikan

inklusi adalah

“sebuah

pelayanan

pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler
(SD,SMP, SMU dan AMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar
maupun berkesulitan belajar lainnya”.
Berdasarkan uraian diatas, bahwa pendidikan

inklusif berbeda dengan pendidikan pada

umumnya, karena dalam pendidikan inklusif berfokus pada interaksi anak dan lingkungan yang
merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi dan merespon atas keberagaman kebutuhan
anak. Di sekolah model inklusi, maka setia anak sesuai dengan kebutuhan khususnya masingmasing, semua diberi palayanan secara optimal tanpa kecuali.
Karakteristik pendidikan inklusif juga dikemukakan oleh Marthan (2007: 152) sebagai
berikut:
a. Hubungan
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Ramah dan hangat, contoh untuk anak tunarungu: guru selalu berada di dekatnya dengan
wajah terarah pada anak dan tersenyum.pedamping kelas (orang tua) memuji anak tuna rungu dan
membantu lainnya.
b. Kemampuan
Guru, peserta didik dnegan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua sebagai
pendamping.
c. Pengaturan tempat duduk
Pengaturan tempat duduk yang bervariasi, seperti berkelompok di lantai membentuk
lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain.
d. Materi belajar
Berbagai
matematika

bahan

yang

bervariasi

disampaikan

melalui

untuk

smeua

kegiatan

mata

yang

pelajaran,

contoh pembelajaran

lebih menarik,

menantang

dan

menyenangkan melalui bermain peran menggunakan poster dan wayangan untuk pelajaran
bahasa.
e. Sumber
Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak, contoh meminta anak membawa media
belajar yang mrah dan mudah didapat ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran
tertentu.
f.

Evaluasi
Penilaian, observasi, potofolio yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan
dan dinilai.
Jadi dari uraian di atas bahwasannya karakteristik pendidikan inlklusif harus terbuka dan

menerima keinginan kuat dalam mengembangkan bakat dan potensi dalam satu pendidikan formal.
Tarsidi (2005:5) mengemukakan dalam

penyelenggara

pendidikan inklusi harus

memperhatikan delapan faktor yang mendukung yaitu: a.) Sikap dan keyakinan yang positif,; b)
Tersedianya program untuk memenuhi kebutuhan spesifik siswa disable. Untuk siswa tunanetra,
program ini mencakup Braille, orientasi dan mobilitas, keterampilan kehidupan sehari-hari (ADL),
dan keterampilan sosial; c) Tersedia peralatan khusus dan teknologi asistif untuk mengakses
program kurikuler. Bagi siswa tunanetra, ini mencakup alat tulis dan buku Braille, peta timbul,
komputer bicara, dan sebagainya; d) Lingkungan fisik diadaptasi agar lebih aksesibel bagi siswa
disable; e) Dukungan sistem; f) Kolaborasi; g) Metode pengajaran; dan h) dukungan masyarakat.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2015:65)
menyatakan penelitian kualitatif berpendirian bahwa tidak hanya satu kebenaran yang mutlak.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa
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Moleong dalam Sugiyono ( 2015: 70).Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman
observasi, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan uji kredibilitas dan
triangulasi teknik dan sumber dan verifikasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Sragen terhitung baru dalam menerapkan program inklusi, dibandingkan dengan
Kabupaten-Kabupaten lainnya. Terbukti masih sedikitnya jumlah sekolah dasar inklusi yang tersebar
di Kabupaten Sragen. Sebanyak 85 sekolah mulai jenjang Tk, SD, hingga SMP di Kabupaten Sragen
menjadi rintisan pendidikan inklusif. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sragen, Endang
Handayani, melalui Kabid Pendidikan Dasar, Kusmanto, menjelaskan sekolah-sekolah tersebut
menjadi rintisan pendidikan inklusif mulai tahun ini. Dia merinci sekolah yang menjadi rintisan
pendidikan inklusif yakni 58 SD serta delapan SMP sementara sisanya merupakan TK. Meski hanya
ada satu siswa berkebutuhan khusus, tetapi bisa menjadi rintisan sekolah inklusi. SDN Pengkok 4
merupakan salah satu SD inklusi di Sragen. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 18 anak ABK
yaitu kelas I-VI siswa SDN Pengkok 4. Peneliti mengkatagorikan penerapan pendidikan Inklusi
menajadi tiga indikator yaitu tenaga pendidik, kurikulum, dan sarpras. Siswa yang dapat diterima
masuk dalam pendidikan inklusif adalah siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. Menurut
hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Pengkok 4 menjelaskan bahwa siswa yang dimaskud
dalam kebutuhan khusus meliputi: a) Siswa dengan gangguan penglihatan; b) Siswa dengan gangguan
pendengaran; c) Siswa dengan gangguan wicara; d) Siswa dengan gangguan fisik; e) Siswa dengan
gangguan kesulitan belajar; f) Siswa dengan gangguan lambat belajar”; f) Siswa dengan gangguan
pemusatan perhatian; h) Siswa cerdas istimewa, i) Siswa bakat istimewa; dan j) Siswa yang memiliki
kebutuhan khusus secara sosial.
Analisis penerapan pendidikan Inklusi:
a. Tenaga Pendidik.
Subjek penelitian yaitu guru kelas 1-6 yang mengajar anak ABK. Jenis Anak ABK yang
mempunyai jumlah paling banyak yaitu anak yang mengalami Kesulitan belajar dan lamban belajar.
Tenaga pendidik yang linier dan ahli dibidangnya sangat penting adanya dalam sekolah. Hal ini
dikarenakan tenaga pendidik merupakan komponen yang harus ada dalam setiap penyelenggara
suatu pendidik. Tenaga pendidik dalam setting inklusi seharusnya terdiri dari kepala sekolah,
guru kelas, guru pendamping khusus (GPK). Selain itu, tenaga pendidik juga merupakan salah
satu penentu keberhasilan pendidik, sehingga perlu diperhatiakn kelengkapan, kualifiaksi, profesi
dan kompetensinya. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SD Negeri Pengkok 4
mengenai tenaga pendidik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah bapak S
sebagai berikut: “Iya Pak. Guru pendamping belum ada padahal jumlah anak berkebutuhan khusus
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disini ya lumayan banyak”. Pernyataan ini didukung oleh Kepala sekolah yang menyatakan bahwa
“Iya Pak, pihak sekolah sudah mengusulkan untuk menambah jumlah guru pendamping khusus
karena masalah biaya, pihak sekolah masih kurang dana kalau ingin menambah jumlah guru
pendamping untuk anak berkebutuhan khusus”.
Adanya GPK sangat membantu pekerjaan guru kelas dalam mengontrol dan mendampingi
anak ABK yang ada di dalam kelas. Akan tetapi guru kelas juga harus mengetahui cara-cara dan
metode mengajar di kelas inklusi sehingga adanya interaksi langsung antara siswa normal dan ABK.
Hal ini dimaksudkan agar guru dapat mengerti keadaan peserta didik di kelas inklusi. Senada dengan
teorinya Olsen dalam Tarmansyah (2007: 82), menjelaskan bahwa Pendidikan

inklusi

adalah

penyelenggara pendidik yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak
normal pada umumnya untuk belajar. Sehingga dapat memberikan metode pengajaran yang sesuai.
Berikut merupakan beberapa pelatihan khusus yang diberikan guru di SD Negeri Pengkok 4 agar bisa
mengajar di kelas inklusi yaitu melalui kegiatan diklat dan kegiatan seminar nasional.
b. Kurikulum
Kurikulum merupakan seperangkat yang digunakan dalam proses pembelajarn. Kurikulum
dalam pendidikan inklusif menggunakan kurikulum nasional kurikulum lokal yang disesuaikan.
Kurikulum tersebut dimodifikasi disesuaikan dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan
khusus dengan mempertimbangkan kemampuan dak kekhususannya. Kurikulum yang digunakan
di SDN Pengkok 4, sudah menggunakan kurikulum nasional dan lokal yaitu menerapkan kurikulum
2013. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak RW sebagai berikut “Kurikulumnya masih sama
dengan kurikulum

reguler yaitu kurikulum 2013 hanya kurikulum

yang

digunakan

masih

mengikuti kelas reguler hanya saja disesuaikan dengan kemampuan siswanya”. Pendapat ini
dikuatkan dengan wawancara dengan guru kelas V menjelaskan bahwa contoh sederhana tentang
KKM dimodifikasi untuk ABK nya KKM nya kita turunkan, misal KKM untuk siswa reguler
75 berbeda dengan KKM untuk anak berkebutuhan khusus, menyesuaikan kemampuan anak.
c. Sarana dan Prasarana
Alat untuk anak berkebutuhan khusus jumlahnya masih terbatas. Keterbatasan sarana dan
prasarana tersebut, tidak menghalangi sekolah untuk meningkatkan kualitas peserta didik.
Sekolah harus bisa memanfaatkan semua sarana dan prasarana dengan semaksimal mungkin
untuk kegiatan belajar mengajar dan disesuaikan dengan kondisi siswanya. Hal yang terpenting
lagi, peserta didik dapat mengasah potensi masing-masing dan pemanfaatan sarana dan
prasarana tersebut. Selain memanfaatkan sarana dan prasarana dengan maksimal mungkin, guru
juga harus pandai mensiasati keterbatasan salah satu caranya yaitu guru harus lebih kreatif dalam
mengajar, sehingga anak akan tetap bersemangat dalam belajar. Hal ini sebagaimana disampaikan
guru kelas IV KH menjelaskan bahwa “Iya Sarana dan Prasarana sekolah amsih minim sekali
Pak, fasilitas belum ada untuk ABK khususnya jalur kursi roda inklusi, meja anak autis, kamar mandi
anak ABK, alat peraga ABK, ruangan khusus, alat penunjang dan buku penunjang layanan anak
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bekebutuhan khusus belum lengkap”. Seharusnya sekolah memfasilitasi sarana dan prasarana seperti
halnya

yang

digunakan di sekolah reguler,anak

menggunakan sarana

yang berkebutuhan

khusus

perlu

pula

dan prasarana, serta peralatan khusus sesuai dengan jenis kelainan dan

kebutuhan siswa (Tarmansyah, 2007: 169).
Sarana dan Prasarana masih menggunakan fasilitas umummnya seperti perpustakaan, Kamar
mandi, Ruang Kelas, Ruang Komputer, Kantin, Mushola, Alat peraga, dan yang lainnya. Sekolah
inklusi ini sarana dan prasarana yang ada masih sebatas sarana dan prasarana sekolah pada umumnya.
Hanya saja terdapat koleksi buku-buku dengan tema anak ABK yang disimpan di Perpustakaan. Guru
selaku wali kelas dapat menambah wawasan dan penanganan yang tepat untuk mengatasi
diskriminalisasi anak ABK di kelas dengan siswa yang lainnya, sehingga tidak akan ada bullying di
Sekolah Dasar dengan menjaga toleransi antar keberagaman individu siswa.
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sekolah Dasar Inklusi di Sragen yakni SDN
Pengkok 4 menunjukkan; 1) keterbatasan tenaga pendidik yang dimiliki yaitu sekolah tidak
memiliki guru pendamping khusus (GPK) untuk membimbing dan melayani semua anak bekebutuhan
khusus yang ada di sekolah tersebut, karena sekolah ini baru sekolah rintisan pendidikan inklusi.
Sekolah ini memiliki 18 siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) dan terdapat lebih dari dua
siswa di setiap kelasnya, 2) kurikulum yang digunakan kurikulum 2013, namun sudah dimodifikasi
sesuai kebutuhan siswa, 3) Fasilitas dan sarana untuk melayani anak berkebutuhan khusus masih
kategori kurang, seperti belum adanya ruangan khusus, alat penunjang belum lengkap.
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Abstrak
Masalah dalam matematika merupakan sebuah tantangan yang disadari oleh seseorang untuk
diselesaikan tetapi tidak bisa segera diselesaikan dengan menggunakan prosedur rutin. Pemahaman
masalah, kekayaan pengalaman dan strategi, mutlak diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah
matematika. Karena itu, mahasiswa perlu dibekali dengan pengalaman yang bisa didapatkan salah
satunya dengan berinteraksi dengan orang lain melalui pembelajaran berkelompok, sehingga dapat
memperkaya strategi-strategi berbeda yang mungkin muncul dari orang lain. Penelitian dilakukan
untuk mengetahui efektiviats pembelajaran berkelompok dalam mata kuliah pemecahan masalah
matematika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.Objek
penelitian adalah efektivitas pembelajaran berkelompok dalam mata kuliah pemecahan masalah
matematika yang meliputi empat prosedur: pemahaman masalah, perencanaan strategi, pengerjaan,
dan pengecekan. Subyek penelitian adalah mahasiswa semester lima prodi PGSD STKIP PGRI
Pacitan tahun akademik 2019/2020. Sumber data dalam penelitian ini adalah: (1) Data tes
pemecahan masalah matematika (2) Data observasi selama proses perkuliahan (3) Data angket
pembelajaran berkelompok. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembelajaran berkelompok dalam mata kuliah pemecahan masalah matematika
sudah memenuhi cirri-ciri cooperative learning, memberikan manfaat bagi mahasiswa. Sedangkan
efektifitasnya dalam empat prosedur pemecahan masalah matematika yaitu: 80% untuk pemahaman
masalah, 80% untuk perencanaan strategi, 70% untuk penyelesaian masalah matematika, dan 75%
untuk pengecekan penyelesaian masalah matematika.
Keywords: Pemecahan Masalah, Pembelajaran Berkelompok, Matematika.
PENDAHULUAN
Masalah adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Selama manusia hidup pasti
pernah mengalami masalah. Masalah bisa menjadi kendala bagi kemajuan manusia jika tidak dapat
diselesaikan dengan cara yang tepat. Setiap individu mempunyai cara yang berbeda dalam
menyelesaikan masalah. Masalah yang ditemui, bukan untuk dihindari, tetapi harus diselesaikan,
karena masalah tidak akan hilang jika tidak diselesaikan (Wahyudi, 2017: 1).
Masalah yang berkembang pasti akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan sains
dan teknologi. Perkembangan tersebut meniscayakan kebutuhan terhadap kompetensi pemecahan
masalah bagi setiap individu. Salah satu faktor penunjang yang utama dalam perkembangan sains dan
teknologi adalah disiplin ilmu matematika. Oleh karena itu, pemecahan masalah matematika
merupakan salah satu keterampilan yang penting untuk dikuasai oleh setiap individu.
Pembelajaran pemecahan masalah di bangku sekolah maupun perguruan tinggi diharapkan bisa
membekali individu untuk menyelesaikan masalah yang akan ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Individu akan mampu memecahkan masalah matematika setelah memahami serta menguasai konsep
dan sifat-sifat operasi hitung. Pemahaman konsep ini menjadi modal dasar

untuk mampu

memecahkan masalah matematika.
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Sudah barang tentu bahwa pemahaman konsep dan keterampilan berhitung bukanlah satusatunya alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pemahaman terhadap masalah itu
sendiri yang akan menjadi kunci pembuka dalam menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya,
prosedur yang tepat dan strategi yang jitu menjadi senjata pokok dalam menyelesaikan masalah
matematika dengan ditunjang oleh pemahaman konsep matematika yang benar dan ketrampilan
berhitung atau komputasi yang memadai.
Masalah pada setiap individu hampir bisa dipastikan akan berbeda. Akan tetapi, karena manusia
adalah makhluk yang unik, maka bisa dipastikan pula bahwa setiap individu manusia pasti akan
memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan satu masalah yang mungkin sama. Oleh karena
setiap individu mempunyai strategi yang berbeda, maka akan menjadi kekayaan strategi manakala
seseorang memiliki banyak strategi yang berbeda dalam menyelesaikan masalah yang satu. Karena
itu, pengalaman, interaksi dengan orang lain, dan bertukar pendapat ataupun infromasi tentang
masalah matematika akan menunjuang dalam proses pengayaan strategi dan ketrampilan pemecahan
masalah matematika. Inilah yang disebut dengan cooperative yaitu adanyakerjasama dengan orang
lain. Sistem pembelajaran berkelompok atau cooperative learning akan dapat menunjang dalam
pengayaan strategi dan ketrampilan pemecahan masalah matematika.
Pembelajaran lebih menekankan kepada siswa sebagai makhluk yang menyadari dan
memahami kebutuhan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Silberman (2011: 30) menjelaskan
bahwa salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan untuk berinteraksi dengan lingkungan adalah
dengan menjalin hubungan dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok. Perasaan saling
memiliki dalam kelompok dapat menguatkan siswa untuk mengadapi tantangan. Ketika siswa belajar
bersama, timbul dukungan emosional dan intelektual yang memungkinkan siswa melampaui ambang
pengetahuan dan keterampilan awal yang dimiliki.
Pembelajaran kooperatif belum banyak diterapkan secara sempurna di perguruan tinggi,
khususnya di STKIP PGRI Pacitan. Meskipun ada beberapa mata kuliah yang menggunakan metode
presentasi kelompok akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak jarang materi presentasi sebenarnya
disiapkan oleh satu individu saja, yang kemudian dipresentasikan di dalam kelas secara berkelompok.
Pelaksanaan cooperative learning yang seperti itu tentunya kurang sempurna. Idealnya
cooperative learning dilaksanakan dengan melalui tahapan diskusi aktif, saling bertukar informasi
satu sama lain, dan adanya kerjasama diantara anggotaa kelompok untuk menyelesaikan tugas yang
diberikan dengan saling membantu satu sama lain sehingga terjadi aktifitas yang saling
menguntungkan diantara anggota kelompok dan adanya pemahaman yang sama diantara para anggota
kelompok tersebut. Pelaksanaan pembelajaran kelompok yang sesuai prosedur tersebut akan membuat
masing-masing individu merasakan adanya manfaat dari adanya pembelajaran berkelompok.
Nurhadi (2004: 112) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan
pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerjasama dalam
memaksimalkan kondisi belajar guna mencapai tujuan belajar. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif
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menurut Isjoni (2009: 62) yaitu setiap anggota memiliki peran, terjadi interaksi langsung antar siswa,
setiap

anggota

kelompok

bertanggungjawab

atas

cara

belajarnyadan

juga

teman-teman

sekelompoknya, guru membantu mengembangkan keterampilan personal kelompok, guru hanya
berinteraksi dengan kelompok saat dibutuhkan/diperlukan.
Mata kuliah pemecahan masalah matematika merupaka bagian dari struktur kurikulum pada
program studi pendidikan guru sekolah dasar di sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendikan PGRI di
Pacitan. Mata kuliah ini muncul pada semester ganjil, yaitu semester lima pada tahun akademik yang
berjalan. Dengan mempertimbangkan uraian yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pemecahan
masalah matematika memerlukan pemahaman, ketrampilan komputasi, prosedur dan strategi yang
tepat, serta kreatifitas yang tinggi, kemudian juga telah diungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif
yang lebih unggul daripada pembelajaran individual dengan adanya kontribusi terhadap pengayaan
strategi dan ketrampilan pemecahan masalah pada individu yang bersangkutan, maka pelaksanaan
perkuliahan pemecahan masalah matematika di STKIP PGRI Pacitan akan dilaksanakan secara
cooperative learning.
Pelaksanaan cooperative learning pada mata kuliah pemecahan masalah akan dilakukan sesuai
prosedur yang seharusnya yaitu melalui tahapan diskusi aktif, saling bertukar informasi satu sama
lain, dan adanya kerjasama diantara anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan
dengan saling membantu satu sama lain sehingga terjadi aktifitas yang saling menguntungkan diantara
anggota kelompok dan adanya pemahaman yang sama diantara para anggota kelompok tersebut.
Pelaksanaan cooperative learning pada mata kuliah pemecahan masalah matematika ini akan dilihat
efektivitasnya setelah berjalan kurang lebih selama satu semester.
KAJIAN LITERATUR
Nurhadi (2004: 112) menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan
pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerjasama dalam
memaksimalkan kondisi belajar guna mencapai tujuan belajar. Kebanyakan melibatkan siswa dalam
kelompok yang terdiri dari empat siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda.
Supriyono (2011: 56) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran
berbasis sosial dan menurut Anita Lie, model pembelajaran ini berdasar pada homo homini socius
yang berlawanan dengan teori Darwin. Falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk
sosial. Dialog interaktif (interaksi sosial) menjadi kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi
sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Dengan kata lain, kerja sama merupakan
kebutuhan yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup termasuk dalam proses belajar.
Roger dan David (Supriyono 2011: 58), menyatakan bahwa tidak semua belajar kelompok
masuk dalam kategori pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kelompok bisa dikategorikan sebagai
pembelajaran kooperatif jika memenuhi: (a) Terdapat saling ketergantungan positif (positive
interdependence); (b) Terdapat tanggung jawab perseorangan (personal responsibility); (c) Terdapat
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interaksi promotif (face to face interactive promotion); (d)Terjadi komunikasi antaranggota
(interpersonal skill); (e) Terjadi pemrosesan kelompok (group processing)
Ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Isjoni (2009: 62) adalah setiap anggota memiliki
peran, terjadi interaksi langsung antar siswa, setiap anggota kelompok bertanggungjawab atas cara
belajarnyadan juga teman teman sekelompoknya, guru membantu mengembangkan keterampilan
personal kelompok, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat dibutuhkan/diperlukan. Dari
beberapa pengertian dan ciri di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah
pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil saling membantu di dalam belajar, ada
interaksi langsung, komunikasi antaranggota kelompok, pemrosesan kelompok, dan tanggung jawab
perseorangan.
Robert (Jihad dan Haris, 2008: 14) menyatakan bahwa pembelajaran dengan kondisi seperti di
atas adalah pembelajaran efektif, dimana dengan pembelajaran siswa memperoleh ketrampilanketrampilan yang spesifik, pengetahuan dan sikap. Dengan kata lain, pembelajaran efektif apabila
terjadi perubahan-perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
Manfaat dari penerapan pembelajaran kooperatif menuruthasil penelitian Morgan dkk. (2005)
adalah siswa menjadi ikut aktif dalam penyelesaian masalah matematika. Siswa yangmalas yang
sebelumnya tidak mengerjakan pekerjaan mulai berpartisipasi dalam proses penyelesaian
masalah.Siswa juga lebih termotivasi untuk bekerjasama dalam kelompok daripada bersaing secara
individu.Siswa lebih mengutamakan rasa ingin tahu proses mencari jawaban yang benar daripada
sekedar langsung mendapat jawaban yang benar, guru lebih menghargai kemampuan setiap siswa
dengan melibatkan setiap siswa ke dalam diskusi kelompok.
Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu aspek kemampuan yang penting
dicapai dalam pembelajaran matematika. Kegunaan dan kekuatan matematika akan sangat terbatas
apabila tidak ada kemampuan pemecahan masalah. Hal ini dinyatakan oleh NCTM (2000: 182)
“Problem solving is the cornerstone of school mathematics. Without the ability to solve problems, the
usefulness and power of mathematical ideas, knowledge, and skills are severely limited”.
Pemecahan masalah juga berfungsi sebagai sarana untuk belajar tentang ide dan kemampuan
matematika yang lain. “Problem solving is also important because it can serve as a vehicle for
learning new mathematical ideas and skills” (Schroeder & Lester dalam NCTM 2000: 182).
Pernyataan ini bermakna bahwa melalui pemecahan masalah siswa akan terfasilitasi untuk menggali
lebih banyak informasi, ide, dan kemampuan matematika.
Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian Hino (2007: 1) di Jepang menunjukkan bahwa
pemecahan masalah memiliki kelebihan untuk dapat merangsang usaha untuk mengembangkan
materi. Pimta, Tayruakham, & Nuangchalem (2009: 381) juga menyatakan bahwa pemecahan
masalah berpengaruh terhadap pengembangan metode ketrampilan berpikir, “problem solving is
considered as the heart of mathematic learning because the skill is not only for learning the subject
but it emphasizes on developing thinking skill method as well”.
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Suatu situasi yang merupakan masalah bagi seseorang belum tentu merupakan masalah bagi
orang yang lain. Hal itu tergantung pada siapa yang menghadapi persoalan tersebut. Jika seseorang
dapat segera mengatasi sebuah persoalan maka persoalan itu tidak dapat disebut sebagai masalah.
Suatu persoalan merupakan masalah jika jawaban dari persoalan tersebut tidak dapat segera
ditemukan dengan aturan atau hukum tertentu (Endang Setyo Winarni & Sri Harmini, 2011: 115).
Lebih lanjut Musser, Burger, & Peterson menjelaskan bahwa mengerjakan latihan merupakan bantuan
yang sanagt berharga dalam belajar matematika. “Doing exercises is very valuable aid in learning
mathematics. Exercises help you to learn concepts, properties, procedures, and so on which you can
then apply when solving problem” (Musser, Burger, & Peterson, 2011: 4).
Kegiatan memecahkan masalah berarti melakukan suatu tindakan. Hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh Polya (1962: 117) “to solve a problem means to find such action”.Kruse (2009: 2)
menyatakan bahwa masalah membutuhkan seseorang untuk bertindak dan merespon, “problem
requires us to act. They require us to respond, to figure out the step and actions we will take ...”. Jika
masalah tersusun secara baik seseorang akan dapat menentukan dengan jelas bagaimana cara atau
tindakan untuk menyelesaikannya. “if your prolem is well-structured, you would have clear idea of
how to solve it” (Van Goundy, 2015: 22).
Pemecahan masalah hakikatnya melibatkan tiga keterampilan yang penting dan mendasar yaitu
keterampilan menerjemahkan soal, keterampilan memilih strategi, dan keterampilan mengoperasikan
bilangan (Runtukahu & Kandou, 2014: 194-201). Tiga keterampilan tersebut sangat menunjang
proses pemecahan masalah. Polya membagi langkah pemecahan masalah menjadi empat Prosedur.
Prosedur tersebut adalah memahami masalah, merencanakan strategi, menerapkan strategi dan
mengkaji kembali(Polya, 1973: 5-6).
Langkah pertama yaitu memahami masalah “understanding the problem” yaitu merumuskan
apa yang harus dicari dan data apa yang tersedia. Billstein, (2014: 3) menambahkan beberapa hal yang
dapat membantu memahami masalah diantaranya adalah menyederhanakan soal, mengidentifikasi hal
yang ingin ditemukan, serta mengorganisasi informasi yang didapat dari soal.
Langkah yang kedua, “plan a solution” yaitu memilih strategi. Burton et al., 1994: xx, “choose
one of these strategies: guess and check, draw a picture, make a model, act out the problem, make a
table, chart, or graph, write a number sentence”. Strategi yang dipilih disesuaikan dengan fakta
masalah yang ada,bagaimana masalah dapat dipecahkan dengan salah satu atau lebih strategi yang
ada.
Langkah ketiga, “solve the problem”, merupakan langkah yang dilakukan oleh dalam
memecahkan masalah setelah menentukan teknik yang akan digunakan. Komputasi yang dilakukan
pada langkah ini bisa dengan cara manipulasi obyek atau menggunakan beberapa pilihan cara
komputasi yang lain, diantaranya adalah paper and pencil, mental math (komputasi mental), dan
calculator (Burton et al., 1994: xxi).
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Langkah keempat adalah “look back and check the solution”. Langkah ini dilakukan dengan
menjawab pertanyaan “how can I check my answer” dan “does my solution answer the question”.
Seseorang bisa salah dalam penyelesaian terutama jika argumen atau pernyataan dalam soal itu
panjang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Polya (1973: 15) dalam bukunya “Thus, he should
has good reasons to believe that the solutions is correct. Nevertheless, errors is always possible,
especially if the argument is long and involved. Hence, verifications is desirable”
Pemecahan masalah adalah ketrampilan praktis. Ketrampilan praktis didapatkan dengan cara
berlatih dan imitasi atau meniru. Hal ini dinyatakan oleh Polya (1973: 5), “solving problem is a
practical skill ... . We acquire practical any skill by imitation and practice”. Lebih lanjut, Polya
menyatakan seseorang yang mencoba menyelesaikan masalah perlu mengobservasi dan meniru apa
yang orang lain lakukan ketika menyelesaikan masalah, karena itu setting pembelajaran berkelompok
dapat menunjang seseorang untuk dapat lebih mudah meniru apa yang dilakukan oleh orang lain
dalam sekelompoknya dalam memecahkan masalah matematika, bahkan memungkinkan terjadinya
diskusi dan pertukaran ide.
Indikator

pengukuran

kemampuan

pemecahan

masalah

matematika

sebagaimana

diungkapkanoleh Souviney (1994: 16) dengan mengadaptasi dari Curriculum and Evaluation
Standards for School Mathematicsadalah 1) kemampuan merumuskan masalah (formulate problem);
2) menerapkan berbagai strategi untuk memecahkan masalah (apply a variety of strategies to solve
problems); 3) memecahkan masalah/ menemukan solusi (solve problems); 4) memverifikasi/
mengecek dan menginterpretasikan hasil sesuai dengan permasalahan awal (verify and interpret
results).

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Analisa data akan
dijabarkan dalam bentuk deskripsi atau uraian kualitatif yang menjelaskan pelaksanaan pembelajaran
kooperatif, serta efektivitas pembelajaran kooperatif tersebut dalam pemecahan masalah matematika.
Deskripsi tentang efektivitas pembelajaran kooperatif dalam pemecahan masalah matematika akan
dilihat dari sudut pandang empat prosedur pemecahan masalah matematika yang meliputi pemahaman
masalah, perencanaan pemecahan, pelaksanaan pemecahan dan pengecekan terhadap hasil
pemecahan.
Penelitian ini dilakukan di STKIP PGRI Pacitan, subyek penelitian adalah mahasiswa semester
V Prodi PGSD STKIP PGRI Pacitan tahun akademik 2019/2020. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik dokumentasi, observasi, angket, dan tes. Teknik dokumentasi dilakukan dalam
studi awal hingga tahap akhir penelitian. Dokumentasi berkaitan dengan data-data tentang
pelaksanaan pembelajaran kooperatif pada mata kuliah pemecahan masalah matematika serta
dokumentasi hasil tes pemecahan masalah matematika. Dokumen yang dikumpulkan berupa foto
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kegiatan pembelajaran, serta lembar jawaban tes (UTS) pemecahan masalah matematika semester
ganjil tahun akademik 2019/2020.
Observasi dilakukan secara partisipatif dimana peneliti terlibat di dalam kegiatan pembelajaran.
Dengan demikian observer (peneliti) memahami secara penuh kondisi sesungguhnya (real) yang
terlaksana pada kegiatan pembelajaran kelompok pada mata kuliah pemecahan masalah matematika.
Angket digunakan untuk menggali data tentang pelaksanaan pembelajaran kooperatif serta data
penguat untuk mengetahui efektifitas pembelajaran kooperatif dalam mata kuliah pemecahan masalah
matamatika.
Tes dilakukan untuk mendapatkan data tentang efektivitas pembelajaran kooperatif pada
prosedur pemahaman masalah, perencanaan pemecahan masalah, pelaksanaan pemecahan masalah,
dan pengecekan hasil pemecahan masalah.
Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik yaitu pencocokan kembali data
penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu dengan teknik dokumentasi,
observasi, angket dan tes.
Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif, menggunakan uraian deskriptif
berdasarkan temuan data yang sudah terkumpul dengan melalui tahapan langkah-langkah, yaitu
1. Mereduksi data yang telah terkumpul,
2. Menguraikan data berdasarkan kategorinya
3. Menuliskan komentar peneliti sendiri sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan.
4. Mengkaji kembali teori yang telah dituliskan di bab
5. Mengkaitkan hasil penelitian dengan teoriyang ada.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pembelajaran Berkelompok
Pelaksanaan pembelajaran berkelompok pada mata kuliah pemecahan masalah matematika
dilaksanakan dengan prosedur sebagaimana terdapat pada bagan di bawah ini:
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Bagan 1
Fase Pembelajaran Berkelompok dalam Pemecahan Masalah

Pada pertemuan awal kelas dibagi menjadi 5 kelompok belajar, dengan anggota masingmasing kelompok berkisar antara 6-7 orang. Anggota kelompok ditentukan secara random dengan
berhitung. Masing-masing kelompok beranggotakan laki-laki dan perempuan dengan kemampuan
yang beragam. Adapun kesepakatan yang dibuat dan menjadi aturan setiap kuliah pemecahan masalah
matematika adalah pada setiap minggu / pertemuan masing-masing kelompok membaca dan
mendiskusikan materi yang sama secara bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan memecahkan
masalah yang ada setelah materi secara bersama-sama pula. Dengan demikian tidak ada mahasiswa
yang ketinggalan materi, karena seluruh anggota kelas mempelajari materi bersamaan pada setiap
pertemuannya. Penyelesaian masalah juga melibatkan anggota kelompok dengan berdiskusi dan
saling mengajari dan berbagi informasi.
Pertemuan selanjutnya dilakukan dengan pembahasan masalah yang sudah diselesaikan oleh
kelompok yang terpilih secara acak. Pembahasan diawali dengan pengerjaan pemecahan masalah oleh
anggota kelompok yang tidak bertugas sebagai pembahas, dengan demikian, masing-masing individu
dan juga masing-masing kelompok mempunyai rasa tanggung jawab yang sama untuk dapat
menyelesaikan materi maupun memecahkan masalah yang ada. Adapun peran dosen disini adalah
membantu ketika proses diskusi, berkeliling, memantau dan membantu jika ada kesulitan, juga
membantu ketika ada kesulitan dalam memahami masalah dan terakhir adalah memberikan koreksi
atau bahkan jawaban baru yang sama sekali berbeda jika kelompok pembahas tidak punya jawaban
atau jawaban yang diberikan salah.
Jika dilihat dari proses pembelajaran pada mata kuliah pemecahan masalah tersebut,
pembelajaran ini telah memenuhi kategori pembelajaran kooperatif sebagaimana yang diungkapkan
oleh Roger dan David (Supriyono 2011: 58), yaitu memenuhi:
a) Terdapat saling ketergantungan positif (positive interdependence)
b) Terdapat tanggung jawab perseorangan (personal responsibility)
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c) Terdapat interaksi promotif (face to face interactive promotion)
d) Terjadi komunikasi antaranggota (interpersonal skill)
e) Terjadi pemrosesan kelompok (group processing).
Selain itu proses pembelajaran dalam pemecahan masalah ini juga mempunyai ciri-ciri
pembelajaran kooperatif sebagaimana yang disampaikan oleh Isjoni (2009: 62) yaitu setiap anggota
memiliki peran, terjadi interaksi langsung antar siswa, setiap anggota kelompok bertanggungjawab
atas cara belajarnyadan juga teman-teman sekelompoknya, guru membantu mengembangkan
keterampilan

personal

kelompok,

guru

hanya

berinteraksi

dengan

kelompok

saat

dibutuhkan/diperlukan.
B.

Respon Mahasiswa atas Pembelajaran Berkelompok
Untuk memastikan pembelajaran kelompok berjalan dengan semestinya, peneliti menyebarkan

angket untuk menggali informasi tentang kondisi masing-masing kelompok saat proses belajar
kelompok. Pertanyaan angket adalah seputar proses pembelajaran kelompok apakah sudah melalui
fase-fase yang semestinya yaitu diskusi yang dimulai dari pembacaan materi ataukah tidak, apakah
anggota-anggota kelompok sudah terlibat aktif dalam diskusi dan kerjasama atau belum, dan juga ada
atau tidaknya manfaat dari pembelajaran dengan sistem kelompok ini.
Adapun respon mahasiswa terhadap angket yang disebarkan adalah sebagian kelompok
memulai diskusi dengan membaca materi dan mencatat poin-poin penting dari materi, akan tetapi
sebagian lagi langsung mencoba mengerjakan soal. Berdasarkan hasil observasi peneliti, memang
seperti itulah yang terjadi, sebagian mahasiswa lebih memilih untuk mengerjakan soaldengan
melewatkan fase membaca materi. Pada kasus seperti ini, dosen memanfaatkan momen ketika
mahasiswa bertanya tentang soal yang tidak bisa dikerjakan oleh mahasiswa tersebut dengan
menanyakan apakah mahasiswa sudah membaca materi atau belum, karena soal yang ditanyakan itu
ada yang serupa dengan contoh yang dituliskan di materi. Dengan pertanyaan dan pemberitahuan
seperti itu dapat menyadarkan mahasiswa bahwa membaca materi itu penting, karena akan bisa
memperoleh pengetahuan yang bisa menjadi bekal awal untuk mengerjakan soal. Adapun sebagian
mahasiswa juga telihat mencatat inti atau poin-poin penting dari materi yang dibaca.
Sebagian besar mahasiswa juga sudah terlibat aktif dalam proses diskusi kelompok. Sebagian
besar kelompok sudah terjadi interaksi antar anggota, saling mengecek dan bertukar informasi.
Diskusi lebih hidup dalam pengerjaan soal karena dalam soal ada sesuatu yang lebih menantang.
Meskipun di awal proses pengerjaan soal ada yang dibagi per individu dengan maksud meringankan
beban kelompok tapi di akhir selalu ada diskusi diantara anggota kelompok tersebut dan semua
mahasiswa memiliki catatan.
Mahasiswa juga merasakan keuntungan dari belajar kelompok ini dalam memahami materi
dapat mendapatkan pengajaran dari temannya, dalam pengerjaan soal lebih ringan karena dikerjakan
bersama-sama, dalam tes juga membantu karena masih ingat dengan penjelasan dari teman baik dari
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diskusi maupun pembahasan soal. Meskipun demikian, sebagian mahasiswa juga mengakui bahwa
penjelasan dari teman saat pembahasan kadang masih belum mendalam.
Dengan memperhatikan uraian tersebut ternyata pembelajaran berkelompok memberikan
beberapa keuntungan yang tidak didapatkan dari pembelajaran individu. Hal ini sesuai dengan teori
hasil penelitian Morgan dkk. (2005) adalah .siswa menjadi ikut aktif dalam penyelesaian masalah
matematika. Siswa yangmalas yang sebelumnya tidak mengerjakan pekerjaan mulai berpartisipasi
dalam proses penyelesaian masalah.Siswa juga lebih termotivasi untuk bekerjasama dalam kelompok
daripada bersaing secara individu.Siswa lebih mengutamakan rasa ingin tahu dan proses mencari
jawaban yang benar daripada sekedar langsung mendapat jawaban yang benar, serta guru lebih
menghargai kemampuan setiap siswa dengan melibatkan setiap siswa ke dalam diskusi kelompok.
Robert (Jihad dan Haris, 2008: 14) menyatakan bahwa pembelajaran dengan kondisi seperti di
atas adalah pembelajaran efektif, dimana dengan pembelajaran siswa memperoleh ketrampilanketrampilan yang spesifik, pengetahuan dan sikap. Dengan kata lain, pembelajaran efektif apabila
terjadi perubahan-perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
C.

Hasil Tes Pemecahan Masalah Matematika
Hasil tes pemecahan masalah matematika dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1
Data Hasil Tes Pemahaman Konsep

N
o
1.
2.
3.
4.

Prosedur Pemecahan Masalah
Understand /pemahaman masalah
Plan/perencanaan penyelesaian
Do /pemecahan masalah
Check /pengecekan hasil

Tingkat pencapaian
80% mampu memahami masalah dengan baik
80 % mampu merencanakan strategi yang tepat
70% mampu menyelesaikan masalah dengan baik
75 % telah melakukan pengecekan proses dan jawaban
dengan baik

1. Pemahaman Masalah
Langkah pertama dalam memahami masalah yaitu merumuskan apa yang harus dicari dan data
apa yang tersedia. Beberapa hal yang dilakukan adalah menyederhanakan soal, mengidentifikasi hal
yang ingin ditemukan, serta mengorganisasi informasi yang didapat dari soal (Billstein, 2014:
3).Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain, apakah yang tidak diketahui, data apakah yang
diberikan, mungkinkah kondisi dinyatakan dalam bentuk persamaan atau hubungan lainnya, apakah
kondisi yang diberikan cukup untuk mencari apa yang ditanyakan, apakah kondisi itu berlebihan atau
bertentangan, membuat gambar atau menulis notasi yang sesuai (Wahyudi, 2017: 18).
Pemahaman masalah matematika terlihat dari uraian mahasiswa dalam menuliskan apa yang
diketahui (data yang diberikan) baik dalam bentuk deskripsi kalimat,bentuk persamaan atau hubungan
matematika, bentuk gambar atau lainnya serta uraian tentang apa yang ditanyakan (apa yang tidak
diketahui). Informasi-informasi dari soal yang diperlukan untuk pengerjaan dituliskan semua, dan
informasi-informasi yang tidak perlu (kondisi yang berlebihan atau bertentangan) ditinggalkan. Jika
informasi atau kondisi yang diberikan tidak cukup untuk mencari apa yang ditanyakan maka
mahasiswa dapat mengolah data yang ada untuk menemukan data tambahan yang diperlukan.
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Adapun hasil dari tes pemecahan masalah menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa yaitu
sekitar 85% diantaranya sudah dapat menuliskan dengan benar apa yang diketahui dan apa yang
ditanyakan dari soal. Dari 4 soal tes pemecahan masalah matematika rata-rata mahasiswa dapat
menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Pada soal tes nomer 1 tentang mencari
selisih dua bilangan asli yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 28 dan jika dikalikan hasilnya adalah
192 seluruh mahasiswa dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan benar.
Pada soal nomer 2 tentang mencari luas bangun datar yang terdapat di dalam bangun datar lain
yang lebih luas, dengan menggunakan beberapa strategi, sebanyak 3% atau 2 mahasiswa menuliskan
apa yang ditanyakan dari soal dengan sedikit kesalahan, yaitu kurang lengkap dalam menulis
informasi. Selain itu 20 % atau 14-an mahasiswa saat pengerjaan, gagal dalam menemukan bangun
yang dimaksud, meskipun saat menuliskan apa yang ditanyakan sudah benar. Misalnya saja, sudah
dituliskan yang ditanyakan adalah luas DOC tapi mahasiswa masih juga menuliskan luas persegi
panjang ABCD, luas BOC, ataupun luas ADO tanpa menggunakan luas-luas tersebut untuk
menemukan luas DOC.
Pada soal nomer 3 tentang mencari panjang alas dan tinggi segitiga dengan luas dan hubungan
antara panjang alas dengan tinggi yang sudah diketahui sebanyak 3% atau 2 mahasiswa menuliskan
apa yang diketahui dengan sedikit kesalahan yaitu kurang lengkapnya informasi, yang seharusnya
tertulis panjang alas = 4/3 x tinggi segitiga atau a= 4/3 x t, hanya tertulis panjang alas 4/3. Pada soal
ini juga sebanyak 21% atau 15-an mahasiswa terjebak salah dalam mensubstitusikan nilai panjang
alas ketika masuk pada tahap penyelesaian.
Soal nomer 4: “Berapa banyaknya kemungkinan diperoleh seseorang dalam menukar uang Rp.
70.000,00 yang ditukar dengan uang Rp. 1.000,00; Rp. 5.000,00; Rp. 10.000,00; Rp. 20.000,00.
Pecahan uang boleh lebih dari satu”. Pada soal ini banyak mahasiswa yang kurang lengkap dalam
menuliskan informasi, yaitu pecahan uang yang harus ditukarkan tidak dituliskan. Ada kurang lebih
15% atau sekitar 10-an mahasiswa yang melakukan kesalahan tersebut. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran kelompok dalam pemahaman masalah matematika
adalah sekitar 80%.
2. Perencanaan Strategi Penyelesaian
Langkah kedua yaitu memilih strategi Strategi yang dipilih disesuaikan dengan fakta masalah
yang ada,bagaimana masalah dapat dipecahkan dengan salah satu strategi yang ada. “choose one of
these strategies: guess and check, draw a picture, make a model, act out the problem, make a table,
chart, or graph, write a number sentence”(Burton et al., 1994: xx).
Pada langkah ini mahasiswa telah dapat memilih strategi yang sesuai dengan soal yang ada.
Dari keempat soal yang ada masing-masing memiliki strategi tersendiri yang paling cocok dengan tipe
soalnya. Ada pula yang dalam satu soal, bisa dikerjakan dengan dua strategi yang berbeda. Misalnya
soal nomer 1, dimana mahasiswa diminta mencari dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 28
dan jika dikalikan hasilnya 192. Pada soal ini bisa dikerjakan dengan strategi guess and check dan
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bisa juga dengan mendaftar semua kemungkinan yang ada. Kedua cara tersebut sudah digunakan oleh
mahasiswa.
Sedangkan dalam penyelesaian soal nomer 3 yang berisi tentang luas bangun datar, mahasiswa
memilih strategi menggunakan rumus. beberapa mahasiswa mengalami kesalahan dalam menuliskan
rumus, ada yang kurang dalam menuliskan rumus, juga ada yang salah fatal dalam menuliskan rumus.
Rata-rata kesalahan rumus terjadi pada soal nomer 3 yaitu terkait dengan luas segitiga dan juga nomer
2 terkait dengan luas bangun trapesium, dimana untuk menemukan luass DOC bisa dengan cara luas
trapezium DCBO dikurangi luas segitiga COB.
Selain dalam hal rumus, kesalahan strategi juga terjadi pada soal nomer 2, yaitu untuk mencari
luas DOC dengan berbagai cara yang berbeda, mahasiswa mengalami kesalahan dalam menentukan
hubungan antar bangun, bahkan mahasiswa sama sekali tidak tahu strategi apa yang harus digunakan
untuk menentukan luas bangun sehingga hanya menuliskan luas seluruh bangun yang ada.
Penyelesaian soal nomer 2 memerlukan manipulasi fisik untuk memberikan gambaran nyata tentang
bagian-bagian dari gambar bangun datar yang ada serta hubungan antar bangun datar tersebut.
Jika dikonversei dalam persen kurang lebih ada 20 % mahasiswa atau sekitar 14 mahasiswa
yang masih kurang dapat merencanakan strategi penyelesaian dengan baik. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran kelompok dalam perencanaan strategi pemecahan
maslah matematika adalah sekitar 80%.
3. Penyelesaian Masalah
Hal yang harus diperhatikan pada langkah ketiga atau tahap penyelesaian masalah adalah
memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum dan bagaimana membuktikan bahwa
langkah yang dipilih sudah benar (Wahyudi, 2017: 19). Komputasi yang dilakukan pada langkah ini
bisa dengan cara manipulasi obyek atau menggunakan beberapa pilihan cara komputasi yang lain,
baik dengan coretan (paper and pencil), komputasi mental (mental math), atau menggunakan
kalkulator(calculator)(Burton et al., 1994: xxi). Adapun sebagian besar mahasiswa telah dapat
melaksanankan penyelesaian masalah dengan baik,. Akan tetapi masih ada sekitar 20-an mahasiswa
atau 30% dari jumlah total mahasiswa yang masih belum bisa melakukan tahapan ketiga ini dengan
baik.
Kesalahan paling umum atau paling banyak terjadi pada nomer 3 yaitu saat menentukan
panjang alas segitiga dan tinggi segitiga. Terdapat operasi pembagian dengan pecahan yang
seharusnya menjadi bentuk perkalian dengan dibalik tetapi mahasiswa tidak mengerjakan seperti itu.
Pada soal nomer 3 ini juga banyak mahasiswa yang salah dalam mensubtitusikan nilai panjang alas
segitiga dan luas segitiga. Kekurangcermatan dalam menentukan hasil juga terjadi pada nomer ini,
misalnya sebenarnya masih ada satu langkah yang harus dikerjakan tapi mahasiswa sudah
menganggapnya selesai dan tidak dilanjutkan.
Kesalahan komputasi juga banyak terjadi pada soal nomer 4 yaitu dalam kasus penukaran uang.
Penjumlahan pecahan-pecahan uang yang dituliskan oleh mahasiswa banyak yang salah dan dengan
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tidak dilakukanya pengecekan di langkah keempat membuat jawaban mahasiwa tetap salah. Pada soal
nomer 1 dan 2 juga terdapat sedikit kesalahan dalam penghitungan hasil perkalian, penjumlahan dan
pengurangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran berkelompok
dalam penyelesaian masalah adalah sebesar 70%.
4. Pengecekan Jawaban
Langkah keempat adalah “look back and check the solution”. Langkah ini dilakukan dengan
menjawab pertanyaan “how can I check my answer” dan “does my solution answer the question”.
Langkah keempat ini perlu dilakukan agar seseorang punya alasan yang kuat atau yakin bahwa
pemecahan masalah yang dikerjakan sudah benar (Polya, 1973: 15). Pada langkah keempat ini
dilakukan pengecekan kembali proses dan hasil, serta kesesuainnya dengan permintaan soal.
Tahap pengecekan dalam menyelesaikan masalah matematika ini masih jarang dilakukan oleh
mahasiswa saat mengerjakan tes. Dari jumlah total 79 mahasiswa, ada sekitar 25% atau 20-an
mahasiswa yang luput atau tidak mengerjakan langkah ini. Tahap pengecekan sangat diperlukan
terutama pada pengerjaan soal nomer 4 tentang penukaran uang. Beberapa mahasiswa yang luput
melakukan pengecekan menuliskan jawaban yang salah karena mahasiswa tidak menghitung kembali
jumlah total pecahan uang yang mereka tuliskan.
Sebagain kecil juga melakukan kesalahan di soal nomer 1 yaitu karena melewatkan tahap
pengecekan, beberapa mahasiswa menuliskan jawaban yang salah terkait dengan dua bilangan yang
jika dijumlahkan berjumlah 28 dan jika dikalikan menghasilkan 192. Sedangkan sebagian kecil
mahasiswa (2 orang) melakukanp engecekan pada pengerjaan soal nomer 3 tentang luas segitiga. Jadi
2 mahasiswa ini memasukkan nilai panjang alas dan tinggi segitiga yang mereka peroleh kedalam
rumus luas segitiga untuk memastikan jwaban mereka benar. Hal seerti inilah yang seharusnya dapat
dilakukan oleh seluruh mahasiswa sehingga meminimalkan adanya kesalahan dalam memberikan
penyelesaian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran berkelompok
dalam pengecekan penyelesaian adalah sebesar 75 %.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan pemebalajaran berkelompok pada mata
kuliah pemecahan masalah matematika telah telah memenuhi kategori pembelajaran kooperatif, yaitu
memenuhi: (a) Terdapat saling ketergantungan positif (positive interdependence); (b)Terdapat
tanggung jawab perseorangan (personal responsibility); (c) Terdapat interaksi promotif (face to face
interactive promotion); (d) Terjadi komunikasi antaranggota (interpersonal skill); (e) Terjadi
pemrosesan kelompok (group processing).Selain itu proses pembelajaran dalam pemecahan masalah
ini juga mempunyai ciri-ciri pembelajaran kooperatif yaitu setiap anggota memiliki peran, terjadi
interaksi langsung antar siswa, setiap anggota kelompok bertanggungjawab atas cara belajarnyadan
juga teman teman sekelompoknya, guru membantu mengembangkan keterampilan personal
kelompok, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat dibutuhkan/diperlukan.Adapun efektivitas
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pembelajaran kelompok adalah 85 % efektif untuk pemahaman masalah, 80% efektif untuk
perencanaan strategi, 70% efektif untuk penyelesaian masalah, dan 75% efektif untuk pengecekan
jawaban.
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Abstract
Artikel ini mengenalkan kepada para peneliti tentang desain baru untuk penelitian eksperimen.
Sebuah desain yang menekankan pada pengulangan pada unit percobaannya atau dikenal dengan
repeated measurement. Desain ini merupakan solusi bagi para peneliti untuk mengembangkan
keilmuan pada bidang eksperimen. Desain penelitian yang dikembangkan pada artikel ini adalah
repeated measurement untuk desain faktorial satu faktor, Desain faktorial dua faktor, desain faktorial
tiga faktor, dan desain faktorial empat faktorial untuk semua faktor utamanya interaksi. Setiap desain
faktorial n faktor dapat ditemukan ada 2^n model ANOVA.
Keywords: Repeated measurement, ANOVA, satu faktor, dua faktor, tiga faktor, empat faktor.
PENDAHULUAN
Desain penelitian eksperimen sering dijumpai pada penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil
observasi peneliti, sebagian besar mereka yang penelitian menggunakan desain ekperiment. Apakah
itu untuk tugas akhir skripsi atau tesis mereka sebagian besar menggunakan desain eksperimen 2×2
dan model tetap. Padahal diketahui bahwa desain faktorial ada banyak tidak hanya desain
eksperimen 2×2 atau dua faktor, tetapi 1 faktor, tiga faktor, empat faktor, dan n faktor. Sedangkan
pemilihan faktornya tidak hanya tetap. Tetapi acak dan kombinasi acak dan tetap.
Menurut Mattjik dan Sumertajaya( 2013) menyatakan bahwa percoban faktorial dicirikan oleh
perlakuan yang merupakan komposisi dari semua kemungkinan kombinasi dari taraf-taraf dua faktor
atau lebih. Selanjutnya keuntungan dari percobaan faktorial adalah mampu mendeteksi respon dari
taraf masing-masing faktor (pengaruh utama) serta interaksi antara dua faktor (pengaruh sederhana).
Diketahui bahwa banyak sekali kombinasi faktor utama atau perlakuan yang digunakan dalam
penelitian pada desain eksperimen, yaitu pemilihan faktor utama acak smua, tetap semua, atau
kombinasi acak dan tetap. Hubungan antara faktor utamanya bisa interaksi atau tersarang dengan
model ulangan yang bermacam-macam, yaitu berbeda semua atau terdapat ulangan. Faktor-faktor
yang ditentukan pada diagram blok semua adalah interaksi, di mana kondisi ulanganya adalah
terdapat pengulangan.
Penelitian ini akan menentukan diagram blok dengan faktor utama interaksi dengan terdapat
ketersarangan pada faktor utama dan terjadi repeated measurement dimana nantinya akan ditentukan
model diagram bloknya pada model desain faktorial 1 faktor, 2 faktor, 3 faktor, dan 4 faktor.
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Tujuannya akan terlihat pola baru dalam desain penelitain. Harapannya akan membantu para peneliti
dalam menyelesaikan kasus yang mungkin berbeda dari biasanya.
KAJIANLITERATUR
Penelitian Eksperimen
Salah satu jenis penelitian kuantitatif adalah penelitian eksperimen. Metode ini banyak dipilih
karena peneliti ingin mengetahui perbedaan pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat
melalui percobaan. Biasanya peneliti bidang pendidikan, sosial, pertanian menggunakan jenis
penelitian ini jika bermaksud melakukan ujicoba suatu variabel.
Menurut Jaedun (2011), penelitian eksperimen merupakan penelitian kausal (sebab akibat)
yang pembuktiannya diperoleh melalui komparasi/perbandingan antara kelompok eksperimen (yang
diberi perlakuan) dengan kelompok kontrol (yang tidak diberikan perlakuan) atau kondisi subjek
sebelum diberikan perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan.
Selanjutnya menurut Kerlinger (1986), eksperimen adalah sebagai suatu penelitian ilmiah
dimana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan
pengamatan terhadap variabel-variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul bersamaan
dengan manipulasi terhadap variabel bebas tersebut. Sedangkan menurut Plutchik (1988, definisi
eksperimen secara lebih singkat, adalah merupakan cara mengatur kondisi suatu eksperimen untuk
mengidentifikasi variabel-variabel dan menentukan sebab akibat suatu kejadian.
Dalam penelitian yang sesungguhnya biasanya yang digunakan adalah eksperimentsemu. Hal
ini karena keterbatasan dari pihak peneliti, sehingga peneliti memilih jenis penelitian ini. Menurut
Budiyono (2003) bahwa tujuan penelitian eksperi-mental semu adalah untuk memperoleh informasi
yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya
dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel
yang relevan.
Repeated Measurement
Sullivan (2008) menyatakan repeated-measures design adalah desain di mana pengukuran
berganda atau berulang dilakukan pada setiap unit eksperimen. Unit eksperimental dapat berupa
seseorang atau hewan, dan pengukuran berulang mungkin dilakukan secara serentak dalam waktu,
seperti tekanan darah sistolik mingguan atau bobot bulanan. Penilaian berulang mungkin diukur
dalam kondisi eksperimental yang berbeda.
Menurut Crowder & Hand (1990), “Repeated measurement arise in many diverse field, and
possibly even more common than single measurements. The term “repeated” will be used here to
describe measurement which are made of the same characteristic on the same observational unit but
on more than one occasion. In longitudinal studies individuals may be monitored over a period of
time to record the developing pattern of their observed values. Over such a period the conditions
may be deliberately changed, as in crossover trials, to study the effects on the individual”.
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Sedangkan menurut Ahmad (2008), Repeated Measure Design (RMD) are one of the most
frequently studied and applied designs in a variety of applied field. A design in which the same
experimental unit is repeatedly observed under multiple treatments is called repeated measures
design.Mengacu pada pengertian di atas, penelitian ini memberikan perlakuan dengan perulangan
pengukuran pada variabel bebas yang diujicoba berdasarkan unit eksperimen yang digunakan.
METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur. Hal itu sesuai dengan teori Fink
(2014) yang menyatakan bahwa sebuah tinjauan pustaka adalah mensurvei buku-buku, artikel ilmiah,
dan sumber lain yang relevan dengan masalah tertentu, bidang penelitian, atau teori, dan dengan
demikian, memberikan deskripsi, ringkasan, dan evaluasi kritis dari karya-karya ini sehubungan
dengan masalah penelitian yang sedang diselidiki. Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang
bertujuan untuk menghasilkan teori tentang rancangan percobaan atau desain faktorial 4 fakyot yang
digunakan sebagai desain

penelitian eskperimen. Pada tahun pertama (Tisngati, dkk, 2018),

dihasilkan: (1) Rancangan Faktorial 4 Faktor dengan semua Faktor utama interaksi dan R (replikasi)
yang berbeda untuk setiap sel nya, (2) Rancangan Faktorial 4 Faktor dengan semua Faktor utama
interaksi dan terdapat ketersarangan pada R (replikasi) (3) Rancangan Faktorial 4 Faktor dengan
terdapat ketersarangan pada Faktor utama dan R (replikasi) yang berbeda untuk setiap sel nya (4)
Rancangan Faktorial 4 Faktor dengan terdapat ketersarangan pada Faktor utama dan R (replikasi) (5)
Mengaplikasikan rancangan faktorial 4 faktor pada bidang pendidikan. Pada tahun kedua (2019)
mengembangkan atau memperdalam hasil penelitian pada tahun pertama dengan fokus pada repeated
measurement. Dengan demikian literatur utama yang digunakan sebagai sumber primer pengumpulan
data ini adalah hasil penelitian tahun pertama. Peneliti juga menggunakan sumber referensi utama
menggunakan buku Mattjik & Sumertajaya (2013).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Repeated Measurement untuk Desain Faktorial Satu Faktor
Suatu percobaan yang dirancang di mana hanya melibatkan satu faktor saja dalam penelitian
dengan beberapa taraf sebagai perlakuan disebut juga dengan desain factorial satu faktor. Salah satu
model diagram blok nya adalah sebagai berikut:
P1
R1 – R8

P
R
PR

Tabel 1. Diagram blok
P2
P3
R1 – R8

R1 – R8

P4
R1 – R8

Tabel 2. Tabel ANOVA
Sumber variansi (SV)
Derajat kebebasan (db)
p-1=4-1=3
(r-1)=(8-1)=7
(p-1)(r-1)=3.7=21
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Sumber variansi (SV)
Total

Derajat kebebasan (db)
Pr-1=4.8-1=31

Keterangan:
P : Perlakuan
R : Ulangan
p : banyaknya taraf perlakuan P yaitu 4
r : banyaknya ulangan yaitu 8
Pada desain faktorial satu faktor ini memungkinkan ada 2 tabel ANOVA yang bisa digunakan,
yaitu model 1 (P Acak) dan model 2 (P Tetap).
Repeated Measurement untuk Desain Faktorial Dua Faktor
Apabila percobaan yang dirancang itu hanya melibatkan dua faktor saja dalam penelitian
dengan beberapa taraf sebagai perlakuan disebut juga dengan desain faktorial dua faktor. Salah satu
model diagram blok nya adalah sebagai berikut:
K1
R1 – R8
R9 – R16
R17 – R24
R25 – R32
R33 – R40

B1
B2
B3
B4
B5

Sumber variansi (SV)
K
B
KB
R/B
KR/B
Total

Tabel 3. Diagram Blok
K2
K3
R1 – R8
R1 – R8
R9 – R16
R9 – R16
R17 – R24
R17 – R24
R25 – R32
R25 – R32
R33 – R40
R33 – R40

K4
R1 – R8
R9 – R16
R17 – R24
R25 – R32
R33 – R40

Tabel 4.Tabel ANOVA
Derajat kebebasan (db)
k-1=4-1=3
b-1=5-1=4
(k-1)(b-1)=3.4=12
(r-1)b=(8-1)5=35
(k-1)(r-1)b=3.7.5=105
kbr-1=4.5.8-1=159

Keterangan:
K : Perlakuan pertama (faktor 1)
B : Perlakuan kedua (faktor 2)
R : Ulangan
k : banyaknya taraf perlakuan K yaitu 4
b : banyaknya taraf perlakuan B yaitu 5
r : banyaknya ulangan yaitu 8
Untuk Desain Faktorial dua Faktor ini memungkinkan ada 4 model Tabel ANOVA yang
mungkin bisa ditemukan yaitu model 1 (K dan B tetap), model 2 (K dan B Acak), model 3 (K tetap
dan B Acak), dan model 4 (K Acak dan B tetap
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Repeated Measurement untuk Desain faktorial tiga faktor
Jika percobaan yang dirancang itu melibatkan tiga faktor saja atau tiga perlakuan dengan
beberapa taraf maka disebut juga dengan desain faktorial tiga faktor. Berikut ini merupakan salah
satu model diagram blok nya:
Tabel 5. Diagram Blok
K1
B1
B2
B3
B4
B5

C1
R1 – R3
R4 – R6
R7 – R9
R10 – R12
R13 – R15

C2
R1 – R3
R4 – R6
R7 – R9
R10 – R12
R13 – R15

K2
C1
R1 – R3
R4 – R6
R7 – R9
R10 – R12
R13 – R15

Sumber variansi (SV)
K
B
C
KB
KC
BC
KBC
R/B
KR/B
CR/B
KCR/B
Total

K3
C2
R1 – R3
R4 – R6
R7 – R9
R10 – R12
R13 – R15

C1
R1 – R3
R4 – R6
R7 – R9
R10 – R12
R13 – R15

C2
R1 – R3
R4 – R6
R7 – R9
R10 – R12
R13 – R15

K4
C1
R1 – R3
R4 – R6
R7 – R9
R10 – R12
R13 – R15

C2
R1 – R3
R4 – R6
R7 – R9
R10 – R12
R13 – R15

Tabel 6. Tabel ANOVA
Derajat kebebasan (db)
k-1=4-1=3
b-1=5-1=4
c-1=2-1=1
(k-1)(b-1)=3.4=12
(k-1)(c-1)=3.1=3
(b-1)(c-1)=4.1=4
(k-1)(b-1)(c-1)=3.4.1=12
(r-1)b=2.5=10
(k-1)(r-1)b=3.2.5=30
(c-1)(r-1)b=1.2.5=10
(k-1)(c-1)(r-1)b=3.1.2.5=30
bckr-1=5.2.4.3-1=119

Keterangan:
K : Perlakuan pertama (faktor 1)
B : Perlakuan kedua (faktor 2)
C : Perlakuan ketiga (faktor 3)
R : Ulangan
k : banyaknya taraf perlakuan K yaitu 4
b : banyaknya taraf perlakuan B yaitu 5
c : banyaknya taraf perlakuan C yaitu 2
r : banyaknya ulangan yaitu 3
Pada Desain Faktorial tiga faktor ini kemungkinan ada 8 model tabel ANOVA yang bisa
ditemukan. Yaitu model 1 (A, B, C Tetap), model 2 (A, B, C Acak), model 3 (A, B Acak dan C tetap),
model 4 (A Acak, T tetap, dan C Acak), Model 5 (A tetap, B dan C Acak), model 6 (A Acak, B dan C
Tetap), model 7 (A Tetap, B Acak, dan T tetap), model 8 (A dan B Tetap, dan A Acak).
Repeated Measurement untuk Desain faktorial empat faktor
Percobaan yang dirancang yang melibatkan empat faktor saja atau empat perlakuan dengan
beberapa taraf maka disebut juga dengan desain faktorial empat faktor. Berikut ini merupakan salah
satu model diagram blok nya:
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Tabel 7. Diagram Blok

C1
C2

D1
D2
D1
D2

A1
B1
R1-R3
R4-R6
R7-R9
R10-R12

A2
B2
R1-R3
R4-R6
R7-R9
R10-R12

B1
R1-R3
R4-R6
R7-R9
R10-R12

B2
R1-R3
R4-R6
R7-R9
R10-R12

Tabel 8. Tabel ANOVA
Sumber variansi (SV)
Derajat kebebasan (db)
A
a-1=1
B
b-1=1
C
c-1=1
D
d-1=1
AB
(a-1)(b-1)=1
AC
(a-1)(c-1)=1
AD
(a-1)(d-1)=1
BC
(b-1)(c-1)=1
BD
(b-1)(d-1)=1
CD
(c-1)(d-1)=1
ABC
(a-1)(b-1)(c-1)=1
ABD
(a-1)(b-1)(d-1)=1
ACD
(a-1)(c-1)(d-1)=1
BCD
(b-1)(c-1)(d-1)=1
ABCD
(a-1)(b-1)(c-1)(d-1)=1
R/CD
(r-1)cd=2.2.2=8
RA/CD
(r-1)(a-1)cd=2.1.2.2=8
RB/CD
(r-1)(b-1)cd=2.1.2.2=8
RAB/CD
(r-1)(a-1)(b-1)cd=2.1.1.2.2=8
Total
abcdr-1=47
Keterangan:
A : Perlakuan pertama (faktor 1)
B : Perlakuan kedua (faktor 2)
C : Perlakuan ketiga (faktor 3)
D : Perlakuan keempat (faktor 4)
R : Ulangan
a : banyaknya taraf perlakuan A yaitu 2
b : banyaknya taraf perlakuan B yaitu 2
c : banyaknya taraf perlakuan C yaitu 2
d : banyaknya taraf perlakuan D yaitu 2
r : banyaknya ulangan yaitu 3
Pada desain faktorial empat faktor ini kemungkinan ada 16 model tabel ANOVA yang bisa
ditemukan. Model tersebut adalah model 1 (A B C D semua Acak), model 2 (A B C D semua Tetap),
model 3 (A B C Acak dan D Tetap), model 4 (A B D Acak C Tetap), model 5 (A C D Acak B Tetap),
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Model 6 (B C D Acak A Tetap), Model 7 (A B Tetap C D Acak), Model 8 (A C Tetap, B D Acak),
model 9 (A D Tetap B C Acak), model 10 (A D Acak B C Tetap), model 11 (A C Acak, B D Tetap),
model 12 (A B Acak C D Tetap), model 13 (A B C Tetap D Acak), model 14 (A B D Tetap dan C
Acak), model 15 (A C D Tetap B Acak), Model 16 (A Acak B C D Tetap)
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Desain Faktorial satu
faktor memiliki 2 model ANOVA, Desain Faktorial dua faktor memiliki 4 model ANOVA, Desain
Faktorial tiga faktor memiliki 8 model ANOVA, dan Desain Faktorial empat faktor memiliki 16
model ANOVA. Ini dapat disimpulkan bahwa rumus untuk menemukan model ANOVA untuk n
faktor adalah 2𝑛 . Secara umum adanya rumus untuk menentukan jumlah model Anova untuk desain
faktorial berdasarkan jumlah faktor atau variabel yang diujicobakan akan membantu peneliti dalam
memilih model yang tepat sesuai karakteristik faktor, serta dapat mengatur langkah-langkah penelitian
yang lebih kredibel untuk menghindari bias.
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Abstract
Secara umum, sesuai dengan taksonomi Bloom, hasil belajar terbagi dalam ranah kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Center For Curriculum Redesign (CCR, Mei 2015) menyebutkan bahwa
terdapat empat dimensi pendidikan, yaitu knowledge, skills, character, dan metacognition. Kaitan ini,
variabel pengetahuan, karakter, ketrampilan menjadi aspek penting untuk dimiliki peserta didik
sebagai bekal untuk dapat menghadapi kebutuhan di era global dengan problematikanya. Terdapat
dua permasalahan penting yang dibahas pada penelitian ini, yaitu mengkonfirmasi teori tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswapada 3 dimensi pendidikan (kognitif,
afektif, ketrampilan), dan mendapatkan bentuk estimasi model fit dari Structural Equation Modeling
(SEM) terhadap analisis hasil belajar mahasiswadalam 3 dimensi pendidikan. Untuk menganalisis
data lapangan tersebut peneliti menggunakan pendekatan SEM (Structure Equation Model) melalui
program LISREL 8.8 for student.Penelitian ini melibatkan 9 variabel manifest dari 3 variabel laten
(kognitif, afektif, ketrampilan). Berdasarkan pada analisa data menggunakan CFA second order,
terdapat 2 faktor utama yang mampu dijelaskan hubungannya dengan hasil belajar secara signifikan,
yaitu dimensi kognitif dan afektif. Hasil belajar pada mahasiswakhususnya pada mata kuliah bidang
kajian matematika pada prodi PGSD tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan dimensi
ketrampilan. Ini dapat dijelaskan bahwa beban belajar mahasiswalebih banyak teori dibandingkan
dengan ketrampilan.
Keywords: Hasil belajar, Mahasiswa, SEM, CFA.
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap individu. Melalui pendidikan, manusia akan
memperoleh pengalaman belajar, tentang kehidupan fisik mapun non fisik, tentang kehidupan segala
isi serta interaksi di dalamnya. Banyak definisi tentang pendidikan, dalam arti konten maupun
konteks. Pada bidang pendidikan, analisis filosofis akan membahas konsep yang umum digunakan
pada bidang pendidikan, seperti: pengajaran, pembelajaran, pengetahuan, kurikulum, dan lain-lain
(Akinpelu, 1981:170). Dua konsep utama terkait pendidikan adalah pengajaran dan pembelajaran
(h.186).
Pengajaran bertalian erat dengan peran pendidik atau pendidik sebagai orang dewasa yang
bertanggung jawab untuk membekali peserta didik dengan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat,
nilai-nilai karakter berkaitan dengan kemanusiaan dan kehidupan, serta ketrampilan-ketrampilan yang
berfungsi untuk mendukung kinerja pengetahuan dan sikap dalam pemecahan masalah sehari-hari.
Pembelajaran berkaitan dengan interaksi antara pendidik, peserta didik, serta komponen pendidikan
lainnya sehingga menjadi suatu sistem kerja yang bertujuan. Tujuan dimaksud adalah berdasarkan
dengan apa yang dicita-citakan oleh suatu bangsa terkait fungsi pendidikan, seperti Indonesia yang
termaktud pada Pembukaan UUD 1945, dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Mengingat pentingnya pendidikan inilah, diberlakukan berbagai produk hukum untuk mengatur
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sistem pendidikan nasional di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang Pendidik dan Dosen, dan lain-lain.
Melalui Program BERMUTU, ditemukan bahwa faktor psikologis, keterlibatan pendidik dan
sekolah memiliki peran yang besar dalam mewujudkan prestasi peserta didik. Demikian juga variabel
eksternal di luar peserta didik dan pendidik/sekolah, seperti faktor lingkungan peserta didik turut
berperan dalam mendorong peserta didik lebih termotivasi dalam pembelajaran di kelas (Pusat
Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud, 2013). Secara umum banyak faktor yang dapat
mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam belajar, seperti faktor internal maupun eksternal; dari
faktor peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana prasaran, dan lain-lain. Dari faktor peserta didik,
dapat ditemukan adanya perbedaan tingkat kecerdasan intelektual, emosional, atau kemampuan dalam
aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
Pemerintah dengan segenap elemen masyarakat berusaha untuk mencapai pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan meskipun dalam implementasinya problematika
pendidikan menjadi isu sentral pada setiap zaman, termasuk di era globalisasi ini. Tuntutan di era
teknologi dan informasi sangat berat karena perubahan jaman akan mengubah struktur pekerjaan,
dalam setiap minggu terdapat 4 pekerjaan baru dan 4 pekerjaan hilang. Sekarang yang berlaku adalah
hukum turbulensi, ketidakpastian (Saryono, 2016) ditandai dengan banyak permasalahan di Indonesia
di sektor pendidikan, seperti angka pengangguran yang didominasi lulusan SMK misalnya. Ini
diidentifikasi karena sekolah SMK menjamur namun keahlian yang dibuka terkonsentrasi sesuai tren
saat didirikan sehingga ketika lulusan dalam jangka panjang sudah tidak relevan lagi. Dengan
demikian kecakapan abad XXI menjadi prinsip-prinsip yang harus dicapai dalam prioritas pendidikan
nasional tahun 2017 ke depan. Selain itu perlu meletakkan kembali nilai-nilai moral universal,
pendidikan holistik, yang terintergrasi dalam pendidikan kearifan lokal selaras dengan perkembangan
anak atau student cendered. Dalam hal ini, pendidikan karakter akan selalu menjadi isu strategis di
Indonesia dan negara-negara maju serta berkembang lainnya. Ini karena banyak fonemena tindakan
dan perilaku yang tidak sesuai dengan moral, etika, nilai-nilai kemanusiaan dilakukan oleh pelajar,
pendidik, dan masyarakat sebagai control pendidikan.
Pendidikan memiliki peranan yang vital untuk menghadapi tantangan tersebut. Pendidikan
merupakan sarana pencegah resiko, serta alat yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup
manusia secara berkelanjutan (Moretti& Frandell, 2013). Padaera informasi saat ini,dimana para
peserta didik harus berkompetisi pada masyarakat global, para peserta didik dituntut mempunyai
kreativitas

(creativity),

(communication),dan

kemampuan
berkolaborasi

berpikir

kritis

(collaboration),

(critical
yang

thinking),
lebih

berkomunikasi

dikenal

dengan

akronim‘FourCs’(NEA,2011).Fokus pada upaya memberikan ketrampilan 4C tersebut, pada proses
pembelajaran, pendidik harus mengelaborasi aspek-aspek kreativitas dan inovasi (creativity and
innovation), berpikir kritis dan pemecahan masalah (critical thinking and problem solving),
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komunikasi dan kolaborasi (communication and collaboration) (Partnership for 21st Century Skills,
2011).Artinya, pendidikan saat ini diharapkan mampu mengembangkan peserta didik untuk berfikir
kreatif, fleksibel, memecahkan masalah, ketrampilan berkolaborasi dan inovatif yang dibutuhkan
untuk sukses dalam pekerjaan maupun kehidupan (Tim Pasific Pacific Policy Research Center,
2010). Aspek kreativitas dan inovasi dimaksudkan para peserta didik dapatmenggunakanberbagai
teknik untuk membuat ide-ide baruyang bermanfaat, merinci, memperbaiki, menganalisis, dan
mengevaluasi ide-ide mereka guna mengembangkan dan memaksimalkan usaha kreatif dan
mendemonstrasikan keaslian temuan, baik secara individu maupun kelompok (2016). Kreativitas telah
terbukti menjadi bagian integral berbagai ketrampilan, termasuk pemikiran ilmiah (Dunbar, 1997),
kewirausahaan (Sarri, dkk, 2010), pemikiran desain (Dorst & Cross, 2001), dan matematika
(Sheffield, 2013).
Ketrampilan yang dibutuhkan pada abad XXI ini akan berkembang seiring optimalisasi potensi
kognitif dan afektif peserta didik. Dengan demikian, penting dikaji kontribusi potensi kognitif, afektif,
dan ketrampilan peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik di abad ke-21 ini. Tujuan dari kajian
ini adalah (1) Mengetahui dan mengkonfirmasi teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil
belajar mahasiswadalam 3 dimensi pendidikan (kognitif, afektif, ketrampilan), dan (2) Mendapatkan
bentuk estimasi model fit dari Structural Equation Modeling (SEM) terhadap analisis hasil belajar
mahasiswadalam 3 dimensi pendidikan.
METODE
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional yang melibatkan teori dan bukti
empiris di lapangan dengan penekanan pada penemuan model struktural (jalur) hubungan antar
variabel yang dikaji. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research) dan penelitian kepustakaan (library research). Terdapat dua permasalahan penting yang
dibahas pada penelitian ini, yaitu mengkonfirmasi teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
hasil belajar mahasiswapada 3 dimensi pendidikan (kognitif, afektif, ketrampilan), dan mendapatkan
bentuk estimasi model fit dari Structural Equation Modeling (SEM) terhadap analisis hasil belajar
mahasiswadalam 3 dimensi pendidikan. Jenis penelitian kepustakaan ini digunakan karena adanya
penguraian teori secara teratur dari semua data yang menjelaskan keterkaitan antara dimensi kognitif,
afektif, dan ketrampilan terhadap hasil belajar mahasiswamata kuliah kajian matematika, yang
kemudian mengahasilkan sebuah model teoritis. Jenis penelitian lapangan (field research), karena
data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui
penilaian tes dan angket. Selanjutnya, untuk menganalisis data lapangan tersebut peneliti
menggunakan pendekatan SEM (Structure Equation Model) melalui program LISREL 8.8 for student.
Tempat , Waktu, Populasi, dan Sampel
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Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun akademik 2018/2019. Waktu penelitian
pada bulan Desember 2019 pada mahasiswaprogram studi PGSD, STKIP PGRI Pacitan sejumlah 80
mahapeserta didik. Sampel dipiliha secara acak. Penelitian ini melibatkan 9 variabel manifest dari 3
variabel laten yang ada sehingga sampel yang diambil didasarkan pada kriteria di atas, seharusnya
sejumlah 10 x 9 = 90 responden (Solimu, 2002:78). Dalam pelaksanaannya, terambil 80 responden
yang memberikan data sesuai data penelitian.
Variabel Penelitian
Terdapat 2 variabel, yaitu variabel laten dan variabel teramati. Variabel laten adalah suatu
konstruk dalam model persamaan struktural yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat
direpresentasikan oleh satu atau lebih variabel indikator. Variabel laten meliputi (1) Kognitif (KOG),
(2) Afektif (AFE), dan (3) Ketrampilan (KET). Variabel teramati adalah variabel yang dapat diamati
atau diukur secara empiris dan sering disebut sebagai indikator.
Tabel 5. Indikator Variabel teramati
Dimensi
(V. Laten)
Kognitif

Indikator Variabel
Teramati
Penalaran (PL)

Kemampuan
Numerik (KN)

Afektif

Kemampuan Verbal
(KV)
Konsep Diri (KD)
Efikasi Diri (ED)
Kecemasan
Matematik (KM)

Ketrampilan

Kreativitas (C1)

Berpikir Kritis (C2)

Komunikasi (C3)

Kolaborasi (C4)

Konstruk Teori
Mengajukan
dugaan,
melakukan
manipulasi
matematika,
Menarik
kesimpulan dari pernyataan,) memeriksa
kesahihan
suatu argument
(Dirjen
Dikdasmen, 2004)
Numerik/
angka,
data
statitistik,
pemahaman konsep tentang bilangan
(Fudyartanto, 2004)
Slameto (2003), pengetahuan khusus,
pengetahuan umum.
(1) pengetahuan, (2) harapan, dan (3)
penilaian (Calhoun dan Acacella ,1995)
Bandura (1977) ,magnitude, generality,
dan strength.
Barlow (Tisngati & Meifinai, 2014) 1)
komponen emosional subjektif; 2)
komponen kognitif; 3) reaksi psikologis;
4) tanggapan berupa perilaku
Suharman (1998), (1) aktivitas berpikir,
(2) menemukan atau menciptakan sesuatu
yang baru, (3) sifat baru atau orisinil, (4)
produk yang berguna atau bernilai
Berpikir kritis, pemecahan masalah,
penerapan matematika, observasi (ACT
Work Keys (WK)- NCRC Plus-CWRC
Skills Assessments)
Membaca informasi, mendengar dan
memahami, menulis (ACT Work Keys
(WK)-NCRC
Plus-CWRC
Skills
Assessments)
Bekerjasama,
bekerja
dalam
tim,
mengelola dan menyelesaikan masalah
(OECD, 2012)
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Analisa Data
Analisis data yang digunakan dalam studi kepustakaan dengan menggunakan analisis
deskriptif. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan
bukan angka-angka. Data studi kepustakaan yang telah dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan
metode induktif. Metode ini merupakan proses berfikir yang diawali dari fakta-fakta pendukung yang
spesifik, menuju pada hal yang bersifat lebih umum untuk memperoleh kesimpulan. Sedang untuk
menganalis data penelitian lapangan menggunakan Second order confirmatory factor analysis adalah
bentuk model pengukuran dalam SEM yang terdiri dari 2 tingkat yang menunjukkan hubungan antara
variabel-variabel laten pada tingkat pertama sebagai indikator-indikator dari sebuah variabel laten
tingkat kedua. Structural Equation Modeling (SEM) melalui program Lisrel 8.8 for student.
Menurut Hair et al. (2005), tahap-tahap pemodelan dan analisis persamaan struktural sebagai
berikut: 1) Pengembangan Model Berbasis Teori didasarkan pada hubungan kausalitas. Kuatnya
hubungan kausalitas terletak pada justifikasi (pembenaran) secara teoritis untuk mendukung analisis,
2) Menyusun Diagram path yang digunakan untuk memudahkan dalam menggambar hubungan
langsung atau tidak langsung, 3) Menyusun Model Persamaan Struktural dan Model Pengukuran, 4)
Evaluasi Kriteria Model Terbaik
Jika asumsi SEM terpenuhi selanjutnya melihat ada tidaknya offending estimate. Contoh
offending estimate yaitu varian eror negatif atau non-signifikan error variance. Jika terjadi maka
menetapkan varian eror ke nilai positif yang sangat kecil misalnya 0,005 atau 0,001. Menurut Hair et
al. (2005), evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa
tahapan sebagai berikut:
1. Kecocokan model pengukuran
Analisis yang digunakan yaitu Confirmatory Factor Analysis (CFA) yang dilakukan secara
terpisah melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Salah satu uji validitas yang dipakai yaitu convergen
validity. Pengukurannya menggunakan standard loading factor 0,5 (Hair et al., 2005). Selain itu,
pengujian bisa menggunakan uji z atau C.R 1,96 pada tingkat signifikansi 5%. Pendekatan yang
digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam SEM adalahconstruct reliability (CR). Dengan
Standardized loading dan kesalahan dari standardized loading . Sebuah konstruk mempunyai
reliabilitas yang baik jika nilai construct-reliability . Reliabilitas diantara 0,6 dan 0,7 bisa diterima
dengan syarat indikator yang lain dari validitas kostruk valid (Hair et al., 2005). Validitas, dilakukan
untuk melihat gambaran tentang kevalidan tiap indikator instrument penelitian. Indikator dari setiap
variabel dikatakan valid jika loading factor ≥ 0,30.
2. Kecocokan keseluruhan model
Pengukuran Goodness Of Fit Indices (GOFI) dibedakan menjadi ukuran kecocokan absolut
(Goodness of Fit Index (GFI)dan Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). GFI) dalam
menguji kecocokan model tersebut. GFI adalah ukuran non-statistik yang nilainya berkisar antara 0
(poor fit) sampai 1.0 (perfect fit). Nilai GFI yang tinggi menunjukkan nilai fit yang lebih baik.
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Keputusan kesesuaian model didasarkan pada beberapa ukuran uji kesesuaian model (GOF), seperti
Chi kuadrat (χ2) untuk p > 0,05; RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) < 0,08; GFI
(Goodness of Fit Index) > 0,9 dan yang lainnya yang akan menguji bahwa perbedaanya tidak
bermakna sehingga hipotesis nihil tidak ditolak (signifikan). Jika demikian, maka dapat dikatakan
tidak ada perbedaan antara model teoritis dibandingkan dengan data empiri.Artinya, model teoritis
sesuai (fit) dengan data empiri. Akan tetapi Hox dan Echger menyebutkan goodness of fit dengan Chi
kuadrat (χ2) dengan p > 0,05 saja model SEM sudah dikatakan cocok pada data empiris.Pada
penelitian ini hanya menggunakan satu kriteria saja yaitu chi squared (χ2) dengan p > 0,05.
3) Kecocokan model struktural
3. Interpretasi Model
Ketika model dikatakan baik maka proses selanjutnya yaitu interpretasi terhadap analisis direct
effect, indirect effect, dan total effect. Ketika model dikatakan buruk maka diperlukan modifikasi
model. Modifikasi dari model awal harus dilakukan setelah dilakukan banyak pertimbangan dan
disesuaikan dengan justifikasi teori.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini terdiri dari konstruk hasil belajar yang memiliki 3 dimensi atau aspek,
yaitu kognitif, afektif, dan ketrampilan. Dimensi kognitif terdiri dari kemampuan penalaran (PL),
kemampuan numerik (KN), dan kemampuan verbal (KV). Dimensi afektif terdiri dari konsep diri
(KD), efikasi diri (ED), dan kecemasan matematik (KM). sedangkan dimensi ketrampilan
menggunakan ketrampilan 4C, terdiri dari kreativitas (creativity),kemampuan berpikirkritis (critical
thinking), berkomunikasi(communication),danberkolaborasi(collaboration). Variabel kognitif diukur
menggunakan tes, aspek afektif menggunakan kuesioner, sedangkan aspek ketrampilan menggunakan
penilaian portofolio. Berdasarkan olah data menggunakan program Lisrel 8.80, kepada 80 responden
diperoleh data sebagai berikut.
Tabel 3 Deskripsi Hasil Data

Uji Asumsi
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Analisis SEM mensyaratkan adanya beberapa asumsi, yaitu distribusi normal atau evaluasi
normalitas, multikolinieritas antar variabel laten eksogen, dan reliabilitas.
Tabel 4 Uji Normalitas Data

Melalui uji univariate normality, p-value pada Skewness dan Kurtosis terdapat data C2, C3, C4 yang
tidak mengikuti fungsi distribusi normal, atau nilai < 0,05. Karena asumsi tidak terpenuhi maka
program Lisrel menggunakan asymptotic covariance matrix untuk uji kecocokan model (Sofyan dan
Kurniawan, 2009:128), diperoleh:
Covariance Matrix
C1
C2
C3
C4
-------- -------- -------- -------C1 4.490
C2 2.278 83.251
C3 -2.091 -15.418 58.502
C4 -0.282 -7.225 -4.972 60.099
Pengujian Confirmatory Factor Analysis Second Order
Pengukuran analisis konfirmatori dilakukan terhadap dimensi kognitif yang diobservasi adalah
kemampuan penalaran (PL), kemampuan verbal (KV), dan kemampuan numerik (KN), dimensi
afektif teramati adalah konsep diri (KD), efikasi diri (ED), dan kecemasan matematis (KM), serta
dimensi ketrampilan yang teramati adalah kreativitas (C1), kemampuan berpikirkritis (C2),
berkomunikasi (C3),dankolaborasi (C4) berdasarkan data empirik yang diolah menggunakan program
Lisrel 8.80. Sebelum mengolah menjadi CFA 2nd maka langkah pertama adalah CFA 1st order.
Selanjutnya mengubah sintaks sebagai berikut:
TI
SYSTEM FILE from file 'H:\AA KAKAK IFE\Dr Heri-SEM\SUMBER DATA SPSS\PROYEK_CFA2_E.DSF'
Latent Variables KOGNITIF AFEKTIF KETRAMP HB
Relationships
PL = 1.000*KOGNITIF
KN = KOGNITIF
KV = KOGNITIF
KD = 1.000*AFEKTIF
ED = AFEKTIF
KM = AFEKTIF
C1 = 1.000*KETRAMP
C2 = KETRAMP
C3 = KETRAMP
C4 = KETRAMP
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KOGNITIF = 1.000*HB
AFEKTIF = HB
KETRAMP = HB
Set the Variance of KOGNITIF to 1.00
Set the Variance of AFEKTIF to 1.00
Set the Variance of KETRAMP to 1.00
Path Diagram
Number of Decimals = 3
End of Problem
Diperoleh output sebagai berikut:

Gambar 2. Output Model Standar
Hasil data di atas menunjukkan bahwa:
a.

P-value > 0,05 (0,21522 > 0,05) dan RMEA < 0,08 (0,048 < 0,08) artinya good fit, model fit

b.

Jalur Kognitif-PL, Kognitif-KN, Kognitif-KV, Afektif meaningful, karena nilainya > 0,05 atau >
0,03

c.

Koefisien jalur pada Standarized Solution menunjukkan bahwa loading factor (validitas
indikator) pada basic model bervariasi, ada yang > 0,5 sehingga indikator dikatakan valid karena
semakin besar nilai  , yaitu pada jalur Kognitif-PL, Kognitif-KN, Kognitif-KV, Afektif-ED, dan
Afektif-KM. Sedangkan jalur lainnya > 0,3 (Afektif-KD, ketrampilan-C1, ketrampilan-C2), serta
ada yang negatif, yaitu jalur Ketrampilan-C3, dan Ketrampilan-C4.

d.

Reliabilitas > 0,7 hanya ED (0,82), sedangkan > 0,5 adalah KN dan KM
Berdasarkan data tersebut dilakukan penghapusan untuk variabel C3 dan C4karena nilai standard

loading factorrendah.
Selanjutnya output nilai-t
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Gambar 3. Output Model T-Values tahap 1
Berdasarkan data, harga t-value, diartikan bahwa:
a. Jalur yang tidak signifikan karena nilai kurang 1,96 adalah jalur HB dengan dimensi ketrampilan
(0,97), ketrampilan dengan C3 (-1,66), ketrampilan dengan C4 (-0,57). Jalur yang sudah bagus,
meaningful adalah jalur HB-Afektif (3,59), selanjutnya jalur Kognitif jalur HB-Kognitif, AfektifKD, dan ketrampilan-C1 sudah dibuat fix. Jalur meaningful lainnya adalah jalur Kognitif-KN
(5,37), Kognitif-KV (4,27), jalur Afektif-ED (4,20), jalur Afektif-KM (3,93), serta jalur
Ketrampilan-C2 (1,99).
Setelah dilakukan penghapusan C3 dan C4 diperoleh data path berikut ini

Gambar 4. Output Model Standar tahap 2
Hasil data di atas menunjukkan bahwa P-value > 0,05 (0,34418 > 0,05) dan RMEA < 0,08
(0,035 < 0,08) artinya good fit, model fit. Semua jalur meaningful, karena nilainya > 0,05 atau > 0,03
kecuali jalur Ketrampilan-C2. Koefisien jalur pada Standarized Solution menunjukkan bahwa loading
factor (validitas indikator) pada basic model bervariasi, dominan > 0,5 sehingga indikator dikatakan
valid karena semakin besar nilai  , kecuali jalur Ketrampilan- C2 masih < 0,3.
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Gambar 4. Output Model t-value tahap 2
Berdasarkan data, harga t-value, diartikan bahwa Jalur yang tidak signifikan karena nilai kurang
1,96 adalah jalur HB dengan dimensi ketrampilan (1,34). Jalur yang sudah bagus, meaningful adalah
jalur HB-Afektif (3,59), selanjutnya jalur Kognitif jalur HB-Kognitif, Afektif-KD, sudah dibuat fix.
Jalur meaningful lainnya adalah jalur Kognitif-KN (5,37), Kognitif-KV (4,27), jalur Afektif-ED
(4,20), jalur Afektif-KM (3,93). Dengan demikian, jalur yang signifikan adalah HB dengn dimensi
Kognitif dan Afektif. Jalur HB dengan ketrampilan tidak meaningful
Pembahasan
Berdasarkan data pada path output CFA 2nd langkah pertama dan kedua model t-value,
diperoleh bahwa hubungan antara konstrak hasil belajar (HB) dengan dimensi kognitif (KG) dan
afektif (AFE) signifikan atau meaningful . Ini sesuai dengan pendapat Gagne (dalam Suprijono,
2009:5) bahwa hasil belajar dapat digambarkan sebagai informasi verbal, ketrampilan intelektual,
strategi kognitif, ketrampilan motorik, dan sikap, sesuai dengan taksonomi Bloom, serta Center For
Curriculum Redesign (CCR, Mei 2015) yang menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi pendidikan,
yaitu knowledge, skills, character, dan metacognition. Namun hasil olah data tidak berlaku pada
hubungan HB dengan dimensi ketrampilan artinya tidak terdapat hubungan signifikan hasil belajar
mahasiswadengan dimensi ketrampilan. Ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa karakteristik
pembelajaran atau beban belajar pada level di perpendidikan tinggi yang lebih dominan pada aspek
kognitif dan afektif dibandingkan dengan pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah.
Apalagi sampel adalah mahasiswacalon pendidik yang kurikulumnya lebih berorientasi pada
pembekalan aspek knowledge, character, baru ke domain skill. Richards, Hunley, Weaver, dan
Landers (2003) menemukan, peserta didik melaporkan bahwa pengalaman kolaboratif memberikan
manfaat dalam pembelajaran dan praktek yang tidak akan terjadi jika peserta didik telah bekerja
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secara individu. Artinya, hasil belajar bentuk ketrampilan akan optimal jika pembelajarannya adalah
praktek.
Selanjutnya, pada jalur hasil belajar (HB) dengan dimensi kognitif (KOG) signifikan. CCR
membahas bahwa penelitian psikologi menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dengan belajar biasanya
mengarah ke hasil belajar yang lebih baik seperti retensi, pemahaman, dan penggunaan aktif
pengetahuan (Perkin, 2006), daripada hanya mendengarkan, membaca, dan melakukan latihan rutin,
peserta didik menyelidiki, debat, mengambil sudut pandang, dan sebagainya. Jika dilihat hubungan
antara dimensi kognitif (KOG) dengan indikator kemampuan numerik (KN) lebih besar dari
kemampuan penalaran (PL) dan kemampuan verbal (KV). Ini berkaitan dengan input mahasiswaprodi
PGSD yang berbeda dengan prodi pendidikan matematika dalam hal minat terhadap mata kuliah
matematika.

Santrock

(2002)

mengemukakan

bahwa

perkembangan

kognitif

seseorang

mempengaruhi tingkat kemampuan penalarannya.Artinya kemampuan penalaran mahasiswaPGSD
kurang dari kemampuan numerik.Kariadinata (2012) mengatakan bahwa reasoning/penalaran adalah
suatu aspek dari kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi dari kurikulum terbaru, yang
dikelompokan sebagai kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Sedangkan menurut
Silla (dalam Astuti dan Marhaeni, Sariyasa, 2013: 3) kemampuan numerik, adalah kemampuan
seseorang yang berkaitan dengan kecermatam dan kecepatan dalam penggunaan fungsi-fungsi hitung
dasar. Jika digabungkan dengan kemampuan mengingat, maka kemampuan numerik ini dapat
mengungkapkan kemampuan intelektual seseorang terutama kemampuan penalaran berhitung dan
berfikir secara logis.
Selanjutnya hubungan HB dengan afektif juga signifikan. Paling tinggi hubungan kognitif
dengan efikasi diri dibandingkan dengan konsep diri (KD) dan kecemasan matematik (KM).
Jamesonand Fusco (2014), menemukan bahwa pelajar tingkat dewasa memiliki konsep diri yang lebih
rendah dari efikasi diri matematika dan tingkat kecemasan matematika yang lebih tinggi dari rekanrekan di bawah mereka. Ini sesuai dengan riset Adicondro dan Purnamasari (2011) bahwa Ada
hubungan positif yang sangat signifikan antara efikasi diri dengan self regulated learning. Semakin
tinggi efikasi diri, maka semakin tinggi self regulated learning. Semakin rendah efikasi diri maka
semakin rendah self regulated learning. Dengan demikian pendidik dan dosen perlu memperhatikan
efikasi dirinya juga efikasi diri peserta didik (Del Siegle, 2007). Faktor kecemasan matematika (KM)
juga menjadi indikator yang valid yang mengukur dimensi afektif terhadap hasil belajar. Peserta
didik/ mahasiswayang merasa kurang cemas karena peserta didik/mahasiswatersebut mengetahui
bahwa ia mampu mengatasi masalah yang dihadapi maka ia akan dapat menggunakan kecemasannya
dalam menyelesaikan masalah (Wicaksono & Saufi, 2013).
KESIMPULAN
Berdasarkan pada analisa data menggunakan CFA second order, terdapat 2 faktor utama yang
mampu dijelaskan hubungannya dengan hasil belajar secara signifikan, yaitu dimensi kognitif dan
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afektif. Hasil belajar pada mahasiswakhususnya pada mata kuliah matematika pada prodi PGSD tidak
menunjukkan hubungan signifikan dengan dimensi ketrampilan. Ini dapat dijelaskan bahwa beban
belajar mahasiswalebih banyak teori dibandingkan dengan ketrampilan. Dimensi kognitif
menunjukkan data yang valid dan meaningful terhadap indikator kemampuan numeric, penalaran, dan
kemampuan verbal. Sedangkan dimensi afeksi menunjukkan data valid dan hubungan meaningful
untuk indikator efikasi diri konsep diri, dan kecemasan matematika. Untuk mendapatkan hasil analisa
data yang optimal, perlu menggunakan sampel besar, minimal 100 responden atau semakin besar
sampel maka ukuran reliabilitas data dan hasil analisa data akan lebih memenuhi tujuan penelitian.
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PEMANFAATAN MUSIK PADA PROSES DISKUSI DALAM
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Abstract
Bekerja secara kooperatif menjadi salah satu solusi untuk memanfaatkan sumber daya secara
maksimal. Mengajarkan peserta didik untuk dapat bekerjasama dengan baik dapat dilakukan dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model apapun yang digunakan dalam belajar,
suasana belajar yang nyaman akan membantu mengoptimalkan otak untuk bekerja. Musik dapat
dimanfaatkan untuk membentuk sebuah situasi belajar yang menyenangkan dalam proses diskusi
kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan musik dalam proses diskusi pada
pembelajaran kooperatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode
pengambilan data menggunakan angket, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian
akan dianalisis dan dilaporkan secara deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan
bahwa 1) 7 dari 12 peserta didik merasa nyaman dan santai saat diskusi dan belajar dengan diiringi
musik, 2) Jenis musik yang disukai saat diskusi adalah pop, jazz, instrument dan klasik, 3)
pemanfaatan musik dalam pembelajaran kooperatif dilakukan saat diskusi kelompok kecil.
Kata kunci: pembelajaran kooperatif, musik, diskusi
PENDAHULUAN
Proses belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang tidak dapat dilihat (Sanjaya,
2013: 229). Belajar sebagai sebuah proses berpikir melibatkan aktivitas otak. Dalam teori belajar
behavionisme Thordike (dalam Schunk, 2012) menyatakan bahwa kesiapan belajar mutlak diperlukan
agar siswa dapat merespon dengan baik stimulus yang diberikan.
Kesiapan belajar terbentuk dari banyak aspek. Secara kognitif anak memiliki kemampuan
berpikir yang berbeda. Hal ini disebabkan pengetahuan awal dan pengalaman belajar yang mereka
miliki sangat beragam dan tidak sama satu dan lainnya. Selain kesiapan belajar dari pengetahuan awal
siswa memerlukan kesiapan fisik dan mental dalam pembelajaran.
Sarapan sebelum berangkat sekolah dimaksudkan untuk mempersiapkan kondisi siswa pada
saat pembelajaran berlangsung. Dengan terpenuhinya nutrisi, gizi dan asupan energi, siswa dinilai
sudah memiliki kesiapan fisik pada saat pembelajaran berlangsung.
Kondisi lain yang memerlukan perhatian dalam proses pembelajaran adalah bagaimana
lingkungan belajar itu dibangun. Lingkungan belajar menentukan kesiapan siswa dalam belajar, dan
memberikan stimulus yang baik untuk proses bekerjanya otak dalam memperoleh dan mengolah
informasi.
Lingkungan belajar yang baik mendukung proses dan hasil pembelajaran hingga mencapai titik
maksimal. Pada pembelajaran kurikulum 2013, keterampilan proses lebih ditekankan dan
diperhatikan. Keteampilan anak usia PAUD, TK dan SD yang menjadi perhatian antara lain adalah
keterampilan mengamati, motivasi berprestasi, kemauan bekerja keras, bekerjasama, disiplin,
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berkomunikasi mengajukan ide kepada teman, tata krama, dan hal terkait pendidikan karakter
(Kunandar, 2014).
Keterampilan proses banyak digunakan dalam pembelajaran kelompok .Dalam pembelajaran
kooperatif siswa diajarkan untuk berpikir, berkolaborasi, membimbing teman sejawat, bereksplorasi
dan mengembangkan kecapakan dalam keterampilan berbahasa baik lisan maupun tulis.
Suasana yang tepat untuk pembelajaran kooperatif dapat memunculkan motivasi siswa dalam
belajar. Motivasi yang dimaksud dapat dilihat melalui semangat siswa dalam melakukan tugasnya,
tanggungjawab, serta rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan (Majid, 2014).
Motivasi terbentuk dari lingkungan dan situasi belajar yang mendukung sesuai dengan karakter
peserta didik.
Pelajar adalah manusia yang memiliki emosi. Emosi ini yang berpengaruh dalam pemikiran dan
tindakannya, termasuk pada saat mereka sedang melakukan proses belajar. Musik telah terbukti dapat
menuntun manusia pada emosi tertentu. Sesuai dengan karakter music yang disajikan, pendengarnya
dapat merasakan berbagai emosi semisal marah, sedih, senang, nyaman dan lainnya.
Musik dengan karakter yang dapat membentuk emosi dan suasana dapat dimanfaatkan untuk
mengatur emosi pelajar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Meninjau latarbelakang tersebut,
maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan musik pada saat kegiatan diskusi dalam
pembelajaran kooperatif.
KAJIAN LITERATUR
Musik seringkali diartikan sebagai bunyi-bunyian yang memiliki nada dan irama tertentu.
Musik memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang seseorang. Sejak dalam kandungan hingga
akhir hayat manusia terbiasa mendengaran beragam jenis musik. Dari sekian banyak manfaat musik
bagi pendengarnya Hastomi dan E. Sumaryati (2012) menyebutkan setidaknya musik memiliki
manfaat untuk:
a. Sebagai Sarana Pendukung Belajar Anak-Anak
Pada sebagian orang, musk dipercaya bisa membuat suasana belajar menjadi lebih
menyenangkan, rileks dan nyaman. Dengan demikian musik memusahkan anak-anak menerima
materi pelajaran. Dunia Pendidikan dewasa ini banyak menggunakan musik sebagai media
pembelajaran.
b. Berperan dalam Pendidikan Budi Pekerti
Beberapa penelitian mengatakan, musik-musik daerah di nusantara sangat baik diberikan
kepada anak-anak. Nilai-nilai yang terkandung dalam syair lagu daerah dipercaya bisa memperhalus
budi pekerti anak. Budi pekerti menjamin seseorang tetap berjalan dalam rel kebaikan.
Musik tersusun dari unsur-unsurnya yang membentuk keindahan pada saat diperdengarkan.
Seni musik yang indah dan enak didengar perlu mengindahkan unsur-unsurnya seperti ritme, tempo,
tanda dinamika, dan tanda pernyataan jiwa lainnya yang perlu dikuasai dan diolah dengan baik
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(Klapinglelang: 2018). Musik dengan kemiripan unsur pembentuk dapat digolongan ke dalam genre
yang sama. Tzanetakis dan Cook (dalam Giri, 2017) membuat sebuah dataset yang dapat digunakan
untuk mengelompokkan 10 macam genre diantaranya adalah: blues, classical, country, disco, hip
hop, jazz, metal, popular, reggae, dan rock.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualiatatif. Dalam penelitian kualitatif, ksrena
permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam
penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang saat
dilakukan penelitian di lapangan (Sugiyono, 2014).
Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020 tepatnya bulan
November-Desember 2019. Penelitian dilaksanakan di kampus pendidik STKIP PGRI Pacitan pada
kelas peminatan keterampilan Bahasa Indonesia di seklah dasar pada prodi pendidikan guru sekolah
dasar program studi Pendidikan guru sekolah dasar.
Pemilihan subjek dilakukan secara purposif. Purposive Sampling adalah sebuah metode
pengambilan subjek dengan tujuan tertentu sehingga pemilihannya didasarkan pada kriteria tertentu.
Adapu kriteria yang digunakan adalah mahasiswa telah diperdengarkan musik pada saat diskusi dalam
pembelajaran kooperatif lebih dari 3 kali.
Objek penelitian ini berupa pemanfaatan musik pada saat diskusi dalam proses belajar
kooperatif. Proses belajar yang dimaksud adalah selama matakuliah keterampilan Bahasa Indonesia di
sekolah dasar. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket, pedoman wawancara dan lembar
observasi mahasiswa. Angket berupa sejumlah pertanyaan terkait pemanfaatan musik dengan opsi
jawaban yang telah disediakan. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas dan situasi
kelas pada saat musik diperdengarkan di kelas diskusi dalam pembelajaran kooperatif. Adapun
wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam dan jauh terkait tanggapan mahasiswa dengan
pemanfaatan musik tersebut.
Data pada penelitian ini diambil dengan menggunakan tiga macam teknik yaitu observasi,
wawancara dan angket. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2014) analisis data pada penelitin ini
dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa angket, wawancara
dan observasi. Ketiga teknik pengambilan tersebut didapatkan data yang akan disampaikan sebagai
berikut.
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1. Hasil Angket
Angket disebarkan kepada mahasiswa peminatan keterampilan Bahasa Indonesia di
sekolah dasar setelah mereka mendapatkan perlakuan berulang yang sama yaitu: diperdengarkan
musik pada saat sesi diskusi kelompok pada pembelajaran berbasis kooperatif. Ada 11 butir
pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa. Jenis pertanyaan adalah campuran. Jenis
pertanyaan memungkinkan mahasiswa untuk memilih pilihan jawaban yang sudah disediakan
atau menuliskan jawaban lain bila merasa pilihan jawaban yang tersedia tidak mewakili keadaan
mereka.
Data angket mengenai respon siswa terkait pemutaran musik pada saat proses belajar
kooperatif yang telah disebarkan disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1
Hasil Respon Angket Positif/Negatif
No

Pertanyaan

Respon
Positif

Negatif

Netral

1

Apakah saudara suka mendengarkan musik?

12

-

-

2

Apakah saudara suka mendengarkan musik

8

4

-

7

5

-

8

3

1

8

3

1

5

4

3

saat belajar?
3

Apakah saudara suka bila pengajar memutar
musik pada saat proses diskusi kelompok
berlangsung?

4

Apakah saudara suka bila pengajar memutar
musik pada saat mengerjakan tugas di dalam
pembelajaran?

5

Apakah dengan mendengarkan musik saat
belajar saudara merasa proses belajar menjadi
lebih baik?

6

Apakah dengan mendengarkan musik saat
belajar saudara merasa hasil belajar menjadi
lebih baik?

Adapun anget yang tidak berkaitan dengan respon positif dan negatif menanyakan
tentang: 1)jenis genre musik yang disukai, 2) alasan menyukai/tidak menyukai pemutaran musik
saat berdiskusi, 3) alasan menyukai/tidak menyukai musik saat belajar, 4) dan jenis genre musik
yang disukai saat belajar. Data dari keempat poin yang telah disebutkan disajikan dalam tabel 4.2
sebagai berikut.
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

190

ISBN: 978-602-53557-5-2

Tabel 4.2
Hasil Respon Angket Non Positif/Negatif
No
1

Pertanyaan

Jumlah

Pop

9

Dangdut

4

Raggae

1

Campursari

1

Koplo

1

Membuat nyaman dan rileks

7

alasan tidak menyukai pemutaran musik

Tidak fokus dan mengganggu

5

saat berdiskusi

konsentrasi

4

alasan menyukai musik saat belajar

Membuat nyaman dan rileks

5

alasan tidak menyukai musik saat belajar

2

jenis genre musik yang disukai

Respon

alasan menyukai pemutaran musik saat
berdiskusi

3

Tidak fokus dan mengganggu

8
4

konsentrasi
6

jenis genre musik yang disukai saat

Pop

6

belajar

Klasik

2

Instrumen

1

Jazz

1

Koplo

1

2. Hasil Wawancara
Wawancara dilakukan dengan mengambil sampel dari tiap kelompok responden, yaitu
baik yang merespon positif maupun negatif terhadap penggunaan musik pada saat proses belajar
maupun pada saat proses diskusi pada kegiatan cooperative learning.
Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 1) mahasiswa yang tidak
suka mendengarkan musik saat diskusi ataupun belajar memiliki alasan bahwa konsentrasi
mereka menurun dengan pemutaran musik, hal ini disebabkan mereka lebih berkonsentrasi pada
musik yang diputar sehingga konsentrasi mereka terpecah dan tidak dapat fokus pada
pembelajaran ataupun jalannya diskusi, 2) mahasiswa yang menyukai belajar dan proses diskusi
dengan diiringi musik merasa lebih nyaman dan rileks sehingga mereka lebih merasa betah saat
belajar dan berdiskusi, 3) Jenis musik yang diputar pada saat belajar dan proses diskusi
berlangsung sangat berpengaruh pada kondisi psikis mereka, memutar lagu yang genrenya mereka
sukai, atau memutar lagu yang dikenal oleh mereka sangat diapresiasi dan membuat mereka
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merasa nyaman, sebaliknya jika lagu yang diputar tidak lazim bagi mereka maka suasana nyaman
tidak mereka dapatkan pada saat belajar atau berdiskusi dengan diiringi oleh alunan musik.
Sesuai dengan hasil angket yang telah dibagikan terlebih dahulu, meski merasa nyaman
dengan pemutaran musik saat belajar atau berdiskusi pada pembelajaran kelompok, mahasiswa
terbagi dalam tiga golongan yaitu: 1) merasa yakin bahwa hasil belajarnya menjadi bagus dengan
bantuan iringan musik saat belajar, 2) merasa yakin bahwa hasil belajarnya tidak bagus dengan
gaya belajar diiringi musik, dan 3) merasa tidak yakin apakah hasil belajarnya menjadi lebih baik
ataukah tidak.
3. Hasil Observasi
Observasi dilakukan pada saat proses belajar dan diskusi dengan model pembelajaran
kooperatif. Dengan mengamati perilaku mahasiswa pada saat belajar diiringi musik, hasil
pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa nyaman dan rileks. Rasa nyaman
terlihat dari gerak tubuh mereka dan cara mereka berbicara dengan teman satu kelompoknya.
Diskusi berlangsung dengan lebih santai terlihat dari percakapan yang dilakukan.
Berdasarkan pada pengamatan yang telah dilakukan, pada saat dosen mematikan musik
pengiring, mahasiswa merasa kurang nyaman dan meminta agar dosen memutar musik kembali.
Beberapa terlihat ikut bernyanyi lirih sambil mengerjakan tugas.
Pemutaran musik pada saat pembelajaran tidak dilakukan dosen secara acak. Dosen
memutar musik dengan volume yang cukup lirih dan hanya terdengar sayup-sayup saja.
Pemutaran musik dihentikan bila dosen menjelaskan materi perkuliahan dan akan diputar kembali
pada saat sesi pengerjaan tugas dan diskusi kelompok.
Langkah pembelajaran yang dilakukan disajikan pada tabel 4.3
Tabel 4.3
Pembelajaran Kooperatif dengan memanfaatkan musik

Kegiatan

Alokasi

Aktivitas dosen dan mahasiswa

Waktu
Pembuka

15’

Salam
Doa
Apersepsi

Inti

75’

Penjelasan materi oleh dosen
Pembagian lembar kinerja mahasiswa
Membentuk kelompok secara heterogen
Pengarahan teknik pengerjakan LJK
Pengerjaan LJK secara berkelompok, diskusi
Pemutaran musik, volume kecil, sayup-sayup
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Dosen membantu dan mengawasi jalannya diskusi
Musik dimatikan
Presentasi dan diskusi antar kelompok
Penutup

10’

Evaluasi pembelajaran
Simpulan
Doa

B. Pembahasan
Hasil pengambilan data yang sudah dipaparkan pada bagian hasil penelitian akan dibahas
pada bagian ini. Dari seluruh responden yang diteliti semua mahasiswa menyatakan bahwa mereka
menyukai musik. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Hastomi dan Sumaryati (2012) yang
menyatakan bahwa hampir semua orang menyukai musik. Kegemaran menikmati musik ini
disebabkan karena musik dapat dijadikan teman dalam sebagian besar aktivitas sehingga tidak dapat
dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hasil penelitian didapatkan tiga macam penemuan.
1. Kenyamanan Mahasiswa pada Proses Diskusi Pembelajaran Kelompok dengan Iringan
Musik
Berdasarkan hasil respon angket yang telah disebarkan, seluruh mahasiswa menyukai
musik. Dari 12 mahasiswa yang menyukai musik 7 mahasiswa menyukai pemutaran musik
pada sesi diskusi dalam pembelajaran kooperatif dan 5 sisanya kurang menyukai pemutaran
musik pada saat proses diskusi dilakukan.
Mahasiswa yang menyukai pemutaran musik pada sesi diskusi merasa nyaman dan
santai pada saat proses diksusi. Dengan perasaan nyaman, mahasiswa lebih betah dan
menikmati jalannya diskusi. Hampir di setiap aktivitas manusia selalu melibatkan emosi.
Perasaan senang dan nyaman ketika musik diperdengarkan mempengaruhi emosi peserta didik
dan berimbas pada kegiatan belajar yang sedang mereka lakukan. Pemanfaatan musik dalam
pembelajaran disebutkan Halimah (tt) dapat membantu meningkatkan kegembiraan siswa
sekaligus meningkatkan efektivitas ketercapaian tujuan.
Total sebanyak 42% mahasiswa tidak menyukai musik pada saat proses diskusi. Alasan
mereka tidak menyukai pemutaran musik pada saat proses diskusi adalah karena konsentrasi
mereka pada perkuliahan menurun. Menurunnya konsentrasi pada pembelajaran disebabkan
karena konsentrasi terpecah antara mendengarkan musik dan membahas lembar kinerja yang
sudah dibagikan. Konsentrasi pada pembelajaran menurun dengan hadirnya faktor lain yang
membutuhkan konsentrasi untuk didengarkan. Meski musik yang diputar di set dengan volume
lirih, bagi mereka sudah cukup membagi konsentrasi. Sebagian mereka mereka terlalu
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menikmati musik yang diputar dan fokus pada lirik lagu sehingga konsentrasi pada diskusi
menurun.
Dari seluruh mahasiswa yang merasa menurun konsentrasinya, ada satu mahasiswa
yang beranggapan bahwa dengan pemutaran musik mengganggu komunikasi dengan rekan
satu timnya. Responden ini beranggapan bahwa dengan pemutaran musik, dia harus
mengeluarkan ekstra energi untuk bertukar pendapat melalui bahasa lisan kepada rekan
kelompoknya pada sesi diskusi.
2. Jenis Musik yang Digemari saat Diskusi Kelompok
Ada beragam jenis musik yang dapat dinikmati. Agar memudahkan penikmat musik
untuk mencari musik sesuai dengan kebutuhan dan selera, maka ada sebuah penggolongan
musik yang dimasukkan dalam bermacam-macam genre. Giri (2017) dalam penelitiannya
menyubutkan bahwa mengaitkan genre dengan sebuah musik dapat membantu pendengar
musik untuk menemukan musik yang dicari di sebuah database musik yang sangat besar.
Genre musik sangat beragam, diantara yang paling banyak diminati adalah musim pop atau
yang dikenal dengan musik popular. Genre lain misalnya adalah blues, jazz, keroncong,
dangdut dan lain sebagainya.
Preferensi musik setiap individu berbeda, hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh
karakter masing-masing individu. Namun demikian, pada saat belajar dan diskusi, tidak semua
mahasiswa menyukai musik yang biasa mereka gemari. Empat responden yang mengisi angket
menyatakan bahwa mereka menyukai musik yang biasa mereka dengarkan pada saat diskusi
atau belajar. Tiga responden menyatakan bahwa mereka memiliki preferensi musik yang
berbeda dengan musik favorit mereka saat belajar dan diskusi. Musik yang menjadi
kesenangan mereka saat belajar adalah instrument dan musik klasik sedangan biasanya mereka
mendengarkan musik pop, dangdut dan campursari. Satu mahasiswa memilih untuk
mendengarkan musik menyesuaikan dengan kebutuhannya pada saat belajar. Bila dia mereka
mengantuk maka dia akan memutar lagu yang jazz atau koplo sedangkan bila merasa bosan dia
akan memutar musik klasik. Hal ini membuktikan bahwa musik sangat berpengaruh dengan
emosi yang akan mempengaruhi proses belajar.
Dari hasil data yang telah diambil, ternyata jenis musik yang disukai tidak banyak
berpengaruh pada jenis musik yang mereka putar saat belajar. Hal ini mereka sesuaikan dengan
kondisi psikologis mereka dan nuansa yang ingin mereka bangun saat belajar. Kebanyakan
mahasiswa menginginkan suasana belajar yang nyaman sehingga muncul pilihan musik yang
berisi instrument saja, musik jazz dan klasik yang membuat suasana tenang.
2. Pemanfaatan Musik pada Pembelajaran Kooperatif
Musik dalam pembelajaran kooperatif dimaksudkan agar tercipta Susana belajar yang
nyaman bagi peserta didik. Seperti telah dipaparkan pada tabel 4.3, pemutaran musik pada
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pembelajaran kooperatif tidak dilakukan sepanjang pembelajaran. Musik hanya diputar pada
saat proses diskusi berlangsung, diskusi yang dimaksud terbatas pada diskusi kelompok kecil.
Musik diputar dengan tujuan memberikan rasa santai dan nyaman pada saat berpikir dan
berdiskusi dalam menyelesaikan lembar kegiatan yang telah dibagikan. Pada saat diskusi antar
kelompok musik dihentikan agar suara peserta diskusi dapat didengar dengan baik oleh rekanrekannya.
Berdasarkan data yang telah dihimpun, pemanfaatan musik pada proses diskusi ternyata
disukai oleh tujuh dari dua belas mahasiswa. Dengan kata lain ada sekitar 58% siswa yang
merasa pemutaran musik pada sesi diskusi sangat membantu mereka memberikan rasa nyaman
dan santai.
Teknik pemutaran musik pada saat diskusi berpengaruh pada situasi dalam kelas.
Memutar musik dengan kencang tidak akan membantu mahasiswa dalam belajar dan justru
membuat kelas menjadi gaduh. Pengaturan volume musik serta timing pemutarannya
berpengaruh terhadap situasi pembelajaran di dalam kelas.
KESIMPULAN
Musik memiliki banyak manfaat. Dalam pembelajaran, musik dapat dimanfaatkan untuk
menjadi katalis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu yang manfaat yang

dikaji

dalampenelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan musik pada proses diskusi dalam pembelajaran
kooperatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa:
1. Tujuh dari 12 mahasiswa menyukai pemutaran musik pada proses diskusi karena memberikan
rasa santai dan nyaman.
2. Empat mahasiswa menyukai musik yang sama saat diskusi dengan yang biasa mereka
dengarkan, yaitu musik pop. Tiga mahasiswa menyukai jenis musik yang berbeda sari yang
biasa mereka dengarkan dan mereka memilih jenis musik yang memiliki santai seperti musik
instrument, jazz dan klasik. Sedangkan satu mahasiswa menyesuaikan musik sesuai dengan
kondisi psikisnya saat belajar.
3. Pemanfaatan musik pada saat diskusi hanya dilakukan pada saat diskusi kelompok kecil,
bukan pada saat diskusi kelas. Pengaturan volume dan timing pemutaran musik berpengaruh
pada suasana belajar di kelas sehingga sangat perlu diperhatikan.
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PEMANFAATAN GOOGLE FORM SEBAGAI MEDIA PENGUMPULAN TUGAS DAN
EVALUASI PEMBELAJARAN PADA MATAKULIAH SBM KEJURUAN
Muga Linggar Famukhit
Pendidikan Informatika, STKIP PGRI PACITAN
mugalinggar@gmail.com

Abstract
Pengumpulan tugas dan evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pada
aktifitas perkuliahan. Begitujuga pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Kejuruan di Program
Studi Pendidikan Informatika STKIP PGRI Pacitan, terdapat tugas yang harus dikumpukan oleh
mahasiswa terdiri dari tugas individu, tugas kelompok maupun evaluasi pembelajaran.Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Google Form ditinjau dari kemudahan dan keefektifan
pengumpulan tugas dan evaluasi pembelajaran pada mata kuliah SBM Kejuruan. Subyek dari
penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Informatika STKIP PGRI Pacitan semester 5, tahun
akademik 2019/2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Research And
Development/ R&D) dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi observasi,wawancara,
study literatur, pembuatan media dan angket .Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa merasakan
kemudahan pengumpulan tugas sebesar 58,1%, penggunaan google form mudah dioperasikan
sebesar 51,6%, tingkat efektifitas sebesar 51,6%, sangat setuju jika google form digunakan untuk
evaluasi pembelajaran dan pengumpulan tugas sebesar 54,8%.
Kata kunci: Google Form, Tugas dan Evaluasi Pembelajaran, SBM Kejuruan
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. “Setiap warga negara
berhak mendapatkan pendidikan” sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Pendidikan dimulai sejak dalam lingkungan keluarga dan dilanjutkan dengan pendidikan formal.
Pendidikan formal di Indonesia dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing seluruh aspek

dalam

pendidikan harus saling mendukung seperti keberadaan sarana prasarana, buku penunjang, media
pembelajaran, pemilihan metode dan setrategi belajar dan mengajar yang tepat. Pemilihan strategi
yang tepat dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar yang baik pula.
Untuk melihat keberhasilan metode dan strategi dalam pembelajaran, pendidika juga harus
melakukan evaluasi pembelajaran. Kegiatan tersebut seperti kegiatan ulangan harian, ulangan tengah
semester dan ulangan akhir semester. Selain hal tersebut guru juga memberikan tugas individu dan
kelompok untuk menunjang keberhasilan belajar peserta didik.
Dalam Kurikulum Pendidikan Informatika STKIP PGRI PACITAN terdapat Matakuliah
Strategi Belajar Mengajar Kejuruan (SBM Kejurunan), Matakuliah tersebut mengkaji dan
mempelajari Strategi, Metode, Teknik dan Model-model pembelajaran untuk diterapkan dalam
pengajaran di sekolah menengah kejuruan. Tujuan matakuliah tersebut adalah membekali mahasiswa
untuk dapat mengajar dengan baik utamanya di sekolah menengah kejuruan. Dalam perkuliahan SBM
Kejurunan mahasiwa diwajibkan untuk mengumpulkan tugas rutin yaitu tugas harian, membuat
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makalah model dan strategi pembelajaran, Analisis KI/KD, menyusun RPP dan mengembangkan
perangkat pembelajaran. Pengumpulan tugas tersebut dimaksudkan agar

mahasiswa mampu

memahami, mengembangkan dan mengimplementasikan model-model pembelajaran yang sudah
dipelajari.
Berdasarkan hasil observasi pada mahasiswa Pendidikan Informatika STKIP PGRI Pacitan
semester 5, Pengumpulan tugas dan evaluasi perkuliahan SBM Kejurunan sebelumnya dengan cara
mengumpulkan tugas dicetak (print out) dan dikumpukan kolektif kepada dosen pangampu sesuai hari
dan tanggal yang telah disepakati. Cara tersebut dirasa kurang efektif dikarenakan banyak dokumen
yang tercecer dan harus dikoreksi secara konvensional. Selain hal tersebut mahasiswa juga harus
mencetak dan membutuhkan banyak dokumen kertas.
Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan Google form sebagai
media pengumpulan tugas dan evaluasi perkuliahan. Google form adalah bagian dari komponen
Google Docs yang disediakan oleh raksasa teknologi Google merupakan alat yang berguna untuk
membantu dalam merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis dan
mengumpulkan informasi. (idcloudhost.com)
Alasan Pemilihan Google form dalam penelitian ini adalah Google form menyediakan fasilitas
daring online untuk melaksanakan download tugas latihan, evaluasi pembelajaran berbentuk
multiplechoice maupun upload tugas dalam bentuk file. Google form juga mendukung fasilitas untuk
membatasi waktu ujian dan pengumpulan tugas sehingga diharapkan mahasiswa dapat lebih disiplin
dalam melaksanakan tugas dosen.
Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
seberapa mudah dan efektif penggunaan Google form sebagai media bantu pengumpulan tugas pada
mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Kejuruan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat
menjadi referensi alternatif bagi pendidik, pengajar dan mahasiswa untuk melaksanakan pengumpulan
tugas dan evaluasi pembelajaran.
KAJIAN LITERATUR
Google Form
Google Form adalah fasilitas Google Drive berfungsi antara lain:
1) Untuk membuat formulif pendaftaran
Survei dan formulir yang mudah dibuat oleh siapa saja, membuat formulir khusus untuk survei
dan kuesioner tanpa biaya tambahan. Mengumpulkan semua data dalam spreadsheet dan analisis
datanya langsung di Google Spreadsheet.
2) Untuk membuat daftar ceklist
Pilih dari jenis pertanyaan pilihan ganda, dragand drop untuk menyusun ulang pertanyaan, dan
sesuaikan nilai semudah menempelkan daftar.
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3) Membuat daftar-daftar lain dengan cara meminta seseorang untuk mengisi daftar pertanyaan yang
telah kita tuliskan
Tampilan survei yang mantap membantu pengguna terhubung dengan pelanggan untuk
memperoleh wawasan berharga. Menambahkan gambar, video, dan logika khusus untuk memberikan
pengalaman survei yang menarik kepada orang yang merespons.
4) Analisis respons dengan ringkasan otomatis
Melihat bagaimana respons yang akan muncul dalam waktu nyata (realtime). Pengguna juga
dapat mengakses data mentah dan menganalisisnya dengan Google Spreadsheet atau perangkat lunak
lainnya. (sumber : https://gsuite.google.co.id/intl/id/products/forms/)
Matakuliah Strategi Belajar Mengajar Kejuruan
Matakuliah Strategi Belajar Mengajar Kejuruan (SBM Kejurunan) adalah Matakuliah yang
mengkaji dan mempelajari Strategi, Metode, Teknik dan Model-model pembelajaran untuk diterapkan
dalam pengajaran di sekolah menengah kejuruan. Capaian Pembelajaran Matakuliah ini adalah
Mahasiswa mampu Mengaplikasikan prinsip-prinsip strategi belajar mengajar dalam pembelajaran
kejuruan (RPS P.Informatika, 2019).
Materi yang disampaikan berdasarkan Satuan acara perkuliahan adalah sebagai berikut :
a. Konsep Dasar Strategi Pembelajaran Efektif
1) Pengertian strategi pembelajaran
2) Model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran.
3) Komponen- komponen strategi pembelajaran
4) Klasifikasi strategi pembelajaran
5) Prinsip-prinsip strategi pembelajaran.
b. Teori-teori belajar dalam pembelajaran
1) Prinsip-prinsip Belajar Dalam Pencapaian Tujuan Pembelajaran
2) Klasifikasi teori belajar dalam pembelajaran Paradigma Pembelajaran
c. Pendekatan Pembelajaran
1) Pengertian pendekatan pembelajaran
2) Macam-macam pendekatan pembelajaran
3) Pendekatan pembelajaran efektif
d. Model-Model Pembelajaran
1) Model Pembelajaran Discovery Learning
2) Model Pembelajaran Project Based Learning
3) Model Pembelajaran Problem Based Learning
4) Model Pembelajaran Teaching Factory
5) Model Pembelajaran Jigsaw
Evaluasi Pembelajaran
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Secara etimologi "evaluasi" berasal dan bahasa Inggris yaitu evaluation dari akar kata value
yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut alqiamah atau al-taqdir’ yang
bermakna penilaian (evaluasi). Sedangkan secara harpiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab
sering disebut dengan al-taqdir altarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan
atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Secara terminologi, beberapa
ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi diantaranya:
Edwind dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan
atau proses dalam menentukan nilai sesuatu M. Chabib Thoha, mendefinisikan evaluasi merupakan
kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan
hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (MAHIRAH, 2017).
Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan
dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar
siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan
pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan
bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasi oleh siswa ataukah belum. Selain itu, apakah
kegiatan pegajaran yang dilaksanakannya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.
METODE
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitan pengembangan

Research And

Development (R&D) yang di fokuskkan pada uji produk. Tatik Sutarti (2017) menjelaskan penelitian
Research And Development (R&D) adalah penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan
memvalidasi produk pendidikan, bukan untuk menguji teori. Model yang digunakan dalam penelitian
ini adalah model ADDIE Reiser and Molled.
Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
(1) Tahap analisis model yaitu mengidentifikasi obyek penelitian,
(2) Tahap desain model yaitu merancang media evaluasi yang akan digunakan,
(3) Tahap development yaitu pembuatan soal evaluasi pada google form,
(4) Tahap implementasi
(5) Tahap evaluasi yang terdiri dari penyebaran instrument penelitian dan pengumpulan angket.
Penelitian ini dilaksanakan pada STKIP PGRI Pacitan Program Studi Pendidikan Informatika
Semester 5 Tahun akademik 2019/2020.
Adapun Alur penelitian tersebut sebagai berikut :

Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

200

ISBN: 978-602-53557-5-2

Mulai Penelitian
Pengumpulan Data
Observasi, Wawancara, Studi Pustaka,
Membuat Rencana Kerja

Analisis data
Analisis hasil Observasi dan Wawancara
Pembuatan Media
Pembuatan soal pada GoogleForm sebagai
media pengumpulan tugas dan evaluasi
pembelajaran
Uji Coba Media
Ujicoba terhadap pengguna

Evaluasi
Evaluasi terhadap penggunaan media google
formterdiri dari:
- Penyusunan Angket
- Penyebaran dan pengumpulan angket
- Melakukan Kajian dan Analisis data
Selesai
Gambar 1. Alur Penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data wawancara, observasi, pembuatan media
dan angket. Dari teknik pengambilan data tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Hasil Wawancara
Analisis hasil wawancara dilakukan dengan mengambil sampel kelas yang terdiri dari 10
mahasiswa. Tahapan wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai hambatan yang
terdapat dalam tugas dan evaluasi pembelajaran dimatakuliah sebelumnya.
Dari hasil wawancara tersebut kendala yang muncul adalah pengumpulan tugas dan evaluasi
pembelajaran sebagian Dosen menggunakan dokumen cetak dan tulis sehingga dokumen tersebut
harus dikumpulkan kolektif secara bertumpuk oleh mahasiswa. Mahasiswa juga harus mengeluarkan
biaya tambahan jika tugas tersebut dikumpulkan dalam bentuk makalah cetak.
Selain hal tersebut permasalahan yang muncul ketika evaluasi pembelajaran menggunakan cara
tulis konvensional membutuhkan koreksi yang lama dan lembar jawaban terkadang tercecer.
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2. Hasil Observasi
Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran
yang ada kelas. Pengamatan tersebut dilakukan selama 2 minggu proses perkuliahan. Didapatkan data
mahasiswa lebih tertarik memanfaatkan perangkat android dan notebook untuk melaksanakan
evaluasi maupun pengumpulan tugas.

3. Sistem Yang Diusulkan
Berdasarkan permasalahan yang ada pada hasil Analisis Wawancara dan Observasi maka
peneliti mengusulkan Evaluasi yang dilaksanakan pada matakuliah Strategi Belajar Mengajar
Kejuruan menggunakan Aplikasi

Google Form. Kelebihan dari Google Form adalah kegiatan

Assement yang diakukan oleh Dosen dapat dilaksanakan dengan system daring online. Melaksanakan
download maupun upload tugas latihan, evaluasi yang dilaksanakan juga dapat

berbentuk

Multiplechoice, Esay maupun upload file.
Google form juga mendukung fasilitas untuk membatasi waktu ujian dan pengumpulan tugas
sehingga diharapkan mahasiswa dapat lebih disiplin dalam melaksanakan tugas dosen.
4. Pembuatan Media Google Form Untuk Pengumpulan Tugas Dan Evaluasi Pembelajaran
1) Login Acount Gmail

Gambar 2. LoginAccount Google
Tahap Pembuatan media diawali dari pendaftaran account google pada situs
gmail.com dilanjutkan dengan login untuk masuk kedalam accountemail gogle.
2) Pembuatan Google Formulir

Gambar 3. Menu Google Drive
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Tahapan setelah masuk di accout gmail adalah pembuatan google formulir,
dilanjutkan dengan memilih menu Drive. Pada tahapan ini terdapat komponen-komponen
yang digunakan seperti pengisian Judul Formulir, diskripsi kuesioner, form pengisisan nama
mahasiswa, pemilihan semester, dan juga pengisisan soal-soal yang berupa pilihan ganda
maupun esay.
Google formulir juga menyediakan berbagai opsi untuk isian formulir seperti pilihan
ganda, check list (kotak centang), drop down, uploadfile, skala liner, kisi pilihan ganda,
tanggal dan waktu. Untuk membatasi waktu pengumpulan tugas dan jumlah respon dapat
menggunakan pluginFormlimiter.
Setelah diketahui fungsi tools yang ada pada google form, tahap selanjutnya adalah
pembuatan soal sesuai dengan tugas pada pertemuan Setrategi Belajar Mengajar Kejuruan.

Gambar 4. Soal Pilihan Ganda & Esay SBM Kejuruan

Gambar 5. Upload Tugas SBM Kejuruan
3) Tahap Uji Coba
Setelah pengisian soal selesai tahap selanjutnya melakukan uji coba. Uji coba
dilakukan oleh peneliti, hal tersebut dimaksudkan untuk melihat soal sudah sesuai atau
belum. Setelah selesai melakukan uji coba tahap selajutnya melakukan implementasi soal
evaluasi terhadap mahasiswa.
4) Tahap Implementasi
Implementasi dilakukan terhadap mahasiswa Pendidikan Informatika STKIP PGRI
Pacitan semester 5. Pada tahap implementasi mahasiswa melakukan pengumpulan tugas dan
melaksanakan evaluasi perkuliahan dengan menggunakan google form yang sudah dibuat.
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5) Evaluasi Hasil pengujian Media
Setelah tahap uji coba dan implementasi selesai tahapan selanjutnya melihat hasil
evaluasi SBM Kejuruan. Tahapan ini pengguna dapat melihat nilai pilihan ganda dan
mengoreksi hasil esay, serta dapat melihat hasil pengumpulan tugas yang telah di upload oleh
mahasiswa.

Gambar 6. Hasil tanggapan Tugas SBM Kejuruan
Hasil Angket Kuesioner
Angket kuesioner digunakan untuk mengetahui tingkat kemudahan, efektifitas dan
sejauhmana pengguna memahami penggunaan google form sebagai media pengumpulan tugas dan
evaluasi pembelajaran. Angket kuesioner dibuat dalam isian google form. Adapun hasil dari angket
tersebut sebagai berikut :

Gambar 7. Diagram Jawaban Kuesioner 1
Dari gambar 7. diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kemudahan pengumpulan tugas
menggunakan google form adalah sangat mudah digunakan, terbukti dengan adanya 58,1 %
responden yang memberikan penilaian.

Gambar 8. Diagram Jawaban Kuesioner 2
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Dari gambar 8 diatas dapat diambil kesimpulan, menu yang terdapat dalam google form dapat
dioperasikan dengan mudah terbukti dengan adanya 51,6% responden yang memberikan penilaian.

Gambar 9. Diagram Jawaban Kuesioner 3
Dari gambar 9 diatas dapat diambil kesimpulan, efektif pengumpulan tugas menggunakan google
form adalah efektif terbukti dengan adanya 51,6% responden yang`memberikan penilaian.

Gambar 10. Diagram Jawaban Kuesioner 5
Dari gambar 10 diatas dapat diambil kesimpulan, pengguna sangat setuju jika google form
diterapkan untuk pengumpulan tugas dan evaluasi pembelajaran terbukti dengan adanya 54,8%
responden yang`memberikan penilaian.
KESIMPULAN
Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Google Form dapat dimanfaatkan sebagai media pengumpulan tugas dan evaluasi pembelajaran
pada matakuliah SBM Kejuruan
2. Penggunaan Google Form dapat memberikan kemudahan dalam pengumpulan tugas, efektif dari
segi waktu, semua menu dapat dioperasikan dengan mudah dan pengguna sangat setuju jika
Google Form digunakan sebagai media pengumpulan tugas.
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PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN
MATERI AGAMA ISLAM MAHASISWA PENDIDIKAN INFORMATIKA
STKIP PGRI PACITAN
Nurhayati
STKIP PGRI Pacitan
Email:nurh80912@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan pemanfaatan dan pengaruh
media pembelajaran terhadap materi Pendidikan Agama Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif.
Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.
Wawancara mendalam dilakukan kepada seluruh mahasiswa prodi Pendidikan Informatika angkatan
2019 yang berjumlah 14 mahasiswa dan dosen mata kuliah yang berjumlah satu orang. Teknik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini
adalah bahwa media yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berlangsung seperti
penggunaan proyektor, LCD digunakan untuk menampilkan slide sesuai materi yang di berikan dan
juga gambar-gambar yang berkaitan dengan hadis,tempat-tempat bersejarah, melakukan diskusi
serta menggunakan smartphone untuk memperlancar jalannya pembelajaran. Pengaruh dari
pemanfaatan media pembelajaran ini tentunya sangat besar sekali, pertama dengan media
pembelajaran yang dipakai dapat meningkatkan pemahaman tentang materi yang di ajarkan karena
setelah mahasiswa berdiskusi dosen memberikan klarifikasi sehingga tidak terjadi kesalahfahaman
dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kedua dengan menayangkan slide pada LCD membantu
memahamkan materi sehingga arahnya jelas. Ketiga peningkatan hasil belajar serta pemahaman
tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat sesuai dengan capaian
pembelajaran Pendiidkan Agama Islam.
Kata kunci: Media pembelajaran, Pemahaman, Agama Islam di Perguruan Tinggi
PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan agama Islam adalah usaha yang secara sadar dilakukan oleh guru mempengaruhi
siswa dalam rangka pembentukan manusia beragama yang diperlukan dalam pengembangan
kehidupan beragama dan sebagai salah satu sarana pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pendidikan termasuk ke dalam usaha atau tindakan untuk membentuk manusia , termasuk
kedalam ruang lingkup mu’amalah. Pendidikan sangat penting karena ikut menentukan corak dan
bentuk anak dan kehidupan manusia, baik pribadi maupun masyarakat. Guru seringkali menemukan
kesulitan dalam memberikan materi pemelajaran, khususnya guru pendidikan agama Islam.
Cara-cara

mengajarkan materi pendidikan agama

Islam secara tradisional dengan

menitikberatkan kepada media ceramah tampaknya sudah tidak efektif lagi. Sebab para
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mahasiswa/siswa sudah mulai kritis lagi. Metode ceramah hanya efektif sekitar 15 menit pertama,
selanjutnya daya serap siswa/mahasiswa mulai menurun.
Salah satu cara untuk memudahkan penguasaan kompetensi adalah penerapan teknologi dalam
penggunaan media pembelajaran. Kemampuan pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang
diharapkan. Beberapa hambatan yang dirasakan pleh para pendidik berkaitan dengan pengembangan
media pembelajaran, salah satunya adanya keterbatasan dalam merancang dan menyusun media
pembelajaran serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai (Mulyanta dan
Marlon Leong, 2013:2).
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunaka untuk menyalurkan pesan serta dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong
terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali (Rusman, 2012:160).
Alat atau media pendidikan meliputi segala sesuatu yang dapat membantu proses pencapaian
tujuan pendidikan. Dalam pendidikan Islam mengutamakan pengajaran ilmu dan pembentukan
akhlak, maka alat-alat untuk mencapai ilmu adalah alat-alat pendidikan ilmu sedangkan alat untuk
pembentukan akhlak adalah pergaulan. Hukuman berupa pukulan umpamanya dapat digunakan bagi
anak umur sepuluh tahun ke atas apa bila dia meninggalkan sholat (Zakia Darojat, 2012:80).
Dalam pergaulan contoh teladan utama adalah pihak pemimpin lembaga, guru-guru/dosen dan
staf lebih benyak mempengaruhi siswa/mahasiswa untuk menjadi manusia yang lebih baik. Alat-alat
pendidikan yang dapat digunakan untuk pendidikan agama di sekolah/perguruan tinggi misalnya:
1. Media tulis atau cetak (Al-Qur’an, hadits, tauhid, fiqih, sejarah).
2. Benda-benda alam (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, zat padat, zat cair, zat gas).
3. Gambar-gambar, lukisan, diagram, peta dan grafik, buku teks, bahan bacaan lain. Gambar yang
diproyeksi, Bik dengan alat atau tanpa suara seperti:
a. Foto, slide. Film, televisi, vidio dan sebagainya
b.

Audio recording (alat untuk dengar), seperti kaset tape, radio, piringan hitam, dan sebagainya
yang semuanya diwarnai dengan ajaran agama Islam.

Jenis media pembelajaran yaitu:
1. Media visual yaitu media yang berkaitan dengan pengelihatan
2. Media audio yaitu media yang penggunaannya menekankan pada aspek pendengaran
3. Media audio visual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur
gambar yang bisa dilihat
4. Media kinestetik (gerak) yaitu menekankan pengalaman dan analisis suatu penerapannya.
Manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah:
1.

Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa/mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan
motivasi belajar.
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2.

Materi pembelajaran akan lebih jelas sehingga akan lebih jelas maknanya sehingga dapat
dipahami oleh siswa dan siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik.

3.

Metode pembelajaran akan lebih bervariasi.

4.

Siswa/mahasiswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar , sebab tidak hanya mendengarkan
uraian guru/dosen seperti mengamati, melakukan demonstrasi dan sebagainya (Rusman 2012:
164).
Dengan demikian media pembelajaran bukan sekedar upaya untuk membantu guru dalam
mengajar, akan tetapi lebih dari itu yaitu usaha yang ditujukan untuk memudahkan siswa
/mahasiswa dalam mempelajari pelajaran agama Islam.

METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan mempelajari secara
intensif terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi serta mengetahui upaya-upaya yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan secara individu, kelompok, lembaga ataupun
komunitas.
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah
data tambahan. Selain kata-kata dan tindakan, dapat diperoleh juga melalui sumber data tertulis, foto,
dan lain sebagainya. Sumber dari penelitian ini adalah satu dosen, beserta seluruh mahasiswa prodi
Pendidikan Informatika ankatan 2019 berjumlah 14 mahasiswa.
Teknik pengumpulan data menggunakan interview atau wawancara, observasi dan
dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada analisis Milles dan
Huberman (1992), yakni proses analisis data yang digunakan secara serempak mulai dari
pengumpulan

data,

mereduksi,

mengklarifikasi,

mendeskripsikan,

menyimpulkan

dan

menginterpretasikan semua informasi secara selektif. Analisis data dilaksanakan secara interaktif
melalui proses Data Reduction (Reduksi Data) Data Display (penyajian data) dan conclusion
Drawing (kesimpulan).
Lokasi penelitian ini adalah Prodi Pendidikan Informatika STKIP PGRI Pacitan. Peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena PAI adalah bekal dasar dalam segala
aspek keilmuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta
dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong
terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali (Rusman, 2012:160)
Menurut Johanes dalam artikelnya klasifikasi media pembelajaran dapat dilihat dari jenisnya, daya
liputnya dan bahan serta cara pembuatannya.
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Dilihat dari jenisnya, media pembelajaran dibagi kedalam: Media auditif, Media visual, Media
audiovisual. Dilihat dari daya liputnya. Media dibagi kedalam: Media dan daya liput luas dan
serentak.Contoh: radio dan televisi. Media dengan daya liputnya terbatas oleh ruang dan tempat
Contoh: film, soun slide, film rangkai, Media untuk pengajaran individual Contoh: modul berprogram
dan pengajaran melalui komputer. Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi: Media sederhana,
Media
Pemanfaatan media pembelajaran
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber data dapat diambil kesimpulan bahwa
untuk mendapatkan pemahaman dalam Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara memanfaatkan
media dalam pembelajaran. Sebuah keberhasilan dalam belajar tidak luput dari adanya peran sekolah,
yaitu guru, murid, lingkungan,sarana dan prasarana. Berbicara tentang sarana dalam pembelajaran
yang dimaksudkan adalah alat atau media pembelajaran.
Media pembelajaran itu adalah suatu alat atau sarana untuk memudahkan guru/dosen dalam
proses belajar mengajar sehingga tujuan dari pembelajran tersebut tercapai serta meningkatkan hasil
belajar siswa/mahasiswa. (Wawancara, 13 Desember 201an hasl waw9). Berdasarkan wawancara
diatas relevan dikaitkan dengan pendapat (Rusman, 2012:160). Menyatakan bahwa media
pembelajaran adalah

segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemausn si belajar sehingga dapat mendorong
terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali. Dalam rangka untuk mecapai
tujuan belajar maka sebagai pengajar harus bisa memanfatkan media semaksimal mungkin, dengan
begitu mahasiswa yang belajar agama Islam tidak bosan dan berjalan satu arah.
Alat-alat pendidikan yang dapat digunakan untuk pendidikan agama Islam menurut (Rusman
2012: 164) di sekolah/perguruan tinggi misalnya:1) Media tulis atau cetak (Al-Qur’an, hadits, tauhid,
fiqih, sejarah). 2) Benda-benda alam (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, zat padat, zat cair, zat gas).
3) Gambar-gambar, lukisan, diagram, peta dan grafik, buku teks, bahan bacaan lain. Gambar yang
diproyeksi, Baik dengan alat atau tanpa suara seperti: a) Foto, slide. Film, televisi, vidio dan
sebagainya. b) Audio recording (alat untuk dengar), seperti kaset tape, radio, piringan hitam, dan
sebagainya yang semuanya diwarnai dengan ajaran agama Islam.
Hal ini didukung dengan wawancara pada mahasiswa pendidikan Informatika (Wawancara, 13
Desember 2019) media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran PAI cukup banyak
dan bisa digunakan oleh pendidik PAI dalam menyampaikan materi. Contoh: media digital yang
digunakan untuk menampilkan suatu materi berupa LCD. Laptop, Smartphone yang kekinian pada
saat ini, media ilustrasi atau gambar-gambar sejarah Islam, media tempat bersejarah, tokoh
islam/karya tokoh islam serta budaya-budaya Isla
Pengaruh pemanfaatan media pembelajaran
Penggunakan strategi dalam pembelajaran untuk mengaktifkan kelas supaya tidak monoton
dalam pembelajaran, ada banyak strategi yang harus di variasikan, tujuannya supaya siswa berani
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berpendapat, bertanggungjawab, tidak malu, tidak monoton dan yang lebih utama dapat meningkatkan
motivasi siswa dalam belajar dan siswa mendapatkan hasil yang diharapkan.
Manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran menurut (Rusman 2012: 164)
adalah:1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa/mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan
motivasi belajar. 2) Materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh
siswa dan siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. 3) Metode pembelajaran akan
lebih bervariasi. 4) Siswa/mahasiswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar , sebab tidak hanya
mendengarkan uraian guru/dosen seperti mengamati, melakukan demonstrasi dan sebagainya.
Hal ini sesuai dengan wawancara kepada mahasiswa (Wawancara, 13 Desember 2019) ,
Pengaruh pemanfaatan media pembelajaran terhadap proses penyampaian pembelajaran ini sangat
besar sekali, karena sebagai manusia proses pemahamannya berbeda-beda. Dengan media tentunya
proses penyampaian materi dapat diserap dengan baik oleh para pelajar, sehingga terjadi singkronisasi
antara pengajar dan pelajar dan tidak terjadi kesalahfahaman. Dengan media proses belajar menjadi
tidak jenuh, bahkan proses belajar akan mudah, tentunya dengan media-media yang inovatif dan
disukai oleh pelajar.
Inovatif dalam pemanfaatan media akan memudahkan peserta didik dalam mendapatkan
wawasan yang lebih luas tentang agama. Mengingat PAI adalah pelajaran yang harus dimengerti oleh
semua umat Islam jadi peserta didik dapat mengajukan pertanyaan yang belum diketahui kepada
presentator kemudian diberikan klarifikasi oleh guru/dosen di akhir pembelajaran. Seperti yang
disampaikan oleh Wahyu Kurniawan sebagai berikut:
pengaruh media yang dimanfaatkan dalam pembelajaran PAI yaitu seluruh peserta didik dapat sharing
dengan presentator sehingga memudahkan peserta didik mendapatkan wawasan secara luas tentang
keagamaan.
SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN
Pemanfaatan media dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan media yang
berfariasi. Dosen membentuk kelompok untuk diskusi dengan materi masing-masing, kemudian
dipresentasikan menggunakan proyektor, LCD, maupun smartphone. Serta hadits dan gambar-gambar
yang mendukung dari materi tersebut.
Pengaruh dari pemanfaatan media pembelajaran yaitu 1) pembelajaran lebih menarik perhatian
mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2) Materi pembelajaran lebih jelas
maknanya sehingga dapat dipahami oleh mahasiswadan juga menguasai tujuan pembelajaran dengan
baik. 3) Metode pembelajaran lebih bervariasi. 4) mahasiswa lebih banyak melakukan kegiatan
belajar , sebab tidak hanya mendengarkan uraian dosen, seperti mengamati, melakukan demonstrasi
dan sebagainya.
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SARAN
Fokus riset dalam pemanfaatan media pembelajaran perlu mendapatkan perhatian yang lebih
dari para peneliti, sehingga referensi didapatkan lebih mudah dan bervariasi. Oleh karena itu, kepada
para peneliti diharapkan dapat bersinergi dalam topik pemanfaatan media pembelajaran pendidikan
agama Islam guna untuk menemukan media yang baru dalam pembelajaran.
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ANALISIS KEMAMPUAN TEKNIK DASAR UKM BOLAVOLI
STKIP PGRI PACITAN UNTUK PERSIAPAN PORSENASMA TAHUN 2021
Anung Probo Ismoko, M .Or
PJKR STKIP PGRI Pacitan
Email: ismokoanung@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan teknik dasar anggota UKM bolavoli
STKIP PGRI Pacitan untuk persiapan PORSENASMA tahun 2021.Penelitian ini adalah survei
dengan menggunakan tes, peneliti ingin mengetahui tingkat kemampuan dasar bermain bolavoli.
Populasi penelitian ini adalah atlet bolavoli yang bergabung dalam UKM bolavoli. Sampel yang
digunakan sebanyak 20 atlet. Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hasil penelitian, dan
pembahasan, dapat diambil kesimpulan, yaitu: kemampuan pemain bolavoli anggota UKM bolavoli
STKIP PGRI Pacitan masih tergolong sedang dalam penguasaan teknik dasar bermain bolavoli, hal
ini dibuktikan dari banyaknya pemain yang berada dalam kategori sedang secara keseluruhan,
dengan kategori servis 40% (sedang), kategori pasing bawah 35% (baik), kategori pasing atas 45%
(sedang) dan kategori smash 35% (sedang).
Kata kunci: teknik, UKM, bolavoli.
PENDAHULUAN
Bolavoli merupakan salah satu cabang olahraga yang di pertandingkan di PORSENASMA
tahun 2021. Bolavoli sangat populer menjadi gengsi dalam pemerolehan medali di kegiatan
PORSENASMA. Bertumpu pada olahraga populer yang syarat akan gengsi dipastikan setiap
perguruan tinggi yang andil dalam ajang PORSENASMA ini khususnya bolavoli, pembinaan sudah
dilakukan secara bertahap dengan pemrograman latihan yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan
untuk menciptakan pencapaian prestasi maksimal.
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bolavoli di STKIP PGRI Pacitan merupakan salah satu
perguruan tinggi yang andil dalam mempersiapkan atlet-atletnya guna mengikuti kegiatan
PORSENASMA yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Guna mendukung kegiatan ini, Lembaga
STKIP PGRI Pacitan harus mempersiapkan berbagai cara seperti pelatihan, sarana dan prasarana
untuk mensukseskan agar dapat mencapai target prestasi yang di inginkan.
Empat pokok yaitu latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, dan latihan mental hanya dapat
dicapai dengan latihan dan pertandingan-pertandingan yang terstruktur dan dilakukan secara terus
menerus dan berkelanjutan. Walaupun demikian yang fundamental sebagai dasar adalah kemampuan
teknik dasar yang lebih dahulu dibina disamping pembinaan kelengkapan pokok yang lain.
Penggunaan kemampuan teknik dasar yang sempurna dapat dicapai dengan berlatih secara teratur
dengan menggunkan bentuk latihan yang baik dan benarmengikuti program-program yang teratur dan
mengikat secara bertahap dalam jangka panjang dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik
dan memperoleh prestasi yang tinggi. Untuk menjadi seorang pemain bolavoli membutuhkan
bimbingan atau latihan dari seorang pelatih yang dapat menguasai teknik dasar bolavoli dan
pengetahuan tentang metode latihan bolavoli. Teknik dasar bolavoli sangat penting bagi atlet maupun
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pelatih di dalam mengembangkanlatihan yang terprogram dan terstruktur dalam menguasai semua
bagian dan macam-macam teknik dasar serta keterampilan dalam bermain bolavoli.
Dilihat dari uraian diatas bahwa untuk menguasai teknik dasar bermain bolavoli adalah sebagai
pondasi dalam memilih atlet yang baik, pelatih akan melihat kemampuan teknik dasar para atletatletnya sebelum memutuskan untuk membuat sebuah tim bolavoli. Penelitian ini diharapkan sebagai
dasar untuk pemilihan dan persiapan atlet UKM bolavoli STKIP PGRI Pacitan yang akan di kirimkan
pada PORSENASMA tahun 2021.
Kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan
atau keterampilan, pelatihan, dan suatu pengalaman. Kemampuan (ability) berarti kapasitas seorang
individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. (Stephen P. Robbins & Timonthy A.
Judge, 2009: 57).Lebih lanjut, Stephen P. Robbins & Timonthy A. Judge (2009: 57-61) menyatakan
bahwa kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri atas dua kelompok faktor ,
yaitu:
a. Kemampuan Intelektual (Intelectual Ability), merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk
melakukan berbagai aktifitas mental (berfikir, menalar dan memecahkan masalah).
b. Kemampuan Fisik (Physical Ability), merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang
menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa.
Menurut PBVSI (2004-2008), Bolavoli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam
setiap lapangan dengan dipisahkan oleh sebuah net. Tujuan dari permainan ini adalah melewatkan
bola di atas net agar dapat jatuh menyentuh lantai lapangan lawan dan untuk mencegah usaha yang
sama dari lawan. Setiap tim dapat melakukan tiga pantulan untuk mengembalikan bola (di luar
perkenaan blok). Bola dinyatakan dalam permainan setelah bola dipukul oleh pelaku servis melewati
atas net ke daerah lawan. Permainan dilanjutkan hingga bola menyentuh lantai, bola “keluar” atau
satu tim gagal mengembalikan bola secara sempurna. Dalam permainan bolavoli, tim yang
memenangkan sebuah reli memperoleh satu angka (Rally Point System). Apabila tim yang menerima
servis dan memenangkan sebuah reli, akan memperoleh satu angka dan berhak untuk melakukan
sevis, serta para pemainnya melakukan pergeseran satu posisi searah jarum jam.
Dalam permainan bolavoli, ada beberapa teknik dasar yang harus diketahui dan dikuasai oleh
seorang pemain. Penguasaan teknik ini penting untuk dipahami agar seorang pemain bisa bermain
voli dengan baik dan benar.Dalam permainan bolavoli ada beberapa teknik dasar yang harus
dikuasaioleh setiap pemain yaitu:
a. Teknik Dasar Servis
Servis merupakan pukulan pertama dengan bola. Melalui pukulan servis, sebuah tim bisa
melakukan serangan terhadap lawan(Witono Hidayat, 2017: 36).
b. Teknik Dasar Pasing
Pasing adalah mengoperkan bola kepada teman sendiri pada satu regu dengan suatu teknik
tertentu sebagai langkah awal dan menyusun pola penyerangan kepada regu lawan. Pasing dalam
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bola voli terdiri dari pasing atas dan pasing bawah. Pasing ataslebih mengutamakan kekuatan jarijemari kedua tangan. Biasanya, teknik ini lebih dipilih pada saat seorang pemain hendak
melakukan umpan sebelum dilakukan pukulan terakhir atau smash, (Witono, Hidayat, 2017: 45).
Pasing Bawah, kedua telapak tangan bersatu dengan satu bagian menggenggam bagian telapak
tangan yang lain. Kedua lengan bersikap lurus kebawah dengan bagian bawah siku menghadap
kearah depan, posisi badan saat melakukan passing bawah adalah badan sedikit jongkok yang
betujuan untuk memperkuat tumpuan badan atau kuda-kuda. Arah badan menghadap lurus dengan
arah datangnya bola. tujuannya adalah memudahkan lengan saat mengarahkan bola yang datang,
sehingga bisa diayunkan sesuai arah yang diinginkan, (Witono Hidayat, 2017: 43-44).Biasanya
passing bawah digunakan pada saat menerima servis atau juga pada saat menerima pukulan smash.
c. Teknik Dasar Smash
Smash adalah tindakan memukul bola kelapangan lawan, sehingga bola bergerak melewati
atas jaring atau net sehingga mengakibatkan pihak lawan sulit untuk mengembalikan (Pranatahadi,
2007: 31). Pukulan smash juga sering disebut spike, dimana merupakan bentuk serangan yang
paling banyak dipergunakan untuk memperoleh nilai dalam suatu tim.
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan organisasi
kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi yang fungsinya untuk mengembangkan berbagai minat,
bakat dan keahlian tertentu bagi para anggota-anggotanya. UKM merupakan kegiatan ekstrakurikuler
di tingkat perguruan tinggi yang berkaitan dengan penalaran dan keilmuan, minat, bakat dan
kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian pada masyarakat. Kegiatan-kegiatan di UKM
telah terjadwal dan terprogram secara rutin menyesuaikan dengan kalender akademik, sehingga tidak
mengganggu kegiatan perkuliahan anggotanya. Mahasiswa yang terlibat dalam UKM akan terbisaa
dengan manajemen waktu yang baik. Mereka harus bisa membagi waktu antara kuliah, belajar,
berlatih di UKM dan kegiatan sosial lainnya. Mereka juga akan terbisa bekerja dalam team work dan
dihadapkan pada suasana kompetisi. Semua pengalaman tersebut akan menumbuhkan mental yang
tangguh dengan senantiasa memelihara kepribadian, sportif, jujur, mempertinggi prestasi, sopan
santun serta mempunyai rasa percaya diri besar dan sanggup menguasai diri. Unit Kegiatan
Mahasiswa terdiri dari tiga kelompok minat : Unit-unit Kegiatan Olahraga, Unit-unit Kegiatan
Kesenian dan Unit Khusus (Pramuka, Resimen Mahasiswa, Unit Kerohanian dan sebagainya).
Menurut buku panduan PORSENASMA (2017) PORSENASMA merupakan Pekan Olahraga
Seni Mahasiswa Nasional untuk kategori mahasiswa Universitas PGRI. Tujuan diadakan
PORSENASMA adalah menjaring mahasiswa potensial, mepererat tali persaudaraan atlet remaja
dalam

rangka

mewujudkan

persatuan
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memantapkan kesinambungan pembinaan atlet remaja, membangun karakter bangsa dan
meningkatkan ketahanan nasional, menyiapkan atlet remaja menghadapi event olahraga internasional
baik single maupun multi event, meningkatkan prestasi olahraga nasional, sebagai tolok ukur hasil
pembibitan dan pembinaan atlet remaja di daerah yang merupakan bagian dari pembangunan
keolahragaan nasional. Sekitar kurang lebih 20 cabang olahraga dan seni yang akan diadakan.
PORSENASMA ini akan diikuti oleh seluruh Universitas PGRI yang ada di Indonesia. Masingmasing provinsi akan mengirimkan kontingenya. Cabang olahraga bolavoli merupakan salah satu
cabang yang di pertandingkan dalam PORSENASMA.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain bentuk deskriptif-kuantitatif yaitu mengenai tingkat
kemampuan dasar bola voli, artinya dalam penelitian ini peneliti hanya ingin mengetahui tingkat
kemampuan dasar bermain bola voli, pada saat penelitian berlangsung tanpa pengujian hipotesis.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan tes.Populasi pada penelitian ini
adalah seluruh atlet UKM bolavoli STKIP PGRI Pacitan yang berjumlah 20 atlet. Dalam penggunaan
analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif presentase. Dalam hal ini, penulis ingin
mengetahui gambaran tingkat Kemampuan Teknik Dasar UKM Bolavoli STKIP PGRI Pacitan untuk
Persiapan PORSENASMA 2021.
Hasil Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan pemain dalam
menguasai teknik dasar permainan bolavoli yang terbagi dalam lima faktor, yaitu sebagai berikut: (1)
Servis, (2) Pasing Bawah, (3) Pasing Atas, dan (4) Smash. Menurut data yang diperoleh peneliti dari
pengamatan yang sudah dilakukan, kemampuan pemain belum maksimal karna masih banyak pemain
yang memiliki kemampuan sedang. Deskripsi hasil penelitian masing-masing faktor teknik dasar
bolavoli diuraikan sebagai berikut:
1. Servis
Hasil tes servis yang berada pada kategori “baik sekali” sebesar 5% (1 pemain), kategori
“baik” sebesar 25% (5 pemain), kategori “sedang” sebesar 40% (8 pemain), kategori “kurang”
sebesar 30% (6 pemain), dan ketegori “kurang sekali” sebesar 0% (0 pemain). Sedangkan
berdasarkan nilai rata-rata yaitu 29,05. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa lebih banyak
pemainyang mempunyai kemampuan sedang terhadap penguasaan teknik dasar bolavoli
berdasarkan faktor servis.
2. PasingBawah
Hasil tes pasing bawah yang berada pada kategori “baik sekali” sebesar 5% (1 pemain),
kategori “baik” sebesar 35% (7 pemain), kategori “sedang” sebesar 30% (6 pemain), kategori
“kurang” sebesar 25% (5 pemain), dan ketegori “kurang sekali” sebesar 5% (1 pemain).
Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 74,25. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa lebih
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banyak pemainyang mempunyai kemampuan cukup baik terhadap penguasaan teknik dasar
bolavoli berdasarkan faktor pasing bawah.
3. Pasing Atas
Hasil tes pasing atas yang berada pada kategori “baik sekali” sebesar 10% (2 pemain),
kategori “baik” sebesar 20% (4 pemain), kategori “sedang” sebesar 45% (9 pemain), kategori
“kurang” sebesar 20% (5 pemain), dan ketegori “kurang sekali” sebesar 0% (0 pemain).
Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 121,90. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa lebih
banyak pemainyang mempunyai kemampuan yang baik terhadap penguasaan teknik dasar bolavoli
berdasarkan faktor pasing atas.
4. Smash
Hasil tes smash yang berada pada kategori “baik sekali” sebesar 15% (3 pemain), kategori
“baik” sebesar 15% (3 pemain), kategori “sedang” sebesar 35% (7 pemain), kategori “kurang”
sebesar 35% (7 pemain), dan ketegori “kurang sekali” sebesar 0% (0 pemain). Sedangkan
berdasarkan nilai rata-rata yaitu 25,75. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa lebih banyak
pemainyang mempunyai kemampuan lebih baik terhadap penguasaan teknik dasar bolavoli
berdasarkan faktor smash.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hasil penelitian, dan pembahasan, dapat diambil
kesimpulan, yaitu: kemampuan pemain bolavoli masih tergolong sedang dalam penguasaan teknik
dasar bermain bolavoli, hal ini dibuktikan dari banyaknya pemain yang berada dalam katagori sedang
secara keseluruhan, dengan kategori servis bawah tertinggi 40%(sedang), servis atas 40%(sedang),
pasing bawah 35%(baik), pasing atas 45%(sedang), smash 35% (sedang dan kurang).
Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dapat dikemukakan implikasi
hasil penelitian sebagai berikut:
1. Dengan diketahui tingkat kemampuan teknik dasar bolavoli anggota UKM bolavoli STKIP PGRI
Pacitan dalam penguasaan teknik dasar bolavoli,dapat digunakan untuk meningkatan kemampuan
penguasaan teknik dasarbolavoli.
2. Faktor-faktor yang kurang dominan dalam peningkatan kemampuan penguasaan teknik dasar
bolavoli, perlu diperhatikan dan dicari pemecahannya agar faktor tersebut lebih membantu dalam
meningkatkan kemampuan setiap individu pada permainan bolavoli.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki
kualitasnya.
Keterbatasan
Kelemahan dan kekurangan yang dapat dikemukakan disini antara lain:
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1. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya didasarkan hasil tes sehingga dimungkinkan adanya
pemain yang melakukan teknik atau gerakan tidak maksimal.
2. Tes yang dilakukan pada hari yang sama sehingga mempengaruhi kondisi fisik pemain, sehingga
mempengaruhi tes selanjutnya.
Saran
Ada beberapa saran yang perlu disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini, antara
lain:
1. Agar mengembangkan penelitian lebih dalam lagi tentang penguasaan teknik dasar permainan
bolavoli.
2. Agar melakukan penelitian tentang teknik dasar permainan bolavolidengan menggunakan metode
lain.
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Abstrak
Media yang digunakan dalam penelitian merupakan salah satu jenis media rancang yang
berbentuk rancang papan yang berisi tabel angka-angka dan faktor dari suatu bilangan. Media ini
digunakan membantu pengajar dalam menjelaskan materi KPK dan FPB. Tujuan penelitian ini untuk
meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa melalui penggunaan media tabel kelipatan
dan pohon faktor. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan
kelas. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Jatimalang yang berjumlah 26 siswa.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan angket, observasi dan tes. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada peningkatan minat belajar kategori baik pada masing-masing siklus yaitu
sebesar 31% pada pra siklus, 73% pada siklus I dan 96% pada siklus II. Hasil belajar matematika
siswa juga mengalami peningkatan di atas nilai KKM sebesar 8% pada pra siklus, 62% pada siklus I
dan 92% pada siklus II.
Kata kunci: media, minat belajar, hasil belajar
PENDAHULUAN
Matematika berkaitan erat dengan pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang
logis, matematika juga merupakan bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan jelas,
cermat, akurat, dengan simbol yang padat, pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat atau teori
dibuat secara deduktif (Jihad, 2008: 152). Matematika merupakan salah satu komponen dari
serangkaian mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan serta mendukung
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa akan dibekali dengan keterampilan berhitung,
menalar dan memecahkan masalah yang terkait dalam kehidupan sehari-hari.
Proses kegiatan belajar dan mengajar pada dasarnya merupakan suatu kegiatan interaktif
terarah yang memuat penyampaian pesan atau memberikan informasi yang dilakukan guru sebagai
pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Interaksi belajar mengajar dapat terjalin dengan baik tidak
lepas dari pengelolaan kelas yang baik (Djamarah dan Zain, 2013: 2).
Mempelajari matematika membutuhkan pemahaman berpikir secara abstrak sesuai tingkatan
perkembangan, dibutuhkan alat yang mampu menampung abstraksi matematika menjadi lebih
nampak nyata untuk dipahami yang mengarahkan pada proses berfikir matematika. Media sebagai
sarana memvisualisasikan matematika memegang peranan khusus, menuntun siswa memahami setiap
teorema maupun aksioma diaplikasikan ke dalam pemodelan matematika untuk menyelesaikan
permasalahan matematika.
Banyak faktor yang mempengaruhi terlaksananya pembelajaran yang berhubungan dengan
pembelajaran matematika, baik faktor internal (dalam diri siswa) maupun faktor eksternal (luar diri
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siswa). Faktor internal meliputi kemampuan yang dimiliki siswa salah satunya adalah minat belajar.
Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan yaitu kualitas pembelajaran yang ada dalam
lingkungan tersebut.
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SD Negeri Jatimalang diperoleh berbagai
masalah terkait dengan proses pembelajaran diantaranya terkait dengan penggunaan metode dan
model pembelajaran yang masih biasa saja dan belum menggunakan media. Selain itu minat belajar
siswa dalam pembelajaran matematika belum begitu terlihat.
Menurut Anitah (2014: 2) media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat atau peristiwa
yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pembelajar menerima pengetahuan,
pengetahuan dan sikap. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu
kenyataanyang tidak dapat dipungkiri (Djamarah dan Zain, 2013: 121). Proses pembelajaran yang
baik membutuhkan media untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar.
Media pembelajaran ada beberapa jenis, ada media rancang, media jadi, media visual, audio
visual dan lainnya. Media tabel kelipatan dan pohon faktor merupakan salah satu jenis media rancang
yang berbentuk rancang papan yang berisi tabel angka-angka dan faktor dari suatu bilangan. Media ini
selain digunakan membantu pengajar dalam menjelaskan materi juga untuk meningkatkan minat
belajar matematika siswa.
Minat adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri,
semakin kuat atau dengan hubungan tersebut juga semakin besar minat (Slameto, 2015: 180).
Ungkapan minat tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata bahwa siswa menyukai, namun bias
dimunculkan dengan perasaan ataupun kecenderungan yang mengarah kepada anak didik lebih
menyukai suatu hal dari pada hal lainnya. Memberikan perhatian lebih besar terhadap subyek tertentu
yang merupakan modal besar untuk memperoleh benda atau tujuan yang diminati (Riyanto, 2010:
147)
Cara penggunaan media tabel kelipatan dan pohon faktor sangat mudah. Media ini terdapat dua
sisi, sisi sebelah kiri berisi bilangan yang akan dicari kelipatannya dan sisi sebelah kanan berisi
bilangan-bilangan mulai dari bilangan 1 sampai 100 atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk
media keduanya juga terdiri dari dua sisi, sisi pertama berisi tentang bilangan yang akan dicari
faktornya dan sisi kedua berisi tentang bilangan pembagi dan hasilnya. Pada proses mencarinya siswa
akan lebih aktif dalam pembelajaran muaranya pada peningkatan minat dan hasil belajar siswa.
METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas
atauclassroom action research yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc. Taggart. Penelitian
tindakan kelas adalah penerapan berbagai fakta yang ditemukan untuk memecahkan masalah dalam
situasi sosial untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan dengan melibatkan kolaborasi dan
kerjasama dengan peneliti dan praktisi.
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Penelitian tindakan kelas secara garis besar terdiri dari 4 langkah penting yaitu plain, act,
observe dan reflect atau disingkat PAOR yang dilakukan secara intensif dan sistematis atas seseorang
yang mengerjakan pekerjaan sehari-hari, (Sukardi, 2017: 212-213). 1) Plan penelitian yang meliputi,
penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penyusunan lembar kerja siswa,
mempersiapkan media, menyusun angket, dan menyusun instrumen penilaian. 2) Act atau pelaksanaan
tindakan, meliputi proses kegiatan belajar mengajar menggunakan tabel kelipatan dan pohon faktor
pada pelajaran matematika materi FPB dan KPK pada kelas IV. 3) observedilaksanakan pada saat
proses belajar mengajar berlangsung untuk mengetahui penggunaan media tabel kelipatan dan pohon
faktor dapat membantu siswa memahami materi FPB dan KPK yang diharapkan dapat meningkatkan
minat belajar siswa.4) Reflect merupakan kegiatan evaluasi dan refleksi, serta revisi. Refleksi
merupakan kegiatan mencari penyebab kekurangan pada saat pembelajaran berlangsung, yang
nantinya akan diperbaiki pada siklus selanjutnya.
Penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 di SD Negeri Jatimalang,
kecamatan Arjosari, kabupaten Pacitan yang beralamat di jalan raya Pacitan Nawangan. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 26 siswa.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan angket, observasi dan tes. Angket
digunakan untuk mengukur minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Observasi dilakukan
untuk mengumpulkan data pengamatan proses pembelajaran, perilaku dan sikap siswa selama
pembelajaran berlangsung. Tes digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif untuk
mengetahui hasil observasi selama proses pembelajaran dan analisis data kuantitatif untuk mengetahui
peningkatan minat dan hasil belajar matematika. Kriteria keberhasilannya adalah jika jumlah siswa
telah mampu mendapatkan nilai KKM (kriteria ketuntasan minimal) yaitu 70 pada akhir
pembelajaran.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahapan awal penelitian atau pra siklus dilakukan observasi. Observasi dilakukan 2 tahap,
yang pertama ketika pembelajaran sebelum memakai media (pra siklus) dan setelah penggunaan
media (siklus).
Pada tahapan pra siklus dilakukan kegiatan observasi dan pengambilan data awal tentang
kondisi siswa. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana minat belajar matematika siswa. Pada
tahapan ini guru belum menggunakan media tabel kelipatan dan pohon faktor dalam pembelajaran.
Sehingga pada tahap ini diperoleh data siswa masih banyak yang belum tertarik untuk belajar
matematika secara baik. Siswa banyak yang tidak memperhatikan apa yang diterangkan oleh guru
yang pada intinya minat untuk belajar matematika masih rendah. Hal ini juga terlihat dari rata-rata
nilai yang diperoleh siswa masih jauh di bawah KKM yaitu 47,88.
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Pada siklus I terlihat adanya perubahan aktivitas belajar siswa yang sudah mulai ada rasa
ketertarikan siswa dalam proses belajar mengajar. Siswa sudah mulai bertanya tentang bagaimana
penggunaan media tabel yang dipegang guru. Pada siklus I ini terlihat siswa aktif dalam belajar.
Pada siklus II siswa terlihat aktif dan banyak yang mengerjakan di depan kelas. Perhatian siswa
dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat tinggi. Siswa terlihat sangat antusias dan rasa ingin
tahunya tinggi. Berikut data hasil observasi sampai rata-rata nilai akhir selama pembelajaran
berlangsung.
Tabel 1. Data hasil observasi aktivitas, rata-rata skor minat
dan nilai akhir siswa selama pembelajaran
Keterangan
Pra Siklus
Siklus I
Siklus II
Ketertarikan
Siswa masih banyak yang
Ketertarikan siswa dalam
Siswa mulai tertarik dalam
siswa
untuk bermain sendiri dan tidak
belajar matematika masih
pembelajaran, ada rasa
belajar
memperhatikan apa yang
kurang, meskipun sudah ada ingin tahu tentang apa yang
diterangkan guru dalam
beberapa yang
mau diajarkan guru
pembelajaran
memperhatikan
Keaktifan siswa Siswa yang memperhatikan 50% lebih siswa sudah aktif Hampir semua siswa sudah
dalam
guru dalam pembelajaran
dalam proses pembelajaran mulai memperhatikan
pembelajaran
hanya ada 10 dari 26 siswa
dalam pembelajaran.
yang ada.
Rata-rata
skor
42
46
50
minat
Rata-rata
Nilai
47,88
65,46
79,96
akhir

Pelaksanaan tindakan kelas dilaksanakan dalam tiga fase, fase pertama adalah pra siklus, siklus
I dan siklus II. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Pada masing-masing siklus dilakukan evaluasi
dan pengisian angket minat siswa terhadap mata pelajaran matematika yang dilakukan secara
individu. Adapun hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan nilai rata-rata minat siswa kelas IV
SD Negeri Jatimalang pada pra siklus mencapai 42, siklus 1 mencapai 46 dan siklus II yang mencapai
50. Berikut adalah tabel skor minat belajar siswa pada masing-masing siklus.
Tabel 2. Data skor minat pada masing-masing siklus

No

Rentang
Skor

1
2
3
4

> 55
45–54
34–44
< 33

Pra Siklus
Siklus I
Siklus II
Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase
Siswa
(%)
Siswa
(%)
Siswa
(%)
Sangat Baik
0
0%
0
0%
0
0%
Baik
8
31%
19
73%
25
96%
Cukup
17
65%
7
27%
1
4%
Kurang
1
4%
0
0%
0
0%
Jumlah
26
100%
26
100%
26
100%
Kriteria

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui pada pra siklus kategori minat kurang sebanyak
4%, kategori minat cukup 65% dan kategori minat baik 31%. Pada siklus I kategori minat kurang
sebanyak 0%, kategori minat cukup 27% dan kategori minat baik 73%. Pada siklus II kategori minat
kurang sebanyak 0%, kategori minat cukup 4% dan kategori minat baik 96%. Dengan kata lain pada
kategori minat baik, skor minat belajar siswa pada masing-masing siklus mengalami peningkatan.
Pada pra siklus skor minat belajarnya sebesar 31%, siklus I sebesar 73% dan siklus II sebesar 96%.
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Hal ini dapatdisimpulkan bahwa, kriteria siswa yang telah mencapai minat baik pada masing-masing
tahap atau siklus mengalami kenaikan.
Hasil tes digunakan untuk mengetahui peningkatan nilai atau hasil belajar siswa dalam
pembelajaran matematika. Hasil tes pada pra siklus, siklus I dan siklus II kemudian dihitung
persentase siswa yang mencapai KKM dan tidak mencapai KKM. Hasil perhitungan pra siklus, tes
siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3. Data nilai siswa pada masing-masing siklus

Kategori
Nilai

No.
1
2

Mencapai
KKM (≥70)
Tidak
mencapai
KKM (<70)
Jumlah

Pra siklus
Jumlah Persentase
Siswa
(%)

Siklus I
Jumlah
Siswa

Siklus II
Jumlah Persentase
Persentase (%)
Siswa
(%)

2

8%

16

62%

24

92%

24

92%

10

38%

2

8%

26

100%

26

100%

26

100%

Berdasarkan tabel 3 di atas pada pra siklus diperoleh data siswa yang memperoleh nilai di
bawah KKMada 24 siswa, siklus I ada 10 siswa dan pada siklus II ada 2 siswa. Hal ini berarti siswa
yang nilai hasil belajarnya tidak mencapai KKM pada masing-masing siklus mengalami penurunan.
Atau dengan kata lain nilai hasil belajar siswa di atas KKM adalah sebanyak 2 siswa, pada siklus
pertama ada 16 siswa dan pada siklus II sebanyak 24 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar
siswa pada setiap siklus mengalami peningkatan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, menunjukkan
bahwa penggunaan media tabel kelipatan dan pohon faktor dapat meningkatkan minat dan hasil
belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Jatimalang.
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari skor minat belajar dan hasil belajar siswa pada pembelajaran
matematika.
Data awal dari hasil wawancara dengan guru diketahui minat siswa kurang, pada pra siklus skor
minat belajar siswa mencapai kategori cukup dengan rata-rata skor sebesar 42 dengan persentase nilai
KKM adalah 8% . Pada siklus I rata-rata skor minat belajar siswa menjadi kategori baik yaitu dengan
skor sebesar 46 dengan persentase nilai KKM 62%. Pada siklus II skor rata-rata minat belajar siswa
menjadi baik dengan rata-rata skor sebesar 50 dengan persentase nilai KKM 92%.
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VARIABEL DUMMY
Nely Indra Meifiani
Pendidikan Matematika, STKIP PGRI Pacitan
Email: indrameifiani@yahoo.co.id

Abstrack
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepada para peneliti yang penelitianya
menggunakan analisis regresi tetapi jenis variabelnya adalah ketegori. Sebuah masalah akan terjadi
jika peneliti tidak tahu bagaimana melakukan analisis data kuantitatif tetapi datanya adalah mereka
adalah data kualitatif. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan secara terperinci bagaimana
menghadapi variabel kategori atau variabel dummy atau variabel boneka. analisis regresi pada
umumnya jenis data berskala interval untuk variabel bebas ataupun variabel terikatnya. Sementara
kali ini jenis datanya adalah kategori atau dummy. Di mana data kategori yang membutuhkan
pengkodean 1 dan 0.
Keywords: variabel dummy, variabel boneka
PENDAHULUAN
Menurut Zelvia, Nandavita, dan Hotman (2017) Nama lain dari regresi Dummy adalah
Regresi Kategori. Regresi ini menggunakan predictor kualitatif (yang bukan dummy dinamai
predictor kuantitatif). Selanjutnya peubah (variabel) dummy disebut juga peubah kategorik,
kualitatif, boneka, atau peubah dikotomi. Variabel dummy dalam regresi mempunyai perbedaan
dengan variabel yang lainnya. Apakah dari segi mengolah data atau pada membaca hasil analisisnya.
Analisis regresi linier sederhana atau analisis regresi linier berganda adalah suatu fungsi yang
bertujuan menjelaskan hubungan variabel independent dengan variabel dependen. Sebuah variabel
dependen atau variabel Y dipengaruhi oleh variabel independent atau X, di mana variabel X bisa
satu atau lebih dari satu tergantung regresi sederhana atau berganda.
Apabila kita menggunakan analisis regresi, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, itu
karena regresi termasuk dalam bagian statistik parametrik. Variabel-variabel yang digunakan di
dalamnya berskala interval atau rasio, itupun semua data yang digunakan harus memenuhi asumsi
klasik. Akan tetapi dalam penelitian tidak menutup kemungkinan bahwa peneliti menggunakan
variabel nominal atau ordinal. Oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah kita mengubah variabel
kualitatif (variabel nominal atau ordinal) tersebut menjadi variabel kuantitatif dengan menggunakan
variabel dummy.
Bagaimana peneliti itu mengubah variabel kualitatif menjadi variabel kuantitatif itulah yang
akan dipecahkan pada penelitian ini. Hasil survey peneliti bahwa beberapa penelitian mahasiswa
yang menggunakan variabel kualitatif pada penelitian regresinya membuat mereka lumayan
kebingungan. Kenapa demikian?karena regresi hanya mengolah variabel kuantitatif. Harapan
peneliti adalah penelitian regresi bisa mencakup semua jenis variabel tanpa harus memilih-milih
jenis variabel karena ketidakmampuan dalam mengolahnya dengan memberikan solusi bahwa

Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

225

ISBN: 978-602-53557-5-2

variabel dummy adalah jawaban untuk menyelesaikan masalah. Dan peneliti bebas memilih variabel
sesuai dengan kebutuhan penelitiannya.
KAJIAN LITERATUR
1. Analisis Regresi
Menurut Mattjik dan Sumertajaya (2013) menyatakan secara kuantitatif hubungan antara
peubah bebas dan peubah terikat dapat dimodelkan dalam suatu persamaan matematik, sehingga
kita dapat menduga nilai suatu peubah tak bebas bila diketahui nilai peubah bebas. Persamaan
matematik yang menggambarkan hubungan antara peubah bebas dan terikat sering disebut
persamaan regresi.
Menurut Sembiring (2003) menyatakan bahwa model regresi yang paling sederhana adalah
garis lurus. Dalam hal ini terdapat satu apa yang sering disebut peubah bebas, namakan 𝑥 dan
satu peubah tak bebas yang bergantung pada 𝑥, namanya 𝑦. Selanjutnya persamaan regresi
dengan dua faktor atau peubah bebas adalah persamaan regresi dengan dua peubah bebas.
2. Variabel Dummy
Dummy variabel adalah variabel kualitatif yang

telah dikodekan (McClave, 2002).

Misalnya jenis kelamin, pendidikan, lokasi, situasi, musim, kualitas, dan sebagainya. Jika data
kualitatif memiliki m kategori maka jumlah dummy variabel yang dicantumkan didalam model
adalam m-1 dikarekan agar tidak terjadinya situasi multikolinearitas sempurna atau kolinearitas
sempurna. Dummy memiliki kuantifikasi dari variabel kualitatif dengan mempertimbangkan
model yakni model intercept, slope, dan Kombinasi. Apabila regresi digunakan

untuk

menganalisa hubungan kausal satu variabel bebas yang merupakan variabel dummy
terhadap satu variabel dependent maka bisa menggunakan model Anova, dengan persamaan
sebagai berikut :
𝑌 = 𝑎 + 𝑏1 𝐷 + 𝜀
Di mana:
𝑌 = variabel dependent
𝐷 = variabel dummy
𝑎 = koefisien regresi
𝑏1 = keofisien regresi
𝜀 = error
Menurut Junaidi (2015) Dalam regresi, variabel dependent pada dasarnya tidak hanya
dapat dipengaruhi oleh variabel independent kuantitatif, tetapi juga dimungkinkan oleh variabel
kualitatif.. Lalu bagaimana cara memasukkan variabel independent kualitatif tersebut (yang tidak
berbentuk angka) ke dalam model regresi ? Variabel kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan
atributnya (cirinya). Untuk mengkuantitatifkan atribut variabel kualitatif, dibentuk variabel
dummy dgn nilai 1 dan 0. Jadi, inilah yang dimaksud dengan variabel dummy tersebut. Nilai 1
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menunjukkan adanya, sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak adanya ciri kualitas tsb. Misalnya
variabel jenis kelamin. Jika nilai 1 digunakan untuk laki-laki maka nilai 0 menunjukkan bukan
laki-laki (perempuan), atau sebaliknya. (Kategori yg diberi nilai 0 disebut kategori dasar, dlm
artian bahwa perbandingan dibuat atas kategori tsb.)
Penelitian yang Relevan
1. Roza Zelvia, Alva Yenica N, dan Hotman, tahun 2017 yang berjudul Penerapan Analisis Regresi
Dummy Pada Data Kualitatif Kasus Ekonomi. Penelitian ini menghasilkan Analisis regresi
adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antar peubah yang diduga
memiliki hubungan sebab akibat.Data yang dipakai minimal memiliki satu peubah tak bebas
dan

lebih dari

satu peubah

bebas.Dimana peubah

tak bebas merupakan peubah yang

dipengaruhi oleh peubah bebas. Pada analisis regresi dummy peubah bebas bersifat kategorik
atau numerik dengan skala pengukuran nominal, ordinal atau interval. Peubah bebas pada
analisis regresi dummy boleh lebih dari satu, dimana peubah-peubah tersebut bisa saling
berinteraksi atau tidak saling interaksi. Hal ini ditunjukkan dengan menggambar scatterplot
dari data tersebut. Analisis regresi dummy adalah salah satu analisis yang dipakai pada data
ekonomi, yang dimana salah satu peubah bebas dari data tersebut berupa data kualitatif dengan
skala pengukuran nominal atau ordinal.
2. Rahmadeni dan Darna Dayusmar, tahun 2017 yang berjudul Analisis Produksi Hasil Perkebunan
di Kabupaten Kampar dengan Menggunakan Dummy Variable. Penelitian ini menghasilkan Uji
asumsi klasik yang dicocokkan dengan model diperoleh model memenuhi uji asumsi klasik.
Dengan uji signifikan uji F terlihat bahwa semua variabel independent berpengaruh positif
terhadap variabel dependent pada model yang dilakukan. dari aplikasi data dengan regresi
dummy variabel dengan dua variabel dummy dengan beberapa model persamaan regresi pada
kategori dummy tertentu.
METODE
Jenis Dan Desain Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi litelatur. Sesuai dengan Fink (2014)
yang menyatakan bahwa Sebuah tinjauan pustaka adalah mensurvei buku-buku, artikel ilmiah, dan
sumber lain yang relevan dengan masalah tertentu, bidang penelitian, atau teori, dan dengan demikian,
memberikan deskripsi, ringkasan, dan evaluasi kritis dari karya-karya ini sehubungan dengan masalah
penelitian sedang diselidiki..
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di STKIP PGRI Pacitan pada tahun akademik 2018/2019 kecamatan
Pacitan, Kabupaten Pacitan.
Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data adalah dengan peneliti mengemas kembali informasi dengan
dukungan beberapa kajian teori yang sesuai dengan teori yang dibahas dan diperkuat dengan tim ahli
dibidang statistika.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabel Dummy atau variabel boneka merupakan variabel buatan, karena variabel tersebut
sebenarnya bukanlah skala. Apabila variabel independen berukuran kategori, maka dalam model
regresi kita harus nyatakan sebagai variabel dummy dengan demikian akan diberikan kode 0 atau 1.
Setiap variabel dummy menyatakan satu kategori variabel, dan apabila ada sebuah variabel dengan k
kategori dapat dinyatakan dalam k-1 variabel dummy.
Di bawah ini akan diberikan sebuah kasus yaitu
Seorang peneliti ingin melihat pengaruh motivasi, jenis kelamin dan pola asuh orang tua terhadap
prestasi matematika anak di sekolah.
Maka ditemukan
Variabel dependent

: prestasi matematika

Variabel independent

: motivasi, jenis kelamin, dan pola asuh

Jenis kelamin terdiri atas dua kategori, yakni laki-laki dan perempuan, sedangkan pola asuh terdiri
atas tiga kategori, yakni otoriter, demokratis, dan permissif. Karena jenis kelamin terdiri atas 2
kategori, maka variabel jenis kelamin hanya memiliki satu variabel dummy (2-1), sedangkan pola
asuh orang tua terdiri atas 3 kategori, sehingga variabel suku memiliki 2 variabel dummy (3-1)
Contoh kasus
Subjek

Prestasi

motivasi

Jenis kelamin

Pola asuh

1

90

80

L

1

2

65

70

P

2

3

78

75

L

3

4

75

84

P

2

5

68

71

P

1

6

60

55

L

3

7

90

85

L

1

Input data
Subjek

Prestasi

motivasi

Laki-laki

otoriter

Demokratis

1

90

80

1

1

0

2

65

70

0

0

1

3

78

75

1

0

0

4

75

84

0

0

1

5

68

71

0

1

0

6

60

55

1

0

0
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7

90

85

1

1

0

Subjek 1 adalah laki-laki dididik dengan cara otoriter kemudian kita beri skor 1, sedangkn variabel
demokratis kita beri skor 0. Sedangkan subjek 3 adalah laki-laki dididik dengan cara permissive,
maka pada variabel laki-laki kita beri skor 1, sedangkan pada variabel otoriter dan demokratis kita
beri 0 (artinya bukan keduanya)
Output SPSS

Pada tabel Model Summary, diketahui bahwa sumbangan efektif variabel demokratis,
motivasi, laki-laki, dan otoriter terhadap prestasi adalah 98,7% (R square = 0,987). Sisanya dijelaskan
oleh hal lain diluar keempat variabel tersebut.

Pada tabel ANOVA bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berperan secara
signifikan terhadap prestasi hal itu terlihat dari hasil nilai F yaitu 38,376 atau signifikansi yaitu 0,026
di mana sig.0,026>𝛼. 0,05.

Pada tabel coefficients kita dapat melihat bahwa hanya variabel motivasi yang signifikan. Artinya
hanya variabel motivasi saja yang berperan terhadap prestasi.
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Motivasi berperan terhadap prestasi (B=0,805). Nilai B positif berarti arah hubungan antara
motivasi dan prestasi adalah berbanding lurus. Jika motivasi naik satu poin, maka prestasi diprediksi
akan naik 0,805.
Pada variabel dummy jenis kelamin ditunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,058 yang artinya
bahwa variabel jenis kelamin tidak signifikan karena signifikansi 0,058 >∝ .005 atau bisa dikatakan
bahwa tidak ada perbedaan nilai prestasi antara laki-laki dan perempuan
Pada variabel dummy pola asuh orang tua ditunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,168 dan 0,484 di
mana itu lebih besar dari ∝ .005 yang artinya bahwa variabel pola asuh orang tua tidak signifikan atau
bisa dikatakan bahwa tidak ada perbedaan nilai prestasi diantara ketiga jenis pola asuh orang tua
tersebut atau bida dikatakan bahwa prestasi anak dengan pola asuh orang tua berbeda (otoriter,
demokratis, dan permissif adalah sama saja.
Dengan kata lain bahwa interprestasi di atas akan sangat berguna apabila secara statistic
koefisien variabel dummy adalah signifikan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Variabel dummy dapat digunakan untuk variabel independent dengan 2, 3, atau lebih kategori.
Dimana variabel dummy yang dibutuhkan adalah n-1 kategori pada setiap variabel independent.
System kodenya menggunakan system biner yaitu 0 dan 1.
Saran
Untuk melihat hasil coefficient bisa dikembangkan dengan menggunakan General Linier
Model-Univariat.
DAFTAR PUSTAKA
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PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI
BELAJAR MAHASIWA PADA MATA KULIAH STSTISTIKA DASAR
1

Taufik Hidayat1),
Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan
etaufik87@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiwa pada mata
kuliah ststistika dasar melalui strategi pembelajaran problem based learning. Subjek dalam
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester III Tingkat II yang berjumlah 26 mahasiswa pada
mata kuliah statistika dasar. Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan tes yang berupa soal
dalam bentuk uraian. Tes awal dilakukan sebelum diterapkan strategi pembelajaran problem based
learning pada awal pertemuan sebagai pretest dan tes akhir yang dilakukan setelah diterapkan
strategi pembelajaran strategi pembelajaran problem based learning sebagai posttest. Sedangkan
angket untuk mengetahui minat dan respon mahasiswa terhadap model pembelajaran problem based
learning. Hasil yang diperoleh setelah diterapkannya model pembelajaran problem based learning
adalah adanya pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dan minat belajar
mahasiswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran problem based
learning berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistika dasar.
Kata kunci: strategi pembelajaran problem based learning, prestasi belajar, statistika dasar
PENDAHULUAN
Permasalahan pembelajaran selalu muncul seiring dengan perkembangan arus informasi yang
begitu cepat pada era indusrti 4.0, bersamaan dengan masalah tersebut seorang dosen juga dituntut
untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran agar lebih memaksimalkan keefektifan mahasiswa.
Pembelajaran yang awalnya hanya teacher centered learning harus menjadi student centered
learning. Selain itu lulusan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya hanya
dengan satu disiplin ilmu tetapi harus dapat mengkombinasikan ilmu yang sudah didapatnya untuk
mendapatkan ilmu baru yang dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.
Pembelajaran seharusnya tidak hanya memindahkan informasi dari dosen kepada mahasiswa tetapi
mahasiswa juga harus memahami informasi tersebut dan dapat mengembangkannya.
Kesuksesan setiap proses pembelajaran itu berada pada pemilihan metode pembelajaran yang
tepat. Agar materi yang diajarkan bersinergi dengan kemampuan mahasiswa melalui model
pembelajaran yang dipraktikan oleh dosen. Model pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi
tahapan pembelajaran tertentu (Hamzah. B Uno, 2008: 02). Ahli lain mengatakan “Model
pembelajaran merupakan cara–cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk
menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan
memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya diakhir
kegiatan belajar” (Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2002:06). Dari pengertian diatas dapat
disimpulkan bahwa suatu model pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan untuk
mempermudah seorang dosen dalam mengajar, sehingga siswa juga dapat mudah memahami materi
pembelajaran yang di ajarkan oleh dosen. Dilihat dari manfaatnya model pembelajaran merupakan
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penentu seorang dosen untuk membatu murid mudah memahami materi, sehingga dalam pemilihan
model pembelajarannya dosen tidak boleh sembarangan. Harus disesuaikan dengan materi dan juga
disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, sehingga ketika model pembelajaran dipraktikan akan
sukses dan sesuai tujuan pembelajaran.
Pada mata kuliah statistik dasar semester 2 tahun akademik 2019/2020 di STKIP PGRI Pacitan
belum memuaskan. Hal ini berdampak terhadap nilai akhir semester yang diperoleh mahasiswa.
Untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan hasil belajar tersebut. Salah satunya dengan
menggunakan metode pembelajaran berdasarkan masalah, yaitu Metode Problem Solving. Metode ini
dalam kegiatan pembelajaran dapat melatih mahasiswa menghadapi berbagai masalah, baik masalah
pribadi maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Orientasi
pembelajarannya adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya adalah pemecahan masalah
(Hamdani, 2011:84).
Sedangkan Metode Problem Solving menurut Suprijono (2012:46) ialahpola yang digunakan
sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Arends (Suprijono,
2012:46) menyatakan model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk
di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan
pembelajaran, dan pengelolaan kelas.
METODE
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
pendekatan penelitian tindakan kelas (Clasroom Based Action Research) dengan jumlah siklus
tergantung permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama penelitian. Mahasiswa pendidikan
matematika STKIP PGRI Pacitan sebagai penerima tindakan dan peneliti sendiri sebagai pelaksana
tindakan. Masing-masing siklus terdiri atas beberapa pertemuan. Dimulai dari perencanaan tindkan,
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Secara umum alur penelitian tindakan kelas ini dilakukan sesuai
model Kemmis dan Taggart.
Penelitian ini melalui beberapa tahapan yang berkembang menjadi suatu siklus penelitian.
Tahap-tahap (siklus) yang harus ditempuh agar berjalan dengan lancar adalah perencanaan,
pelaksanaan, observasi, refleksi dengan mengadopsi proses penelitian tindakan model Kemis & MC.
Taggart (Akbar, 2009:28). Penelitian ini dilaksanakan di STKIP PGRI Pacitan. Subjek dari penelitian
ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika tahun akademik 2019/2020. Teknik
pengumpulan data menggunakan dua macam tes. Tes awal yang dilakukan sebelum diterapkan
strategi pembelajaran problem based learning pada awal pertemuan sebagai pretest dan tes yang
dilakukan setelah diterapkan strategi pembelajaran strategi pembelajaran problem based learning.
Analisis data yang dilakukan adalah dengan membandingkan data dari hasil siklus I, siklus II.
Prosedur penelitian melalui langkah-langkah sebagai berikut 1) Perencanaan yang meliputi: Kegiatan
menyusun rancangan

pembelajaran yang akan dilaksanakan berdasarkan pada data awal kodisi
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mahasiswa; menyiapkan lembar catatan untuk mencatat pelaksanaan pembelajaran; menyiapkan
penilaian pembelajaran; menyiapkan teknik analisis data; menyiapkan langkah-langkah untuk
perbaikan; 2) Tindakan yang meliputi: Pelaksanaan pembelajaran sesuai jam mata kuliah; 3) Refleksi;
Pada tahap ini data yang diperoleh pada tahap sebelumnya dianalisis dengan maksud untuk
mengetahui pencapaian dari pembelajaran yang telah dilakukan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Pelaksanaan penelitian ini pada dasarnya terdiri dari tiga tahap. Pada setiap akhir tindakan
selalu dilakukan tes untuk menentukan perbaikan pada tahap selanjutnya. Peneliti sebagai pelaksana
kegiatan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari buku referensi, lembar kerja
mahasiswa, soal tes dan media pembelajaran lainnya yang mendukung proses pembelajaran pada mata
kuliah statistika dasar tahun akademik 2019/2020. Peneliti juga mencatat kejadian-kejadian saat
kondisi awal mahasiswa serta kejadian-kejadian pada saat proses pembelajaran berlangsung.
Indikator penelitian ini berhasil apabila terjadi penigkatan hasil belajar minat belajar mahasiswa
yaitu ≥ 85% secara klasikal dari mahasiswa tuntas belajar ≥ 75% Berikut hasil prestasi belajar
mahasiswa secara lengkap masing-masing siklus:

Tabel 1. Hasil Prestasi Belajar Mahasiswa
Uraian
Jumlah mahasiswa
Rata-rata
Ketuntasan Belajar

Pre-test
26
68
35%

Siklus I
26
78
77%

Siklus II
26
85
96%

PEMBAHASAN
Deskripsi Kegiatan Siklus I
Dari hasil observasi sebelum penelitian ditemukan kondisi awal pembelajaran yang cenderung
masih konvensional. Tindakan dalam siklus I diawali dengan penerapan pembelajaran Problem Based
Learning. Dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I dilaksanakan selama satu kali pertemuan tatap
muka atau 2 jam pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan oleh satu orang dosen yang
bertugas untuk mengajar dan menjadi fasilitator pembelajaran, satu orang moderator yang bertugas
membantu dosen tersebut mengatur jalannya proses pembelajaran, sekaligus mengobservasi proses
pembelajaran. Pada siklus I ini penerapan pembelajaran dilakukan dengan Problem Based Learning
dengan menerapkan diskusi kelompok. Sebelum diskusi kelompok dimulai dosen menjelaskan
langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang meliputi orintasi mahasiswa pada masalah, dosen
menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan penting yang dibutuhkan, memotivasi
mahasiswa yang terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Langkah selanjutnya
dosen mengorganisasi mahasiswa untuk belajar, dan dosen membantu mendifinisikan dan
mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.
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Hasil belajar mahasiswa diperoleh setelah dosen memberikan soal-soal dan mahasiswa
menjawab soal yang diberikan dosen. Pada siklus satu ini data hasil belajar mahasiswa dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. Hasil Tes Siklus I
No
1
2
3
4
5
6

Hasil Tes
Nilai terendah
Nilai tertinggi
Rata-rata
Jumlah mahasiswa tuntas
Jumlah mahasiswa tidak tuntas
% ketuntasan klasikal

Nilai Awal
60
85
69
9
16
35%

Siklus I
60
90
78
20
6
77%

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa prestasi belajar pada mata kuliah statistika dasar
mengalami peningkatan walaupun belum mencapai ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 85%.
Tetapi sudah ada peningkatan prosentase ketuntasan belajar secara klasikal dari 35% menjadi 77%.
Nilai rata-rata mahasiswa juga naik dari 69 menjadi 78.
Selain dari hasil tes diatas pada siklus I ini dosen sebagai peneliti juga membagikan angket
untuk mengetahui minat dan respon mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan
Problem Based Learning. Angket yang dibagaikan kepada mahasiswa dijawab secara independen dan
diolah secara kualitatif dengan prosentase secara akumulatif.

No
1
2
3
4
5
6

Tabel 3. Hasil Angket terhadap pembelajaran
Problem Based Learning
Aspek yang diamati
Setuju
Biasa
% Ketercapaian
Kerjasama
20
6
77 %
Penguasaan materi
18
8
69%
Kemampuan bertanya
15
11
58%
Presentasi
22
4
85%
Minat
20
6
77%
Problem Based Learning
23
3
88%

Pada tabel 3 secara umum dapat dilihat bahwa minat belajar mahasiswa baru 77%, hal ini
belum memenuhi kriteria ketuntasan minat belajar. Penguasaan materi juga baru 69%, karenan
penguasaan materi masih kurang maka mahasiswa juga mengalami kesuliatan pada saat presentasi,
baru 85%. Sedangkan mahasiswa yang setuju dengan diterapkannya Problem Based Learning 88%.
Berdasarkan hasil dari diskusi tim pelaksana dan dari berbagai data yang dipaparkan, pada
siklus I ini prestasi belajar pada mata kuliah statistika dasar mengalami peningkatan namun ada
beberapa kekurangan diantaranya mahasiswa kurang siap ketika diterapkan model pembelajaran
Problem Based Learning, maka dalam siklus selajutnya perlu melakukan pembenahan dan
perencanaan pembelajaran yang lebih matang. Minat belajar pada siklus ini juga masih kurang
untuk itu pada siklus selanjutnya dosen juga perlu menumbuhkan minat belajar mahasiswa agar
pelaksanaan pembelajaran Problem Based Learning ini dapat berjalan dengan baik dan mampu
mencapai tujuan yang telah direncanakan
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Deskripsi Data Siklus II
Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I,

maka dosen sebagai peneliti harus bisa

mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran Problem Based Learning.

Pada siklus ini dosen

memfokuskan pada peningkatan kedisiplinan mahasiswa mulai dari ketepatan waktu kehadiran
perkuliahan, ketepatan waktu penyelesaian target kegiatan pada masing-masing kelompok serta
peningkatan kualitas kelompok.
Seperti halnya pada siklus I pada siklus II ini diawali dengan penerapan pembelajaran Problem
Based Learning. Dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II dilaksanakan selama satu kali pertemuan
tatap muka atau 2 jam pelajaran. Pada siklus II ini data hasil belajar mahasiswa dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:
Tabel 4. Hasil Tes Siklus II
No
1
2
3
4
5
6

Hasil Tes
Nilai terendah
Nilai tertinggi
Rata-rata
Jumlah mahasiswa tuntas
Jumlah mahasiswa tidak tuntas
% ketuntasan klasikal

Siklus I
60
90
78
20
6
77%

Siklus II
70
95
85
25
1
96%

Dari tabel 3 di atas pada siklus II ini menunjukkan bahwa prestasi belajar pada mata kuliah
statistika dasar mengalami peningkatan yang signifikan dan seudah mencapai ketuntasan belajar
secara klasikal sebesar 85%. Peningkatan prosentase ketuntasan belajar secara klasikal dari 77% pada
siklus I menjadi 96% pada siklus II ini. Nilai rata-rata mahasiswa juga naik signifikan dari 78 pada
siklus I menjadi 85 pada siklus II.
Tabel 5. Hasil Angket terhadap pembelajaran
Problem Based Learning
No
1
2
3
4
5
6

Aspek yang diamati
Kerjasama
Penguasaan materi
Kemampuan bertanya
Presentasi
Minat
Problem Based Learning

Setuju
25
26
24
25
25
24

Biasa
1
0
2
1
1
2

% Ketercapaian
96 %
100%
92%
96%
96%
92%

Pada tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa minat belajar mahasiswa 96%, hal ini sudah memenuhi
kriteria ketuntasan minat belajar. Penguasaan materi juga mencapai 100%, presentasi mahasiswa
mengalami peningkatan sebesar 96%. Sedangkan mahasiswa yang setuju dengan diterapkannya
Problem Based Learning 92%.
Berdasarkan hasil dari diskusi tim pelaksana dan dari berbagai data yang dipaparkan, minat
belajar mahasiswa mengalami peningkatan yang signifikan. pada siklus II ini prestasi belajar pada
mata kuliah statistika dasar juga mengalami peningkatan yang signifikan setelah diterapaknnya model
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pembelajaran Problem Based Learning, ketuntasan belajar secara klasikal juga sudah lebih dari 85%
ini artinya sudah memenuhi indikator keberhasilan belajar.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran dan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa: 1). Pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan prestasi belajar
mahasiswa pada mata kuliah statistika dasar 2). Pembelajaran Problem Based Learning memberikan
dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa ditandai dengan meningkatnya
ketuntasan belajar mahasiswa pada setiap siklus, yaitu 77% pada siklus I dan 96% pada siklus II. 3)
Pembelajaran Problem Based Learning juga memberikan dampak positif terhadap minat belajar
mahasiswa, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis angket mahasiswa pada setiap siklus, yaitu 77%
pada siklus I dan 96% pada siklus II.
Saran
Dari hasil penelitian yang diperoleh dan dari uraian sebelumnya agar proses pembelajaran pada
mata kuliah statistika dasar dapat berjalan efektif dan optimal maka diberikan saran sebagai berikut:
1). Untuk menggunakan

pembelajaran Problem Based Learning dan mempersiapkannya secara

matang agar tidak ada kendala yang berarti ketika proses pembelajaran 2). Pembelajaran Problem
Based Learning dapat diterapkan pada mata kuliah selain mata kuliah statistika dasar karena cukup
efektif untuk dapat membangun kemampuan melakukan kerjasama di antara mahasiswa.
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PERSEPSI NITIZEN TERHADAP ISU HIV/AIDS DI MEDIA SOSIAL
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Abstrak
Media sosial merupakan media komunikasi yang paling efektif sebagai penyebar informasi di
era revolusi industri 4.0 seperti sekarang. Hampir setiap orang telah memiliki ponsel pintar yang
terhubung dengan jaringan internet sehingga dapat dipergunakan untuk mengakses media sosial di
manapun dan kapanpun. Oleh karena itulah dalam penelitian ini dilakukan analisis isu HIV/AIDS di
media sosial. Diharapkan isu HIV/AIDS di media sosial dapat ikut mencegah dan mengurangi
penularan HIV/AIDS pada dunia nyata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengambil data visual dan data literal akun-akun media
sosial populer seperti facebook dan twitter. Wawancara dan kontak dengan responden dilakukan
melalui media sosial facebook dan twittert.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah isu HIV/AIDS
belum banyak dibahas dalam media sosial. Oleh karena itulah semua pemangku kepentingan, baik
pemerintah maupun masyarakat yang peduli dengan penyebaran HIV/AIDS harus memanfaatkan
media sosial sebagai media penyebaran informasi bahaya HIV/AIDS. Diharapkan pemanfaatan
media sosial akan ekfektif menyebarkan informasi mengenai bahaya HIV/AIDS, sehingga dapat
mencegah penyebaran dan penularan penyakit tersebut.
Keywords: HIV/AIDS, pemberitaan, media sosial.
Abstract
Social media is the most effective communication media for sharing information in industrial
revolution 4.0 era. Almost everyone has a smart phone, connected to the internet that can be used to
access social media easily anywhere and anytime. However, this research analyzes the issue of HIV /
AIDS on social media. It is expected that the issue of HIV / AIDS on social media can help
preventing and reducing the infection of HIV / AIDS in reality.
This research uses descriptive qualitative research methods. The study was conducted by taking visual
data and literal data of popular social media accounts such as Facebook and Twitter. Interviews and
contacts with respondents were carried out through Facebook and Twitter social media.
The conclusion in this study shows that the issue of HIV / AIDS has not been widely discussed on
social media. Therefore, all stakeholders, including government and society concerned to the spread
of HIV / AIDS must use social media as a means of sharing information related to the dangers of HIV
/ AIDS. Hopefully, the use of social media will effectively spread information about the dangers of
HIV / AIDS to prevent the spread and infection of the disease.
Keywords: HIV/AIDS, Issues, Social Media.
PENDAHULUAN
HIV/AIDS merupakan penyakit yang belum ditemukan obatnya sehingga orang yang terjangkit
HIV/AIDS tidak dapat sembuh sampai meninggal dan sekaligus dapat menularkan pada orang lain.
Fakta tersebut menjadikan penyakit HIV/AIDS cukup berbahaya sehingga semakin lama jumlah
orang yang tertular menjadi semakin banyak. Fenomena tersebut menjadikan penting untuk dilakukan
pencegahan penularan HIV/AIDS yang salah satunya dilakukan dengan sosialisasi mengenai
HIV/AIDS.
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Sosialiasi tentang HIV/AIDS pada intinya dilakukan dengan menyampaikan informasi
mengenai apa dan bagaimana HIV/AIDS, cara penularannya dan bagaimana cara menghindari dari
penularan. Sosialiasi di masa lalu dilakukan lewat media massa dan seringkali membutuhkan biaya
yang mahal. Saat sekarang tersedia media yang cukup murah dan tetapi efektif yaitu media sosial.
Beberapa negara masih menggunakan cara lama dalam melakukan sosiliasi tentang HIV/AIDS.
Sebagaimana penelitian yang dilaukan oleh Nwaolikpe, (2018) negara-negara di Afrika masih
menggunakan media massa dan pendidikan di sekolah untuk sosialisasi tentang HIV/AIDS. tentu saja
metode ini cukup mahal, karena biaya penyiaran di media massa dan memasukkan kurikulum di
sekolah diperlukan biaya yang cukup tinggi.
Revolusi industri 4.0 menjadikan kemudahan akses internet cepat melalui ponsel pintar yang
saat sekarang hampir dimiliki oleh setiap orang. Hampir setiap orang juga mengakses media sosial
melalui ponsel pintar tersebut. Oleh karena itulah pemanfaatan media sosial sebagai media untuk
sosialisasi HIV/AIDS akan cukup efektif dan murah. Siapapun dapat melakukan sosialiasiasi
HIV/AIDS melalui media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya, karena layanan media sosial yang
populer seperti facebook dan twitter banyak yang tidak berbayar.
Penelitian yang dilakukan oleh Siagian, (2015) menyampaikan bahwa pemanfaatan media
sosial sebagai media komunikasi sangat efektif karena adanya umpan balik. Pemanfaatan media sosial
sebagai media komunikasi HIV/AIDS tentunya juga akan efektif karena mendorong umpan balik dari
orang yang menerima informasi tersebut. Umpan balik ini akan meningkatkan partisipasi, yang
biasanya dengan ikut serta menyebarkan kembali pada orang lain. Oleh karena itulah siapapun di
media sosial akan efektif menjadi komunikator tentang HIV/AIDS.
Ratnamulyani & Maksudi, (2018) menemukan bahwa media sosial cukup efektif di kalangan
muda, karena hampir semua kalangan muda telah memanfaatkan media sosial. Fakta ini selaras
dengan pentingnya sosialisasi HIV/AIDS pada kalangan muda, karena kelompok muda merupakan
kelompok yang lebih potensial tertular HIV/AIDS. Hal tersebut dikarenakan kelompok muda lebih
banyak melakukan hal-hal yang berpotensi sebagai media penularan HIV/AIDS, seperti misalnya free
sex dan narkoba.
Data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, (2014) menunjukkan penderita
HIV/AIDS terbanyak pada kelompok usia 20-29 tahun (32,9%) dan diikuti kelompok usia 30-39
tahun (28,5%). Kelompok usia tersebut merupakan kelompok usia yang paling banyak memanfaatkan
media sosial. Hal tersebut dikarenakan tingkat teknologi pada kelompok usia tersebut cukup tinggi
sehingga pemanfaatan media sosial untuk sosialiasi HIV/AIDS cukup efektif.
Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial cukup penting untuk
sosialiasi HIV/AIDS. Oleh karena itulah penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Isu HIV/AIDS di Media Sosial”.
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KAJIAN LITERATUR
Menurut Cahyono, (2016)Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya
bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki,
forum dan dunia virtual. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi
dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah
dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih
murah. Dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan
sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi
kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk
orang lain.
Mulawarman & Nurfitri, (2017) mendefinisikan media sosial sebagai alat komunikasi yang
digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Penggunaan media sosial yang relatif menyita
perhatian para akademisi dan peneliti, yaitu swafoto (selfie), cyberwar, belanja daring, personalisasi
diri pengguna, dan budaya share. Perilaku manusia yang semakin hari semakin tidak terpisahkan dari
(realitas) dunia maya patut menjadi perhatian yang serius.
Khairuni, (2016) menyampaikan bahwa secara umum sosial media didefinisikan sebagai media
online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis Web yang
mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang
ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook dan Wikipedia.
METODE
Tahapan awal dalam penelitian ini adalah melakukan observasi isu HIV/AIDS di media sosial
facebook dan twitter. Observasi dilakukan dengan memanfaatkan search engine yang tersedia pada
facebook dan twitter. Hasil dari search engine biasanya berupa gambar, video ataupun postingan dan
komentar dari pengguna facebook dan twitter.
Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi tema dan isu yang diposting ataupun didiskusikan
oleh para pemakai media facebook dan twitter mengenai HIV/AIDS. Postingan dan percakapan
tersebut kemudian dianalisis kecenderungan mengenai isu apa yang intensif dibahas oleh para
pemakai facebook dan twitter. Identifikasi juga dilakukan dalam aspek informasi dan pencegahan
HIV/AIDS apakah merupakan isu yang diperbincangkan oleh pemakai media facebook dan twitter.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Group Peduli HIV/AIDS di Facebook
Terdapat group komunitas peduli HIV/AIDS di Facebook yang telah beranggotakan 8.727
orang anggota. Sesuai dengan yang ditulis, group ini diperuntukkan bagi semua orang yang peduli
dengan HIV/AIDS. Group juga diharapkan menjadi tempat saling support dan memberikan dukungan,
tempat sharing pengalaman, pengetahuan dan perkembangan yang berhubungan dnegan HIV/AIDS.
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Group ini juga merupakan tempat sharing semua kegiatan yang berhubungan dengan HIV/AIDS se
Indonesia.
Group ini belum dapat dianalisis lebih jauh, karena merupakan group tertutup sehingga harus
terdaftar sebagai anggota apabila ingin mengakses aktivitas dan isu yang didiskusikan dalam group.
Sifat group tertutup ini menunjukkan bahwa tidak semua pengguna media sosial facebook langsung
dapat melihat isu yang dibahas oleh anggota group. Alasan group dibuat secara tertutup diantaranya
adalah group lebih diarahkan pada kelompoknya sendiri yang telah menjadi anggota group.
Group yang bersifat tertutup tersebut menjadikan kurang efektif untuk memberikan sosialisasi
pada khalayak tentang HIV/AIDS. Isu mengenai HIV/AIDS baik dari penderita maupun dari orangorang yang memiliki pengetahuan dan kepedulian pada HIV/AIDS tidak mampu diterima oleh
pemakai media sosial facebook secara umum. Oleh karena itulah semestinya dikembangkan group
mengenai HIV/AIDS yang terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja.
Postingan di Facebook mengenai Isu HIV/AIDS
Beberapa postingan mengenai HIV/AIDS dilakukan dengan melakukan share link berita yang
berkaitan dengan informasi mengenai kasus HIV/AIDS. Sebagai contoh postingan yang dilakukan
oleh akun facebook Imam Rifai, yang membagi link berita dari murianews.com yang berjudul “1.153
orang di Grobogan Positif HIV/AIDS, 76 diantaranya anak-anak”. Postingan ini tidak banyak
mendapatkan respon dari pengguna facebook yang lain. Terlihat hanya ada dua orang yang
mengomentari postingan tersebut dan hanya berkomentar “ngeri” dan “bahaya”.
Postingan hampir serupa juga dilakukan oleh Sain Widianto yang membagikan link berita dari
rmolsumsel.com dengan judul “Wow, seribu Pasien Terjangkit HIV/AIDS di Situbondo”. Berbeda
dengan postingan Imam Rifai, postingan ini lebih banyak mendapatkan respon dari sesama pengguna
facebook sehingga direspon balik oleh lebih 800 orang penguna facebook. Sebagian besar komentar
berisi ungkapan kekagetan akan akan besarnya penderita HIV/AIDS di Situbondo.
Selain kedua postingan tersebut belum ditemukan postingan lain yang mengangkat tentang isu
HIV/AIDS. Hal ini menunjukkan bahwa isu HIV/AIDS masih secara terbatas dibahas oleh para
pengguna facebook. Berbeda dengan isu politik atau pemilu yang lebih banyak mendapatkan
perhatian dari pengguna facebook. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa Isu HIV/AIDS belum
efektif diinformasikan melalui media sosial facebook.
Isu HIV/AIDS di Twitter
Berbeda dengan isu HIV/AIDS di facebook, pembahasan mengenai isu HIV/AIDS di twitter
lebih banyak diperbincangkan. Sebagai contoh banyak pengguna twitter yang memposting berita
mengenai pemeran video porno Vina Garut yang ternyata positif HIV/AIDS. Isu ini ramai
diperbincangkan di twitter karena baru saja ditangkap beberapa pemeran video porno yang melibatkan
satu orang perempuan yang bernama Vina dan tiga orang pasangannya. Banyak pengguna twitter
yang kemudian bertanya-tanya apakah orang-orang yang telah berhubungan badan dengan Vina
tersebut ikut tertular HIV/AIDS.
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Postingan mengenai Vina yang tertual HIV/AIDS banyak mendapatkan respon, bukan karena
isu HIV/AIDS tetapi karena didorong oleh isu video porno yang telah terungkap di publik. Pengguna
twitter lebih banyak membahas mengenai keterkaitan dengan isu video porno, dibandingkan dengan
isu HIV/AIDS itu sendiri. Oleh karena itulah, nampak dengan jelas pada kasus Vina Garut, isu
pornografi lebih dominan dibandingkan dengan isu HIV/AIDS.
Postingan lain di twitter mengenai isu HIV/AIDS diantaranya adalah mengenai tips mencegah
penularan HIV/AIDS yang diposting oleh akun Caritau?. Begitu juga postingan dari remukan_wafer
yang memposting foto mengenai anak kecil Papua yang telah mengidap HIV/AIDS tiap hari dan
ditelantarkan oleh orang tuanya. Postingan dari UPT_Puskesmas Padasuka juga mengunggah fotofoto mengenai kegiatan evaluasi SOP layanan HIV/AIDS di Hotel Mutiara. Ketiga postingan tersebut
tidak banyak mendapatkan respon dari pengguna media twitter yang lain, bahkan tak ada satupun
pengguna twitter yang mengomentari ketiga postingan tersebut.
Sosialiasi Pemerintah Indonesia lewat Facebook dan Twitter
Pemerintah melalui kementerian, lembaga-lembaga pemerintah atau pemerintah daerah belum
ada yang memanfaatkan media sosial facebook dan twitter untuk melakukan sosialisasi mengenai
HIV/AIDS. Kondisi ini cukup mengherankan karena pemerintah terkesan terlambat dalam
pemanfaatan media sosial facebook dan twitter untuk menggalang kesadaran publik mengenai isu
HIV/AIDS. Pemerintah terlihat belum banyak memanfaatkan media sosial seperti facebook dan
twitter untuk melakukan langkah-langkah preventif penularan HIV/AIDS.
Rendahnya pemanfaatan media sosial facebook dan twitter oleh pemerintah menjadi indikasi
bahwa isu HIV/AIDS masih lemah untuk dikampanyekan melalui media sosial. Pemerintah
semestinya harus bertindak cepat dengan secara aktif memanfaatkan media sosial sebagi media
sosialiasi mengenai HIV/AIDS. Diharapkan dengan banyaknya informasi yang diposting oleh
pemerintah maupun lembaga-lembaga pemerintah mengai HIV/AIDS akan mampu meningkatkan
respon dan kesadaran masyarakat akan bahaya HIV/AIDS yang telah nyata dihadapi oleh masyarakat
Indonesia.
KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Isu mengenai HIV/ AIDS
belum banyak diperbincangkan oleh para pengguna media sosial facebook dan twitter; 2) Pemerintah
belum banyak memanfaatkan media sosial facebook dan twitter sebagai media sosialisasi mengenai
HIV/AIDS; 2) iperlukan langkah nyata bagi seluruh pihak untuk memanfaatkan media sosial
facebook maupun twitter untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian seluruh
pengguna media sosial.
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Abstract
Artikel ini merupakan hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam memberikan
pelatihan schoology apps bagi guru madrasah di lingkungan kemenag kabupaten Bojonegoro.
Pelatihan ini bertujuan untuk membekali guru madrasah tentang bagaimana cara menggunakan
aplikasi schoology dalam proses pembelajaran secara online. Schoology platform adalah sebuah
aplikasiinovatif yang dibangun di atas inspirasi dari facebook dengan tujuan untuk dapat digunakan
oleh instructor atau guru menjadi alat dan media belajar Peserta pelatihan ini adalah guru madrasah
di lingkungan Kemenag Bojonegoro. pelatihan ini bertempat di ruang pertemuan IKIP PGRI
Bojonegoro.
Keywords: revolusi industri 4.0,schoolgy apps, pembelajaran online
PENDAHULUAN
Saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0, era dimana terjadi digitalisasi informasi
dan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) secara massif di berbagai sektor
kehidupan (Scawab, 2016). Lebih dari 20 miliar perangkat pintar akan terkoneksi pada tahun 2020.
Dengan terhubungnya perangkat pintar dari smartphone, smarthome, asisten virtual, hingga mesin
produksi yang ada di pabrik-pabrik menandakan era baru sudah di ambang pintu, internet of things
(IoT) telah berkembang secara masif (Savitri, 2019). Hal terebut diatas tentunya membawa dampak
dan perubahan yang besar dalam tatanan kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam dunia
pendidikan.
Hoyles & Lagrange (2010) menegaskan bahwa teknologi digital adalah hal yang paling
mempengaruhi sistem pendidikan di dunia saat ini. Hal ini disebebkan karena aspek efektivitas,
efisiensi dan daya tarik yang ditawarkan oleh pembelajaran berbasis teknologi digital.Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang
ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Sedangkan
efisien berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuangbuang waktu, tenaga, biaya), dan daya tarik adalah kemampuan menarik (memikat) perhatian. Dapat
dikatakan bahwa efektivitas efisiensi dan daya tarik teknologi digital ini sangat besar. Hampir seluruh
siswa saat ini memiliki smartphone yang terhubung dengan internet sehingga jika teknologi digital ini
digunakan dalam proses pembelajaran dapat memberikan dampak yang positif bagi peserta didik.
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pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan karena daya tarik yang diberika teknologi ini sangat
besar contohnya saja pembelajaran menggunakan youtube maupun game.
Oleh sebab itu, guru sebagai salah satu pelaku dalam dunia pendidikan harus dapat
memanfaatkan teknologi digital ini dengan baik sehingga dapat memberikan dampak yang positif
dalam proses pembelajaran. Ada banyak aplikasi yang dapat digunakan oleh guru dalam menunjang
proses pembelajaran yang dapat diakses secara online sehingga siswa dapat belajar dimanapun dan
kapanpun. Salah satu basis aplikasi online yang dapat digunakan adalah aplikasi schoology.
Schoology platform adalah sebuah aplikasiinovatif yang dibangun di atas inspirasi dari facebook
dengan tujuan untuk dapat digunakan oleh instructor atau guru menjadi alat dan media belajar.
Amiroh (2013) menyebutkan beberapa kelebihan dari schoology, antara lain: a) Schoology
menyediakan lebih banyak pilihan resources daripada yang disediakan oleh Edmodo. b) Schoology
dapat menampung jenis soal (question bank) yang akan digunakan saat kuis. c) Schoology
menyediakan fasilitas attandance absensi yang digunakan untuk mengecek kehadiran siswa. d)
Schoology juga menyediakan fasilitas analityc untuk melihat semua aktivitas siswa pada setiap
course, assignment, discussion dan aktivitas lain yang disiapkan untuk siswa.
Gambar 1. Tampilan schoology

Sumber: https://app.schoology.com/user/88104463/info
Sayangnya di kota kecil seperti Bojonegoro aplikasi ini belum sepopuler edmudo ataupun
moodle dan belum banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan ini
bertujuan untuk memperkenalkan Schoology Apps kepada guru madrasah di lingkungan kemenag
kabupaten Bojonegoro. Dengan pelatihan ini, diharapkan proses pembelajaran dikelas sudah dapat
diakses secara online, sehingga siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas oleh
tempat dan waktu.
METODE PELAKSANAAN
Dalam kegiatan ini, digunakan beberapa metode, antara lain:
1. Metode ceramah yaitu digunakan untuk memaparkan materi terkait pembelajaran online di sekolah
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2. Metode tanya jawab yaitu kegiatan dimana pemateri dan peserta pelatihan melakukan tanya jawab
terkait penegimplementasian aplikasi pada pelatihan tersebut
3. Metode praktek, yaitu kegiatan dimana para guru peserta pelatihan mempraktekan apa yang sudah
dijelaskan oleh pemateri tentang pengoprasian schoology apps
Partisipan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah guru madrasah di lingkungan
Kemenag Kabupaten Bojonegoro.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi guru madrasah di lingkungan
Kemenag Kabupaten Bojonegoro ini bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi schoology yang dapat
digunakan dalam pembelajaran online di sekolah. Dengan menggunakan aplikasi, siswa dapat
mengakses mata pelajaran apapun, dimanapun, dan kapanpun selama mereka memiliki jaringan
internet.
Sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan, tim kegiatan melakukan
koordinasi dengan pihak kemenag kabupaten Bojonegoro terkait kegiatan dan undangan training of
trainer bagi guru madrasah di lingkungan kabupaten Bojonegoro. Selain itu tim juga mempersiapkan
materi yang akan diberikan pada kegiatan tersebut. Selanjutnya, kegiatan ini dilaksanakan di ruang
pertemuan IKIP PGRI Bojonegoro. Dalam kegiatan ini guru yang hadir wajib membawa komputer
jinjing atau laptop sehingga memudahkan mereka untuk mempraktekan langsung bagaimana cara
menggunakan schoology apps.
Pelatihan ini dilaksankan pada tanggal 5 Desember 2019. Pemateri terkait penggunakan
schoology apps adalah Bapak Cahyo Hasanudi, M. Pd yang merupakan dosen IKIP PGRI
Bojonegoro. Beliau sudah mengimplementasikan schoology apps ini dalam kegiatan perkuliahan yang
diampu. Selain itu, kegiatan pelatihan ini juga dibantu oleh 1 orang mahasiwa dari program studi
pendidikan bahasa inggris. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi
bekal dalam penulisan tugas akhir dan juga dapat menjadi artikel yang dapat dipublikasikan dalam
jurnal-jurnal online.
Kegiatan dibuka oleh Rektor IKIP PGRI Bojonegoro dan dilanjutkan pemaparan materi oleh
Bapak Cahyo Hasanudin, M. Pd. Hal pertama yang disampaikan adalah penjelasan singkat tentang
aplikasi schoology. Setelah itu para peserta diajarkan bagaimana cara masuk dan mendaftar pada
aplikasi tersebut. Setelah terdaftar sebagi pengajar dalam aplikasi schoology, para peserta diajarkan
untuk memasukkan materi ajar dalam aplikasi. Selain itu, mereka juga diajarkan bagaimana
memasukkan test dan quiz dalam aplikasi ini. Pelatihan ini bersifat learning by doing, jadi ketika
pemateri mejelaskan tentang salah satu fitur yang ada dalam aplikasi, peserta juga mempraktekan apa
yang dijelaskan oleh pemateri. Sehingga peserta lebih mengerti apa yang sedang dijelaskan. Diakhir
pelatihan masing-masing peserta diminta untuk menunjukkan kelas yang sudah dibuat dalam aplikasi
schoology dan meberikan kesan dan manfaat dari pelatihan ini. Dari hasil pemaparan peserta, hamper
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semua peserta belum mengenal schoology apps dan merasa bahwa aplikasi ini akan sangat bermanfaat
dalam proses pembelajaran secara online.
Applikasi ini merupakan aplikasi yang berbeda dengan moodle ataupun edmodo. Schoology
platform adalah sebuah aplikasiinovatif yang dibangun di atas inspirasi dari facebook dengan tujuan
untuk dapat digunakan oleh instructor atau guru menjadi alat dan media belajar. Amiroh (2013)
menyebutkan beberapa kelebihan dari schoology, antara lain: a) Schoology menyediakan lebih banyak
pilihan resources daripada yang disediakan oleh Edmodo. b) Schoology dapat menampung jenis soal
(question bank) yang akan digunakan saat kuis. c) Schoology menyediakan fasilitas attandance
absensi yang digunakan untuk mengecek kehadiran siswa. d) Schoology juga menyediakan fasilitas
analityc untuk melihat semua aktivitas siswa pada setiap course, assignment, discussion dan aktivitas
lain yang disiapkan untuk siswa.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa guru sebagai salah satu elemen penting
harus selalu berusaha untuk memperbaharui ilmu yang sesuai dengan jaman. Proses pembelajaran
yang biasanya dilaksanakan dikelas kini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi, sa;ah satunya
adalah schoology. Schoology platform adalah sebuah aplikasiinovatif yang dibangun di atas inspirasi
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dari facebook dengan tujuan untuk dapat digunakan oleh instructor atau guru menjadi alat dan media
belajar. Dengan begitu disrupsi revolusi industri ini dapat berdampak positif dalam dunia pendidikan.
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Abstrak
Kegiatan pengabdian kepada masyarakatini bertujuan untuk mengoptimalkan peran English
Community dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dalammenyalurkan ilmu dan pengalamanpengalaman baru kepada primary studentsdi sekolah pinggiran. Mengingat bahwa bahasa Inggris
adalah foreign language yang baik dipelajari sejak dini oleh anak-anak di Indonesia.Sasaran
kegiatan ini adalah siswa SD, TK, dan PAUD. Lokasi kegiatan dipusatkan di SDN 2 Mantren
Kecamatan Punung. Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan (1) Persiapan, meliputi kegiatan survey,
penetapan lokasi dan sasaran kegiatan, (2) Pelaksanaan, meliputi kegiatan pengajaran, (3)
Akhir/Evaluasi dan Tindak Lanjut, meliputi penyusunan laporan kegiatan, evaluasi, dan penyusunan
proyeksi/rencana kegiatan sebagai tindak lanjut. Sesi kegiatan meliputi: (1) pengantar berupa
penjelasan tentang pentingnya mempelajari bahasa Inggris sejak dini demi masa depan, (2)
pengajaran bahasa Inggris yang menyenangkan melalui game, song, stories, dan kegiatan menarik
lainnya, dan (3) penugasan terhadap pemahaman materi yang telah diberikan oleh dosen dan
mahasiswa. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab interaktif, dan berbagai metode
pengajaran bahasa Inggris yang menarik bagi primary students. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah
melalui pengajaran bahasa Inggris yang menarik, anak-anak akan memiliki inspirasi dalam
menyongsong masa depannya.
Kata kunci: English community, English, primary students
PENDAHULUAN
Foreign languageyang telah menjadi linguafranca dan wajib dipelajari oleh anak-anak di
Indonesia adalah bahasa Inggris. Keberadaan bahasa asing ini telah mendunia karena banyak dipakai
oleh masyarakat di seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, dalam pengenalannya sangat baik jika
dimulai sejak dini yaitu di saat anak-anak di berada di jenjang primary. Dimana pada masa ini, anakanak sangat aktif dan memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang baru dan belum
diketahuinya.
Berdasarkan banyak penelitian yang dilakukan pakar bahasa, banyak yang mengatakan
sebenarnya semakin cepat anak belajar bahasa asing, maka semakin mudah dalam menguasai bahasa
itu. Maksudnya adalah anak mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua itu di saat mereka masih
berusia belia atau anak-anak. Dua pakar bahasa berikut, McLaughlin dan Genesee, memiliki pendapat
bahwa anak-anak lebih cepat memperoleh bahasa tanpa banyak kesukaran dibandingkan dengan orang
dewasa. Namun dalam hal ini, Dra.Mayke S. Tedjasaputra M, Si, dosen perkembangan anak dari
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, mengingatkan bahwa orang tua sebaiknya sensitif,
memperhatikan apakah anaknya bingung atau tidak jika dikenalkan beberapa bahasa sekaligus.
Intinya, kalau anak atau young learners tersebut sudah mampu memahami bahasa ibu, dan terlihat
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tidak bingung, maka mengajarkan bahasa asing sedini mungkin memang tidak masalah. Paling tidak
ini bisa diberikan sebagai pengalaman anak terhadap bahasa asing. Dengan uraian di atas maka dapat
disimpulkan, bahwa pengenalan bahasa asing

(L2) kepada anak-anak dapat dimulai sejak dini,

dengan ketentuan mereka sudah mampu memahami, menguasai, dan tidak mengalami kebingungan
dalam menggunakan bahasa ibunya (L1).
Linse (2005) memberikan definisi young learner atau pebelajar muda yaitu di usia antara 5-12
tahun. Sedangkan Suyanto (2007) memberikan definisi young learner menjadi dua kelompok:
Younger group (usia anak 6-8 tahun, biasanya pada kelas rendah yaitu kelas 1,2,3) dan Older group
(usia anak 9-12 tahun, biasanya pada kelas atas yaitu kelas 4,5,6).Bisa disimpulkan bahwa definisi
young learner adalah anak-anak yang sedang duduk di bangku Taman Kanak-kanan (TK) hingga
anak-anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Dalam hal ini anak di jenjang ini dikenal
dengan primary students.
Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa perkembangan intelegensi atau kecerdasan young
learner yang sangat pesat terjadi sejak anak tersebut baru lahir hingga berusia lima tahun. Artinya,
pada usia empat tahun kapasitas kecerdasan young learner telah mencapai 50 persen. Kemudian
secara bertahap mencapai 80 persen pada usia delapan tahun. Ini menunjukkan pentingnya
memberikan perangsangan pada anak dini usia atau sebelum anak masuk sekolah. Terutama dalam
pengenalan bahasa asing atau bahasa Inggris. Karakteristik anak/young learner adalah mereka
memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang baru dan bahkan yang belum pernah
mereka ketahui.
English community merupakan salah satu komunitas yang berisi orang-orang dari program studi
Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Pacitan. English community terdiri dari beberapa mahasiswa
dan beberapa dosen dari Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam kegiatan Goes to School ini para dosen
dan mahasiswa diharuskan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan kemampuan berbahasa
Inggris (grammar, vocabulary, speaking, listening, reading, writing, dan pronunciation) dengan
memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada anak-anak di Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanan,
dan PAUD tentang asyiknya belajar bahasa Inggris. Selain daripada itu English community yang
terjun langsung ke sekolah ini juga berkewajiban memberikan pemahaman kepada seluruh warga
sekolah terutama anak-anak tentang pentingnya bahasa Inggris di kehidupan sekarang maupun masa
depan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh English community Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP
PGRI Pacitan ini sangat banyak, mulai dari belajar bersama atau indoor learning, gathering, dan
outdoor learning. Tentunya kegiatan tersebut dikemas dengan apik dan menyenangkan, serta mampu
memberikan kesan positif bagi anak-anak.

Kegiatan

dalam

rangka

pengabdian

kepada

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini
merupakan aksi sosial pendidikan. Ditujukan untuk anak-anak di Sekolah Dasar, Taman Kanakkanak, dan PAUD. Kegiatan ini mengusung tema “Revitalizing English Community in Motivating
Primary Students”. Mengingat bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan menjadi foreign
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language yang dipelajari oleh anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu dalam pengenalannya sangat
baik jika dimulai sejak dini. Karena anak-anak umumnya memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi
terhadap sesuatu yang baru dan yang belum diketahuinya. Di sini peran English community sangat
penting dalam memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak-anak.
Para mahasiswa beserta dosen yang dalam kegiatan ini berperan sebagai guru/instruktur,
menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah program pengajaran. Suyanto
menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris di
Sekolah Dasar adalah guru (Suyanto, 2007: 12). Karena guru khususnya guru bahasa Inggris adalah
orang yang pertama kali mengenalkan kepada anak bahwa ada bahasa lain selain bahasa ibu dan
bahasa Indonesia. Dalam praktiknya, guru dituntut untuk bisa menggunakan teknik yang baik dalam
proses pembelajaran dikelas. Teknik pengajaran bahasa Inggris untuk anak dikemas dengan tujuan
agar anak merasa tertarik dan senang ketika mereka belajar (Murdibjono, 1995). Situasi yang
menyenangkan sudah seharusnya diciptakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang
diprogramkan. Dengan karakter yang dimiliki oleh anak-anak, guru juga harus pintar meramu aktifitas
selama proses pembelajaran. Aktifitas yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan karakter yang
dimiliki anak, sebagai contoh bahwa karakter anak adalah aktif, maka aktifitas yang diberikan harus
bisa membuat anak menjadi aktif di dalam kelas. Dan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris harus
dapat memeberikan kegembiraan pada anak-anak .
Aksi sosial dalam bidang pendidikan dengan mengusung tema “Revitalizing English
Community in Motivating Primary Students” merupakan salah satu kegiatan yang terintegrasi dari
mata kuliah Teaching English for Young Learners (TEYL). Kegiatan ini juga telah terprogram menjadi
kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP
PGRI Pacitan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan pada saat akhir tahun yaitu di bulan
Nopember atau Desember. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman-pengalaman baru
berupa pengajaran atau pelatihan bahasa Inggris kepada anak-anak. Sasaran kegiatan adalah sekolahsekolah yang memiliki karakteristik khusus; seperti jauh dari perkotaan, memiliki fasilitas-fasilitas
yang masih terbatas, berada di lingkungan kurang mampu, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dikemas
secara fun atau menarik sehingga membuat anak-anak senang dan tidak akan bosan dalam belajar
bahasa asing yakni bahasa Inggris.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan
tema “Revitalizing English Community in Motivating Primary Students” dapat menjadi ajang bagi
English Community untuk memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada anak-anak di jenjang
primary students dalam mempelajari bahasa Inggris. Tentunya dengan pengalaman belajar bahasa
Inggris yang berbeda dari pembelajaran di sekolah diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi
anak-anak untuk mempelajari bahasa asing yakni bahasa Inggris. Hal ini pun dapat menjadi kegiatan
yang strategis bagi kaum akademisi sebagai bentuk pengabdian dalam rangka memberikan pelatihan
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atau pengajaran bahasa Inggris terutama bagi anak-anak yang berada di sekolah pinggiran atau jauh
dari pusat kota.
METODE PELAKSANAAN
Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1) Tahap Persiapan. Meliputi
kegiatan survey, penetapan lokasi dan sasaran kegiatan; 2) Tahap Pelaksanaan. Meliputi kegiatan
pengajaran/aksi pendidikan tentang pentingnya bahasa Inggris untuk masa depan dan bagaimana
bahasa Inggris tersebut mudah dan menyenangkan untuk dipelajari.; 3) Tahap Akhir/Evaluasi dan
Tindak Lanjut. Meliputi penyusunan laporan kegiatan, evaluasi, dan penyusunan proyeksi/ rencana
kegiatan sebagai tindak lanjut.
Sedangkan bentuk kegiatan adalah aksi sosial pendidikan. Sesi kegiatan meliputi: 1) Sesi
pengantar berupa penjelasan tentang pentingnya mempelajari bahasa Inggris sejak dini demi masa
depan;2) Sesi pengajaran bahasa Inggris yang menyenangkan melalui game, song, stories, dan
kegiatan menarik lainnya; dan 3) Sesi penugasanterhadap pemahaman materi yang telah diberikan
oleh mahasiswa dan dosen.
Metode yang diterapkan pada kegiatan adalah: 1) Ceramah. Metode ceramah dipilih untuk
memberikan penjelasan materi; 2) Tanya jawab. Pada tahap ini dilakukan tanya jawab tentang materi
untuk memperoleh gambaran sedalam-dalamnya tentang penerimaan materi oleh peserta; dan 3)
Berbagai metode pengajaran bahasa Inggris yang menarik bagi anak-anak.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekolah Dasar Negeri 2 Mantren berlokasi di dusun Nglarangan, desa Mantren, Kecamatan
Punung, Kabupaten Pacitan. Lokasinya sekitar 22 hingga 25 kilometer dari pusat kota. Para
pesertanya adalah seluruh siswa di SDN 2 Mantren, seluruh siswa Taman Kanak-kanak dan juga
seluruh siswa Taman PAUD di dusun Nglarangan, desa Mantren, Kecamatan Punung, Kabupaten
Pacitan. Jumlah keseluruhan peserta adalah sebanyak 97siswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga
hari yaitu hari Selasa, Rabu dan Kamis tanggal 26, 27 dan 28Nopember 2019. Dimulai pada pukul
07.00 pagi hingga jam 12.00 siang.
Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang berupa aksi sosial pendidikan ini
dapat dilaksanakan dengan baik dengan mengedepankan keterlibatan English Community yaitu para
dosen dan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Pacitan dan para peserta
yaitu para siswa dari tiga sekolah tersebut. Dua sekolah lain yaitu Taman Kanak-kanak dan Taman
PAUD tetap dilibatkan, karena lokasi sekolah ini berdekatan atau masih satu atap dengan SDN 2
Mantren.
Di awal kegiatan, acara dibuka dengan pembukaan. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
Bapak Saptanto Hari Wibowo, S.S., M.Hum yang juga berperan sebagai pelaksana program
pengabdian kepada masyarakat ini, menyampaikan pentingnya mengenalkan bahasa Inggris kepada
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anak-anak sejak dini terutama bagi mereka yang berada di jenjang primary, mengingat pentingnya
bahasa Inggris di masa depan/future dalam menghadapi dunia global. Selain daripada itu, selaku ketua
pelaksana kegiatan sekaligus dosen pengampu mata kuliah Teaching English for Young Learners,
Indah Puspitasari, M.Pd menyampaikan tentang bagaimana peran English Community dalam
memberikan stimulus dan pengalaman-pengalaman baru kepada para primary students. Sementara itu,
Bapak kepala sekolah, Bapak Ramlan, S.Pd yang juga alumni dari STKIP PGRI Pacitan,
menyampaikan ungkapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Beliau menambahkan
bahwa pihak sekolah akan selalu welcome dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh
sivitas akademik STKIP PGRI Pacitan, terutama jika pelaksanaannya di sekolah ataupun di desa
Mantren.
Di hari pertama tersebut setelah acara pembukaan, seluruh siswa dikumpulkan di halaman
sekolah. Selama beberapa menit, seluruh siswa tersebut beserta bapak ibu guru diajak untuk
melakukan kegiatan awal yaitu berupa ice breaking. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pemanasan
awal bagi siswa untuk siap menerima materi. Baik siswa maupun guru yang terlibat terlihat sangat
antusias dan senang mengikuti ice breaking.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi yaitu tentang peran English Community dalam
pengajaran Bahasa Inggris, pentingnya mempelajari bahasa Inggris sejak dini, pentingnya bahasa
Inggris untuk masa depan/future, dan pemaparan materi tentang pengajaran bahasa Inggris yang
menyenangkan (fun English) bagi primary students. Seluruh dosen yang terlibat dalam kegiatan yakni
Indah puspitasari, M.Pd, Saptanto Hari Wibowo, S.S., M. Hum, dan Agung Budi Kurniawan, M.Pd
mendapat kesempatan secara bergantian untuk menyampaikan materi. Para peserta yaitu siswa dan
juga guru dibagikan handout materi untuk memudahkan pemahaman terhadap materi yang diberikan.
Dalam penyampaian materi, pemateri juga memberikan materi slide presentasi yang ditampilkan
dalam LCD.
Di sesi tanya jawab, sangat nampak sekali antusias baik itu dari anak-anak maupun guru
terhadap materi yang diberikan. Terbukti dengan kualitas dan kuantitas tanggapan-tanggapan dan
pertanyaan yang diberikan. Bahkan dalam sesi tanya jawab tersebut juga dibuka sebagai forum
diskusi. Dimana siswa dan guru juga diperkenankan untuk memberikan solusi. Di sini beberapa siswa
dan guru sempat mengeluhkan tentang beberapa kondisi gedung sekolah yang sudah mulai rusak
sehingga tidak terlalu nyaman untuk digunakan belajar. Kerusakan yang terjadi seperti, dinding kelas
yang pecah bahkan terbelah, atap bocor, dan lantai keramik yang sudah rusak parah.ditambah lagi
dengan halaman sekolah yang belum dipaving sehingga apabila musim kemarau debu yang tertiup
menjadi sangat mengganggu kesehatan warga sekolah. Belum lagi dengan kondisi papan tulis sekolah
yang masih menggunakan papan tulis hitam dan kapur tulis. Tentu saja sangat berdampak buruk bagi
kesehatan murid-murid dan gurunya. Namun demikian, kepala sekolah menyampaikan bahwa pihak
sekolah sudah berusaha survive dengan tetap memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada
siswa walaupun dalam keterbatasan fasilitas dan media pengajaran. Di akhir kegiatan, Tim mahasiswa
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memberikan doorprize kepada peserta atas peran sertanya mengikuti pemaparan materi yang
diampaikan oleh para dosen dan mahasiswa dari Program studi Pendidikan Bahasa Inggris.
Di hari kedua, seluruh siswa dipandu oleh Tim dari mahasiswa kemudian dibentuk kelompok
sesuai dengan tingkatan kelasnya. Kelompok-kelompok tersebut diberi label dari nama-nama yang
berkaitan dengan tema rainy season (musim penghujan). Ada kelas rainbow, kelas sunny, kelas cloud,
kelas thunderstorm, kelas rain, kelas umbrella, dan kelas raincoat. Siswa diberi penanda di kepalanya
sesuai dengan label kelasnya. Materi yang diberikan pun bervariasi dan sesuai tingkatan. Mulai
tentang Animals, Fruits and Vegetables, Part of Body, Family, Jobs, Numbers, Alphabets,
Transportations, Things in the Classroom, dan lain-lain.
Agenda di hari terakhir yaitu hari ketiga adalah penugasan dan English performance. Di sesi
penugasan ini, siswa diberi latihan-latihan sebagai bentuk pemahaman terhadap materi bahasa Inggris
yang telah diberikan oleh tim. Dalam pengerjaannya tim yang terdiri dari mahasiswa dan dosen,
membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya dengan metode drilling dan giving clues. Tidak
lupa juga tim memberikan reward terhadap hasil yang baik dan punishment bagi yang kurang. Di sini
tim sangat memperhatikan siswa, dengan terus memotivasi mereka agar tidak give up/menyerah saat
mereka berbuat salah.
Dalam kegiatan English performance, anak-anak sesuai tingkatannya secara bersama-sama
menunjukkan performanya dalam menari dan menyanyi dengan menggunakan bahasa Inggris di
halaman sekolah. Lagu wajib yang dinyanyikan oleh anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6 adalah
“The Wheel of the Bus”. Tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa membantu para siswa untuk
berlatih. Anak-anak terlihat sangat senang sekali saat pertunjukan ini, karena secara bersama-sama
mereka dapat menyanyi dan menari, meskipun beberapa tidak mampu menghafal liriknya.
Di akhir kegiatan, seluruh tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri
dari dosen dan mahasiswa menyempatkan berfoto bersama dengan Kepala sekolah, para guru, dan
juga seluruh siswa SDN 2 Mantren.
Hambatan yang terjadi dalam kegiatan aksi sosial pendidikandi SDN 2 Mantren desa Mantren,
Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan ini adalah akses jalan menuju ke lokasi tidaklah mudah. Jalan
yang sempit dan rusak membuat tim harus berhati-hati. Selain daripada itu, kondisi fisik sekolah yang
mulai mengalami kerusakan dan masih menggunakannya papan tulis hitam dan kapur tulis membuat
proses belajar mengajar kurang nyaman.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk aksi sosial pendidikan Kampus Pendidik
Goes to School yang mengusung tema “Revitalizing English Community in Motivating Primary
Students” ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari yaitu hari Selasa,
Rabu dan Kamis tanggal 26, 27 dan 28 Nopember 2019. Dimulai pada pukul 07.00 pagi hingga jam
12.00 siang.
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Lokasi dilaksanakannya kegiatan ini di SDN 2 Mantren desa Mantren, Kecamatan Punung,
Kabupaten Pacitan. Lokasinya sekitar 20-25 kilometer dari pusat kota. Para pesertanya adalah seluruh
siswa di SDN 2 Mantren, seluruh siswa Taman Kanak-kanak dan seluruh siswa Taman PAUD dusun
Nglarangan, desa Mantren, kecamatan Punung, kabupaten Pacitan. Jumlah keseluruhan peserta adalah
sebanyak 97 siswa. Para peserta cukup antusias dalam mengikuti kegiatan, terbukti dengan kuantitas
dan kualitas tanggapan-tanggapan dan pertanyaan yang diajukan oleh parasiswa dan guru mengenai
kegiatan ini.
Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi seluruh siswa. Dimana peran para dosen dan para
mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris sebagai English Community sangat
membantu sekali untuk memberikan berbagai pengalaman-pengalaman baru sekaligus mampu
memotivasi primary students untuk belajar bahasa Inggris. Karena bagaimanapun juga mempelajari
bahasa Inggris sejak dini itu lebih baik dan sangat bermanfaat untuk masa depan mereka.
Saran
Dengan adanya kegiatan aksi sosial pendidikan ini, diharapkan dapat menjadi salah satu
alternatif kegiatan bagi English Community dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP
PGRI Pacitan dalam mengoptimalkan eksistensinya terutama dalam pengajaran Bahasa Inggris
sebagai bahasa kedua (L2), yaitu bahasa yang dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh
dunia. Selain itu, dengan adanya kegatan ini diharapkan juga mampu memberikan pengalaman dan
pengetahuan yang berharga bagi seluruh siswa dan juga guru tentang pentingnya mempelajari bahasa
Inggris sejak dini, karena hal ini sangat berguna sekali bagi masa depan terutama dalam menghadapi
dunia global. Dimana bahasa Inggris telah menjadi lingua franca.
DAFTAR PUSTAKA
Linse, Caroline T. 2005. Practical English Language Teaching Young Learners. New York: McGraw
Hill.
Suyanto, Kasihani K.E. 2010. English for Young Learners. Jakarta: Bumi Aksara.
Cameron, Lynne. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University
Press.
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MEMBENTUK DESA EDUKASI ECOPRINT
DESA TANJUNGLOR, KECAMATAN NGADIROJO, PACITAN
Chusna Apriyanti, Dwi Rahayu, Endah Purwatiningsih
chusna.apriyanti@gmail.com,rahayudwi@gmail.com, purwaningsihendah.1999@gmail.com
STKIP PGRI Pacitan

Abstrak
Ecoprint merupakan teknik pewarnaan pada kain dengan menggunakan bahan alam. Motif
pada kain dibentuk dengan berbagai macam daun dan warna didapat dari kayu. Pelatihan ecoprint di
Desa Tanjunglor dilaksanakan pada tanggal 21-22 Desember 2019. peserta berjumlah 30 orang yang
terdiri dari ibu rumah tangga dan remaja putri yang belum bekerja. Metode pelaksanaan terdiri dari
dua tahap, yaitu fasilitasi dan pelatihan. Peserta pelatihan mendapatkan starter kit untuk memulai
pelatihan teknik ecoprint yang terdiri dari: kain katun serat alam (kain blacu) 1 lembar, aneka
macam laruran (tawas, soda ash, dan tunjung), berbagai macam daun dan bunga. Pelatihan
dilakukan pada 3 tahap: tahap produksi, tahap pengemasan, dan tahap penjualan atau pemasaran.
Kata Kunci: ecoprint, Pewarnaan Alami, Bahan Alam
PENDAHULUAN
Dunia fashion semakin berkembang dari hari ke hari dan setiap masa akan memiliki trend
fashion sendiri sendiri. Itulah sebabnya, dunia usaha fashion selalu berkembang dengan pesat. Pelaku
usaha fashion harus mampu adaptif dan responsif terhadap perkembangan trend fashion. Salah satu
subjek perkembangan fashion yang lebih dominan adalah wanita. Pada 2017 seperti yang dilansir
pada metro.co.uk (diakses 12 Desember 2019), badan amal Hbbub pernah melakukan penelitian
terhadap pria dan wanita berusia 18-25 tahun terkait kenyamanan mereka dalam mengenakan busana.
Hasil penelitian menunjukkan 47% wanita merasa perlu mengenakan busana berbeda setiap
bepergian. Hal ini menunjukkan bahwa berganti model outfit sangat berpengaruh pada kehidupan
manusia sekarang ini.
Merujuk trend forecasting, di tahun 2020, trend busana yang akan berkembang salah satunya
adalah gaya Neo Medieval. Gaya busana ini membawakan unsur klasik dan tradisional.Unsur alam
seperti warna tanah dan pepohonan mendominasi fashion yang mengadopsi gaya Neo Medieval. Di
samping itu, gaya klasikNeo Medieval juga memungkinkan untuk mengkombinasikan antara gaya
tradisional dengan gaya masa kini.
Melihat hal tersebut, sangat penting bagi para pelaku usaha untuk berinovasi untuk mengikuti
perkembangan trend fashion. Selain karena tantangan market, inovasi juga bertujuan untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas penjualan. Salah satu inovasi fashion menggunakan bahan alam
adalah ecoprint. Ecoprint masuk dalam ecofashion. Menurut Centro dalam Pressinawangi dan
Widiawati (2014),Eco fashion merupakan bentuk industri fashion yang ramah lingkungan dengan
menggunakan bahan baku organik, rendah dalam penggunaan bahan kimia baik dalam proses
produksi maupun dalam proses pewarnaan, dalam proses produksi menggunakan bahan bahan yang
ramah lingkungan dan tahan lama, diproduksi oleh usaha yang menerapkan fair trade yaitu pekerja
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diupah sesuai dengan upah standar dan dalam kondisi kerja yang layak. Eco fashion sangat diminati
dewasa ini karena isu kampanye lingkungan yang semakin digalakkan. Bahkan, jargon “back to
nature” rasanya selalu menjadi hal yang “marketable” pada era sekarang ini.
Salah satu ciri khas eco fashion adalah penggunaan pewarnaan alami. Disebutkan oleh Felix
dalam Pressinawangi dan Widiawati (2014) bahwa natural dye (pewarnaan alami) merupakan salah
satu dari sekian banyak cara yang potensial untuk mengembangkan eco fashion. Teknik natural dye
merupakan teknik pewarnaan yang menggunakan bahan dasar pewarna alami, warna yang terserap
akan menyatu dengan serat yang ada pada kain, sehingga dapat menahan gesekan dan pencucian. Ada
begitu banyak bahan alami yang bisa dipakai, berbagai macam kekayuan seperti kayu Tinggi, kayu
Secang, kayu Tegeran, dll menghasilkan warna yang berbeda dan unik. Kayu tinggi menghasilkan
warna coklat, kayu Tegeran menghasilkan warna kuning, Jolawe menghasilkan warna hijau, Secang
mengasilkan warna merah, Mahoni menghasilkan warna coklat dan peach. Seiring berjalannya waktu,
teknik natural dye kian berkembang dengan berbagai temuan baru, salah satunya adalah teknik
ecoprint.
Flint (2008) menyebutkan bahwa teknik ecoprint diartikan sebagai suatu proses untuk
mentransfer warna dan bentuk ke kain melalui kontak langsung. Flint mengaplikasikan teknik ini
dengan cara menempelkan tanaman yang memiliki pigmen warna kepada kain yang kemudian direbus
di dalam kuali besar. Tanaman yang digunakan pun merupakan tanaman yang memiliki sensitivitas
tinggi terhadap panas, karena hal tersebut merupakan faktor penting dalam mengekstraksi pigmen
warna. Daun-daunan seperti daun Jati, daun Lanang, daun Jarak Cina, daun Jarak Kepyar, daun
Kersen bisa membentuk pola dan warna yang unik pada kain. Daun Jati bisa menghasilkan warna
pink, merah dan keunguan sedangkan daun Lanang bisa menghasilkan warna kekuningan, dan lain
sebagainya.
Secara umum, ada dua macam teknik pembuatan ecoprint: teknik pounding atau teknik pukul
dan teknik rebus. Dibanding teknik rebus, teknik pukul lebih mudah dibuat dan lebih sederhana.
Caranya dengan cara menata daun yang memiliki pigmen diatas kain lalu dilapisi plastik dan dipukulpukul dari atas dengan menggunakan palu. Agar hasil maksimal, alas ditaruh diatas papan yang datar
dan halus. Untuk menjaga warna, setelah dilakukan pemukulan, kain diawetkan dengan tawas.
Teknik yang kedua adalah teknik rebus. Meskipun terlihat leih rumit, hasil ecoprint dengan
teknik rebus lebih natural dan bervariasi. Teknik rebus pun terdiri dari dua macam: teknik rebus dasar
dan teknik rebus dengan kain blanket. Sebelum dibuat ecoprint, kain harus di mordan terlebih dahulu.
Pada tahap ini, kain direbus dengan tawas dan soda ash selama 1 jam. Setelah direbus, kain direndam
dalam air tersebut selama beberapa waktu tergantung jenis kainnya. Untuk kain jenis sutera, teknik ini
hanya butuh 1 hari dan untuk kain katun, perendaman memerlukan waktu 4 hari.
Selanjutnya, menata daun diatas kain tersebut lalu ditutup dengan kain dan digulung. Setelah
terikat kuat, kain direbus dampai durasi waktu 1 jam. Dengan proses tersebut, pola daun akan
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menempel pada kain dan menghasilkan motif yang unik. Ciri utama ecoprint adalah kekhasan desain
dan motif karena penataan daun dan jenis daun juga mempengaruhi motif pada kain yang dihasilkan.
Program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Tanjunglor Kecamatan
Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Di desa ini, ditemukan banyak sekali macam-macam daun yang bisa
digunakan untuk pola ecoprint pada kain. Selain itu, subjek abdimas yaitu ibu-ibu PKK dan remaja
putri merupakan kelompokn masyarakat yang bisa dikembangkan dalam sisi ekonomi. Sehingga,
program ini tentunya diharapkan bisa menginspirasi mereka untuk membuat usaha ecoprint dan
mengembangkannya dalam bentuk usaha. Tidak hanya pelatihan membuat ecoprint, program
pengabdian kepada masyarakat ini juga meliputi kegiatan pelatihan kewirausahaan dasar dan cara
pengemasan serta cara pemasaran. Sehingga, mereka tidak hanya mampu membuat barang produksi,
namun diharapkan juga mampu menjual.
METODE PELAKSANAAN
Metode yang diterapkan pada kegiatan adalah dengan kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Peserta
pelatihan mendapatkan starter kit untuk memulai pelatihan teknik ecoprint yang terdiri dari: kain
katun serat alam (kain blacu) 1 lembar, aneka macam laruran (tawas, soda ash, dan tunjung), berbagai
macam daun dan bunga. Kemudian, peserta mengikuti pelatihan produksi ecoprint yang dilaksanakan
pada tanggal 22 Desember 2019 di Balai Desa Tanjunglor, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
Para peserta adalah ibu-ibu PKK dan remaja putri yang belum bekerja sejumlah 30 orang. Selain
pelatihan produksi, peserta juga mendapatkan pelatihan dasar kewirausahaan seperti cara pengemasan
yang menarik dan cara pemasaran.
HASIL KEGIATAN
Kegiatan ini dilakukan dengan tiga tahap kegiatan, yaitu proses produksi, proses pengemasan,
dan proses penjualan atau pemasaran. Ketiga proses tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai
berikut:
Tahap Produksi
Tahap produksi ini dibagi menjadi 2, teknik produksi produk ecoprint dengan teknik pukul
(pounding) dan teknik rebus. Teknik pounding diawali dengan menyiapkan bahan dan alat dan
digunakan. Bahan yang digunakan adalah daun yang memiliki pigmen dan kain serat alam.
Sedangkan alat yang digunakan adalah papan datar untuk alas, plastik dan alat pukul yang digunakan
untuk merekatkan daun diatas kain. Adapun langkah pembuatannya tersaji dalam gambar berikut:
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Gambar 1: Proses Pembuatan ecoprint dengan Teknik Pukul

Berbeda dengan teknik pounding, teknik rebus dilakukan dengan perebusan daun dan
kain selama 2 jam. Teknik rebus tersebut dijelaskan dengan rinci pada gambar berikut:

Gambar 2: Proses Pembuatan ecoprint dengan Teknik Rebus
Tahap Pengemasan
Setelah ecoprint selesai diproduksi, pengemasan dilakuakn untuk mempercantik tampilan. ecoprint
dilipat atau digulung dengan sisi motif diluar. Lalu dimasukkan ke dalam kotak. Peserta membuat kotak dengan
kotak karton dan mika tebal. Ukuran kotak disesuaikan dengan lebar kain ecoprint. Sebelum dimasukkan kotak,
kain ditali dengan tali rami atau pita untuk menambah tampilan agar lebih menarik. Contoh pengemasan
ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 3: Kain ecoprint Diikat dengan Tali Rami Sebelum Dimasukkan ke kotak.
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Tahap Penjualan/Pemasaran
Pada tahap ini, peserta belajar cara pemasaran yang efektif. Peserta dibekali pengetahuan
mengenai pemasaran online dan offline. Pemasaran online dilakukan dengan menggunakan sosial
media dan e-market. Sebelum belajar materi pemasaran, peserta dibekali ilmu cara pemotretan barang
agar mendapatkan tampilan yang menarik. Pemotretan outdoor efektif dilakukan pada pagi hari antara
jam 7-8 dan sore hari antara jam 3-4. Editing foto dilakukan dengan aplikasi Cymera dan hanya
diperbolehkan untuk menerangkan atau menajamkan warna. Peserta tidak diperbolehkan melakukan
editing dengan mengganti warna dan editing yang mengubah bentuk gambar karena bisa terindikasi
sebagai penipuan foto produk. Pemasaran online dilakukan dengan menentukan target market dan
pemanfaatan Facebook ads. Peserta belajar bagaimana menentukan target market yang sesuai karena
ecoprint menyasar pada kelompok masyarakat menengah keatas. Pada tahap ini, peserta juga belajar
menentukan harga yang tepat untuk setiap produk ecoprint yang telah diproduksi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pelatihan ecoprint di Desa Tanjunglor dilaksanakan pada tanggal 21-22 Desember 2019.
peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari ibu rumah tangga dan remaja putri yang belum bekerja.
Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap, yaitu fasilitasi dan pelatihan. Peserta pelatihan
mendapatkan starter kit untuk memulai pelatihan teknik ecoprint yang terdiri dari: kain katun serat
alam (kain blacu) 1 lembar, aneka macam laruran (tawas, soda ash, dan tunjung), berbagai macam
daun dan bunga. Pelatihan dilakukan pada 3 tahap: tahap produksi, tahap pengemasan, dan tahap
penjualan atau pemasaran.
Saran
Setelah kegiatan ini selesai, para peserta diharapkan mampu mengembangkan teknik ecoprint
dengan berbagai macam inovasi. Inovasi bisa meliputi penggunaaan kain yang bervariasi dan
pewarnaan dengan kain blaket agar menghasilkan kain ecoprint yang berwarna-warni.
REFERENSI
Flint, I. 2008. Eco Colour. Millers Point. Murdoch Books
Pressinawangi, Nissa dan Widiawati, Dian. 2014. Eksplorasi Teknik ecoprint dengan Menggunakan
Limbah Besi dan Pewarna Alami untuk Produk Fashion. Jurnal Tingkat Sarjana bidang
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Abstrak
Ada beberapa skup kegiatan konservasi yang dapat dilaksanakan yakni: (1) keanekaragaman
spesies; (2) ekosistem dan mosaik pada level lanskap; (3) ekosistem dan habitat; (4) jasa ekosistem;
(5) kebutuhan masyarakat; dan (6) nilai kultural. Keenam skup kegiatan konservasi tersebut
semestinya diperhatikan melalui identifikasi nilai konservasi tinggi. Berdasarkan pengamatan,
konservasi yang penting diperhatikan dan diidentifikasi di desa Gunungsari antara lain: (1) nilai
kultural; (2) keanekaragaman spesies; dan (3) kebutuhan masyarakat.Beberapa indikator
permasalahan adalah: (1) belum adanya informasi nilai-nilai kultural yang harus dikonservasi; (2)
ketiadaan identifikasi satwa liar dan ekologi tumbuhan mengakibatkan banyak pemburu dari luar
desa yang tanpa kontrol. Di sisi lain, masyarakat kurang informasi tentang satwa-satwa yang harus
dilindungi; (3) adanya pabrik dan pembangunan pemukiman di area kebun dan persawahan.
Merespon isu di atas, metodologi yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah:
(1) pertukaran informasi; (2) pengumpulan informasi; (3) studi pemeriksaan; (4) persiapan dan
perancanaan; (5) identifikasi NKT; (6) temuan dan rekomendasi NKT; (7) laporan. Berdasarkan
identifikasi, konservasi spesies dan situspada tingkat nasional maupun internasional tidak ditemukan.
Namun, NKT ditemukan dalam tingkat lokal desa yang sangat penting untuk dijadikan acuan oleh
desa Gunungsari atau desa yang lain.
Key Words: Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Kultural, Spesies, Alam, Gunungsari
PENDAHULUAN
Lokasi kegiatan adalah di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan Jawa
Timur. Desa Gunungsari adalah satu dari 17 desa yangberada di kecamatan tersebut dengan luas
sekitar 365, 11 hektar. Secara teritorial, Desa Gunungari berbatasan dengan daerah-daerah sebagai
berikut: (1) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tremas; (2) sebelah Selatan berbatasan dengan
Desa Ketepung; (3) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pagutan; (4) sebelah Barat berbatasan
dengan Desa Tambak Rejo.
Selaras dengan namanya; Gunungsari, terdiri dari dua kata ‘gunung’ dan ‘sari’, adalah wilayah
pedesaan dengan lanskap gunung dan hutan rakyat yang terpelihara dan alami. Hutan atau alas alami
di Gunungsari memberikan dampak langsung kepada masyarakatnya. Hutan tersebut sangat
membantu perekonomian rakyat melalui penanaman jenis kayu tertentu misalnya kayu jati dan
tanaman pangan lain. Hutan juga berfungsi untuk mempertahankan stabilitas ekosistem di
Gunungsari; dimana lereng yang tinggi bermanfaat untuk menghindari ketidakseimbangan level air
sungai Grindulu dan sungai sat (kali sat). Berdasarkan alasan ini, konservasi skup (karena) kebutuhan
masyarakat sangat penting untuk dipertimbangkan.
Selain itu, ‘sari’ bisa bermakna asri yang merujuk pada keseimbangan kehidupan di desa.
Selama berabad-abad, interaksi masyarakat di desa Gunungsari telah menghasilkan nilai-nilai yang
kaya di banyak bidang antara lain pengamalan religi, kultura, dan kesenian. Jika merujuk pada kaca
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mata sosial, karya kemanusiaan yang konkret (prototype mesin, teknologi, software, web dan jejaring)
belum bisa menghasilkan kedewasaan dan berakibat pada kemerosotan moral serta kearifan sebelum
fundamental psikis dan emosional users (pengguna)-nya atau masyarakatnya dibangun terlebih
dahulu. Psikis dan emosional tersebut dibangun dengan kegiatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT).
Sebuah konstruk sosial yang bermakna meluas sudah selayaknya dikonservasi. Sehingga
interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan tuhanya, manusia dengan lingkunganya, dan
manusia dengan hewan akan tercipta secara selaras, harmoni, dan seimbang. Di bawah ini adalah
selayang pandang yang patut dipertimbangkan,
Ketika dulu orang dikatakan kampungan adalah merupakan suatu ejekan, cemoohan, agaknya,
dewasa ini sebutan itu justru menjadi begitu berharga. Karena Kampung itu akan bergerak
menjadi tiada. Kampung adalah basis dari masa lalu yang murni, kuno, jujur, naif, langka,
kolot, sekaligus bijaksana. Ia utopia masyarakat modern yang semakin kehilangan jati diri.
Tapi sayang ia semakin meniada. Ketika pemikiran mengenai modernisme melemah. Manusia
mulai mencari jalan keluar dari pola mekanis yang membelenggu mereka. Lyotard
menengarahi keadaan itu sebagai kematian narasi besar (grand narrative). Dunia modern
yang mempercayakan sains sebagai tulang punggung tidak mampu menjawab
keanekaragaman yang terjadi. Kehidupan yang terus bergerak menuju arah berbeda
mengubah wacana (discourse) yang ada. Legitimasi sains yang berusaha mengukuhkan
dirinya sebagai kebenaran tunggal (homology) menemui jalan buntu, ia hanyalah language
game (istilah Wittgenstein yang dipinjam Lyotard), dan di sana ia inheren hanya sebatas
konsensus para ilmuwan. Yang dibutuhkan manusia di tengah arus informasi cepat, pola
hidup konsumtif, pergeseran kekuasaan (pemberi perintah bukan hanya politikus tapi juga
pengusaha besar dan pemuka agama), adalah pluralitas pemikiran (paralogy) (Elkayeni,
2016).
Seiring meningkatnya modernitas di banyak spektrum kehidupan, seseorang berbondongbondong

untuk

meninggalkan

kehidupan

yang

tradisional

yakni

pedesaan.

Namun,

ketidakseimbangan kehidupan modern yang monoton melempar mereka kembali ke kampung
halaman. Konservasi kampung adalah keniscayaan dan harus dilakukan. Hal ini bukanlah ketakutan
biasa atau fobia medernitas. Namun, kampung memang sedang bergerak meniada. Pada tulisan ini,
penulis telah melakukan identifikasi nilai tinggi di desa Gunungsari berdasarkan keadaan di lapangan
yakni: (1) dan nilai kultural; (2) keanekaragaman spesies; (3) dan kebutuhan masyarakat.
KAJIAN LITERATUR
Sketsa Sejarah Nilai Konservasi Tinggi
Merujuk pada sejarahnya, pada tahun 1999 konsep ini adalah Prinsip ke 9’ dari standar
pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang dikembangkan oleh Majelis Pengurus Hutan (Forest
Stewardship Council/FSC) (HCV, 2008). HCV menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk
dengan tujuan untuk membantu para pengelola hutan dalam usaha-usaha peningkatan keberlanjutan
sosial dan lingkungan hidup dalam kegiatan produksi kayu.
Pada praktek selanjutnya, konsep HCV yang berawal sebagai alat untuk meningkatkan
keberlanjutan produksi kayu dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya dan keanekaragaman
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hayati telah berkembang menjadi konsep yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat (HCV, 2008:
2). Hingga dalam perkembanganya, dikenal 6 jenis NKT sebagaimana akan dijelaskan di bawah.
Enam Jenis Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
HCV (2013) menjelaskan keenam nilai konservasi tinggi tersebut dengan mengetengahkan
konsep kunci sebagai berikut: (1) NKT 1 Keanekaragaman spesies, yakni wilayah manapun yang
mengandung konsentrasi spesies NKT 1 (RTE atau endemik) yang signifikan, atau yang mengandung
habitat yang berperan kritis terhadap kebertahanan spesies tersebut akan ditetapkan sebagai kawasan
NKT; (2) NKT 2 Ekosistem, mosaik pada level lanskap dan lanskap hutan utuh hutan utuh, yakni
mencakup ekosistem dan mosaik ekosistem yang cukup besar serta secara relatif belum terganggu
sehingga mampu menyokong populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami serta (secara
implisit) mayoritas nilai-nilai lingkungan yang muncul dalam ekosistem terkait;
Selanjutnya, (3) NKT 3 Ekosistem dan habitat, yakni mencakup ekosistem, habitat atau refugia
yang memiliki peranan penting dikarenakan kelangkaannya atau tingkat ancaman yang dihadapinya
atau komposisi spesiesnya yang langka atau unik atau karakteristik lainnya; (4) NKT 4 Jasa
ekosistem, yakni Jasa ekosistem merupakan keuntungan yang diperoleh manusia melalui ekosistem,
termasuk jasa penyediaan seperti makanan dan air; jasa pengaturan seperti pengaturan terhadap banjir,
kekeringan, degradasi tanah, dan penyakit; jasa kultural seperti keuntungan rekreasional, spiritual,
religi dan keuntungan non-materiil lainnya; serta jasa pendukung lainnya seperti pembentukan tanah
dan daur nutrient; (5) NKT 5 Kebutuhan masyarakat, yakni Situs dan sumber daya yang fundamental
dalam memenuhi kebutuhan dasar komunitas lokal atau masyarakat adat (contohnya sebagai sumber
mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air);
Yang terakhir adalah (6) NKT 6 Nilai cultural, yakni Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap
yang memiliki signifikansi kultural, arkeologis atau sejarah di tingkat global atau nasional dan/atau
yang memiliki kepentingan kultural, ekologi, ekonomi atau religi/sakral yang kritis bagi budaya
tradisional komunitas lokal atau masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui interaksi/engagement
dengan komunitas lokal atau masyarakat adat terkait.
Potret Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Gunungsari
Sosiologi pedesaan
Dalam Sosiologi pedesaan seseorang sedang mempelajari atau mengungkapkan sistem dan
fenomena di pedesaan antara lain: (1) komunitas; (2) kecenderungan-kecenderungan; (3) dan
respon terhadap kemajuan (Gillette, 1922; Sim, 1999; Lynn and Zopf, 1999 dalam Zainuddin,
2009). Di Desa Gunungsari, kelompok masyarakat bersifat interaktif dan memiliki pertalian yang
erat satu dengan yang lain.Desa Gunungsari dipimpin oleh kepala desa, dan kepala dusun untuk
setiap dusunya.
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Demografi Desa Gunungsari
Menurut data dalam Website resmi Desa Gunungsari (2019) demografi Desa Gunungsari
adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.1 Jenis Kelamin
Jumlah
No

Laki-laki

Perempuan

Kelompok
n

%

n

%

n

%

1

Laki-Laki

1182

50.64%

1182

50.64%

0

0.00%

2

Perempuan

1152

49.36%

0

0.00%

1152

49.36%

2334

100.00%

1182

50.64%

1152

49.36%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

2334

100%

1182

50.64%

1152

49.36%

Jumlah
Belum Mengisi
TOTAL

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan
Jumlah
No

Laki-laki

Perempuan

Kelompok
n

%

n

%

n

%

1

Belum/Tidak Bekerja

374

16.02%

186

7.97%

188

8.05%

2

Mengurus Rumah Tangga

103

4.41%

0

0.00%

103

4.41%

3

Pelajar/Mahasiswa

356

15.25%

195

8.35%

161

6.90%

4

Pensiunan

14

0.60%

13

0.56%

1

0.04%

5

Pegawai Negeri Sipil (Pns)

31

1.33%

21

0.90%

10

0.43%

6

Tentara Nasional Indonesia (Tni)

3

0.13%

3

0.13%

0

0.00%

7

Kepolisian Ri (Polri)

5

0.21%

5

0.21%

0

0.00%

8

Perdagangan

16

0.69%

2

0.09%

14

0.60%

9

Petani/Pekebun

627

26.86%

304

13.02%

323

13.84%

10

Konstruksi

4

0.17%

4

0.17%

0

0.00%

11

Karyawan Swasta

248

10.63%

146

6.26%

102

4.37%

12

Karyawan Bumd

1

0.04%

0

0.00%

1

0.04%

13

Karyawan Honorer

2

0.09%

2

0.09%

0

0.00%

14

Buruh Harian Lepas

5

0.21%

5

0.21%

0

0.00%

15

Buruh Tani/Perkebunan

2

0.09%

1

0.04%

1

0.04%
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Jumlah
No

Laki-laki

Perempuan

Kelompok
n

%

n

%

n

%

16

Tukang Batu

2

0.09%

2

0.09%

0

0.00%

17

Guru

2

0.09%

0

0.00%

2

0.09%

18

Bidan

1

0.04%

0

0.00%

1

0.04%

19

Sopir

1

0.04%

1

0.04%

0

0.00%

20

Pedagang

15

0.64%

4

0.17%

11

0.47%

21

Perangkat Desa

14

0.60%

12

0.51%

2

0.09%

22

Wiraswasta

508

21.77%

276

11.83%

232

9.94%

2334

100.00%

1182

50.64%

1152

49.36%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

2334

100%

1182

50.64%

1152

49.36%

Jumlah
Belum Mengisi
TOTAL

Tabel 1.3 Pendidikan Masyarakat Desa Gunungsari dalam KK
Jumlah
No

Laki-laki

Perempuan

Kelompok
n

%

n

%

n

%

1

Tidak / Belum Sekolah

427

18.29%

207

8.87%

220

9.43%

2

Belum Tamat
Sd/Sederajat

153

6.56%

81

3.47%

72

3.08%

3

Tamat Sd / Sederajat

739

31.66%

346

14.82%

393

16.84%

4

Sltp/Sederajat

398

17.05%

210

9.00%

188

8.05%

5

Slta / Sederajat

543

23.26%

302

12.94%

241

10.33%

6

Diploma I / Ii

10

0.43%

3

0.13%

7

0.30%

7

Akademi/ Diploma Iii/S.
Muda

8

0.34%

4

0.17%

4

0.17%

8

Diploma Iv/ Strata I

55

2.36%

28

1.20%

27

1.16%

9

Strata Ii

1

0.04%

1

0.04%

0

0.00%

10

Strata Iii

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

2334

100.00%

1182

50.64%

1152

49.36%

Jumlah
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Jumlah
No

Laki-laki

Perempuan

Kelompok

Belum Mengisi
TOTAL

n

%

n

%

n

%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

2334

100%

1182

50.64%

1152

49.36%

Fenomena di lapangan
Dalam hal nilai kultural, kesibukan dan modernitas mulai nampak dalam kehidupan
masyarakat. Ini merupakan tuntutan dunia industri dan pendidikan. Memang, pada satu sisi banyaknya
dunia pendidikan dan industri bisa menopang kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, kepedulian
terhadap nilai-nilai kulturalpun mulai memudar.
Dalam hal keanekaragaman spesies, Desa Gunungsari memiliki beberapa spesies flora dan
fauna yang belum teridentifikasi dan didata secara khusus. Selain itu, masyarakat belum mengetahui
status fauna yang dikonservasi dalam skup nasional maupun internasional. Status flora dan fauna
antara lain Endemik/Migran, IUCN (International Union for Conservation of nature) sebagai salah
satu network terbesar di dunia saat ini (Berwick, 1969). IUCN juga berkontribusi dalam memberikan
informasi tentang Red List Ecosystem Risk sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Williams R.J
et al (2015) tentang misi penyelamatan gunung alpin dalam global warming; ataupun

CITES

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) (Raymakers,
2006).
Yang terakhir adalah konservasi (sumberdaya) kebutuhan masyarakat. Konservasi dalam skup
ini sangat penting dikarenakan sumber daya alam dan persawahan adalah sangat penting bagi
masyarakat Desa Gunungsari
METODE
Basis Metode
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini bersifatkualitatif untuk mendapatkan dan
mengolah data dari lapangan maupun non-lapangan (on-desk). Pendekatan kualitatif tipe
pendekatan studi kasus dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung sebelum kegiatan
inti dilaksanakan. Selain itu, etnografi juga digunakan untuk memotret etnis dan nilai-nilai
kultural di desa Gunungsari sebelum penentuan konservasi. Selanjutnya, penilaian atau temuantemuan di lapangan diolah secara naratif dan menampilkan data (display) dengan menggunakan
tabel.
Langkah-Langkah Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan atau metodologi terperinci ini adalah sebagaimana terlihat pada alur
kegiatan di bawah ini (Tim PT Meganesia Tirta Foresta, 2016):
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Pertukaran informasi

Penentuan peringkat
Pengumpulan informasi
Konsultasi dengan
pemangku kepentingan
Studi pemeriksaan
Persiapan dan perencanaan
Identif ikasi NKT (Nilai Konservasi Tinggi)
Temuan dan rekomendasi
Pelaporan dan rekomendasi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tabel 1 Temuan NKT Konsevasi Kultural Desa Gunungsari
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kategori
Sub-kategori
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Sistem dan organisasi
kemasyarakatan
Religi dan keagamaan
Religi dan keagamaan
Religi dan keagamaan

Status konservasi

Keterangan

Pendidikan Formal

LC

PL

Pendidikan Non-Formal
Pendukung Literasi dan Ilmu
Pengetahuan

LC

PL

Kelompok Bela Diri

LC

PL

Madrasah Agama Islam
(Ahlu Sunnah Wal Jamaah)

LC

PL

BUMDES

LC

PL

BPD

LC

PL

LKMD

LC

PL

PKK

LC

PL

Posyandu

LC

PL

Gapoktan

LC

PL

Koperasi Desa

LC

PL

Rukun Warga

LC

PL

Rukun Tetangga

LC

PL

Rukun Warga

LC

PL

Remaja Masjid

VU

PL

Karang Taruna Remaja Desa

VU

PL

Ingkungan
Megengan
Gugur Gunung

LC
LC
LC

PL
PL
PL

Nama temuan
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No

Kategori

20
21

Sub-kategori
Religi dan keagamaan
Religi dan keagamaan

22

Religi dan keagamaan

23

Religi dan keagamaan

24
25
26
27
28
29
30

Religi dan keagamaan
Religi dan keagamaan
Religi dan keagamaan
Sistem mata pencaharian
Sistem mata pencaharian
Sistem mata pencaharian
Sistem ilmu pengetahuan

31

Sistem ilmu pengetahuan

32

Bahasa

33

Bahasa

34

Bahasa

35
36
37
38

Kesenian
Kesenian
Kesenian
Kesenian

Nama temuan
Oncoran (di Malam Idulfitri)
Yasinan/Pengajian
Badan (Silaturahmi di Hari
Raya Idulfitri)
Beduk/Tidor (genderang
Tanda)
Genduren/Tahlilan
Dhibaan/Albarzanzi
Toriqhoh
Peternakan
Pertanian
Perkebunan
Pengajian Rutin (ceramah)
Kajian Teks/Kitab Kuning
Otoritas Ilmu Pengetahuan
Islam
Bahasa Arab (bicara,
menyimak, tulis, dan baca)
Bahasa Jawa (bicara,
menyimak, tulis, dan baca)
Bahasa Indonesia (bicara,
menyimak, tulis, dan baca)
Rebana
Sholawatan (Terbang)
Wayang dan Gamelan
Rontek

Status konservasi

Keterangan

LC
LC

PL
PL

LC

PL

LC

PL

LC
VU
VU
LC
LC
LC
LC

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

EN

PL

VU

PL

EN

PL

LC

PL

EN
EN
VU
LC

PL
PL
PL
PL

1. Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi skup konservasi keanekaragaman spesies
Tabel 2 Jenis-Jenis Fauna yang Teridentifikasi di Desa Gunungsari
Spesies
No

Family

Scientific Term

Local Term

1

Cisticolidae

Prinia familiaris

Perenjak Jawa

2

Suidae

Babi hutan

3

Pycnonotidae

Sus scrofa
Pycnonotus
aurigaster

4

Phasianidae

Arborophila
javanica

Puyuh
gonggong Jawa

5

Phasianidae

Gallus gallus

6

Passeridae

Passer montanus

7

Scincidae

8

Lacertidae

9

Gekkonidae

10

Gekkonidae

11

Elapidae

12

Agamidae

13

Sciuridae

Eutropis
novemcarinata
Takydromus
sexlineatus
Gekko smithii
Hemidactylus
frenatus
Bungarus
candidus
Bronchocela
jubata
Callosciurus

Cucak Kutilang

Ayam hutan
merah
Burung gereja
erasia
Kadal
Kadal rumput
Tokek hutan
Cecak tembok
Ular weling
Bunglon
Bajing kelapa

English Term
Bar-winged
prinia
Wild boar
Sooty-headed
bulbul
Chestnutbellied
partridge
Red jungle fowl
Eurasean tree
sparrow
Nine keeled
skink
Asian grass
lizard
Smith’s green
eyed gecko
Common house
gecko
Malayan krait
Great crested
canopy lizard
Plantain squirel
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Status
konservasi
IUCN

Ket

LC

WW

LC

PL

LC

WW

LC

PL

LC

WW

LC

PL

LC

PL

LC

PL

LC

PL

LC

PL

LC

WW

LC

PL

LC

PL
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Spesies
No

Family

Scientific Term
notatus
Hipposideros
larvatus

14

Hipposideridae

15

Pieridae

16

Dicroglossidae

17

Dicroglossidae

18

Bufonidae

Bufo asper

19
20
21
22

Herpestidae
Bovidae
Bovidae
Agamidae

H. Javanicus
A. Taurus
B. Aegagrus

23

Alcedinidae

24
25
26

Falconidae
Strigiformes
Hemiptera

Halcyon
cyanoventris
Falconinae
-

27

Scarabaeidae

O.Rinoceros

28

Alydidae

Leptocorisa acuta

29

Arthropoda

-

30

Arthropoda

31
32
33

Eurema daira
Fejervarya
limnocharis
Fejervarya
cancrivora

Ket

Local Term

English Term

Kelelawar
horsfield
Kupu-kupu
belerang

Horsfield’s leafnosed bat

LC

PL

Grass Yellow

LC

PL

Katak tegalan

Asian grass frog

LC

WW

Katak sawah

Asian brackish
frog

LC

PL

-

PL

CR
-

WW
PL
PL
WW

-

WW

EN
-

WW
WW
WW
WW

Kodok
bangkong
Garangan Jawa
Sapi
Kambing
Clarat

Java toad
mongoose
Taurus
sheep
Flying lizard

Raja udang

Falcon
-Golden tortoise

-

Alap-alap
Burung hantu
Kepik mas
Kumbang
tanduk
Walang sangit
Belalang
sembah
Belalang daun

Columbidae

G. Striata

Perkutut

Canidae
Formicidae

C.
-

Anjing
Semut merah

Lupus

Status
konservasi
IUCN

Horn beetle

-

-

-

Praying mantis

WW
WW

VU

Grasshopper
Small
turtledove
Dog
Fire ant

-

WW
WW

-

WW
WW

Tabel 5.3 Jenis-Jenis Flora yang Teridentifikasi di Desa Gunungsari
Spesies
No

Family

Scientific Term

1

Anacardiaceae

Mangifera foetida

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Anacardiaceae
Arecaceae
Bromeliaceae
Caricaceae
Compositae
Euphorbiaceae
Gnetaceae
Lamiaceae
Lauraceae

Mangifera indica L.
Cocos nucifera L.
Ananas comosus (L.) Merr.
Carica papaya L.
Cosmos caudatus kunth
Manihot esculenta crantz
Gnetum gnemon
Tectona Grandis L.f.
Persea Americana mill.

11

Leguminoseae

Acacia auroculiformis benth.

12

Leguminoseae

Acacia mangium willd.

13
14

Leguminoseae
Leguminoseae

15

Leguminoseae

16
17
18

Leguminoseae
Malvaceae
Meliaceae

Albizia falcata
Arachis hypogaea L.
Leucaena leucochepala (lam.)
de wit.
Parkia speciosa hassk.
Celba pentandra (L.) gaertn.
Swietenia mahagoni

Local Term
Pakel
Mangga
Kelapa
Nanas
Pepaya
Kenikir
Ketela pohon
Melinjo
Jati
Alpukat
Akasia
auriformis
Akasia
mangium
Sengon
Kacang tanah
Lamtoro
Petai
Kapuk randu
mahoni
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Status
konservasi
IUCN

Ket

LC

PL

DD
DD
LC
-

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

LC

WW

-

WW

-

WW
PL

-

WW

EN

PL
PL
PL
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Spesies
No

Family

Scientific Term

19

Musaceae

20

Myrtaceae

21
22
23

Myrtaceae
Poaceae
Poaceae

24

Poaceae

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Poaceae
Solanaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Solanaceae
Malvaceae
Sapotaceae
Moraceae
Oxalidacea

Musa x paradisiaca L.
Eugenia polyantha barb.
Rodr.
Psidium guajava L.
Bambussa sp
Oryza sativa L.
Pennisetum purpureum
schumach.
Zea mays L.
Frutescens
D. Lanatus
E. Melo
S. Melongena
F. Zibethinus
M. Zapota
A. Heterophyllus
A. Carambola

34

Fabaceae

V. Unguiculata

35
36

Sapindaceae
Rubiaceae

N. Lappaceum
Coffea canephora

Pisang

Status
konservasi
IUCN
-

Salam

-

PL

Jambu biji
Bambu
Padi

-

PL
PL
PL

LC

PL

-

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

-

PL

-

PL
PL

Local Term

Rumput Gajah
Jagung
Cabai Rawit
Semangka
Melon
Terung
Durian
Sawo
Nangka
Belimbing
Kacang
panjang
Rambutan
Pohon kopi

Ket
PL

2. Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi skup kebutuhan masyarakat
Sebaran penduduk berdasarkan pekerjaan didominasi oleh petani sebanyak 627 jiwa
(26,86%). Lagipula, wiraswasta sebanyak 508 jiwa (21,77%) yang ada masih sangat bergantung
pada ekosistem di sekitarnya sebagai jejaring keamanan sosial dalam bidang ekonomi. Pada
akhirnya, masyarakat di desa Gunungsari bergantung pada ekosistem untuk jejaring keamanan
sosial sebesar 1135 jiwa (48,63%).
Keterangan: daftar singkatan
CR
: Critically Endangered (resiko tinggi punah)
EN
: Endangered (resiko punah)
VU
: Vulnerable (Rentan)
LC
: Least Concern (tidak terancam punah)
PL
: Pengamatan Langsung
WW
: Wawancara
DD
: Data deficient (kurang data)
Pembahasan
NKT Nilai Kultural
Mengenai NKT nilai kultural, temuan yang penting untuk diperhatikan antara lain: (1) sistem
dan organisasi karang taruna dan remaja masjid menjadi rentan kehilangan esensi dan
pengaruhnya dalam pandangan hidup pemuda dikarenakan intensitasnya yang semakin menipis
dan berkurang; (2) dalam hal religi dan keagamaan, dhibaan dan thoriqoh semakin tidak popular
di kalangan masyarakat modern sehingga menjadi rentan; (3) kajian teks/kitab kuning otoritas
ilmu pengetahuan islam belum tersemai kembali yang berstatus EN (endangered); (4) bahasa
Arab berkelindan dengan kajian kitab kuning, sehingga ketika kajian kitab kuning berkurang,
bahasa Arab pun menjadi rentan secara maknawi; (5) bahasa Jawa, bahasa yang kaya makna dan
adab kini sudah mulai tergeser oleh kemajuan lingua franca atau bahasa internasional yang lain
sehingga berstatus EN. Bila tidak segera direspon, maka language death-bahasa mati-teori
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Crsytal (2002), bisa benar-benar terjadi pada bahasa Jawa; (6) dalam kesenian, rebana dan
sholawatan berstatus EN terindikasi dari menurunya minat pemuda zaman sekarang untuk
melanjutkan kenesian tersebut; (7) begitu pula wayang, sebagian besar generasi sekarang sangat
terfokus

pada IT dan teknologi yang membuat kesenian wayang semakin tidak dipelajari.

Sehingga wayang berstatus VU (Vulnerable/rentan).
NKT keanekaragaman spesies
Desa Gunungsari memiliki spesies fauna yang masuk dalam red lists IUCN antara lain: (1)
Garangan Jawa (Herpestidae, H. Javanicus) atau manggoose dalam bahasa Inggris dengan status
CR (Critically Endangered); (2) alap-alap (Falconidae, Falconinae) atau Falcon dalam bahasa
Inggris dengan status EN (Endangered); (3) dan belalang sembah (Arthropoda) atau praying
mantis dalam bahasa Inggris dengan status VU (Vulnerable). Sedangkan flora, terdapat salah satu
temuan yang masuk dalam red list IUCN yakni mahoni (Meliaceae, Swietenia mahagoni) dengan
status EN (Endangered).
NKT Kebutuhan Masyarakat
Beberapa indikator pentingnya NKT jenis ini adalah sebagai berikut (HCV, 2013:
44): (1) akses yang sulit untuk menjangkau pusat kesehatan atau rumah sakit; (2) sebagian besar
rumah serta peralatan rumah tangga dibuat dari bahan-bahan tradisional/alami yang sumbernya
tersedia secara lokal; (3) terbatasnya/tiadanya infrastruktur air dan listrik; (4) masyarakat
memiliki kapasitas yang rendah untuk mengakumulasi kekayaan (hidup untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari); (5) pertanian dan peternakan dilakukan dalam skala kecil atau subsisten;
(6) hadirnya masyarakat adat yang berburu dan meramu; (7) hadirnya penggembala permanen
atau nomaden; (8) berburu dan/atau menangkap ikan merupakan sumber protein dan penghasilan
yang penting; (9) makanan yang didapatkan dari alam liar merupakan bagian besar dari diet, baik
sepanjang tahun atau hanya pada musim-musim yang kritis.
Berdasarkan informasi di atas, Desa Gunungsari adalah desa yang dikelilingi oleh
pegunungan dan sungai. Tepatnya, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pagutan dan juga
sungai Sat, sebelah Utara berbatasan dengan gunung, dan sebelah Selatan berbatasan langsung
dengan sungai Grindulu. Sehingga, daratan di sekitar ekosistem adalah berupa tempat untuk
bertani, berkebun, dan beraktivitas bagi warga masyarakat Desa Gunungsari (lihat lampiran).
Alasan tersebut diperkuat oleh sebaran penduduk berdasarkan pekerjaan yang
didominasi oleh petani sebanyak 627 jiwa (26,86%) dan wiraswasta sebanyak 508 jiwa
(21,77%). Keduanya masih sangat bergantung pada ekosistem di sekitarnya sebagai jejaring
keamanan sosial dalam bidang ekonomi. Sehingga, total ketergantungan pada ekosistem untuk
jejaring keamanan sosial sebesar 1135 jiwa (48,63%). Hal ini berarti, ekosistem yang berada di
area tersebut seniscayanya diperhatikan untuk mempertahankan social security net-jejaring
keamanan-sosial.
KESIMPULAN
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

270

ISBN: 978-602-53557-5-2

1. Temuan NKT nilai kultural sangat penting untuk direspon dikarenakan terdapat status EN dalam
hal religi dan kegamaan (dhibaan dan thoriqoh), bahasa (bahasa Arab dan Jawa) kesenian (rebana
dan sholawatan), dan status VU (rentan) untuk kesenian wayang;
2. Terdapat beberapa spesies fauna yang masuk dalam red lists IUCN yang berada di wilayah Desa
Gunungsari antara lain: (1) Garangan Jawa dengan status CR (Critically Endangered); (2) alapalap dengan status EN (Endangered); (3) dan belalang sembah dengan status VU (Vulnerable).
Sedangkan flora, terdapat salah satu temuan yang masuk dalam red list IUCN yakni mahoni
(Meliaceae, Swietenia mahagoni) dengan status EN (Endangered);
3. Masyarakat di desa Gunungsari bergantung pada ekosistem untuk jejaring keamanan sosial
sebesar 1135 jiwa (48,63%); yakni, petani sebanyak 627 jiwa (26,86%) dan wiraswasta sebanyak
508 jiwa (21,77%) yang keduanya masih sangat bergantung pada ekosistem di sekitarnya sebagai
jejaring keamanan sosial. Sehingga, ekosistem yang berada di area Gunungsari seniscayanya
diperhatikan untuk mempertahankan social security net-jejaring keamanan-sosial.
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DESA WONOANTI KEC. TULAKAN KAB. PACITAN PROV. JAWA TIMUR
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Bakti Sutopo1 , Riza Dwi Tyas W2
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Email: bakti080980@yahoo.co.id

Abstrak
Tujuan PkM ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru PAUD yang ada di desa
Wonoanti. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi beberapa metode antara lain praktik,
interaktif, dan konsultatif. Tahap kegiatan meliputi tahap persiapan terdiri atas survei, penetapan
lokasi, dan sasaran kegiatan; Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan pelatihan; dan Tahap Akhir
meliputi evaluasi kegiatan, penyusunan laporan , dan penyusunan program berkelanjutan.
Kemampuan mendongeng pada kalangan guru PAUD Desa Wonoanti perlu ada perhatian oleh
berbagai pihak utamanya yang menaungi guru PAUD. Peningkatan kemampuan mendongeng guru
PAUD dapat dengan pelatihan mendongeng yang di dalamnya diberikan pengetahuan tentang teori
mendongeng dan praktik cara penerapan masing-masing jenis mendongeng. Akan lebih baik lagi
apabila pelatihan dengan mendatangkan model pendongeng yang lebih menguasai sehingga gaya
pendongeng tersebut dapat dijadikan referensi bagi guru PAUD dalam menyampaikan dongeng
kepada anak-anak didik mereka dengan menerapkan jenis-jenis mendongeng yang telah mereka
kuasai.Pelaksanaan PkM ini dapat dilaksanakan sesuai harapan. Hal ini dibuktikan dengan
peningkatan kemampuan guru dalam mendongeng dan munculnya motivasi dan kesepakatan guru
PAUD bahwa mendongeng dapat dimanfaatkan sebagai medium penyampaian nilai-nilai budi
pekerti kepada anak didiknya. Namun, sebagaimana kegiatan pada umumnya, kegiatan ini
mempunyai berbagai kekurangan karena adanya hambatan. Salah satunya, kurangnya media yang
dapat menunjang kelancaran kegiatan.
Kata kunci: Mendongeng, PAUD, Cerita, Karakter
PENDAHULUAN
Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru PAUD adalah keterampilan
mendongeng. Kegiatan mendongeng sebagai aspek penting dalam proses pembelajaran anak usia dini.
Hal itu dikarenakan mendongeng mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk karakter
dan kepribadian anak-anak usia dini. Nilai luhur yang terepresentasi dalam pesan moral yang
disampaikan melalui dongeng akan mudah diterima dan ditiru oleh anak tanpa merasa digurui. Nilainilai kebaikan seperti kesabaran, ketabahan, kerja sama, dan semangat untuk maju yang disampaikan
lewat dongeng akan mudah direspon oleh syaraf, diproses dan disampaikan dalam amigdala (pusat
penyimpanan memori) yang akan muncul kembali membentuk kepribadiannya pada masa remaja.
Selain itu, pendidikan usia dini diyakini memiliki makna yang sangat penting bagi tumbuh
kembang anak sehingga anak akan mampu meningkat kualitasnya di masa yang akan datang. Upaya
memberikan pendidikan dini kepada anak pada prinsipnya dilakukan dalam tiga cara yakni bermain,
bercerita, dan berbuat (Abidin, 2009). Bermain dipandang sebagai cara paling tepat mengembangkan
potensi anak sebab bermain mampu mengembangkan seluruh dimensi perkembangan anak. Bermain
juga adalah dunia anak sehingga anak akan termotivasi untuk bermain. Ketika anak bermain, hampir
tidak ada paksaan dalam dirinya untuk melakukan peran apapun selama permainan dilakukan.
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Berdasar observasi yang dilaksanakan dalam berbagai kesempatan menunjukan sebagian besar
guru PAUD di Kecamatan Tulakan khususnya di Desa Wonoanti

mempunyai kemampuan

mendongeng yang terkesan monoton dan kurang menarik. Hal ini terlihat dari penguasaan teknik
mendongeng yang dimiliki oleh para gurunya terbatas pada mendongeng secara lisan dan
membacakan dongeng. Sementara teknik mendongeng yang lain, seperti mendongeng dengan
berbagai media serta menciptakan karakter cerita belum pernah dilakukan. Kondisi mendongeng
tersebut menyebabkan anak-anak PAUD kurang menyukai dongengan gurunya. Mereka lebih
memilih aneka ragam hiburan baik yang secara online yang lebih menarik baginya. Hal itu suatu yang
ironis mengingat kegiatan mendongeng lebih positif dibanding media yang lainnya dalam menumbuh
kembangkan karakter yang baik bagi anak-anak.
Pada saat ini pendongeng juga dalam posisi yang tidak menguntungkan karena secara umum
tradisi mendongeng mulai ditinggalkan dan tidak lagi dianggap sebagai keterampilan yang
menjanjikan. Sisi lain beberapa profesi semisal sebagai guru PAUD/TK memerlukan penguasaan
keterampilan tersebut.

Mendongeng dipandang memiliki beberapa keterhubungan dengan

perkembangan anak usia dini. Hal inilah yang kemudian menjadikan mendongeng dijadikan salah satu
pola pendidikan anak usia dini. Manfaat mendongeng antara lain mengembangkan kesadaran moral
anak, mengembangkan imajinasi anak, mengembangkan kemahiran anak, mengembangkan fisik
motorik anak, dan meningkatkan keterampilan sosial anak.
Berdasar pada paparan di atas perlu dilakukan peningkatan kemampuan keterampilan
mendongeng pada kalangan guru PAUD di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
Provinsi Jawa Timur yang dikemas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Tujuan
utama PkM ini adalah untuk meningkatkan kualitas mendongeng guru PAUD di Desa Wonoanti
Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.
Berdasar pada pengamatan dan latar belakang di atas, PkM mempunyai masalaha yang akan
dipecahkan masalah tersebut meliputi: (1) Situasi kemampuan mendongeng guru PAUD di Desa
Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur; (2) Strategi peningkatan
kemampuan mendongeng guru PAUD di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
Provinsi Jawa Timur.
Sasaran PkM ini guru PAUD di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
Provinsi Jawa Timur. Adapun lokasi desa Wonoanti terletak di sebelah timur ibu kota kabupaten
Pacitan. Secara adminitratif desa tersebut di kecamatan Tulakan. Desa Wonoanti berjarak 25 km dari
ibu kota Pacitan dan 10 km dengan ibu kota kecamatan Tulakan. Adapun batas wilayahnya, sebelah
timur berbatasan dengan desa Jatigunung dan desa Padi, sebelah barat berbatas dengan desa
Sanggrahan, sebelah utara berbatasan dengan desa Ketro dan Jatigunung, dan selatan dibatasi oleh
desa Gembuk dan Ngalaran. Desa Wonoanti terdiri atas enam dusun, yakni Duren, Ngunut, Krajan,
Bulih, Pojok, dan Sriten. Mayoritas masyarakat Wonoanti berprofesi sebagai petani dan pedagang.
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Sebagian besar waktu mereka habiskan menggarap lahan serta ada sebagian yang berdagang. Desa ini
juga sangat strategis karena berada di jalur simpang JLS yang mengarah ke wisata pantai desa Jetak.
Dongeng identik dengan hal-hal yang luar biasa dan cenderung tidak masuk akal tetapi bisa
diterima oleh masyarakat pendukungnya (Sutopo, 2019: 21). Dongeng adalah cerita khayalan atau
cerita yang mengada-ada serta tidak masuk akal dan dapat ditarik manfaatnya (Priyono, 2006:9).
Cerita yang terdapat di dalam dongeng adalah cerita khayalan yang terkadang di luar akal sehat.
Adapun mendongeng Seni bercerita menggambarkan peristiwa sebenarnya atau fiksi dan dapat
disampaikan dengan menggunakan gambar dan ataupun suara. Istilah mendongen dapat didefinisikan
sebagai penggambaran kehidupan yang dapat berupa gagasan, kepercayaan, pengalaman pribadi,
pembelajaran tentang hidup melalui sebuah cerita.
Kegiatan mendongeng penting dilakukan oleh guru PAUD atau orang tua yang masih
mempunyai anak usia dini. Kegiatan tersebut memiliki nilai yang baik untuk menyampaikan suatu
ide. Dampak mendongeng antara lain: (1) Sebagai alat pendidikan budi pekerti; (2) Sebagai metode
dan materi yang dapat diintegrasikan dengan dasar keterampilan lain; (3) Memberi ruang lingkup
yang bebas (kepekaan sosial); (4) Memberi contoh menyikapi suatu permasalahan; (5) Memberi
barometer sosial; (6) Memberi pelajaran budaya dan budi pekerti; (7) Memberi ruang gerak
merangkap dan mengaplikasikan nilai h. Memberi efek psikologis positif; (8) Membangkitkan rasa
ingin tahu; (9) Memberi daya tarik bersekolah; (10) Memberi makna bagi proses belajar (Utomo,
2013: 4). Kegiatan mendongeng juga sebagai medium: (1) mengembangkan kesadaran moral; (2)
Mengembangkan

imajinasi

anak;

(3)

Mengembangkan

kemahiran

berbahasa

anak;

(4)

Mengembangkan fisik motorik anak; (5) Mengembangkan keterampilan sosial emosional anak, dan
(5) Mengembangkan daya kognisi anak (Rahman, 2002:44).
Usia anak adalah usia emas (the golden ages. Tepat apabila usia anak dimaksimalkan untuk
mentranfer tata nilai luhur yang kelak berguna dalam kehidupannya. National Association for the
Education of Young Children (NAEYC) yaitu asosiasi para pendidik anak yang berpusat di Amerika,
mendefinisikan rentang usia anak usia dini berdasarkan perkembangan hasil penelitian di bidang
psikologi perkembangan anak yang mengindikasikan bahwa pola umum yang dapat diprediksi
menyangkut perkembangan yang terjadi selama 8 tahun pertama kehidupan anak (Suryana, Dadan.
2014: 63).
Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, sosial, moral dan
sebagainya. Menurut Siti Aisyah,dkk (2010: 14-19) karakteristik anak usia dini antara lain; a)
memiliki rasa ingin tahu yang besar, b) merupakan pribadi yang unik, c) suka berfantasi dan
berimajinasi, d) masa paling potensial untuk belajar, e) menunjukkan sikap egosentris, f) memiliki
rentang daya konsentrasi yang pendek, g) sebagai bagian dari makhluk sosial. Terdapat juga pendapat
oleh Kartini Kartono (1990: 109) menjelaskan bahwa anak usia dini memiliki karakteristik 1) bersifat
egosentris naif, 2) mempunyai relasi sosial dengan bendabenda dan manusia yang sifatnya sederhana
dan primitif, 3) ada kesatuan jasmani dan rohani yang hampir-hampir tidak terpisahkan sebagai satu
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totalitas, 4) sikap 10 hidup yang fisiognomis, yaitu anak secara langsung membertikan atribut/sifat
lahiriah atau materiel terhadap setiap penghayatanya.
Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan
oleh pendidik dan orangtua dalam proses perawatan, pengasuhan dan pendidikan pada anak dengan
menciptakan lingkungan dimana anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan
kesempatan kepadanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya dari
lingkungan, melalui cara mengamati, meniru dan bereksperimen yang berlangsung secara berulangulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak.
Metode Kegiatan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi beberapa metode. Metode itu antara lain
ceramah, praktik, interaktif, dan konsultatif. Adapun tahapan dalam kegiatan ini meliputi tahap
persiapa terdiri atas: survei, penetapan lokasi, dan sasaran kegiatan. Tahap pelaksanaan meliputi
kegiatan pelatihan. Terakhir adalah tahap akhir meliputi evaluasi kegiatan, penyusunan laporan , dan
penyusunan program berkelanjutan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Pelaksanaan kegiatan pada Sabtu, 7 Desember 2019 di balai pertemuan Desa Wonoanti
Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Lokasi desa tersebut 23 km ke arah
timur dari ibu kota Kabupaten Pacitan. Berikut peta lokasi kegiatan PkM. Peserta terdiri atas guru
PAUD yang bergabung di dalam Gugus 3 Guru PAUD Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan
Kabupaten Pacitan. Kehadiran peserta mencapai 35 orang.

Gambar Lokasi PkM
Sumber: Google Map
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Pembahasan
Kegiatan diawali dengan paparan secara umum oleh Riza Dwi Tyas Widoyoko, M.Pd sebagai
salah satu anggota tim pelaksana PkM. Dijelaskan terkait dengan pentingnya skill mendongeng bagi
guru PAUD. Setelah itu dilanjutkan oleh anggota tim pelaksana PkM, yakni Bakti Sutopo,S.S.,M.A.
Dia menyampaikan secara detail materi mendongeng mulai bersifat teori hingga praktik mendongeng.
Materi yang disampaikan terdiri atas hakikat mendongeng, pentingnya mendongeng, tips
mendongeng yang baik, dan tips mengikuti lomba mendongeng. Selain itu, pemateri juga memberi
kesempatan peserta untuk menyampaikan berbagai kesulitan yang dihadapi ketika mendongeng baik
saat di depan anak PAUD maupun ketika mengikuti lomba mendongeng di berbagai kegiatan.
Bermacam-macam kesulitan yang dihadapi oleh guru PAUD dalam mendongeng. Kesulitan
tersebut antara lain: kurang percaya diri, minim pemahaman terhadap cerita, tidak bakat, sulit
konsentrasi sehingga beberapa bagian cerita terlupakan, seringkali anak-anak tidak memperhatikan,
dan mendongeng masih dilakukan dengan membaca keras. Berbagai permasalahan tersebut dijawab
dengan objektif oleh pemateri sehingga para peserta merasa puas.
Pada bagian selanjutnya dilakukan praktik mendongeng oleh peserta. Hal itu dilakukan setelah
para peserta mendengarkan dongeng yang diperdengarkan oleh pemateri. Dongeng yang dicontohkan
oleh pemateri menuntut adanya intonasi, karakter suara yang berbeda, gerakan, dan mimik. Oleh
karena apabila mendongengkan sebagaimana pemateri, para peserta berlatih berbagai aspek penting
dalam mendongeng.
Kegiatan juga dilengkapi dengan tanya jawab. Para peserta sangat antusias menanyakan materi
yang belum dipahami. Terbukti terdapat enam pertanyaan yang muncul dari peserta. Pertanyaan itu
antara lain cara mudah memahami dongeng sehingga bisa lancar disampaikan, cara mengingat
karakter yang berbeda jika dalam cerita terdapat karakter yang banyak, tips agar luwes mendongeng.
Setelah peserta menyampaikan pertanyaan, berganti pemateri yang melontarkan pertanyaan bagi
peserta. Peserta yang dapat menjawab pertanyaan pemateri diberi imbalan berupa buku. Bagian akhir
pelaksanaan PkM ditutup dengan refleksi dan foto bersama. Para peserta tampak semangat dan
berharap ada kegiatan lanjutan pada masa mendatang yang diperuntukan bagi mereka
Berdasar pada pelaksanaan kegiatan PkM dan evaluasi terhadap beberapa peserta Workshop
dapat dipahami bahwa sebagian besar peserta belum bisa melakukan kegiatan mendongeng secara
baik. Bahkan hampir seluruh peserta mengakui bahwa ketika mendongeng masih mennggunakan
buku alias membaca sehingga belum dikatakan mendongeng yang sebenarnya. Oleh karena itu dapat
dikatakan kemampuan mendongeng pada kalangan guru PAUD Desa Wonoanti perlu ada perhatian
dari berbagai pihak utamanya yang menaungi mereka. Selain itu peningkatan kemampuan
mendongeng guru PAUD dengan pelatihan mendongeng yang di dalamnya diberikan pengetahuan
tentang teori mendongeng dan praktik cara penerapan masing-masing jenis mendongeng. Akan lebih
baik lagi melaksanakan pelatihan dengan mendatangkan model pendongeng yang lebih menguasai
sehingga pendongeng tersebut dapat dijadikan referensi bagi guru PAUD dalam menyampaikan
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dongeng kepada anak-anak didik mereka dengan menerapkan jenis-jenis mendongeng yang telah
mereka kuasai.
Pelaksanaan PkM ini dapat dilaksanakan sesuai harapan. Hal ini dibuktikan dengan
peningkatan kemampuan guru dalam mendongeng dan munculnya motivasi dan kesepakatan guru
PAUD bahwa mendongeng dapat dimanfaatkan sebagai medium penyampaian nilai-nilai budi pekerti
kepada anak didiknya. Namun, sebagaimana kegiatan pada umumnya, kegiatan ini mempunyai
berbagai kekurangan karena adanya hambatan. Salah satunya, kurangnya media yang dapat
menunjang kelancaran kegiatan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan PkM yang berjudul “Workshop Mendongeng Bagi
Guru Paud Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Prov. Jawa Timur” dapat
disimpulkan beberapa hal antara lain: (1) Guru PAUD sasaran PkM memerlukan pendampingan agar
dapat mendongeng dengan baik; (2) Guru PAUD sasaran PkM perlu menambah perbendaharaan
dongeng atau cerita; (3) Peningkatan kompetensi mendongeng pada guru PAUD sasaran PkM dapat
dilakukan dengan metode tutor teman sejawat, yakni berlatih dengan sesama guru PAUD yang sudah
mampu mendongeng.
Saran
Adapun saran berdasar pada pelaksanaan PkM “Workshop Mendongeng Bagi Guru Paud
Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Prov. Jawa Timur”

antara lain: (1)

Hendaknya pihak yang berwenang mengadakan pelatihan mendongeng bagi guru PAUD secara
sistematis dan berkelanjutan; (2) Penyediaan bahan bacaan berbasis cerita lokal bagi guru PAUD di
Pacitan perlu diutamakan; (3) Intensitas kegiatan perlombaan mendongeng khususnya bagi guru
PAUD perlu ditambah.
DAFTAR PUSTAKA
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PERAN PUSAT KEGIATAN BELAJAMENGAJAR (PKBM) SEBAGAI PENEBAR
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
Zuniar Kamaluddin Mabruri1, Nimas Permata Putri2, Ferry Aristya3
PBSI1,2, PGSD3, STKIP PGRI Pacitan
zuniarmabruri@gmail.com, nimaspp@gmail.com, ferryaristya@gmail.com

Abstrak
PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang sah menyelenggarakan berbagai kegiatan
belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
Sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 yaitu Pendidikan
formal dan informal diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta
didik yang berlangsung sepanjang hayat ( Pasal 4 ayat 3).Keberadaan PKBM makin kuat ketika
diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 butir 10 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menyatakan: PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal. Keberadaan PKBM dihadapan
kita dengan harapan untuk memberikan pelayanan pendidikan nonformal sebagai penambah,
pengganti dan pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang membutuhkan
pengetahuan, keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian,
mengembangkan diri untuk berusaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih
tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kegiatan abdimas ini merupakan sosialisasi Peran
Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) sebagai Penebar Pendidikan Kecakapan Hidup. Target
selanjutnya adalah peserta menjadi tutor di PKBM dengan tujuan untuk dapat belajar kecakapan
hidup melalui optimalisasi kearifan lokal yang ada di Pacitan. Banyak tanya-jawab setelah
pemaparan materi dan peserta antusias karena ini merupakan hal baru bagi peserta. Sinergi yang
baik antara pendidikan formal, non formal (PKBM), dan informal diharapkan mampu meningkatkan
kualitas hidup. Sehingga luaran yang diharapkan adalah peserta mampu mendirikan PKBM yang
difokuskan pada kebutuhan masyarakat, sehingga tumbuhlah mahasiswa-mahasiswa yang mandiri
dan beretos kerja tinggi.
Kata Kunci: PKBM, pendidikan non formal, kecakapan hidup
PENDAHULUAN
Kecakapan hidup(life skill), adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah dalam
kehidupan secara wajar, mampu mencari solusi untuk mengatasi masalahnya. Pendidikan kecakapan
hidup dibutuhkan pada semua model dan jenjang pendidikan, sebab pada dasarnya antara pendidikan
dengan kehidupan nyata sangat erat hubungannya, bahkan bisa merupakan hubungan sebab akibat.
Kenapa sebab akibat, sudah sangat terbukti bahwa orang yang mempunyai pengetahuan kecakapan
hidup akan lebih mudah mendapatkan penghasilan hidup, baik jadi karyawan, pekerja atau usaha
mandiri.
Orang mengalami proses pendidikan secara alamiah berinteraksi dengan lingkungannya, meliputi
lingkungan sosial, budaya dan alam, karena pendidikan merupakan suatu sistem yang sistematis dari
sebuah pengalaman hidup hingga menjadi sebuah pengetahuan. Sesuai tujuan pendidikan yang
mendidik manusia agar mampu memecahkan dan mengatasi permasalahan hidup yang dihadapinya.
Jika suatu pendidikan di lengkapi dengan uraian di atas maka pendidikan tersebut bisa disebut
pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup, pola seperti ini sebenarnya sudah dilaksanakan
sejak dulu, mungkin kita masih ingat jenis sekolah ST/SMEP setingkat SMP, STM/SMEA setingkat
SMU sekarang SMK, meskipun teori mengenai kecakapan hidup belum sebaik sekarang.
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Pola pendidikan kecakapan hidup pelaksanaannya dilakukan melalui hubungan sinergis dengan
masyarakat, pola ini yang harus diterapkan di lembaga PKBM karena lembaga ini merupakan
pelaksana pendidikan nonformal dan melaksanakan program kegiatan pembelajaran kejar paket,
karena lembaga PKBM merupakan sub-unit dari Pendidikan Luar Sekolah yang dirancang untuk
memberikan bekal dasar kemampuan ketrampilan kepada peserta didik agar mereka siap menghadapi
kerasnya di kehidupan nyata.
Banyak upaya yang dilakukan dalam memberikan bekal dasar pendidikan kecakapan hidup, baik
melalui pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, maupun pendidikan di masyarakat. Pola
kehidupan yang memiliki ciri “selalu berubah” sehingga menuntut pola yang diterapkan pada bidang
pendidikan dan juga program kegiatan yang ada di PKBM untuk melakukan penyesuaian tuntutan,
agar bisa menghasilkan peserta didik yang mampu, sanggup, dan terampil untuk menghadapi
tantangan hidup yang sarat kompetisi.
Mengingat peserta didik di lembaga PKBM berada dalam kehidupan nyata, maka salah satu
upaya yang perlu dilakukan adalah mendekatkan kegiatan belajar mengajar dengan kehidupan nyata
yang memiliki nilai-nilai progresif sekaligus menerapkan upaya pengintensifan dan pengefektifan
pendidikan kecakapan hidup, sehingga PKBM dapat menghasilkan anak didik yang mampu, sanggup,
dan terampil dalam menghadapi kehidupan dan siap terjun dalam kehidupan nyata nantinya.
KAJIAN LITERATUR
Menurut UNESCO PKBM adalah pusat kegiatan belajar masyarakat, yang merupakan sebuah
lembaga pendidikan yang diselenggrakan di luar sistem pendidikan formal diarahkan untuk
masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi
kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan
mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas
hidupnya (Kamil, 2009: 85).
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai
tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang
berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan
dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.
Fokus PKBM ditekankan pada pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan sesuai
dengan kebutuhan belajar dan potensi masyarakat dalam mencapai kemajuan pendidikan, social,
ekonomi, budaya dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa PKBM memiliki fungsi sebagai tempat
membelajaran kepada warga masyarakat, melakukan koordinasi dalam memanfaatkan potensi-potensi
di masyarakat, menyediakan informasi kepada anggota masyarakat yang membutuhkan keterampilan
fungsional atau kecakapan hidup (life-skills), menjadi ajang pertukaran ilmu pengetahuan, nilai-nilai
dan keterampilan di antara anggota masyarakat, dan menjadi tempat untuk upaya peningkatan
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pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai tertentu bagi warga masyarakat yang membutuhkan
(Sudjana, 2001: 3).
Pengelolaan kelembagan PKBM yang baik menjadi syarat mutlak keberhasilan PKBM dalam
memberikan pelayanan pendidikan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kualitas
dan kuantitas layanan program pendidikan, meningkatnya manfaat program yang dirasakan kelompok
sasaran, dan meningkatnya partisipasi setiap warga masyarakat dalam pengelolaan PKBM.
Pentingnya pengelolaan kelembagaan PKBM disebabkan sumber daya yang tersedia baik sumber
daya manusia, material, keuangan dan modal sosial, sangat terbatas sehingga harus digunakan secara
efektif dan efesien.
Keberhasilan pengelolaan lembaga PKBM sangat ditentukan oleh terlaksananya secara efektif
dan efesien fungsi pengelolaan program pendidikan non formal seperti fungsi perencanaan,
perencanaan dan evaluasi program PNF dan kegiatan-kegiatan PKBM lainnya atau fungsi-fungsi
lainnya. Salah satu fungsi yang memegang peran penting dalam pencapai tujuan adalah fungsi
pengembangan kapasitas kelembagaan PKBM. Kapasitas diartikan sebagai kemampuan dan
kesanggupan suatu lembaga atau individu untukmelaksanakan tugas sesuai dengan perannya sehingga
mampu memberikan layanan dan hasil pendidikan yang terbaik bagi masyarakat (Slamet PH, 2008).
Pengertian senada dinyatakan oleh Unesco bahwa kapasitas merupkan pengetahuan, keterampilan dan
tingkah laku yang dibutuhkan bagi individu untuk berfungsi secara efektif dan efesien dalam
pekerjaan tertentu.
Pengembangan kapasitas kelembagaan PKBM perlu dilakukan agar PKBM dapat beradaptasi
dan/atau mengantisipasi perubahan-perubahan yang menimbulkan berbagai tantangan atau kendala
sekaligus memberikan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan guna keberlangsungan PKBM itu
sendiri. Selain itu, berjalannya fungsi tersebut dengan baik, PKBM akan mudah menggunakan
berbagai potensi yang dimilikinya guna memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi warga
masyarakat.
Pelaksanaan fungsi pengembangan kapasitas pada praktiknya belum dilakukan secara optimal
oleh PKBM. Studi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan beberapa hal yang menunjukkan
kurang optimalnya fungsi ini dilakukan seperti proses perencanaan program pendidikan PNF yang
dilakukan hanya mendasarkan pada proses perencanaan yang lalu dan didasarkan pada petunjuk
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ada sehingga program-program PNF
yang dilaksanakan masih homogen sesuai dengan ketersediaan dana grant yang ada (RB.Suharta,
2008), dan minimnya upaya-upaya pelatihan yang diberikan kepada para tutor program PNF yang
diselenggarakan PKBM. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan mengingat
banyak pengelola program PNF yang ada di masyarakat umumnya merupakan individu yang
keikutsertaanya dalam mengelola program pendidikan di PKBM karena termotivasi untuk terlibat
mengembangkan masyarakat, walau disadari bahwa kemampuan untuk mengelola suatu lembaga
pendidikan nonformal belum memadai. Pengembangan kapasitas lembaga pendidikan bukan suatu
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tindakan yang dilakukan sekali jadi, selesai dan mesti baik hasilnya. Pengembangan kapasitas
merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan kapasitas yang dimaksud juga
merupakan sasaran yang dinamis, yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan. Oleh karena itu, isi dan strategi pengembangan kapasitas merupakan upaya
yang dinamis, yang perlu diperbaiki dari waktu ke waktu.
Berdasarkan pada kenyataan di atas, dipandang perlu untuk melakukan penelitianyang
diarahkan pada peningkatan kapasitas atau kemampuan kelembagaan PKBM, di mana nantinya dapat
diperoleh informasi yang dapat dijadikan masukan guna dicapainya kinerja PKBM yang efektif dan
efesien sehingga PKBM menjadi profesional dan mampu menjadi lembaga yang mampu
membelajarkan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN
Metode yang diterapkan pada kegiatan adalah: (1) Ceramah. Metode ceramah dipilih untuk
memberikan penjelasan materi tentang PKBM. (2) Tanya jawab. Pada tahap ini dilakukan tanya jawab
tentang materi untuk memperoleh gambaran sedalam-dalamnya tentang penerimaan materi oleh
mahasiswa.nKegiatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. (1) Tahap Persiapan: meliputi
kegiatan survei, penetapan lokasi, dan sasaran kegiatan. (2) Tahap Pelaksanaan : meliputi kegiatan
pelatihan sebagai berikut (penyampaian materi pendidikan non formal, Penyampaian materi PKBM,
dan proses evaluasi kegiatan, dan tahap akhir/evaluasi dan tindak lanjut, meliputi penyusunan laporan
kegiatan, evaluasi, dan penyusunan proyeksi/ rencana kegiatan sebagai tindak lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan abdimas ini merupakan sosialisasi Peran Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
sebagai Penebar Pendidikan Kecakapan Hidup. Target selanjutnya adalah peserta menjadi tutor di
PKBM dengan tujuan untuk dapat belajar kecakapan hidup melalui optimalisasi kearifan lokal yang
ada di Pacitan. Banyak tanya-jawab setelah pemaparan materi dan peserta antusias karena ini
merupakan hal baru bagi peserta. Sinergi yang baik antara pendidikan formal, non formal (PKBM),
dan informal diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup. Sehingga luaran yang diharapkan
adalah peserta mampu mendirikan PKBM yang difokuskan pada kebutuhan masyarakat, sehingga
tumbuhlah mahasiswa-mahasiswa yang mandiri dan beretos kerja tinggi.
PKBM sebagai lembaga menyediakan beragam layanan pendidikan harus tetap dapat
berfungsi secara profesional guna mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat baik secara
individu maupun secara kelompok. Fungsi PKBM sebagai jembatan untuk mencapai berbagai peluang
yang dapat dimanfaatan. Maka, PKBM dituntut untuk selalu melakukan strategi atau cara yang
mengarah pada perbaikan-perbaikan pada semua aspek kelembagaan PKBM. PKBM sebagai
penyelenggara program pendidikan diharapkan menjadi sarana guna pengembangan masyarakat baik
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secara individu maupun kelompok. Pengembangan masyarakat tidak akan terjadi apabila PKBM yang
ada tidak dapat menyeleggarakan program yang bermanfaat. Program pendidikan pada dasarnya
merupakan bentuk layanan pendidikan yang diarahkan guna memenuhi kebutuhan belajar masyarakat
untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta terhadap
peran pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) sebagai penebar pendidikan kecakapan hidup semakin
bertambah. Peserta semakin sadarbahwa dalam rangka peningkatan mutu program untuk melayani
kebutuhan belajar masyarakat dapat memberikan manfaat berarti bagi warga masyarakat guna
meningkatkan mutu hidup dan kehidupannya.
Pelaksanaan strategi peningkatan proses pembelajaran, pengembangan fasilitas pembelajaran,
pengembangan lingkungan terutama lingkungan eksternal, pengembangan personalia, dan
pengembangan kemitraan menjadi kunci penting untuk pengembangan PKBM ke depan sehingga
berimplikasi pada pencapaian hasil yang optimal dan mempecepat perubahan masyarakat sebagai
kelompok sasarannya.
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Abstrak
Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus hendaknya
menciptakanlingkungan yang menyenangkan, ramah dan dapat menumbuhkan rasa percaya
diri siswa berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan yang layak sesuai dengan hak
mereka. Untuk menyukseskan sebuah proses pembelajaran, strategi dan media pembelajaran
memegang peranan sentra. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk
membantu meningkatkan kompetensi para guru dalam memberikan ice breaking dan membuat
media pembelajaran Board Game. Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1)
tahap persiapan meliputi kegiatan survey, penetapan lokasi dan sasaran kegiatan, 2) tahap
pelaksanaan meliputi kegiatan pelatihan, 3) tahap akhir atau evaluasi dan tindak lanjut meliputi
penyusunan laporan kegiatan, evaluasi, dan penyusunan proyeksi atau rencana kegiatan sebagai
tindak lanjut. Urutan Pelaksanaan Pelatihan sebagai berikut: 1) penyampaian Materi : Ice breaking,
2) proses Pelatihan Keterampilan ice breaking dan board game, 3) proses Output dan Evaluasi
Kegiatan. Metode yang diterapkan pada kegiatan adalah: 1) metode ceramah dipilih untuk
memberikan penjelasan materi pelatihan, dan 2) tanya jawab, pada tahap ini dilakukan tanya jawab
tentang materi untuk memperoleh gambaran sedalam-dalamnya tentang penerimaan materi oleh
peserta. Hasil kegiatan diharapkan menjadi bentuk luaran sebagai berikut: 1) 85% guru di SDN
Pengkok 4 memperoleh bekal dalam ice breaking; dan 2) 85% guru di SDN Pengkok 4 memperoleh
bekal dalam merancang board games.
Kata kunci: Pelatihan ice breaking, Board Games, SD inklusi
PENDAHULUAN
Sekolah inklusi adalah salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa
diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh
pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus tidak mendapat perlakuan
khusus ataupun hak-hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan
peserta didik lainnya. Kerjasama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, pihak sekolah, dan
masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksaannya, karena sekolah inklusi merupakan tantangan
baru bagi pihak sekolah dan masyarakat. Pelaksanaan sekolah inklusi ini diharapkan mampu
menciptakan generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan
tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat kedepannya. Untuk menciptakan
pembelajaran yang menyenangkan antara siswa ABK dan umum salah satu cara yaitu menggunakan
permainan board game atau ice breaking. Guru dapat menimba pengetahuan dan meningkatkan
kompetensi

dalam

membuat dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai

dengan

karakteristik anak-anak yang masih suka bermain dan dapat meningkatkan motivasi dan hasil
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belajar mereka. Hal ini ditegaskan bahwa media memegang peranan penting bagi peserta didik
khususnya anak-anak yang dapat meningkatkan proses pembelajaran.
Penyelenggaraan sekolah inklusi memang tidak sesederhana menyelenggarakan sekolah
umum. Kenyataan dilapangan dalah hal karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diterima belum
sesuai dengan kebijakan, seperti dalam hal penerimaan jenis kekhususan, tingkat kecerdasan yang
masih dibawah rata, belum ada penentuan batas jumlah siswa yang diterima, serta belum memiliki
sarana prasaranan khusus. Dukungan dari orangtua anak berkebutuhan khusus, orangtua siswa
regular, maupun masyarakat baru berupa dukungan moral. Padahal seharusnya dukungan yang
dibutuhkan berupa dukungan material maupun keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan
pendidikan inklusi. Dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah belum merata di semua daerah
dan masih sangat terbatas, baik dalam bantuan teknis (keterlibatan dalam pelaksanaan: monitoring,
pembimbingan maupun evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi) maupun bantuan non-teknis
(dana maupun peralatan).
Dari semua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan salah
satu faktor penting yang dapat membuat proses pembelajaran berhasil. Media yang dikemas dengan
menarik dapat memotivasi siswa untuk mau dan mempertahankan belajarnya, mempermudah proses
belajar, membuat pembelajaran efektif dan efisien, dan kemudian meningkatkan hasil belajar. Board
games dapat melatih kemampuan siswa dalam bekerja sama, karena hal ini memungkinkan adanya
interaksi antarsiswa ketika bermain sehingga merekadapat berkomunikasi dengan baik, sehingga
tidak ada rasa diskriminalisasi antar siswa yang ABK dan umum.
KAJIAN LITERATUR
Ice breaking menurut Lafendry (2018) Ice breaking secara harfiah berarti pemecah es. Secara
maknawi berarti permainan yang digunakan untuk memecahkebekuan dalam berbagai aktifitas,
terutama pembelajaran atau training. Sementara tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya
suasana yang akrab, cair dan menyenangkan sehingga terjadiproses keterlibatan (interaksi) multi arah
dalam pembelajaran, yaitu interaksi antara guru dengan peserta, pesertadengan peserta dan peserta
dengan sumber belajar. Adapun manfaatnya adalah: 1) pengkondisian agar siswa siap untuk belajar.;
2) Membantu membangun mindset positif bahwa belajar dapat dilakukan tanpa tekanan, justru
menjadi aktifitas yang menyenangkan, 3) Bila mengajar pada siang hari, siswa cenderung kehabisan
energi. Perlu energizer untuk melibatkan mereka.
Board

games

dapat melatih kemampuan

siswa dalam bekerja

sama, karena

hal

ini

memungkinkan adanya interaksi antarsiswa ketika bermain (Berland & Lee, 2012). Huang dan
Levinson

(2013)

dengansuasana

juga menyatakan bahwa board games

belajar

yang

menyenangkan,

tidak

namun juga

hanya
dapat

memfasilitasi
memudahkan

siswa
mereka

untukmemahami materi dan konsep yang berkaitandengan topik-topik tertentu yang diberikan
olehguru. Board games yaitu permainan yang menggunakan papan permainan sebagai bantalan
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

285

ISBN: 978-602-53557-5-2

dalam memainkan permaian. Ada 4 jenis board games yang sering dimainkan, yaitu Snake and
Ladder, Monopoly, Jigsaw Puzzle, dan Kim’s board games.
METODE
Metode yang diterapkan pada kegiatan adalah: 1) ceramah, metode ceramah dipilih untuk
memberikan penjelasan materi pelatihan, dan 2) tanya jawab, pada tahap ini dilakukan tanya jawab
tentang materi untuk memperoleh gambaran sedalam-dalamnya tentang penerimaan materi. Metode
tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila adanya interaksi dan timbal balik yang baik antara
pemateri dan penerima materi.
Pelaksanaan pelatihan ini mencakup beberapa hal berikut.
a. Persiapan
Tahap persiapan merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan PPM. Dalam tahap ini ada
beberapa hal yang dilakukan, yaitu Koordinasi Internal, dilakukan oleh Tim, Penentuan dan
rekruitment peserta pelatihan, Pembuatan Instrumen PPM, seperti lembar presensi, angket, lembar
kerja, Pembuatan modul pelatihan Powerpoint, dan Persiapan konsumsi, publikasi, lokasi,
dokumentasi, dsb.
b. Pelaksanaan Pelatihan
Tahap ini merupakan tahap pelatihan yang diberikan kepada guru dan anakInklusi di Pengkok 4
Sragen. Pelaksanaan pelatihan ini mencakup beberapa hal berikut.
c. Penyajian Materi
Materi yang disajikan terkait dengan pengenalan dan penggunaan program Powerpoint untuk
pembuatan media pembelajaran. Penyaji materi adalah tim pengabdi sendiri disesuaikan dengan
bidang keahlian masing-masing.
d. Penugasan Praktik
Pada akhir materi peserta akan diberi tugas praktik sesuai materi yang telah disajikan untuk
menggali penyerapan dan pemahaman materi serta melihat kreativitasnya dalam berkarya. Dalam
pelatihan ini para guru ditugaskan untuk membuat satu media pembelajaran terkait mata kuliah yang
diampu masing-masing guru. Tim pengabdi mendampingi, memandu dan mengarahkan serta
memberikan solusi apabila timbul permasalahan selama penugasan praktik.
e. Refleksi dan Penutupan Program PPM
Akhir kegiatan peserta dan Tim melakukan refleksi hasil pelatihan dan para peserta juga
memberikan evaluasi akan pelatihan ini. Peserta dapat mempratikkan Jarimatika dengan sebuah soal
operasi hitung matematika, dan mengalami proses, serta membandingkan hasil sebelum dan sesudah
kegiatan.
f.

Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan PPM ini dilakukan dengan beberapa cara. Evaluasi hasil dilihat dari tugas

praktik para peserta yang ada. Hasil praktiknya dinilai dan hal itu menggambarkan keberhasilan
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

286

ISBN: 978-602-53557-5-2

materi yang telah disajikan. Selain itu, secara proses juga dicermati kinerja dan kesertaan para peserta.
Di akhir kegiatan Tim menjaring data kebermaknaan program pada para peserta.
PEMBAHASAN
Pelaksanaan pelatihan ini kami menggunakan hand out untuk memperlancar pelaksanaan
kegiatan tersebut. Dengan hand out ini diharapkan, guru lebih mudah menciptakan suatu suasana
pelatihan yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna, serta dapat meningkatkan aktivitas dan
kreatifitas guru selama pelatihan, dan kami juga sudah menyiapkan fasilitas berupa materi contoh 40
ice breaking yang dapat digunakan oleh guru. Materi ini digunakan oleh peserta pelatihan secara
langsung atau langsung mempraktikkan sehingga akan lebih mudah mengikuti pelatihan dengan baik
sesuai prosedur dan jadwal yang telah disiapkan. Juga sebagai motivasi meningkatkan kemampuan
yang bervariasi kami juga memberikan masukan kearah media board games yang berupa 4 jenis board
games yang sering dimainkan, yaitu Snake and Ladder, Monopoly, Jigsaw Puzzle, dan Kim’s
board games yang mengarah pada kemampuan psikomotorik yang penuh kreativitas yang dilengkapi
dengan gambar dan format serta video yang jelas serta mengandung pola-pola kreativitas.Pelatihan ini
diharapkan meningkatkan anak inklusi yang lebih senanang dengan pembelajaran yang berlangsung di
kelas dengan permainan dari pada dengan hafalan konsep materi. Pelatihan ini dilaksanakan selama
tiga hari.
Tabel 1. Daftar Jenis Kegiatan, Materi, dan Pemateri

Jenis

Pokok Bahasan (Materi)

Kegiatan

Pemateri

Pengenalan anak Inklusi

Ferry Aristya, M.Pd

Ice breaking untuk efektifitas pembelajaran

Ferry Aristya, M.Pd

Teori

Arti, tujuan, dan manfaat ice breaking

Ayatullah Muh Al Fath, M.Pd

Hari 1

Tips menerapkan ice breaking

Ayatullah Muh Al Fath, M.Pd

dan ke-2

40 contoh permainan ice breaking Feerdinal
Lafendry
Konsep Board Games dan Jenis Board games

Praktik
Hari ke-3

Ice breaking yang cocok untuk anak Inklusi

Zuniar Kamaluddin M, M.Pd
Zuniar Kamaluddin M, M.Pd
Nimas Permata P, M.Pd dan
Ferry Aristya, M.Pd

Jenis Board Games yang cocok untuk anak

Nimas Permata P, M.Pd dan

Inklusi

Zuniar Kamaluddin M, M.Pd

SIMPULAN DAN SARAN
Pembelajaran matematika di SD kelas rendah terdapat materi mengenai operasi bilangan. Untuk
menyampaikan materi agar lebih bermakna dan menyenangkan diperlukan interaksi dan perhatian
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orangtua dan peserta didik secara inten. Salah satu kesulitan mempelajari operasi hitung bilangan
karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan juga banyak yang belum paham mengenai
penerapan Jarimatika. Penerapan Jarimatika ini akan melatih daya ingat, segi kognitif siswa, afektif,
serta psikomotorik, di mana siswa diajak untuk menghitung operasi bilangan penjumlahan,
pengurangan, dan pembagian menggunakan jari mereka sendiri, serta meningkatkan kemampuan
siswa agar lebih kreatif. Adanya pelatihan ini, para orangtua mendapatkan gambaran suatu kegiatan
yang dapat diterapkan pada siswa di rumah, untuk memberikan suasana bermain pada siswa, yaitu
belajar sambil bermain, yang merupakan karakter seorang siswa SD, sehingga suasana pembelajaran
lebih bermakna, menyenangkan dan interaksi antara orangtua dan peserta didik meningkat.
Sekolah inklusi adalah salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan
tanpa diskriminasi dimana anak

berkebutuhan khusus

dan anak-anak pada umumnya dapat

memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus tidak mendapat
perlakuan khusus ataupun hak-hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama
dengan peserta didik lainnya. Kerjasama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, pihak sekolah, dan
masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksaannya, karena sekolah inklusi merupakan tantangan
baru bagi pihak sekolah dan masyarakat. Pelaksanaan sekolah inklusi ini diharapkan mampu
menciptakan generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan
tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat kedepannya. Untuk menciptakan
pembelajaran yang menyenangkan antara siswa ABK dan umum salah satu cara yaitu menggunakan
permainan board game dan ice breaking yang menarik, sehingga siswa ABK akan lebih bersemangat
dalam proses pembelajaran di kelas. Interaksi siswa satu dengan yang lain akan terjalin erat dan tidak
ada siswa ABK yang merasa dihindari maupun merasa didiskriminalisasi.
SARAN
Adanya pelatihan ini diharapkan guru mampu menciptakan lingkungan belajar di kelas yang
menyenangkan, walaupun tidak harus ada guru pendamping ABK yang ahli untuk mengajar. Kendati
masih banyak cara untuk mempermudah pemahaman materi dan konsep, tapi kami meyakini bahwa
penerapan Board games dan ice breakinng akan menjadikan siswa aktif antar siswa umum dan siswa
ABK dan lebih bersemangat dalam proses pembelajaran di kelas.
DAFTAR PUSTAKA
Berland, M. & Lee, V. R. 2011. Collaborative strategic board games as a site for distributed
computational thinking. International Journal of Game-Based Learning, 1(2), 65-81.
Lafendry, Ferdinal . 2018. Ice breaking for teacher. Jakarta : shafira Tama Edukasi.
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LEARNING AND INNOVATION SKILLS CALON GURU SEKOLAH DASAR
Sugiyono
Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan
sugiyonopacitan@gmail.com

Abstrak
Guru yang memiliki kecakapan Learningand Innovation Skills (LIS) akan dapat membentuk
pola pikir yang kritis, logis, dan kreatif. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui keterampilan
Learning and Innovation Skills (LIS) yang dimiliki Mahasiswa calon Guru Sekolah Dasar. Urgensi
penelitian ini adalah untuk memetakan 4 (empat) aspek keterampilanLIS pada Mahasiswa Calon
Guru Sekolah Dasar.Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (libraryresearch), yaitu
mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumulan
data yang bersifat kepustakaan. Data penelitian ini adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan
oleh para peneliti berkaitan dengan kompetensi dan kecakapan Learningand Innovation Skills (LIS)
mahasiswa calon Guru Sekolah Dasar. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi; reduksi data, penyajian data, danpenarikan
kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Calon Guru sekolah
Dasar harus memiliki empat aspek kecakapan Learningand Innovation Skills (LIS), yaitu:critical
thinking (berpikir kritis), communication (komunikasi), collaboration (kolaborasi/ kerjasama), dan
creativity (kreativitas).
Kata kunci: LIS, Calon Guru, Sekolah Dasar

PENDAHULUAN
Dunia pendidikan senantiasa mengalami perubahan yang sangat cepat sejalan dengan
kemajuan teknologi dan informasi. Hal ini merupakan tantangan bagi guru dan calon guru untuk
memiliki keterampilan dalam mengantisipasi problematika pendidikan. Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebagai calon guru juga harus mampu adaptif menyesuaikan
perkembangan zaman. Karena guru Sekolah Dasar (SD) merupakan peletak pondasi awal dalam
mempersiapkan generasi yang siap bersaing dan mampu bertahan di tengah-tengah arus globalisai.
Era globalisasi menuntut setiap individu untuk memiliki kecakapan atau keterampilan baik
hard skill maupun softskill yang mumpuni agar dapat terjun ke dunia pekerjaan dan siap berkompetisi
dengan negara lain. Keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu pada abad 21 menurut
National EducationAssociation 2002 (Nainggolan, 2018) menyatakan bahwa terdapat 18 macam 21st
Century Skills yang perlu dibekalkan pada setiap individu, dimana salah satunya ialah Learningand
Innovation Skills (LIS) yang terdiri dari 4 aspek, yaitu critical thinking (berpikir kritis),
communication (komunikasi), collaboration (kolaborasi/ kerjasama), dan creativity (kreativitas).
Empat aspek tersebutharus dimiliki calon guru untuk mempersiapkan generasi penerus yang siap
berkompetisi.
Mencermati hal tersebut, maka perlu untuk mengetahui keterampilan Learning and
Innovation Skills (LIS) bagi calon guru SD. Guru yang memiliki kecakapan LIS akan dapat
membentuk pola pikir yang kritis, logis, dan kreatif. Sehingga sangat penting untuk menjadikan
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mahasiswa calon guru SD sebagai perhatian utama yang harus terlebih dahulu dievaluasi keterampilan
LIS agar dapat bersaing di kancah global. Urgensi penelitian ini adalah untuk memetakan 4 (empat)
aspek keterampilanLIS pada Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar.

KAJIAN LITERATUR
Learning and Innovation Skills (LIS)
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi
industri.Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga industri 4.0.Revolusi
Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktifitas manusia dalam skala, ruang
lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan
hidup dalam ketidakpastian (uncertainty) global, oleh karena itu manusia harus memiliki kemampuan
untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat.Salah satu elemen penting yang harus
menjadi perhatian dunia Pendidikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa
di era revolusi industri 4.0 adalah mempersiapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif, dan
meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki keterampilan abad ke-21 (Learning and Innovations
Skills) (Zubaidah, 2018).
Keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu pada abad 21 menurut National
EducationAssociation 2002 (Nainggolan, 2018) menyatakan bahwa terdapat 18 macam 21st Century
Skills yang perlu dibekalkan pada setiap individu, dimana salah satunya ialah Learningand Innovation
Skills (LIS) yang terdiri dari 4 aspek, yaitu critical thinking (berpikir kritis), communication
(komunikasi), collaboration (kolaborasi/ kerjasama), dan creativity (kreativitas).
Secara rinci (Zubaidah, 2018) menjelaskan bahwa keterampilan berpikir kritis (Critical
Thinking Skills) merupakan keterampilan fundamental dalam memecahkan masalah. Keterampilan ini
penting dimiliki oleh siswa dalam menemukan sumber masalah dan bagaimana mencari dan
menemukan solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi. Keterampilan berpikir kritis dapat
ditanamkan dalam berbagai disiplin ilmu. Guru memegang peranan penting dalam merancang dan
mengembangkan program pembelajaran yang lebih terfokus pada pemberdayaan keterampilan ini.
Keterampilan berpikir kreatif (Creatuve Thinking Skills) merupakan keterampilan yang
berhubungan dengan keterampilan menggunakan pendekatan yang baru untuk menyelesaikan suatu
permasalahan, inovasi, dan penemuan. Kesediaan siswa untuk berpikir tentang masalah atau
tantangan, berbagi pemikiran itu dengan orang lain dan mendengarkan umpan balik, merupakan
beberapa contoh berpikir kreatif yang dapat ditunjukkan oleh siswa dalam pembelajarannya.
Keterampilan berkomunikasi (Communication skill) merupakan keterampilan untuk
mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan, ataupun informasi baru yang dimiliki baik secara
tertulis maupun lisan (NEA, 2010). Keterampilan ini mencakup keterampilan mendengarkan, menulis
dan berbicara di depan umum.
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Keterampilan berkolaborasi (Collaboration skill) merupakan keterampilan untuk bekerja
bersama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat pada tim yang beragam, melatih kelancaran dan
kemauan dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama (Greenstein,
2012; NEA, 2012). Keterampilan bekerja dalam kelompok; serta kepemimpinan, pengambilan
keputusan, dan kerjasama.
Aspek keterampilanLIS
1. Memiliki keterampilan critical thinking skill
Berpikir kritis ialah kemampuan berpikir lebih tinggi dari sekedar mengetahui, memahami,
mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, akan tetapi kemampuan tersebut bisa dilatih dan
dikembangkan, kemudian diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran yang memungkinkan
untuk pengembangan berpikir tersebut. Norris (Nur dan Wikandari, 2000:62) dan Beyer (Nur dan
Wikandari, 2000:62) menyatakan bahwa ada 10 keterampilan berikir kritis yang dapat dilakukan
yaitu : a. membedakan fakta-fakta yang dapat diverifikasi, b. membedakan antara informasi
tuntutan, alasan yang relevan,c. menentukan kecermatan faktual (kebenaran) dan suatu pernyataan,
d. menentukan kredibilitas (dapat dipercaya) dan suatu sumber,e. mengidentifikasi tuntunan
argumen yang mendua,

f. mengidentifikasi asumsi yang dinyatakan,

g. mendeteksi bias

(menemukan penyimpangan), h. mengidentifikasi kekeliruankekeliruan logika,

i. mengenali

ketidak konsistenan logika dalam suatu alur penalaran, j. menentukan kekuatan suatu argumen atau
tuntutan.
2. Memiliki keterampilan communication skill
Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun
tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada
orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak secara tulisan ataupun
sebaliknya. Tujuan utama komunikasi adalah mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar
dapat dimengerti oleh penerima pesan. Komunikasi efektif tejadi apabila sesuatu (pesan) yang
diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak
terjadi salah persepsi. Agar komukasi antar manusia terjalin secara efektif dibutuhkan teknik
berkomunikasi yang tepat. Ada beberapa teknik dalam komunikasi, yaitu : a. Ucapan yang jelas
dan idenya tidak ada makna ganda dan utuh. b. Berbicara dengan tegas, tidak berbelit-belit. c.
Memahami betul siapa yang diajak bicara, hadapkan wajah dan badan, pahami pikiran lawan
bicara. d. Menyampaikan dengan tulus dan terbuka. e. Sampaikan informasi dengan bahasa
penerima informasi. f. Menyampaikan dengan kemampuan dan kadar akal penerima informasi. g.
Sampaikan informasi dengan global dan tujuannya baru detailnya. h. Berikan contoh nyata, lebih
baik jadikan Saudara sebagai model langsung. i. Kendalikan noise dan carilah umpan balik untuk
meyakinkan informasi Saudara diterima. Contoh dengan bertanya atau menyuruh mengulanginya.
3. Memiliki keterampilan creativity and innovative.
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Kreatif merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki kemampuan daya cipta. Seseorang
yang memiliki daya kreasi tinggi sering pula orang tersebut kreativitasnya tinggi. Maksudnya,
sebuah kreasi merupakan hasil buah pikiran atau kecerdasan akal manusia. Secara singkat kreatif
atau kreativitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan mencipta.yang dimiliki seseorang.
Inovatif, seperti halnya kreatif, juga merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang. Inovatif
merupakan sifat pembaruan atau kreasi baru. Kreasi ini bisa berhubungan dengan pendekatan,
metode, atau gagasan. Gagasan-gagasan itu akan merupakan suatu inovasi apabila berbeda dengan
yang lama. Dengan kata lain inovatif berarti kemampuan untuk memperkenalkan sesuatu yang
baru. Kedua kemampuan ini akan sangat berarti atau bermakna dalam dunia pendidikan. Guru
mempunyai kesempatan besar untuk mengubah suatu kondisi atau atmosfir pembelajaran yang
kurang baik menjadi lebih baik. Setiap orang memiliki kreativitas yang kadarnya berbeda dan
dapat dikembangkan atau dilatihkan oleh dirinya sendiri atau dengan bantuan orang lain (siswa
oleh guru), tetapi yang penting orang yang bersangkutan mau berusaha dan tidak menyerah pada
keadaan. Selama ini pembelajaran yang dilakukan guru hanya berlangsung monoton. Oleh karena
itu sebagai calon guru SD harus memiliki keterampilan kreatif dan inovatif agar tidak terjadi
pembelajar monoton.
4. Keterampilan Collaboration skill
Collaboration artinya kemampuan berkolaborasi, alias bekerjasama, saling bersinergi,
menyatukan potensi kita dengan potensi orang lain demi tujuan tertentu. Collaboration yang baik
akan terbangun dari sekumpulan orang mandiri yang menyadari bahwa mereka tidak akan
mungkin hidup tanpa bersinergi. Kecakapan yang kedua ini sangat penting bagi calon guru.
Betapapun pintarnya seorang calon guru jika tidakmempunyai kecakapan ini maka tidak akan
mampu mentransfer ilmu kepada anak didiknyaMerupakan keterampilan untuk bekerja bersama
secara efektif dan menunjukkan rasa hormat pada tim yang beragam, melatih kelancaran dan
kemauan dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama (Greenstein,
2012; NEA, 2012). Keterampilan bekerja dalam kelompok; serta kepemimpinan, pengambilan
keputusan, dan kerjasama.
Kompetensi Guru SD
Kompetensi guru diatur dalam dalam UU Nomor 14 Tahun 2005, Bab IV Pasal 10 seorang guru
dikatakan kompeten apabila telah menguasai empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional (Ghufron, 2008). Kompetensi
kepribadian ditunjukkan dengan ciri-ciri kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, afif dan
berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Dan sub kompetensi; (a) menampilkan diri
sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, (b) pribadi berakhlak mulia dan
teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri secara profesional, dan (c)
mengembangkan

profesionalisme

secara

berkelanjutan.

Kompetensi

pedagogik

merupakan

kemampuan mengelola pembelajaran, yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan
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dan pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki. Dan sub kompetensi berikutnya adalah; (a) karakteristik peserta didik, (b) latar
belakang keluarga dan masyarakat, gaya belajar, (d) pengembangan potensi peser ta didik, (e)
penguasaan teori dan praktik pengembangan potensi peserta didik, (f) dan cara-cara melaksanakan
evaluasi pembelajaran. Kompetensi Profesional berupa kemampuan untuk menguasai materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan untuk membimbing peserta didik
memenuhi standar kompetensi lulusan yang ditetapkan. Dan sub kompetensi yang kedua; (a)
menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuan, (b) menguasai struktur dan materi
kurikulum bidang studi yang diajarkan, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dalam
pembelajaran, (d) mengorganisasi materi kurikulum bidang studi yang diajarkan, dan (e)
meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.
Kompetensi sosial merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif
dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan warga
masyarakat sekitar. Selanjutnya untuk sub kompetensi yang kedua; (a) berkomunikasi dan
berinteraksi secara efektif dan efisien serta empati dengan peserta secara efektif dan efisien serta
empati dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat
sekitar, (b) berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan, baik di sekolah maupun di masyarakat,
berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global, dan
(d) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan
diri.
Lebih lanjut (Siti Zubaidah, 2018) menjelaskan bahwa strategi pedagogik untuk memberdayakan
kompetensi empat aspek keterampilan adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan
lingkungan belajar yang lebih kaya dan dapat membangun keterampilan abad 21. Strategi
tersebutadalah dengan (a) menjadi sadar dan melek akan teknologi; (b) menugaskan permasalahan
yang terjadi di dunia nyata bagi siswa untuk diselesaikan dengan menggunakan teknologi; dan (c)
menciptakan pengalaman belajar berbasis masalah kolaboratif menggunakan sumber daya yang
didapat melalui internet. Dengan demikian, domain utama keterampilan abad 21 yang berupa literasi
digital, pemikiran yang intensif, komunikasi efektif, produktifitas tinggi dan nilai spiritual dan moral
dapat tercapai melalui latihan-latihan yang berkelanjutan di dalam proses pembelajaran.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 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 alamiah (Moloeng: 2006: 6).Jenis
penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (libraryresearch), yaitu mengumpulkan data atau
karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumulan data yang bersifat
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kepustakaan. Sementara menurut Zed (Khatibah: 2011) dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih
daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya.
Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja
tanpa memerlukan riset lapangan. Pada penelitian ini telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan
suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap
bahanbahan pustaka yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dari beberapa peneliti yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain sebagai
berikut:
1. Andri Anugrahana (2016), dengan judul “Peningkatan Kompetensi Dasar Mahasiswa calon Guru
SD pada Mata Kuliah Pendidikan Matematika dengan Model Pembelajaran Inovatif”. Penelitian
ini menggunakan subjek penelitian seluruh mahasiswa yang terlibat dalam mata kuliah pendidikan
matematika yang terdiri dari 50 mahasiswa. Data penelitian ini adalah tanggapa mahasiswa
terhadap penerapan model pembelajaran matematika di kelas. Data juga berupa hasil test dari
setiap materi yang disampaikan. Data primer yang digunakan adalah kuisioner yang dibagikan
diawal dan diakhir perkuliahan. Sedangkan data sekunder adalah hasil sumulasi dan refleksi.
Instrumen yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian ini adalah kuesioner, simulasi
mengajar dan hasil refleksi mengajar.
2. Fulgensius Efrem Men, dkk. (2018), dengan judul “Analisis Kemampuan Pengajuan Soal Calon
Guru Sekolah Dasar Ditinjau Dari Tingkat Disposisi Matematis”. Subjek penelitian ini yaitu
mahasiswa calon guru tingkat sekolah dasar pada semester 6 yang telah mengikuti mata kuliah
yang membahas tentang operasi bilangan pecahan. Jumlah subjek penelitian sebanyak 3 orang
yang terdiri atas (1) subjek yang memiliki tingkat disposisi matematis tinggi, (2) subjek yang
memiliki tingkat disposisi matematis sedang, dan (3) subjek yang memiliki tingkat disposisi
matematis rendah. Penentuan subjek melalui tahapan sebagai berikut: (1) menentukan kelas yang
akan diteliti secara acak dan selanjutnya mahasiswa dalam kelas tersebut mengisi angket disposisi
matematis, (2) Setelah angket diisi, peneliti memperoleh data tentang disposisi matematis. Data
tersebut dianalisis sehingga mahasiswa dalam kelas tersebut dibagi dalam tiga kelompok yaitu
kelompok tingkat disposisi matematis tinggi, kelompok tingkat disposisi matematis sedang, dan
kelompok tingkat disposisi matematis rendah.
3. Siti Zubaidah (2018), dengan judul “Mengenal 4c: Learning And Innovation Skills Untuk
Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0”. Artikel ini memaparkan berbagai keterampilan 4C
(Critical thinking, Creativity, Collaboration, dan Communication) dari berbagai sumber artikel
ilmiah, dengan tujuan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengembangan keterampilan
sehingga dapat bermanfaat dalam menyiapkan anak didik untuk menghadapi perubahan jaman
yang tak terelakkan.
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4. Afrilya Nainggolan (2018), dengan judul “Upaya Calon Guru SD Dalam Menghadapi Pendidikan
Di Abad 21”.Tujuan penelitan iniadalah mendeskripsikan upaya calon guru SD dalam
mengantisipasipendidikan di abad 21. Metode yang digunakan adalah jenis deskriptif dankualitatif.
Subyek penelitian ini adalah Mahasiswa PGSD, FKIP,Universitas Jambi. Teknik penggumpulan
data dilakukan melalui wawancara danobservasi.
Hasil dari empat peneliti di tersebut memiliki karakteristik masing-masing baik dari segi
subjek, objek, maupun rumusan yang menjadi fokus pembahasan. Andri Anugrahana (2016)
menyimpulkan bahwa; 1) Mata kuliah pendidikan matematika dirancang untuk mengembangkan
kompetensi dasar mahasiswa sebagai calon guru. Kompetensi dasar yang dikembangkan adalah
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian; 2)
Mata kuliah pendidikan matematika dapat membantu mahasiswa merncang pembelajaran matematika
yang baik.
Penelitian Fulgensius Efrem Men, dkk. (2018) menyimpulkan bahwa Calon guru sekolah
dasar dengan tingkat disposisi yang rendah tidak mampu mengajukan soal berdasarkan dua informasi
yang diberikan. Peserta didik mengalami kesulitan membuat soal cerita. Kondisi tersebut berdampak
pada tidak terpenuhinya beberapa kriteria lainnya antara lain kesesuaian dengan materi, jawaban atas
soal yang diajukan, struktur bahasa kalimat soal dan tingkat kesulitan soal.
Siti Zubaidah (2018) menyimpulkan bahwa strategi belajar mengajar yang efektif dan relevan
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan net generation (generasi milenial) pada abad 21. Selain
membutuhkan sumberdaya digital untuk mengakses informasi, komunikasi dan pemecahan masalah,
hal terpenting yang harus dimiliki oleh generasi milenial adalah soft skills yang meliputi keterampilan
berpikir kritis (Critical Thinking Skills), keterampilan berpikir kreatif (Creative Thinking Skill),
keterampilan berkomunikasi (Communication Skills) dan keterampilan berkolaborasi (Collaboration
Skills). Keempat keterampilan tersebut dikenal dengan keterampilan 4 C.
Afrilya Nainggolan (2018) menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan alternatif utama
untuk mempersiapkan generasi penerus yang siap berkompetisi di abad 21. Guru merupakan elemen
terpenting dalam sebuah sistem pendidikan karena itu merupakan ujung tombak. Keterampilan yang
harus dimiliki oleh setiap individu pada abad 21 ialah Learning and Innovation Skills yang terdiri dari
4 aspek, yaitu critical thinking (berpikir kritis), communication (komunikasi), collaboration
(kolaborasi/kerjasama), dan creativity (kreativitas). Ada 5 keterampilan inti yang wajib dikuasai oleh
mahasiswa sebagai upaya calon guru dalam mengantisipasi abad 21, yaitu : 1) Memiliki keterampilan
critical thinking and problem solving; 2) Memiliki keterampilan communication and collaboration; 3)
Memiliki keterampilan creativity and innovative; 4) Memiliki keterampilan untuk menjadi
citizenship; 5) Memiliki keterampilan digital literacy.
Mencermati hasil penelitian diatas, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
(PGSD) sebagai calon guru SD

dituntut untuk mampu menguasasi kompetensi ke-SD-an dan

memiliki kecakapan yang adaptif menyesuaikan perkembangan zaman era industri 4.0 saat ini.
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Kecakapan yang harus dikuasai dan relevan dengan kondisi perkembangan era adalah memiliki 4
(empat) aspek Learningand Innovation Skills (LIS). Adapun strategi untuk memiliki kecakapan
tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih
kaya dan dapat membangun keterampilan. Strategi tersebut menurut (Siti Zubaidah; 2018) antara lain:
(a) menjadi sadar dan melek akan teknologi; (b) menugaskan permasalahan yang terjadi di dunia
nyata bagi siswa untuk diselesaikan dengan menggunakan teknologi; dan (c) menciptakan
pengalaman belajar berbasis masalah kolaboratif menggunakan sumber daya yang didapat melalui
internet. Dengan demikian, domain utama keterampilan LIS yang berupa literasi digital, pemikiran
yang intensif, komunikasi efektif, produktifitas tinggi dan nilai spiritual dan moral dapat tercapai
melalui latihan-latihan yang berkelanjutan di dalam proses pembelajaran.

KESIMPULAN
Mengacu hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Calon Guru sekolah
Dasar harus memiliki empat aspek kecakapan Learningand Innovation Skills (LIS), antara lain:1)
Berpikir kritis (Critical Thinking Skills) merupakan keterampilan menemukan sumber masalah dan
bagaimana mencari dan menemukan solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi; 2) Keterampilan
berpikir kreatif (Creatuve Thinking Skills) merupakan keterampilan yang berhubungan dengan
keterampilan menggunakan pendekatan yang baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan, inovasi,
dan penemuan; 3) Keterampilan berkomunikasi (Communication skill) merupakan keterampilan untuk
mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan, ataupun informasi baru yang dimiliki baik secara
tertulis maupun lisan; 4) Keterampilan berkolaborasi (Collaboration skill) merupakan keterampilan
untuk bekerja bersama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat pada tim yang beragam, melatih
kelancaran dan kemauan dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.
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1

Abstrak
Mahasiswa tidak hanya bertindak sebagai insan akademis namun juga menjadi insan
pengabdi. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu menjadi bekal untuk
berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Ini dapat dimulai dari pemberdayaan terhadap
kolega atau rekan sebaya, kemudian dilanjutkan ke kelompok usia tertentu. Dengan demikian tujuan
kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian sosial dan peran mahasiswa dalam
kehidupan bermasyarakat dalam proses pembangunan. Sesuai dengan identifikasi masalah yang ada,
tim Dosen STKIP PGRI Pacitan menawarkan solusi berupa Kegiatan Edukasi dan Berbagi berbasis
Layanan Masyarakat oleh Himpunan Mahasiswa Prodi PGSD dengan tujuan untuk
Menumbuhkembangkan Peran Mahasiswa PGSD dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian
Sosial Terhadap Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara. Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan
(1) Tahap Persiapan, Meliputi kegiatan survey, penetapan lokasi dan sasaran kegiatan (2)
Pelaksanaan Meliputi kegiatan edukasi, (3) Akhir/ Evaluasi dan Tindak Lanjut, meliputi penyusunan
laporan kegiatan, evaluasi, dan penyusunan proyeksi/ rencana kegiatan sebagai tindak lanjut.
Metode yang diterapkan pada kegiatan adalah Edukasi Door to Door (Edukasi Tertib Berlalu Lintas,
Edukasi Gemarikan), Kunjungan sosial ke TPQ/TPA, berbagi kisah, motivasi, inpirasi bersama siswa
TPQ/TPA. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa : (1) peran mahasiswa dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara dalam proses pembangunan dapat dilakukan dalam bentuk
pengabdian kepada masyarakat seperti pelatihan, edukasi, sosialisasi, penyuluhan, dan bakti sosial;
(2) Edukasi Gemarikan dapat dilakukan dalam bentuk edukasi tutor sebaya dan kepada anak-anak
usia SD/ MI dengan materi: memahami tentang manfaat ikan, dan cara mengolah ikan; (3) Edukasi
tentang budaya berlalu lintas kan membentuk mahasiswa sebagai Pelopor Berlalu Lintas setelah
memahami tentang rambu-rambu lalu lintas, aturan Tertib Berlalu Lintas, cara aman berkendara;
dan (4) Kegiatan PkM ini memberikan dampak edukatif dan sosial kepada kelompok sasaran.
Kata kunci: Peran Mahasiswa, Kesadaran, Kepedulian Sosial, Masyarakat.
PENDAHULUAN
Mengambil momentum peringatan hari Sumpah Pemuda yang ke-91 tahun 2019, pemuda harus
menunjukkan perannya agar semakin baik sebagai lokomotif dalam perubahan sosial yang
menjadikan Indonesia maju, sejahtera dan berkeadilan. Pemuda harus bersifat Ing Ngarso Sung
Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso dan Tut Wuri Handayani. Salah satu kelompok pemuda produktif
sebagai agent of change, agent of social control adalah mahasiswa.
Peran mahasiswa yang terwujud dalam gerakan mahasiswa merupakan kegiatan atau aktivitas
mahasiswa dalam rangka meningkatkan kemampuan berorganisasi dan mengasah kepandaian mereka
dalam kepemimpinan (Widyanto, www.usd.ac.id). Di PT, mahasiswa memiliki kebebasan akademik
dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya
akademik. Selain itu, mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika merupakan insan akademik yang
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diharapkan memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi, aktif
mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau
penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi
untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya (Sutrisna, 2017).
Profil mahasiswa dan lulusan PT diharapkan dapat menyebarluaskan gagasan, ide, kreativitas, bakat,
potensi sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan dan kehidupan masyarakat.
Dengan kata lain, mahasiswa memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat.
Mereka mengembangkan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, karakter, dan keterampilan
mereka dalam pemecahan masalah sosial, ekonomi juga dalam kehidupab berbangsa dan bernegara.
Setelah mereka tumbuh kembang dalam hal penalaran, ketrampilan, maka mereka harus berpartisipasi
dalam pelayanan sosial sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan dunia.
Faktanya, dalam kehidupan kampus di era milenial maka ada kecenderungan

mahasiswa

memiliki gaya hidup individualis, ditandai dengan perhatian dan kepedulian sosial yang kurang
terhadap permasalahan-permasalahan di masyarakat. Mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu
untuk memenuhi tugas-tugas kuliah untuk mengejar prestasi akademik, termasuk memenuhi materiil.
Selain itu, kesadaran mahasiswa kurang untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan duta
masyarakat (observasi dan wawancara, tanggal 7 November 2019).
Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi mahasiswa bukanlah untuk membuat setiap
mahasiswa berpartisipasi dengan cara yang sama atau dengan kecepatan yang sama. Sebaliknya, itu
adalah untuk menciptakan lingkungan di mana semua mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar
dan di mana kelas mengeksplorasi isu-isu dan ide-ide secara mendalam, dari berbagai sudut pandang
(Tim, 2009). Beberapa mahasiswa akan bersuara lebih dari yang lain; variasi ini merupakan hasil dari
perbedaan dalam preferensi belajar serta perbedaan kepribadian. Sebagai contoh, beberapa mahasiswa
yang tidak sering berbicara di kelas adalah pembelajar reflektif, yang biasanya mengembangkan ide
dan pertanyaan dalam pikiran mereka sebelum berbicara; yang lain adalah mahasiswa yang pemalu
yang merasa tidak nyaman berbicara di depan kelompok (paling tidak pada awalnya).
Banyak mahasiswa yang sering menjadi sukarelawan untuk berkontribusi adalah pelajar aktif,
yang biasanya berpikir sambil berbicara. Peran perguruan tinggi dan dosen adalah untuk menciptakan
kondisi yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai preferensi belajar dan kepribadian untuk
berkontribusi. Untuk mencapai tujuan ini, dosen perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk
mendorong mahasiswa belajar mengambil peran dalam pembangunan, peran pemberdayaan
masyarakat, berbicara di depan publik berbagi informasi dan pengalaman yaitu dengan melibatkan
mahasiswa dalam kegiatan abdimas dosen.
Pengabdian kepada masyarakat membantu mahasiswa dengan mengembangkan keterampilan
sosial, melakukan tugas penjangkauan atau hubungan masyarakat. Selain itu, mahasiswa dapat
berjejaring dengan para praktisi, stakeholder, profesional dengan cara mengambil peran mengabdi
kepada masyarakat yang mereka mungkin tidak dapat lakukan hanya dengan belajar di kelas
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

299

ISBN: 978-602-53557-5-2

Mahasiswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran layanan berbasis masyarakat dapat
menikmati sejumlah manfaat, baik dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Satu studi yang
menganalisis data dari National Education Longitudinal Study menemukan bahwa mahasiswa yang
lebih terlibat secara sosial cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam mata pelajaran sekolah
seperti membaca, sejarah, sains dan matematika dan lebih cenderung menyelesaikan sekolah (Stenger,
2013). Para peneliti juga menemukan bahwa layanan masyarakat meningkatkan keterampilan
pemecahan masalah mahasiswa, meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja dalam tim dan
memungkinkan mereka untuk merencanakan sesuatu lebih efektif.
Ini berarti bahwa, mahasiswa tidak hanya bertindak sebagai insan akademis namun juga
menjadi insan pengabdi. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu menjadi bekal
untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Ini dapat dimulai dari pemberdayaan terhadap
kolega atau rekan sebaya, kemudian dilanjutkan ke kelompok usia tertentu misal kelompok balita,
kelompk remaja, kelompok ibu, manula, dan sebagainya. Peran yang dapat diberikan misalnya
mahasiswa harus mengambil peran aktif dalam kampanye literasi. Mereka dapat mengajar orang buta
huruf untuk membaca dan menulis. Mereka harus antusias membuka ruang donor darah,
mengembangkan perpustakaan, dll. Mahasiswa, didorong oleh semangat kesejahteraan sosial, juga
dapat mengatur acara amal untuk mengumpulkan dana yang diperlukan dalam kegiatan sosial karena
mahasiswa yang harus bertanggung jawab memerangi kegiatan anti-sosial dari beberapa orang yang
korupsi. Mereka harus menekan dan memberantas kelompok yang terlibat kekerasan, penyelahgunaan
seksual, penggunaan obat-obatan dan minuman. Setiap kali ada krisis umum seperti kekeringan, atau
banjir atau gempa bumi, mahasiswa diharapkan datang untuk membantu mereka yang tertekan seperti
kegiatan trauma healing. Para mahasiswa merupakan batu fondasi bagi penciptaan kehidupan
masyarakat masa depan yang lebih baik.
Manfaat lain dari kegiatan mahasiswa adalah bahwa kaum muda jauh lebih mungkin untuk
tetap terlibat ketika mereka dapat melihat bahwa partisipasi mereka mempengaruhi perubahan. Ini
membantu mereka untuk menyadari bahwa mereka mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat
bagi masyarakat melalui layanan dan aksi sosial. Ini juga membantu mahasiswa untuk
mengembangkan hubungan antara berbagai organisasi, sekolah, dan kelompok masyarakat, yang
terbukti akan sangat berguna di kemudian hari setelah lulus kuliah.
Beberapa peran yang dapat dilakukan mahasiswa adalah edukasi tentang budaya berlalu lintas
dan gerakan memasyarakatkan makan ikan. Menurut Fawzi (dalam Dadang, 2017), karakteristik data
kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa persentase terbesar yang terlibat kecelakaan ada pada usia
muda atau produktif. Untuk itu sangat tepat bila anak muda seperti mahasiswa dijadikan salah satu
sasaran kegiatan sosialisasi Tertib Berlalu Lintas. Berdasarkan uraian di atas maka mahasiswa prodi
PGSD STKIP PGRI Pacitan memiliki peran strategis untuk melakukan kegiatan edukatif berbasis
layanan dan aksi sosial, kepada kelompok sasaran rekan sebaya dan kelompok usia balita serta
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remaja. Ini diharapkan menjaid kolaborasi yang sinergis antara dosen dengan mahasiswa untuk
melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara bersama.
KAJIAN LITERATUR
Peran Mahasiswa sebagai Agent of Social Change dan Agent of Control.
Mahasiswa merupakan individu yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi, baik negeri
ataupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi (Siswoyo, 2007: 121).
Mahasiswa memiliki potensi yang besar untuk memajukan bangsanya melalui partisipasi dalam
kegiatan pembangunan. Mahasiswa diharapkan mampu menjalankan peran utama sebagai agent of
social change dan agent of control. Agen perubahan sosial adalah proses pergeseran sikap, nilai, dan
tindakan untuk mengatasi masalah sosial secara positif (nsvrc.org, 2014). Agen kontrol sosial adalah
individu, kelompok, dan organisasi yang mendorong orang lain untuk menyesuaikan diri dengan
norma sosial. Agen tersebut termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, dan media. Selanjutnya,
pendidikan mempromosikan standar perilaku dalam hal pakaian, sikap dan kadang-kadang,
kepercayaan.
Bagaimana mahasiswa menjadi agen perubahan?
Menjadi agen perubahan adalah tentang mengambil langkah-langkah kecil yang berkelanjutan
untuk memberikan pengaruh positif di dunia sekitar (nsvrc.org, 2014). Beberapa langkah yang dapat
dilakukan adalah: Pertama, mengetahui kekuatan diri. Tiap diri memiliki “suara” yang berharga dan
berpengaruh. Sebagai orang muda, tiap mahasiswa memiliki kunci posisi untuk menjangkau teman,
kolega, keluarga, masyarakat dengan informasi dan wawasan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Ini penting bagi orang dewasa dan komunitas untuk belajar dan berbagi pengalaman dengan rekanrekan sebaya. Kedua, melibatkan teman sebaya dan bangun jaringan. Perubahan Sosial membutuhkan
waktu dan kerja tim. Mahasiswa bisa mengajak teman bersama, minta bantuan, dan menginspirasi
orang lain untuk terlibat. Mahasiswa dapat memiliki pengaruh positif dengan menjadi panutan
perilaku yang baik di lingkungan masyarakat. Ketiga, bermitra dengan orang dewasa yang
mendukung. Mahasiswa juga bisa membangun hubungan kemitraan dengan orang dewasa yang
tepercaya untuk mendapatkan dukungan. Ini dapat berupa anggota keluarga, lingkungan, komunitas,
sekolah atau kelompok agama. Keempat, terhubung dengan komunitas atau organisasi yang diikuti.
Ini penting untuk menemukan sumber daya di komunitas. Mahasiswa dapat belajar bahwa sudah ada
individu dan organisasi yang bekerja di komunitas atau organisasi yang ada dan telah membuat
dampak positif. Bagi masyarakat Kelima, mencari sumber daya. Keenam, Bersikap melawan
penindasan.
Secara umum dapat dikatakan bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan sosial adalah tentang
bagaimana peran mahasiswa untuk mengubah dinamika negatif, dan untuk memiliki kepekaan
bagaimana masalahnya terhubung, apa akar masalahnya dan apa alternatif solusinya. Selanjutnya
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sebagai agen kontrol adalah suatu kemampuan mahasiswa untuk menyusun, membimbing, mengatur,
dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa kearah konsekuensi positif.
METODE
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2-5 Desember 2019 dengan tahapan: (1) Tahap
Persiapan, meliputi kegiatan survey, penetapan lokasi dan sasaran kegiatan, (2) Tahap Pelaksanaan,
meliputi kegiatan edukasi dan berbagi/ kunjungan, (3) Tahap Akhir/ Evaluasi dan Tindak Lanjut,
meliputi penyusunan laporan kegiatan, evaluasi, dan penyusunan proyeksi/ rencana kegiatan sebagai
tindak lanjut. Metode yang diterapkan pada kegiatan adalah: (1) Sosialisasi door to door, Edukasi
berupa sosialisasi tentang Budaya dan Tertib berlalu Lintas serta Gerakan Gemar Memasyarakatkan
Makan Ikan. Metode ini dipilih untuk mendekatkan dengan kelompok sasaran yaitu mahasiswa secara
langsung di kelas, (2) Kunjungan/ bakti sosial ke TPQ, (3) Edukasi atau berbagi kisah, motivasi,
inpirasi ke TPQ/TPA
Peserta kegiatan Edukasi Door to Dooradalah seluruh mahasiswa prosi PGSD, ± 240 peserta.
Sedangkan kegiatan kunjungan dan edukasi bagi usia dini dilaksanakan di TPQ Subulus Salam,
Arjosari. Selanjutnya. Metode penyampaian materi adalah presentasi, tanya jawab, diskusi/ atau
dialog.Materi kegiatan disesuaikan dengan jenis edukasi, yaitu Kelompok Mahasiswa dengan materi
Budaya Berlalu Lintas serta Gemarikan. Sebagai edukator Budaya Berlalu Lintas adalah Duta Lalu
Lintas Kabupaten Pacitan 2018dari Prodi PGSD, yaitu Kuncoro Adi Pangestu, mahasiswa semester V.
Selanjutnya materi Gemarikan diberikan oleh Duta Gemarikan Kabupaten Pacitan yang merupakan
Mahasiswa prodi PGSd, yaiotu Poin Agus Pangestu, mahasiswa semester III. Sedangkan bagi siswa
TPQ diberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan dan materi Gemarikan. Data primer berupa
literatur dan dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan. Data sekunder adalah dokumen peraturan dan
sumber-sumber penunjang lainnya yang mendukung. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif
merujuk pada fakta-fakta dan keadaan ilmiah saat berlangsungnya kegiatan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan tujuan kegiatan, hasil dan pembahasan diuraikan sebagai berikut.
Peran Mahasiswa dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara dalam Proses
Pembangunan
Ada beberapa agen kontrol sosial. Itu berarti kontrol sosial dilakukan melalui berbagai
lembaga, komunitas, organisasi termasuk organisasi kemahasiswaan. Seperti disebutkan Kumar dalam
www.preservearticles.com

bahwa beberapa lembaga penting kontrol sosial adalah keluarga dan

sekolah atau melalui pendidikan. Artinya sekolah dan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan
merupakan agen kontrol sosial. Individu sebagia anggota masyarakatd dapat belajar banyak hal dari
sekolah, untuk mematuhi disiplin. Di kampus, para mahasiswa diharuskan untuk mematuhi kontrol
sosial melalui ruang kelas kelompok teman sebaya dan para pendidik yang memberikan pengaruh
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pada mahasiswa untuk perannya di masa depan dalam masyarakat. Artinya, pendidikan di zaman
modern adalah sarana kontrol sosial yang sangat kuat.
Peran mahasiswa sebagai agent of change bagi pembangunan bangsa ini dapat dimulai dari
organisasi ataupun lembaga-lembaga di kampus yang diikuti. Mereka dapat berkarya sesuai dengan
kreatifitas mereka dan melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Dengan demikian, akan terjadi perubahan
dan pembaruan dalam pembangunan sebagai hasil dari pemikiran mahasiswa (Martadinata, 2019).
Kegiatan kemahasiswaan di STKIP PGRI Pacitan merujuk pada program pengembangan
kemahasiswaan meliputi penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, kesejahteraan,
kepedulian sosial dan kegiatan penunjang. Ormawa merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi,
bakat dan minat mahasiswa untuk tumbuhnya aspirasi secara dinamis dan demokratis, tingginya
semangat belajar secara terus menerus, terciptanya kehidupan organisasi kemahasiswaan yang
dinamis dan meningkatnya daya nalar, olahraga, kesenian maupun minat khusus lainnya, yang pada
akhirnya dapat memunculkan mahasiswa sebagai agen perubahan untuk pembangunan berkelanjutan.
Salah satu bentuk kegiatan mahasiswa adalah program dan kegiatan kepedulian sosial, yaitu bertujuan
untuk meningkatkan pengabdian pada masyarakat, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa,
menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan lingkungan, kesadaran kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang bermartabat (Tim UPI, 2016). Ini dapat berbentuk edukasi, pelatihan,
pembinaan, pendampingan kepada kelompok sasaran, seperti: balita, anak-anak, lansia, remaja,
pemuda, ibu-ibu, pelajar, mahasiswa, kelompok nelayan, kelompok petani, dll.
Hal di atas sesuai dengan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi,
bahwa kegiatan kurikuler di PT merupakan kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan
kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar
mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan
sebagainya). Sedangkan

kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan meliputi:

penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti
sosial bagi masyarakat.
Peran Mahasiswa dalam Upaya Meningkatkan Budaya Berlalu Lintas
Kehidupan berlalu lintas membutuhkan budaya yang berupa etika, tata nilai, aturan, produk
hukum, kesadaran, pengetahuan, dan perilaku yang tertib dalam menggunakan jalan sehingga tidak
mengganggu pengguna yang lain. Etika berlalu lintas merupakan tingkah laku pengguna jalan dalam
melaksanakan UU dan peraturan yang berlaku antara sesama pemakai jalan.
Menurut Djajoesman (1976:50), lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau
barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Budaya lalu
lintas berarti kehidupan masyarakat yang mengetahui, memahami, menyadari, dan menidaklanjuti
dalam bentuk kebiasaan positif dalam menggunakan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu
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lintas adalah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka,
kalimat ataupun perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan,
perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.
Bagaimana peran mahasiswa untuk meningkatkan budaya berlalu lintas?
Mahasiswa dapat mengambil peran sebagai pemberi edukasi dimulai dari keluarga, teman,
tetangga sebagai lingkungan terdekat. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjadi tutor sebaya sebagai
Duta Lalu Lintas di lingkup sekolah hingga Perguruan Tinggi. Mahasiswa berperan sebagai agen
penyampai dan Pelopor Berlalu Lintas setelah memahami tentang rambu-rambu lalu lintas, aturan
Tertib Berlalu Lintas, cara aman berkendara, dll. Beberapa Tata Tertib Berlalu Lintas adalah: (1)
Memakai helmet dengan benar. Helmet harus dipakai dengan benar karena helmet berfungsi untuk
melindungi kepala pengendara dari goncangan,benturan, dan benda keras yang akan jatuh ke kepal
selain itu dengan helmet pemakai akan lebih nyaman dan aman, (2) Memakai jaket, dan pelindung
pada siku dan lutut untuk berjaga-jaga agar ketika tiba-tiba terkena halangan akan mengurangi rasa
sakit, (3) Memakai dua kaca spion, (4) melengkapi dengan spedometer. Alat ini digunakan untuk
mengontrol kecepatan kendaraan, (5) Menyalakan lampu utama setiap saat, (6) mentaati rambu-rambu
lalulintas, (7). Membawa surat-surat STNK dan SIM.
Secara umum, sebagai mahasiswa yang dianggap sebagai insan akademis maka diharapkan
memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, yaitu jika memakai
kendaraan harus melengkapi diri dengan pengetahuan yang ditunjukkan dengan kepemilikan SIM.
Selanjutnya, diharapkan Saat berkendara dalam kegiatan perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan
harus tertib di jalan, memahami marka, rambu-rambu, membawa STNK dan SIM, melakukan
pengecekan rutin terhadap kendaraan, serta membawa kelengkapan keamanan seperti obat-obatan,
ban serep, kunci, dll.
Peran Mahasiswa dalam Upaya Mensosialisasikan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) adalah suatu gerakan moral untuk
bisa memotivasi masyarakat secara luas untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang
diisyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia yang sehat, cerdas dan kuat. Konsumsi ikan
menjadi sangat penting bagi anak-anak usia sekolah, termasuk siswa SD (Bimantara & Anindita,
2018). Gerakan ini dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tugas bersama antar instansi
terkait baik tingkat nasional, daerah provinsi maupun kabupaten dna kota. Program ini bertujuan
untuk meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia guna mendukung pemerintah dalam
mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Program ini juga dipicu permasalahan bahwa tingkat
konsumsi ikan masih rendah. Beberapa temuan karena ikan belum diolah lebih variatif dan inovatif
sehingga meningkatkan minat mengkonsumsi terutama bagi anak-anak yang sangat membutuhkan
nilai gizi dari makan ikan.
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Ciri-ciri ikan yang masih segar antara lain adalah matanya jernih tidak merah, tidak berbau
amis, dagingnya masih kenyal atau jika ditekan terasa padat, ekornya tidak kering dan menghitam.
Gizi yang terkandung dalam daging ikan antara lain vitamin, protein, mineral serta kandungan lemak
tidak jenuh dan karbohidrat yang rendah (Idris et al., 2010). Komposisi kimia yang utama dari ikan
pada umumnya terdiri dari: air 66,0-84,0%, protein 15,0-24,0%, lemak 0,1-22,0% dan mineralmineral 0,1-2,0% (Hafiluddin dkk., 2014). Diketahui bahwa ikan mengandung DHA dan EPA
(C20H3O20. DHA dan EPA secara bersama dikenal sebagai Omega 3, yang sudah dikenal dapat
mencegah serangan jantung, stroke dan impotensi. Berdasarkan kandungan gizi yang ada maka
beberapa penyakit yang dapat dibantu dicegah melalui konsumsi ikan adalah serangan jantung,
demensia, kanker, penyakit kulit. Bagi anak-anak, ikan sangat baik untuk membantu meningkatkan
kecerdasan.
Mengingat

Pacitan merupakan salah satu kota di pantai Selatan, memiliki banyak pantai

dengan tangkapan haisl laut yang bagus, memiliki dermaga atau TPI,

maka sudah selayaknya

mahasiswa mempromosikan konsumsi ikan sebagai budaya bagi masyarakat. Hal ini juga merupakan
edukasi positif karena tingkat stunting di Pacitan masih beridentifikasi belum tuntas. Mahasiswa
melalui Duta Gemarikan dan agen-agen perubahan, memiliki peran untuk meberikan edukasi atau
penyuluhan kepada keluarga terdekat, tetangga, teman sebaya, masyarakat tentang manfaat makan
ikan, tata cara pengolahan ikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produksi olahan
berbahan dasar ikan, baik ikan laut maupun air tawar sebagai oleh-oleh khas Pacitan. Jadi ikan tidak
hanya digoreng, disayur, di rebus namun ikan dapat diolah menjadi nugget, bakso, tahu ikan, sosis,
pempek, kerupuk, otak-otak dll. Dengan rasa yang bervariasi, kemasan yang menarik dan higienis
serta tahan lama maka dapat menarik minat konsumen dari balita hingga manula. Dengan demikian
mahasiswa prodi PGSD memiliki peran sebagai agent of change, mengubah cara pandangan
kelompok sasaran, melalui edukasi, misalnya sasaran siswa SD/MI karena sejak dini anak-anak sangat
penting memahami tentang manfaat ikan, cara mengolah ikan, termasuk bagaimana cara memelihara
ikan air tawar sehingga dapat dikonsumsi sehari-hari dari hasil peliharaan sendiri.
Dampak Edukatif yang Dirasakan Kelompok Penerima Manfaat dari Kegiatan Mahasiswa
Bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Dosen dan Mahasiswa
Prodi PGSD STKIP PGRI Pacitan memberikan dampak positif, kepada kelompok sasaran. Ini terlihat
dari respon kelompok sasaran. Edukasi Door to Door selama 2 hari (3-4 Desember 2019) dengan cara
memberikan sosialisasi ke kelas-kelas menggunakan metode presentasi dilanjutkan dengan sesi tanya
jawab dan simpulan. DI sela-sela presentasi para Duta juga berbagi game dan pamflet. Tim Educator
(PAP, KAP) memberikan respon positif karena mendapatkan pengalaman sebagai tutor sebaya, selain
melatih mental dan melatih keterampilan public speaking. Lebih lanjut, Duta atau Agen, merasakan
bertanggung jawab secara moral untuk berbagi pengetahuan dimulai dari orang-orang terdekat, yaitu
kelompok mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa dapat meneruskan kepada anggota keluarga dan
masyarakat sekitarnya tentang Materi sosialisasi.
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

305

ISBN: 978-602-53557-5-2

Dari sisi penerima materi, hasil wawancara dengan subjek mahasiswa semester VII (RWP, RA,
RDS), memberikan apresiasi positif karena adik tingkat, yaitu Para Duta telah memberikan
pengetahuan bermanfaat tentang Tata Tertib Berlalu Lintas serta tentang Gemarikan, karena selama
ini program tersebut belum pernah disosialisasikan kepada kelompok mahasiswa. Kegiatan edukasi
ini dianggap bermanfaat karena para Duta telah membekali diri dengan pengetahuan yang baik
sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan untuk Duta
Gemarikan, dan Polres Pacitan untuk Duta Lalu Lintas.
Pada kegiatan bakti sosial di TPQ, tim PkM, melakukan kegiatan berbagi makanan, serta ATK
kepada ± 80 siswa TPQ. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa
terhadap kelompok anak-anak penerima manfaat. Kegiatan ini juga untuk membangun kedekatan
sosial emosional antara lembaga STKIP PGRI Pacitan, prodi PGSD melalui dosen dan mahasiswa
dengan masyarakat melalui Pengelola dan siswa-siswa TPQ Subulus Salam, Arjosari. Respon
pengelola sangat baik, karena kegiatan semacam ini dapat meningkatkan motivasi bagi pengelola ,
siswa, dan orang tua/ wali bahwa kegiatan pendidikan non formal mereka diperhatikan oleh lembaga
PT mellaui mahasiswa. Melalui kegiatan edukasi, game, motivasi oleh tim PkM, para siswa TPQ
Subulus Salam sangat antusias mengikuti setiap sesi kegiatan meskipun cuaca gerimis.

Edukasi Gemarikan, oleh Duta Gemarikan 2018, Poin
Agus Pangestu (3 Des 2019)

Edukasi Budaya Berlalu Lintas, oleh Duta Lalu Lintas
2017, Kuncoro Adi Pangestu (4 Des 2019)

Bakti Sosial ke TPQ Subulus Salam, Arjosari (Tim
PkM mahasiswa dengan Pengelola TPQ, (2 Des 2019)

Edukasi TPQ Subulus Salam, Arjosari, Oleh Tim
PkM, Almadiksar STKP PGRI Pacitan (2 Des 2019)

Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

306

ISBN: 978-602-53557-5-2

Data di lapangan sesuai gambaran yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan PkM ini
memberikan dampak edukatif karena membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan
berdasarkan materi yang diberikan, baik kepada anak-anak maupun mahasiswa. Dampak sosial
berarti, mahasiswa melaksanakan sebagai agent of sosial change, (Martadinata, 2019), dapat
mengubah perilaku karenamembantu perubahan cara berpikir kelompok sasaran, misal tentang
bagaimana tata tertib berlalu yang benar bagaimana memanfaatkan ikan selain untuk konsumsi yang
bermanfaat juga dapat menambah nilai ekonomi masyarakat.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan maka dapat dituliskan beberapa simpulan. Pertama, peran mahasiswa
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam proses pembangunan dapat dilakukan melalui
kegiatan kemahasiswaan berbasis akademik dalam bentuk seperti pengabdian kepada masyarakat
dengan cara memberikan pelatihan, edukasi, sosialisasi, penyuluhan. Sedangkan kegiatan
ekstrakurikuler dapat berupa bakti sosial bagi masyarakat. Kedua, mahasiswa memiliki peran sebagai
agent of change, mengubah cara pandangan kelompok sasaran, berupa edukasi Gemarikan pada
sasaran siswa SD/MI karena sejak dini anak-anak sangat penting memahami tentang manfaat ikan,
cara mengolah ikan, termasuk bagaimana cara memelihara ikan air tawar sehingga dapat dikonsumsi
sehari-hari dari hasil peliharaan sendiri. Ketiga, mahasiswa memiliki peran sebagai agent of change,
mengubah cara pandangan kelompok sasaran, berupa edukasi budaya berlalu lintas kepada sasaran
mahasiswa sebagai tutor sebaya di lingkup sekolah hingga Perguruan Tinggi dimulai dengan
mahasiswa menjadi Pelopor Berlalu Lintas setelah memahami tentang rambu-rambu lalu lintas, aturan
Tertib Berlalu Lintas, cara aman berkendara. Kelima, kegiatan PkM ini memberikan dampak edukatif
karena membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan berdasarkan materi yang diberikan, baik
kepada anak-anak maupun mahasiswa. Dampak sosial berarti, mahasiswa melaksanakan sebagai
agent of sosial change dapat mengubah perilaku karenamembantu perubahan cara berpikir kelompok
sasaran.
DAFTARPUSTAKA
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SEMINGGU BERKISAH UNTUK MENELADANI AKHLAK NABI, RASUL DAN
PARA SAHABAT
Vit Ardhyantama, Mega Isvandiana P, Lina Erviana
PGSD, STKIP PGRI Pacitan
vit.10276@gmail.com, megaisvandiana@yahoo.co.id, linaerviana27@gmail.com

Abstrak
Akhlak dan karakter menjadi bagian penting dalam pertumbuhan anak. Generasi masjid
sebagai semakin rentan terpapar pergaulan yang kurang sehat dengan pola tingkah laku yang
semakin banyak menyimpang dengan mudahnya akses informasi dan teknologi. Tindakan prefentif
yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan Pendidikan karaktek sehingga
mereka dapat membentengi diri dari aktivitas yang merugikan. Seminggu berkisah adalah kegiatan
yang bertujuan untuk membentuk akhlak terpuji pada anak dengan karakter yang sesuai dengan
tuntunan nabi, rasul dan para sahabat.
Sasaran kegiatan adalah anak-anak usia PAUD sampai SMP di lingkungan masjid Baitul Muttaqin
RT 03 RW 02 Prambon, Sukoharjo, Pacitan. Penyusunan kegiatan dilakukan selama bulan Agustus –
November 2019 dengan empat tahap kegiatan yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi
dan (4) pelaporan.

Kata kunci: akhlak, karakter, generasi masjid
PENDAHULUAN
Generasi masjid adalah bagian dari penerus bangsa yang tumbuh kembangnya harus diarahkan
dan terus didampingi. Mudahnya akses informasi dan komunikasi bukan hanya mengundang
kemudahan transfer isu antar benua melainkan membukakan jalan bagi masuknya arus informasi baik
yang bersifat membangun ataupun merusak anak-anak.
Setiap orangtua memiliki harapan untuk dapat mendampingi setiap kegiatan anak-anaknya agar
terhindar dari dampak negatif penggunaan gawai dan teknologi lain. Namun demikian tidak ada
satupun orangtua yang mampu memonitor anaknya 24 jam setiap hari. Keterbatasan pengawasan yang
dapat dilakukan orangtua mengundang kekawatiran mengenai pergaulan, aktivitas dan informasi yang
dikonsumsi anak.
Sedekat apapun orangtua dengan anak-anak mereka, ada banyak kesibukan dan aktivitas yang
harus dilakukan yang membuat mereka terpaksa harus meninggalkan anak-anak mereka untuk lepas
dari pengawasan. Perkembangan anak juga akan terganggu dengan kemunculan orangtua dalam setiap
menitnya. Anak memiliki ruang dan dunianya sendiri yang hanya ingin mereka nikmati dan bagi
dengan teman-teman mereka. Semakin bertambah usia mereka, semakin segan dan malu mereka
didampingi orangtua.
Segala keterbatasan dalam pengawasan dan pendampingan pertumbuhan anak seringkali
ditambal dengan diskusi orangtua dan anak mengenai kegiatan mereka. Diskusi ringan mengandalkan
kejujuran anak dalam bercerita sehingga membutuhkan akhlak yang baik dan karakter jujur dalam diri
anak untuk dapat bercerita apa adanya tanpa merubah atau menambah dan mengurangi jalan cerita.
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Sebagian orangtua yang sibuk bekerja juga memiliki waktu yang sangat minim dalam berinteraksi
dengan anak. Anak kehilangan sosok pendamping yang dapat mengarahkan mereka dan
menyumbangkan saran mengenai keputusan yang akan diambil anak dalam aktivitasnya.
Kondisi seperti ini mendorong kesadaran orangtua untuk lebih memperhatikan dan menekankan
perkembangan akhlak dan karakter anak. Sebagai generasi masjid, akhlak dan karakter yang perlu
dicontoh anak-anak adalah tuntunan mereka, nabi, rosul dan para sahabatnya. Kisah-kisah berkenaaan
dengan nabi, rasul dan para sahabat juga sudah mulai hilang digantikan dengan film kartun. Padahal
keteladanan yang dapat dianut anak-anak dalam membentuk akhlak dan karakter yang baik justru ada
pada kisah-kisah ini.
Dengan melihat segala latar belakang tersebut, maka diadakanlah sebuah kegiatan seminggu
berkisah yang menceritakan seputar kejadian pada nabi, rasul dan para sahabatnya pada anak-anak
generasi masjid Baitul Mutaqqin.

METODE
Kegiatan seminggu berkisah dilakukan di dalam Masjid Baitul Muttaqin RT 03 RW 02 Dusun
Prambon, Desa Sukoharjo, Kec/Kab. Pacitan. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak generasi masjid
dengan kisaran usia 3-14 tahun. Peserta telah mengenyam Pendidikan baik non formal yaitu PAUD
dan TK maupun formal SD dan SMP.
Kegiatan berkisah didesain sebagai kegiatan interaktif antara peserta dengan pembawa kisah.
Dengan menggunakan berbagai media, cerita dituturkan melalui berbagai metode. Setiap hari kegiatan
diisi dengan satu kisah dengan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1
Alokasi Waktu
30 menit

Kegiatan
Pembuka

120 menit

Inti

60 menit

Penutup

Aktivitas
Registrasi
Sholat Ashar berjamaah
Pengkondisian peserta
Perkenalan pencerita dengan anak-anak
Memberikan rangsangan awal dengan tanya
jawab ringan
Menggali pengetahuan awal peserta
Mengenalkan kisah yang akan dibawakan
Berkisah
Menyampaikan keteladanan yang patut
dicontoh
Tanya Jawab
Simpulan
Sholat Magrib Berjamah
Ramah Tamah

Kegiatan dirangkaian dengan sholat Ashar dan Magrib berjaah setiap hari selama seminggu.
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PELAKSANAAN
1. Lokasi Kegiatan
a. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak generasi masjid yang berusia 3 – 14 tahun di
lingkungan masjid Baitul Muttaqin. Anak-anak memiliki karakter yang heterogen dengan latar
belakang yang berbeda.
b. Lokasi Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan di dalam masjid Baitul Muttaqin RT 03 RW 02 Dusun Prambon
Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
c. Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan dimulai sejak bulan November dan dan berakhir pada bulan Desember 2019
dengan rincian pada tabel 4.1.
No

Kegiatan

1

Perencanaan

2

Koordinasi

3

Pelaksanaan

4

Evaluasi
Pelaporan

Minggu ke1

2

√

√

3

4

5

√

√

√
√
dan

EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN
1. Evaluasi Kegiatan
Secara umum kegiatan berlangsung dengan lancar. Persiapan dilakukan dengan baik. Koordinasi
dilakukan oleh tim dengan pemateri, takmir masjid dan peserta. Antusiasme peserta tinggi terlihat dari
tingkat kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan. Adapun hal yang perlu diperhatian dalam
pelaksanaan adalah bagaimana memenuhi perbedaan kebutuhan dan cara penyampaian yang baik bagi
anak dengan usia yang sangat heterogen. Anak usia 6 tahun dapat bercerita sederhana tentang acara
televisi atau film yang mereka lihat (Zuchdi dan Budiasih, 1997). Dengan demikian peserta 3-6 tahun
akan mengalami kesulitan dalam mencerna keseluruhan cerita secara utuh. Namun demikin kegiatan
berjalan dengan lancar dengan adanya arahan panitia agar anak-anak usia tinggi lebih berpartisipasi
dengan ikut menjelaskan pada peserta yang lebih muda sesuai dengan kecepatan berpikir mereka dan
tahapan perkembangan bahasa dan kognisinya.
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2. Proyeksi dan Tindak Lanjut
Pelatihan terlaksana dengan baik dan tertib berkat antusiasme dan kesadaran dari semua pihak.
Mengingat akhlak dan karakter bukanlah sesuatu yang bisa dibangun dan diubah dalam tempo yang
sangat singkat. Maka kegiatan seminggu berkisah ini bukanlah sebuah kegiatan inti dari pembangunan
tersebut. Kegiatan ini dimaksud sebagai pengantar atau bersifat pembuka yang menjembatani anakanak untuk cinta akan kisa nabi, rasul dan para sahabat. Kegiatan lanjutan serupa perlu diadakan
secara rutin dan dibarengi dengan pembiasaan atau praktik langsung yang akan membentuk anak
benar-benar berwawasan islami dan berakhlak serta berkarakter muslim yang mulia.
SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Seminggu berkisah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membangun akhlak dan karakter
generasi masjid yang islami sesuai dengan tuntunan nabi, rasul dan para sahabat.
2. Saran
Pembentukan akhlak dan karakter memerlukan pembiasaan dalam kurun yang relatif lama.
Kegiatan lanjutan perlu dilakukan untuk membentuk pembiasaan anak. Sebatas memikili wawasan
terkait kisah nabi, rasul dan para sahabat saja tidak cukup sebab belajar lebih menekankan pada
perubahan individu yang belajar (Kunandar, 2014).
Cara penyapaian yang luwes sesuai dengan karakter anak dan bersifat interaktif lebih
disarankan agar anak bisa menikmati dan menghayati kisah yang dibawakan.
DAFTAR PUSTAKA
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KAJIAN MATERI RISALATUL MAHID UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN
KEAGAMAAN MAHASISWA STKIP PGRI PACITAN
Nurhayati, dan Mukarom
STKIP PGRI Pacitan
E-mail: nurh80912@gmail.com, Romi66najah@gmail.com

Abstrak
Kegiatan ini berupaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemahaman Agama Islam
khususnya bagi wanita tenang risalatul mahid. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 semester tahun
ajaran 2019-2020. Kegiatan ini meliputi pemahaman dasar risalatul mahid meliputi masalah haid
dan istihadhah. Kajian ini dilaksanakan di dalam ruangan. Materi disajikan dengan semenarik
mungkin guna bisa dengan mudah untuk dipahami serta dapat mengamalkan dalam kehidupan
sehari-hari. Kajian ini dilaksanakan menggunakan beberapa metode diantaranya studi awal,
koordinasi, sosialisasi, kegiatan kajian rutin, monitoring, evaluasi, dan proyeksi. Hasil pelaksanaan
kajian ini, antara lain 1) besarnya partisipasi mahasiswa untuk mempelajari Agama Islam. 2)
peningkatan pemahaman mahasiswa tentang haid dan istihadhah. 3) pemahaman tersebut
diharapkan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik untuk diri sendiri dan masyarakat.
Kata kunci: Haid, Istihadhah, Agama Islam
PENDAHULUAN
Menurut pandangan Islam, perempuan bagaiakan mutiara yang dilindungi dan permata yang
disimpan, karena islam menjamin syariat, dan amala Islam yang sesuai dengan tabiat dan sifat
kewanitaannya, selama tidak menyalahi nash Al-Qur’an atau sunnah Nabi serta tntunan syariat.
Haid merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada seseorang perempuan yang sehat setiap
bulan setelah mencapai usia dewasa. Namun, sebaliknya apabila haid datang terlambat, maka akan
menjadi persoalan baik bagi perempuan bersuami maupun yang tidak bersuami, yaitu kemungkinan
adanya penyakit atau penanda kehamilan (Huzaemah, 2010:21).
Menurut prespektif Fiqih datangnya haid menandakan perempuan tersebut sudah aqil baligh,
yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama. Dengan datangnya haid untuk pertama kali,
maka pertumbuhan badan perempuan cepat berubah, begitu juga pola pikirannya lebih dewasa dan
tingkah lakunya berbeda pula ( Huzaemah: 2010: 10).
Para ulama sepakat bahwa umur wanita mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun. Jika darah
keluar sebelum usia tersebut maka ia tidak dikatakan sebagai darah haid. Batasan minimal
maksimalnya darah haid keluar tidak dapat ditentukan dengan pasti akan tetapi pada wanita yang
mempunyai ritme haid teratur adalah adat kebiasaan, bagi yang ritme haidnya tidak teratur maka dapat
mengacu pada bukti-bukti sertaan (qarinah) yang didapati dari darah keluar. (abdul Aziz: 2009: 127129).
Darah yang keluar setelah batas maksimal darah haid setelahnya dinamakan darah istihadhah
atau disebut sebagai darah kotor (darah penyakit) untuk membedakannya biasanya dapat diketahui
melalui bau, kebekuannya dan warnanya (Syaikh al-Allamah, 2013:41).

Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

313

ISBN: 978-602-53557-5-2

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah:222 yang artinya: “mereka bertanya kepadamu
tentang haidh. Katakanlah: “haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu
menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka
suci, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah
kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang
yang menyucikan diri (QS. Al-Baqarah:222).
Ayat diatas jelas bahwa ketika seorang wanita mengalami haidh, berarti tidak suci, tidak boleh
didekati (melakukan hubungan badan) hingga suci kembali (berhenti haidh) dan ia tidak dianggap suci
kecuali telah mensucikan dirinya dengan air (mandi).
Hukum haidh memanglah sangat rumit dan membinggungkan karena tidak samanya darah yang
keluar dari kaum hawa. Ada yang sudah terbiasa haidh dengan teratur dan stabil tiba-tiba berubah
menjadi tidak teratur karena sebab tertentu. Ada juga yang mengalami keluar darah haidh dengan
tidak teratur.
Wajib hukumnya bagi perempuan untuk memahami dan melaksanakan petunjuk mengenai
pelaksanaan haid dan istihadah dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan RasulNya. Akan tetapi di masyarakat khususnya bagi mahasiswa STKIP PGRI Pacitan menunjukkan bahwa
masih banyak perempuan yang belum mengetahui dan belum faham tentang hukum darah yang keluar
dari farji-nya dan mana yang disebut darah istihadhah juga darah haidh.
Mengingat sangat pentingnya pemahaman haid dan istihadhah, peneliti akan memberikan
kajian tentang materi terkait di kampus STKIP PGRI Pacitan pada seluruh mahasiswa. Penelitian ini
akan memberikan gambaran kepada mahasiswa khusunya perempuan agar mempelajari dan
memahami materi risalatul mahid, karena ibadah akan sah jika yang melakukan dalam keadaan suci
dari hadas kecil maupun hadas besar.
METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan kajian ini dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:
Studi Awal

Koordinasi

Evaluasi

Monitoring

Sosialisasi

Kegiatan
“kajian rutin”

Pelaporan
Gambar 1. Alur pelaksanaan kajian
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Adapun penjelasan pada masing-masing tahapan gambar 1 tersebut diatas, adalah sebagai
berikut:
1. Studi awal
Pada kegiatan ini, tim kajian mengadakan studi awal tentang kajian risalatul mahid bahwa
mahasiswa STKIP PGRI Pacitan berasal dari berbagai lulusan serta perguruan tinggi yang tidak
berlebel agama
2. Koordinasi
Pada kegiatan koordinasi ini, menentukan materi serta tempat dan waktu yang akan digunakan
selama kajian berlangsung sampai selesai.
3. Sosialisasi
Sosialisasi pogram dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2019. Pada kegiatan ini tim kajian
mensosialisasikan program kerja kepada para mahasiswa.
4. Kegiatan “kajian rutin”
No
1
2
3
4

Waktu
25 Agustus 2019
09.00-11.00
15 September 2019
08.30-10.30
10 Oktober 2019
09.00-11.00
11 November 2019
13.00-15.00

Uraian kegiatan
Kajian materi haid

Jumlah peserta
30

Kajian materi istihadhah

35

Tindak lanjut materi haid

30

Tindak
lanjut
istihadhah

materi 30

5. Monitoring
Kegiatan monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan yang terjadi pada mahasiswi
khususnya tentang haid dan istihadhah. Kegiatan monitoring ini telah dilaksanakan sebanyak
2 kali, dengan harapan tim kajian akan mendapatkan informasi yang luas.
No
1

Waktu
4 September 2019

2

15 Oktober 2019

Hasil
Monitoring ini dilakukan secara spontan tanpa pemberitahuan.
Dari monitoring diperoleh hasil bahwa mahasiswa sudah
banyak yang faham. Tim kajian mewawancarai beberapa
mahasiswa sebagai sempel dan hasilnya mereka telah faham
dari cara membedakan warna darah serta ketentuan dari masa
teratur dan tidak teratur. Kemudian memahami cara bersuci
serta mengganti sholat yang ditinggalkan.
Monitoring ini diadakan secara resmi, dengan pemberitahuan.
Pada saat monitoring terlihat mahasiswa sudah berkumpul
diruangan untuk melaksanakan kajian lanjutan, dan sebagian
mahasiswa sudah menularkan ilmunya tentang risalatul mahid
kepada masyarakat setempat.

6. Evaluasi
Secara umum berdasarkan kegiatan monitoring yang dilakukan diperoleh fakta bahwa ada
peningkatan pemahaman keagamaan khususnya kajian tentang risalatul mahid, mulai dari
menentukan kebiasaan keluarnya darah, membedakan warna darah, cara bersuci serta
mengganti sholat yang ditinggalkan.
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7. Pelaporan
Pelaporan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara administrasi
kepada lembaga atas pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Yang Dicapai
Secara umum tim kajian telah berhasil melaksanakan kegiatan dengan baik. Secara detail, hasil
yang telah dicapai oleh tim kajian sebagai berikut:.
1. Partisipasi mahasiswa dalam kajian
Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan sebagian banyak sudah sadara akan kebutuhan
Agama. Hal ini telah terlihat semangat peserta dalam mengikuti kajian dan kemauan untuk
mengerti serta memahami hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Selain dari mahasiswi,
mahasiswa pun juga antusias sekali mengikuti kajian ini. Dengan demikian mahasiswa tidak
hanya sekedar mengikuti kajian, tetapi juga dapat memperoleh pengetahuan yang menjadi
awal sah tidaknya dalam beribadah setiap hari.

Gambar 2. Partisipasi mahasiswa

2. Capaian pemahaman kajian materi
Berdasarkan evaluasi dari tim kajian dapat dikalkulasi pemahaman peserta kajian telah
mencapai 90%. Para peserta kajian sudah dapat memahami adanya contoh-contoh yang
diberikan dari tim kajian.
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Gambar 3. Pemahaman mahasiswa dengan contoh-contoh

Kegiatan ini mendapatkan apresiasi positif dari wakil ketua 3, para mahasiswa . untuk
kegiatan lebih lanjut ,Wakil Ketua 3 mengharapkan kegiatan seperti ini dalam bidang
keagamaan tidak hanya satu kali agenda agar kedepanya masih diadakan kajian yang serupa
di STKIP PGRI Pacitan. Apresiasi positif juga datang dari mahasiswa berharap tidak hanya
bab haid dan istihadhah tapi dengan materi yang lainnya agar pemahaman para mahasiswa
semakin luas karena ini hubungannya dengan sah tidaknya dalam beribadah setiap hari untuk
bekal di akhirat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kegiatan kajian materi risalatul mahid di STKIP PGRI Pacitan tahun2019 ini berjalan dengan
baik. Dimana dengan adanya kegiatan kajian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi
mahasiswa khususnya tentang probelmatika darah wanita serta meningkatkan kepedulian mempelajari
Agama Islam.
Mayoritas mahasiswa STKIP PGRI Pacitan telah mampu memahami dari berbagai contoh yang
diberikan oleh tim kajian seperti membedakan warna darah, kebiasaan keluarnya darah, cara bersuci
serta cara mengganti sholat yang ditinggalkan.
Saran
Diharapkan mahasiswa dapat menjadikan kegiatan ini sebagai pengalaman yang berharga
tentang betapa pentingnya dan wajibnya belajar risalatul mahid. Selain itu dengan kegiatan ini pula
mahasiswa yang berperan aktif di masyarakat dapat menyampaikan kepada masyarakat awam karena
mereka masih minim pengetahuan tentang fikih wanita.
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PELATIHAN ANALISIS DATA
(Untuk Mahasiswa yang Menempuh Tugas Akhir Skripsi)

1

Nely Indra Meifiani1) dan Martini2)
Pendidikan Matematika, STKIP PGRI Pacitan
email: indrameifiani@yahoo.co.id
2
Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Pacitan
email: oing65@gmail.com

Abstrack
Analisis data merupakan salah satu bagian dari sebuah penelitian, tujuannya adalah untuk
menguji Hipotesis yang diajukan di awal penelitian. Selebihnya untuk menjawab dan menjelaskan
hasil penelitian. Harapannya akan menjadi jalan keluar permasalahan yang diajukan. Setiap
mahasiswa yang menempuh pendidikan Strata 1 harus menyelesaikan tugas akhir yaitu Skripsi.
Analisis data bagi mereka yang bukan jurusan matematika, merupakan momok yang menakutkan jika
mereka harus mengambil penelitian kuantitatif. Oleh karena itu kami disini untuk membantu mereka
yang sedang menempuh tugas akhir. Dengan melakukan pelatihan bagaimana menyelesaikan Analisis
Data Kuantitatif untuk tugas Akhir dengan menggunakan program SPSS. Hasil pengabdianini
adalah mampu merubah mindset mahasiswa bahwa penelitian kuantitatif itu tidak menakutkan
dikarenakan banyaknya data statistik, mahasiswa mampu memahami Analisis Data Kuantitatif
dengan berbantuan program, dan selebihnya mereka siap untuk mengambil jenis penelitian
Kuantitatif.
Keyword: Analisis Data, Kuantitatif, SPSS
PENDAHULUAN
Analisis data merupakan salah satu bagian dari penelitian. Tahapan dilakukan setelah semua
data yang diperlukan terkumpul, tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.
Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan hasil penelitian, hal itu
berpengaruh pada tahapan selanjutnya. Oleh karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan
yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Apabila terjadi kesalahan dalam
menentukan alat analisis, sangat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan
berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. oleh karena
itu, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang
peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah
sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Melihat betapa pentingnya analisis data, kami selaku akademisi yang memahami analisis data
dan tentang pentingnya analisis data, maka kami berusaha untuk membantu para peneliti yang
mungkin takut mengambil jenis penelitian kuantitatif. Survey yang dilakukan oleh peneliti pada
beberapa orang yang bukan jurusan pendidikan Matenatika, mendapatkan hasil bahwa alasan mereka
tidak mengambil penelitian kuantitatif adalah ketakutan yang diakibatkan minimnya pengetahuan
tentang analisis data kuantitatif terlebih bagi mereka yang bukan jurusan matematika. Oleh karena itu
untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengadakan pelatihan Analisis Data untuk semua
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program studi yang ada di STKIP PGRI Pacitan. Harapannya mereka siap dan mampu melakukan
penelitian kuantitatif.
KAJIAN LITERATUR
Penelitian Kuantitatif
Menurut Sugiyono (2016) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan
pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik
pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan
instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis
yang telah ditetapkan
Dalam pelatihan ini kami memberikan dua materi elatihan yaitu Analisis Regresi dan studi
Ekperiment
Analisis Regresi
Analisis regresi bertujuan untuk meramalkan suatu nilai variabel dependen dengan adanya
perubahan dari variabel independent. Analisis regresi biasanya mebahas tentang hubungan antara 2
buah variabel atau lebih, biasanya yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan regresi linier
berganda
Menurut sembiring (2003) regresi yang paling sederhana adalah model regresi linier, yaitu berupa
garis lurus. Dalam hal ini terdapat satu apa yang disebut peubah bebas, namakan 𝑥, dan satu peubah
tak bebas yang bergantung pada 𝑥, namakan 𝑦.
Model regresi linier sederhana adalah
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖1 + 𝜀𝑖 ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛

Model regresi linier dugaannya adalah
𝑦̂ = 𝑎 + 𝑏𝑥
Di mana 𝑎 dan 𝑏 disebut koefisien regresi yang nilainya ditentukan dari data, sedangkan 𝑦̂
menyatakan prediksi (taksiran) dari y.
Model regresi linier berganda adalah
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖1 + 𝛽2 𝑥𝑖2 + 𝜀𝑖 ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑛

Model regresi linier dugaannya adalah
𝑦̂ = 𝑎 + 𝑏𝑥1 + 𝑐𝑥2
Di mana 𝑎, 𝑏 dan 𝑐 disebut koefisien regresi yang nilainya ditentukan dari data, sedangkan 𝑦̂
menyatakan prediksi (taksiran) dari y.

Desain Ekperiment
Menurut Creswell (2003) Desain eksperimen mencakup penggunaan sebuah jenis prosedur
eksperimen. Peneliti harus menunjukkan keseluruhan, variabel-variabel bebas, dan model visual
prosedur tersebut.
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Adapun jenis eksperimen adalah pra-eksperimen, semi-ekperimen, subjek tunggal, dan
eksperiment murni. Dan yang sering digunakan dalam penelitian pada umumnya adalah semieksperimen atau eksperimen semu.
Masih menurut Creswell (Campell & Stanley, dan Cook & Campell) Desain factorial digunakan
ketika para peneliti menyilangkan tingkat-tingkat suatu perlakuan dengan tingkat perlakuan lain.
disain ini menilai pengaruh utama setiap perlakuan dan interaksi pengaruh perlakuan-perlakuan yang
berbeda.
Salah satu contoh desain untuk ekperiment semu adalah Desain factorial 3 × 2
A

B

𝑎1

𝑎2

𝑏1

𝑎1 𝑏1

𝑎2 𝑏1

𝑏2

𝑎1 𝑏2

𝑎2 𝑏2

𝑏3

𝑎1 𝑏3

𝑎2 𝑏3

Di mana
A: Faktor Utama A
B: Faktor Utama B
Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian yang dijadikan dasar dalam pelatihan ini adalah
Urip tisngati dan Nely Indra Meifinai (2014) yang berjudul Studi terhadap pola asuh orang tua,
kecemasan, dan kepercayaan diri. Hasil penelitiannya adalah tidak terdapat pengaruh bersama-sama
antara variabel pola asuh orang tua, kecemasan, dan kepercayaan diri terhadap prestasi mahasiswa
STKIP PGRI Pacitan. Secara parsial hanya ada pengaruh kepercayaan diri terhadap prestasi
mahasiswa STKIP PGRI Pacitan, sedangkan pola asuh orang tua dan kecemasan tidak berpengaruh
terhadap prestasi mahasiswa matematika STKIP PGRI Pacitan.
Penelitian ini merupakan contoh penelitian regresi yang dijadikan contoh untuk kasus
penelitian di hari pertama.
Sofyan Mahfudy (2011) yang berjudul Eksperimentasi Pembelajaran Contextual Teaching and
Learning (CTL) dan Pembelajaran Langsung yang Berbasis Assessment for Learning (AfL) Dalam
Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Ditinjau dari Tingkat KreativitasSiswa. Hasil
penelitiannya adalah 1) Pembelajaran dengan pendekatan CTL menghasilkan prestasi belajar
matematika yang sama dengan pembelajaran dengan pendekatan langsung berbasis AfL. (2) Prestasi
belajar matematika siswa yang mempunyai kreativitas tinggi lebih baik dibanding dengan siswa yang
mempunyai kreativitas sedang, prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai kreativitas tinggi
lebih baik dibanding dengan siswa yang mempunyai kreativitas rendah, dan prestasi belajar
matematika siswa yang mempunyai kreativitas sedang lebih baik dibanding dengan siswa yang
mempunyai kreativitas rendah. (3) Pada pembelajaran dengan pendekatan CTL, siswa yang

Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

321

ISBN: 978-602-53557-5-2

mempunyai kreativitas tinggi lebih baik prestasi belajarnya dari siswa yang mempunyai kreativitas
sedang dan rendah, dan siswa yang mempunyai kreativitas sedang mempunyai prestasi belajar yang
sama dengan siswa yang mempunyai kreativitas rendah. Sedangkan pada pembelajaran dengan
pendekatan langsung yang berbasis AfL, siswa yang mempunyai kreativitas tinggi mempunyai
prestasi belajar yang sama dengan siswa yang mempunyai kreativitas sedang dan rendah. (4) Pada
kategori tingkat kreativitas tinggi, siswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan CTL lebih baik
prestasi belajarnya dibandingkan dengan siswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan langsung
berbasis AfL. Pada kategori tingkat kreativitas sedang dan rendah, siswa yang diberi pembelajaran
dengan pendekatan CTL mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa yang diberi
pembelajaran dengan pendekatan langsung berbasis AfL.
Penelitian ini merupakan contoh penelitian eksperimen yang dijadikan contoh untuk kasus
penelitian di hari kedua.
METODE
Rancangan Kegiatan
Pengabdian masyarakat ini berbasis riset. Pemberikan keterampilan berhitung dan menganalis
data dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Dilakukan menjadi 2 sesi atau 2 hari secara
berturut-turut setara 32 jam. Peserta diberikan tugas mandiri yang kemudian diminta untuk
mengumpulkan. Tujuannnya adalah melihat apakah para peserta sudah memiliki keterampilan
berhitung dan menganalisis dengan menggunakan SPSS.
Objek
Mahasiswa dari 7 Program Studi di STKIP PGRI Pacitan dan umum.
Bahan dan Alat Utama
Lembar Praktikum Analisis Data dan Program SPSS
Tempat
STKIP PGRI Pacitan
Teknik Pengumpulan Data
Pendekatan yang ditawarkan bagi realisasi program ini adalah dengan langkah-langkah sebagai
berikut : 1) Tahap Persiapan; 2) Tahap Perencanaan Kegiatan; 3) Tahap Pelaksanaan (Implementasi)
Kegiatan; 4) Tahap Evaluasi; serta 5) Tahap Terminasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelatihan Analisis Data dilaksanakan 2 hari dengan 2 agenda materi yang berbeda
1. Hari pertama adalah tentang Analisis Regresi
2. Hari Kedua adalah tetang Desain Factorial
Tabel 1
peserta yang mengikuti pelatihan
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No

Asal

Jumlah

1

Pendidikan Matematika

51

2

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

15

3

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

2

4

Pendidikan Bahasa Inggris

29

5

Pendidikan Informatika

1

6

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan

9

Rekreasi
7

Dosen

10

Para peserta pada awal dibekali tentang materi penelitian, jenis-jenis penelitian, pengambilan sampel,
dan lain lain.
Memasuki acara inti adalah perkenalan mahasiswa dengan program SPSS

1. Pelatihan hari pertama
Pada hari pertama peserta diberikan informasi tentang judul-judul skripsi atau penelitian yang
mengarahkan ke penelitian regresi, sebagai modal untuk merencanakan jenis analisis data yang
digunakan
Kemudian dengan menggunakan modul praktikum mahasiswa belajar menginput data untuk model
regresi linier sederhana, yang selanjutnya peserta diajari bagaimana mengolah data dengan SPSS,
yang akhirnya peserta diajari bagaimana menganalisis data tersebut.
Setelah itu untuk pengembangan, peserta diajarkan bagaimana untuk meramalkan data dengan regresi.
Setelah lancar kemudian peserta diberikan materi berikutnya yang lebih kompleks yaitu analisis
regresi linier berganda. Dengan modal awal yaitu pemahamana mengolah data pada regresi linier
sederhana, ternyata sangat membantu peserta dalam mengolah data pada materi berikutnya, sehingga
kegiatan pelatihan berjalan cepat dan ringan.
Setelah itu kegiatan pelatihan selesai dilakukan Tanya jawab tentang penelitian, olah data, dan analisis
data. Pada sesi ini peserta sangat antusias sekali
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2. Pelatihan hari kedua
Pelatihan hari kedua dilakukan dengan mengawali materi tentang desain factorial, perkenalan
tentang eksperimen semu dan bagaimana prosedurnya.
Peserta dikenalkan bagimana memahami seperti apa judul-judul penelitian eksperiment. Kemudian
mengenalkan seperti apa desain penelitian yang digunakan, yang akhirnya diberikan pemahaman
bagaimana memilih jenis analisis data yang cocok untuk penelitian
Hari kedua tak beda jauh dengan hari pertama, di hari kedua peserta dengan bermodal pedoman
praktikum dapat melaksanakan pelatihan analsis data dengan lancar, mereka begitu bersemangat.
Hasil dari pelatihan yang dilakukan adalah mampu mengubah mindset peserta apalagi yang non
pendidikan matematika bahwa statistic atau penelitian kuantitatif yang erat dengan banyak data
ternyata bukan hal yang mengerikan, mereka menerima dengan baik dan mampu melaksanakan
kegiatan dengan sempurna. Mereka akhirnya juga mampu memahami denga baik bagiamana harus
memainkan data kuantitatif. dengan megikuti pelatihan ini peserta akhirnya mampu mengolah dan
menganalisis data penelitian kuantitatif dengan baik. dan selama ini kebingungan peserta akhirnya
sudah terjawab dengan baik. Harapan kedepannya dari peserta adalah kegiatan seperti ini
dilaksanakan lagi lebih terjadwal dan kontinu. Sehingga mampu membantu mereka yang akan
menjalankan tugas akhir skripsi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Mampu merubah mindset peserta pelatihan yang awalnya bingung dan takut dengan
penelitian kuantitatif, pada akhirnya mereka paham dan mengerti sehingga menerima bahwa
penelitian kuantitatif tidak sulit.
2. Peserta paham bagaimana mengolah dn menganalisis data kuantitatif
Saran
1. Kegiatan pelatihan dilaksanakan kontinu
2. Kegiatan pelatihan ditambah durasi waktunya
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PENDIDIKAN KONSEP DIRI BAGI ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI PEDESAAN
1)

1)

Sugiyono, 2)Sri Iriyanti
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2)Pendidikan Sejarah
STKIP PGRI Pacitan
1)
sugiyonopacitan@gmail.com
2)
sriiriyanti@ymail.com

Abstrak
Kemajuan teknologi sudah merambah di pelosok-pelosok kampung di pedesaan. Salah satu
indikatornya masyarakat telah dapat menikmati internet di mana saja, kapan saja, dan siapa saja.
Bahkan anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) pun sudah layaknya masyarakat di kota yang selalu
lekat dengan internet. Dengan maraknya dunia maya, maka dikhawatirkan anak-anak tidak mampu
menyaring beragam informasi yang dapat menjerumuskannya. Oleh karena itu, perlu penanaman
konsep diri sejak dini bagi anak-anak agar memiliki benteng kuat. Dengan harapan mereka tidak
goyah ketika berbenturan dengan pengaruh dari luar yang mempengaruhinya. Sehingga anak-anak
memiliki jati diri yang kuat dan tangguh dalam menghadapi kemajuan teknologi.Artikel ini
merupakan hasil studi kepustakaan, data-data pada artikel ini dikumpulkan dari karya tulis ilmiah
yang berkaitan dengan obyek kajian. Pada kajian ini telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan
suatu masalah pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahanbahan pustaka yang relevan. Kesimpulan kajian ini sebagai berikut: 1) Pendidikan konsep diri pada
anak dapat ditanamkan melalui; model pendampingan, gaya interaksi mendorong (enabling),
dangaya interaksi yang menghambat. Selain itu dapat juga melalui pendekatan bimbingan
konseling, diantaranya; 1) bimbingan kelompok; 2) penyuluhan individu; 3) bimbingan lapangan;
dan 4) bimbingan klasikal.
Kata kunci: teknologi, pendidikan, konsep diri
PENDAHULUAN
Kehidupan masyarakat di desa saat ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat di perkotaan
yang sudah akrab dengan dunia maya. Di

pelosok-pelosok kampung masyarakat telah dapat

menikmati internet di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Bahkan anak-anak usia Sekolah
Dasar (SD) pun sudah selayaknya masyarakat di kota yang selalu lekat dengan internet. Dengan
maraknya dunia maya, maka dikhawatirkan anak-anak usia SD tidak mampu menyaring beragam
informasi yang dapat menjerumuskannya.
Agar anak-anak tidak goyah ketika berbenturan dengan pengaruh dari luar yang
diterimanya.Anak-anak harus memiliki jati diri yang kuat dan tangguh dalam menghadapi kemajuan
teknologi. Jati diri anak ditentukan oleh konsep diri yang diinternalisasikan dalam diri mereka. Seperti
pendapat Papalia & Olds (Widiarti, 2017) bahwa diri (self) terbentuk dengan adanya konsep tentang
diri (self concept). Indikasi masalah-masalah diri pribadi maupun diri dengan lingkungannya
menunjukkan bahwa mereka yang memiliki konsep diri yang kurang (rendah) atau belum memahami
bagaimana konsep dirinya sendiri. Konsep diri merupakan gambaran menyeluruh tentang kemampuan
dan sifat-sifat seseorang.
Lebih lanjut (Agustiani, 2009) menyampaikan bahwa dengan mengetahui konsep diri
seseorang, akan lebih mudah meramalkan dan memahami tingkahlaku orang tersebut. Jika remaja
menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang positif, maka hal ini disebabkan oleh penilaian
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dirinya sendiri serta penilaian dirinya oleh orang lain bersifat positif. Hal yang sebaliknya dapat
terjadi. Jika seseorang mempersepsikan dirinya sebagai orang yang inferior dibandingkan dengan
orang lain, walaupun hal ini belum tentu benar, biasanya tingkah laku yang ditampilkan akan
berhubungan dengan kekurangan yang dipersepsinya secara subjektif tersebut.Mencermati kondisi
tersebut perlu penanaman konsep diri sejak dini bagi anak-anak agar memiliki benteng kuat dalam
menghadapi tantangan perkembangan zaman.

KAJIAN LITERATUR
Konsep Diri
Kepribadian seseorang dapat dibentuk melalui internalisasi konsep diri. Sunaryo (2002)
menjelaskan bahwa konsep diri adalah cara individu dalam melihatpribadinya secara utuh,
menyangkut fisik, emosi, intelektual, sosial dan spiritual.Termasuk didalamnya persepsi individu
tentang sifat dan potensi yang dimiliki,interaksi dengan orang lain maupun lingkungannya, nilai-nilai
yang berkaitan denganpengalaman dan objek, serta tujuan, harapan, dan keinginan. Lebih lanjut
menurut Hendriati (2009) konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya,
yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan.
Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan,melainkan berkembang dari pengalaman yang terus
menerus dan terdiferensiasi. Dasar dari konsep diri individu ditanamkan pada saat-saat dini kehidupan
anak dan menjadi dasar yang mempengaruhi tingkah lakunya di kemudian hari.
Selanjutnya Saputri&Moordiningsih (2016: 263) konsep diri adalah bagaimanaseseorang
memandang dirinya secara keseluruhan. Termasak tentang gambaran tentangdirinya. Apabila
kenyataan tentang dirinya tidak sesuai dengan diri yang dicita-citakanmaka besar pula rasa tidak
nyaman yang dimiliki. Adapun aspek-aspek dari konsep diriyaitu : aspek fisik meliputi penilaian
individu terhadap segala sesuatu yang dimilikinya;aspek sosial meliputi bagaimana peranan sosial
yang dimainkan oleh individu dansejauh mana penilaian terhadap kerjanya; aspek moral meliputi
nilai-nilai dan prinsipprinsip yang memberi arti dan arah bagi kehidupan seseorang; aspek psikis
meliputipikiran, perasaan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri.
Lebih tegas Hasbullah (2016) adalah persepsi diri yang dibentuk oleh pengetahuan,
pengalaman, lingkungan dan pengaruh orang lain sehingga membentuk jati diri melalui penilaian diri
sendiri pada indikator-indikator; kompetensi, penampilan fisik dan penghargaan terhadap diri sendiri.
Dari definisi di atas konsep diri merupakan sebuah konsep spesifik tentang persepsi diri sendiri yang
dapat diuraikan dengan indikator-indikator kompetensi diri, penampilan fisik dan penghargaan
individu terhadap dirinya sendiri. Konsep diri merupakan faktor inernal individu yang memilki peran
penting terutama dalam merespon umpan balik.
Aspek-aspek Dalam Konsep Diri
Menurut Agoes Dariyo (Kurniawan&Chotim, 2013: 54) secara keseluruhan konsep diri
bersifat multi aspek, meliputi :1) Aspek Fisiologis, aspek fisiologis dalam berkaitan dengan unsurProsiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019
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unsur fisik, warna kulit, bentuk, berat badan, raut muka, (tampan, cantik, sedang atau jelek), memiliki
kondisi badan yang sehat, normal/cacat dan sebagainya. Karakteristik fisik mempengaruhi bagaimana
seseorang menilai diri sendiri, demikian pula tk bisa dipungkiri bahwa orang lain pun menilai
seseorang diawali dengan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat fisiologis; 2) Aspek Psikologis,
aspek-aspek psikologis (psychological aspect) meliputi tiga hal yaitu : (a) kognisi (kecerdasan, minat
dan bakat, kreatifitas, kemampuan konsentrasi), afeksi (ketahanan, ketekunan, dan keuletan bekerja,
motivasi berprestasi, toleransi stres), (c) konasi (kecepatan dan ketelitian kerja, coping stres,
resiliensi). 3)
Aspek Psiko-sosiologis, yang dimaksud dengan aspek psiko-sosiologis (psychosociological
aspect) ialah pemahaman individu yang memiliki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Aspek
psiko-sosiologis ini meliputi tiga unsur, meliputi : (1) orangtua, saudara kandung, dan keraabat dalam
keluarga, (2) teman-teman pergaulan (peer group) dan kehidupan bertetangga, (3)lingkungan sekolah
(guru, teman sekolah, aturan-aturan sekolah). 4) Aspek Psiko-spiritual, aspek psiko-spiritual (spiritual
aspect) ialah kemampuan dan pengalaman individu yang berhubungan dengan nilai-nilai dan ajaran
agama. Aspek spiritual disebut juga sebagai aspek theologis yang bersifat trasendental. Aspek
spiritual meliputi tiga unsur yaitu : (a) ketaatan beribadah, (b) kesetiaan berdoa dan berpuasa, (c)
kesetiaan menjalankan ajaran agama. 5) Aspek Psikoetika dan Moral, aspek psikoetika dan moral
yaitu suatu kemampuaan memahami dan melakukan perbuatan berdasarkan nilai-nilai etika dan
moralitas. Setiap pemikiran, perasaan, dan perilaku harus mengacu pada nilai-nilai kebaikan,
keadilan, kebenaran dan kepantasan. Oleh karena itu, proses penghayatan dan pengamatan individu
terhadap nilai-nilai moral tersebut menjadi sangat penting, karena akan dapat menopang keberhasilan
seseorang dalam melakukan kegiatan penyesuaian diri dengan orang lain(Kurniawan&Chotim, 2013).
Secara rinci Berzonsky (Rahmaningsih&Martani, 2014) menyebutkan bahwa konsep diri
mencakup pandangan diri terhadap empat dimensi, yaitu: (1) Diri fisik (physical self), meliputi
seluruh kepemilikan individu yang terwujud dalam benda-benda nyata seperti tubuh, pakaian, benda
material, dan sebagainya. (2) Diri sosial (social self), meliputi peran-peran sosial yang dimain-kan
oleh individu dan penilaian individu terhadap peran tersebut. (3) Diri moral (moral self), meliputi
semua nilai dan prinsip yang dipegang individu dalam kehidupan, dan (4) Diri psikis (psycholo-gical
self), meliputi pemikiran, perasaan, dan sikap individu terhadap diri sendiri (proses ego).
Pembentuk Konsep Diri
Konsep diri dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh orang-orang sekitarindividu, dan
pandangan individu itu sendiri terhadap dirinya. Hubungan dengan orangtua dapat terwujud di dalam
bentuk yang berbeda sebelumnya, interaksi dengan kawan-kawan menjadi lebih akrab (Santrock
dalam Saputri&Moordiningsih, 2016: 263)
Selanjutnya Mabey dan Sorenson (Zahra, 2010) bahwa perubahan dalam diri seseorang mulai
dari perubahan dalam hubungan dengan orang tua, ketergantungannyapada orang tua, hingga
keinginannya untuk bebas, juga kematangan hingga otonomi.Timbul pula perubahan status, yaitu
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status sebagai bagian dari kelurga ke status sebagaibagian dari kelompok sebaya, yang kemudian
dituntut untuk mampu mandirisebagai individu dewasa.
Hal ini memperlihatkan bahwa ketrampilan mengambil perspektif (perspektif-taking) muncul
selama masa anak, khususnya kemampuan mengimajinasikan apa yang dipikirkan orang lain,
memainkanperanan penting dalam perkembangan diripsikologisnya; masa remaja (pendefinisiandiri
menjadi lebih selektif, meskipun orangtua tetap berpengaruh, kelompok peers menjadi lebih penting
di usia 8-15 tahun, konsep diri menjadi meningkat dengan memperoleh umpan balik dari teman dekat
(Widiarti, 2017).
Berk (Widiarti, 2017) menjelaskan bahwa perkembangan konsep diri diawali dari usia 2 tahun
(ada rekognisi diridengan melihat dirinya di kaca, foto, videotape); masakanak-kanak awal (konsep
dirinya bersifat kongkrit, biasanya berdasar karakteristik nama, penampilan fisik, barang-barang milik
dan tingkahlaku sehari-hari); masa kanak-kanak pertengahan (ada transformasi dalam pemahaman
diri, mulai menjelaskan diri dengan istilah-istilah sifat kepribadian, mulai dapat membandingkan
karakteristik dirinya dengan peer-nya). Faktor-faktor yang bertanggungjawab terhadap perubahan
konsep diri ini dapat dialamatkan pada perkembangan kognitif yang pasti mempengaruhi perubahan
struktur diri. Isi dari perkembangan konsep diri paling banyak berasal dari interaksi dengan orang
lain, yang dijelaskan oleh Mead mengenai diri adalah suatu campuran tentang apa yang dipikirkan
orang-orang signifikan di sekitar kita tentang kita.

METODE
Artikel ini merupakan kajian deskriptif kualitatif, yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh 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 alamiah (Moloeng: 2006: 6). Jenis kajian yang digunakan adalah
kepustakaan (libraryresearch), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan
dengan obyek penelitian atau pengumulan data yang bersifat kepustakaan. Sementara menurut Zed
(Khatibah: 2011) dalam studi pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsifungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya studi pustaka membatasi
kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan data dari lapangan.
Pada. Telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada
penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil studi Saputri&Moordiningsih (2016) yang menyimpulkan bahwa dukungan keluarga
sangat berperan dalampembentukan konsep diri remaja, dimana keluarga yang menjalin komunikasi
secarabaik antara orang tua dan anak dapat membentuk konsep diri yang positif bagi anak.Konsep diri
berkembang secara bertahap dan dipengaruhi oleh orang terdekat yaitukeluarga serta pandangan diri
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remaja sendiri terhadap dirinya.Bentuk-bentuk dukungan keluarga Jawa yang beragama Islam dalam
pembentukankonsep diri remaja yaitu dukungan dalam bentuk perhatian, motivasi, nasehat,
jugafasilitas. Namun kesemuanya yang terpenting adalah keadaan keluarga yangmenyenangkan bagi
remaja yaitu adanya perhatian dari orang tua untuk selalu berusahamengetahui keadaan remaja
tentang apa yang dirasakan dan yang dihadapi sehinggaorang tua senantiasa mengontrol anak
remajanya. Pemikiran positif dari orang tua untukanak remajanya sehingga itu akan membentuk
konsep diri yang positif pada remaja.
Hasil penelitian Widiarti (2017) menyimpulkan dari aspek-aspek konsep diri diperoleh yang
memiliki konsep diri kerja/akademik yang tinggi sebanyak 262 siswa (58.4%); konsep diri keluarga
yang tinggi sebanyak 257 siswa (57.2%); konsep diri fisik yang tinggi, yaitu 250 siswa (55.7%);
konsep diri etik moral yang rendah ada 220 siswa (49%); konsep diri sosial yang rendah ada 220
siswa (49%); konsep diri personal yang rendah ada 216 siswa (48.1%).Dalam hal keterkaitan antara
jenis kelamin siswa dengan konsep dirinya, yang terbanyak adalah siswa laki-laki dengan konsep diri
yang tinggi, 124 orang (27.6%), dan siswa perempuan dengan konsep diri yang rendah sebanyak 123
orang (27.4%). Pengukuran tentang keterkaitan jenis kelamin dengan konsep diri diperoleh hasil C:
0,1, sign: 0,034. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis
kelamin dengan konsep diri siswa. Konsep diri yang cenderung rendah adalah konsep diri etikmoral,
sosial dan personal, maka digunakan pendekatan bagi pendamping: a) dari sisi komunikasi
interpersonal: Nubuat yang dipenuhi sendiri; membuka diri; percaya diri; dan selektivitas; b) dari sisi
gaya interaksi, dengan mengembangkan gaya interaksi yang mendorong (enabling); c) dari sisi
layanan bimbingan dan konseling dengan membentuk bimbingan kelompok dan bimbingan
individual.
Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri menurut Jalaludin Rakhmat (2015) adalah: a)
orang lain; b) kelompok rujukan (reference group). Selanjutnya ada 5 petunjuk orang yang memiliki
konsep diri positif: Memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah; Merasa setara dengan orang
lain; Menerima pujian dari orang lain tanpa rasa malu; Memiliki kesadaran bahwa setiap orang
mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh
masyarakat; Mampu memperbaiki diri karena ia sanggup mengungkapkan aspekaspek kepribadian
yang tidak disukainya dan mengubahnya.Memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah.
Sedangkan yang memiliki konsep diri negatif, ada 4 tanda yaitu:Peka pada kritik; Sangat responsif
pada pujian; Cenderung merasa tidak diperhatikan dan tidak disenangi oleh orang lain; Bersikap
pesimistis terhadap kompetisi, dia enggan untuk bersaing dengan orang lain dalam hal prestasi.
Fitts (Hendriati Agustiani, 2009) juga menyatakan bahwa konsep diri berpengaruhkuat
terhadap tingkahlaku seseorang. Denganmengetahui konsep diri seseorang, akanlebih mudah
meramalkan dan memahamitingkahlaku orang tersebut. Jika remajamenggambarkan dirinya sebagai
seseorangyang positif, maka hal ini disebabkan olehpenilaian dirinya sendiri serta penilaiandirinya
oleh orang lain bersifat positif. Halyang sebaliknya dapat terjadi. Jika seseorangmempersepsikan
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

329

ISBN: 978-602-53557-5-2

dirinya sebagai orangyang inferior dibandingkan dengan oranglain, walaupun hal ini belum tentu
benar,biasanya

tingkah laku

yang ditampilkanakan berhubungan dengan

kekuranganyang

dipersepsinya secara subjektif tersebut.
Lebih lanjut Rogers (Hall&Lindzey dalam Widiarti, 2017) bahwa struktur diri berkembang
dan berubah seiring waktu. Di masa kanak-kanak awal, ada kecenderungan perkembangan yang
berasal dari citra diri (self image) yang positif atau negatif. Selanjutnya diri terbentuk melalui
interaksi dengan lingkungan, khususnya lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang signifikan
(orangtua, sibling). Pada saat anak memiliki sensitifitas sosial disertai kemampuan kognisi dan
kemampuan perseptualnya menjadi matang, konsep diri menjadi berbeda dan lebih kompleks.
Adapun pendidikan konsep diri dapat diinternalisasikan kepada anak melalui beberapa
beberapa gaya interaksi, yaitu:

Pertama, model pendampingan, model pendampingan menurut

Riswandi (Widiarti, 2017)dapat ditinjau dari berbagai sisi. Misalnya darisisi komunikasi
interpersonal, gaya interaksipendamping, dalam hal ini bisa guru atauorangtua, atau teman sebaya
yang lebih tua,atau dari sisi bimbingan dan konseling.
Kedua, gaya interaksi mendorong (enabling)(Widiarti, 2017) yaitu adanya dorongan untuk
mengekspresikan pikiran-pikiran danpersepsi-persepsi mereka. Gaya enabling yangkognitif meliputi:
memfokuskan pada pemecahanmasalah; mengikutsertakan dalambereksplorasitentang masalahmasalah remaja,menjelaskan sudut pandang individupada teman yang lain. Gaya enabling yangafektif
meliputi: adanya ekspresi empati danpenerimaan dari teman remaja ke yang laindan sebaliknya.
Ketiga, gaya interaksi yang menghambat(constraining) )(Widiarti, 2017) yaitu adanya
hambatanyang

dilakukan

orang

dewasa

dalam

halotonomi

dan

perbedaan

(differentiation).Constraining yang kognitif meliputi:mengalihkan anggota kelompok darimasalahmasalah yang mereka hadapi, tidakmemberi (menyembunyikan) dan mengabaikan informasi
maupunmasalah-masalah anak.Constraining yang afektif meliputi penilaian yang berlebihan(bersifat
negatif atau positif) terhadap anak dan pandangan-pandangan mereka.
Selain

dari

gaya

interaksi,

jugadapat

ditinjau

dari

sisi

layanan

domain

BK

(BimbinganKonseling). Ada 4 teknik dalam BK menurut NidyaDamayanti(Widiarti, 2017) yaitu 1)
BimbinganKelompok; 2) Penyuluhan Individu; 3)Bimbingan Lapangan; dan 4) BimbinganKlasikal.
Bimbingan Kelompok, dalam hal ini diberikan kepada anak secara berkelompok dimana setiap
masalahyang dihadapi di kelompok akan dibahassecara bersama-sama. Penyuluhan Individu,
diberikan kepada anak secara perorangandan pelaksanaannya dilakukan secara tatapmuka langsung
dengan

anak.

Bimbingan

Lapangan,

bimbingan

yangdiberikan

kepada

anak

dengan

melakukankegiatan di luar di luar ruangan. Bimbingan Klasikal, bimbingan yangdiberikan kepada
anak yang pelaksanaanyadilakukan di dalam kelas/ruang secara bersama-sama.
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KESIMPULAN
Pendidikan konsep diri bagi anak dapat dimulai dari lingkungan terkecil dalam keluarga.
Pendekatan yang dapat diterapkan dalam penanaman konsep diri pada anak antara lain dengan; model
pendampingan, gaya interaksi mendorong (enabling), dangaya interaksi yang menghambat. Selain itu
dapat juga melalui pendekatan bimbingan konseling, diantaranya; 1) BimbinganKelompok; 2)
Penyuluhan Individu; 3)Bimbingan Lapangan; dan 4) BimbinganKlasikal.
Bagi orang tua yang memiliki anak remaja dengan konsep diri positif diharapkan bisa
mempertahankan keadaan keluarga yangkondusif untuk mendukung perkembangan konsep diri yang
positif dan memberikanpenilaian positif, sehingga terbentuk konsep diri yang baik. Bagi orang tua
dengan remaja yang memiliki konsep diri negatif untuk dapat memberikan dukungan terutama
dukungan moril berupa perhatian, motivasi, kasihsayang dan pengarahan pada anak.
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Abstrak
Riset ini mengkaji tentang peranan kurikulum pendidikan di era milenial yang ditinjau dalam
perspektif filosofis-futuristik. Dalam konteks ini, riset ini difokuskan pada (1) sejauhmana eksistensi
kurikulum pendidikan di era milenial? (2)sejauhmanakah peranan kurikulum pendidikan di era
milenial dalam perspektif filosofis-futuristik?.Tujuannya,untuk menjelaskan dan menganalisis
eksistensi kurikulum pendidikan di era milenial. Selain itu, juga untuk mendeskripsikan dan
menganalisis peranan kurikulum pendidikan di era milenial dalam perspektif filosofis-futuristik. Agar
memudahkan tercapainya hasil riset yang valid dan reliabel, maka riset ini akan menggunakan
metode library research(penelitian pustaka), dengan kategori kualitatif. Pisau analisis yang
digunakan memakai deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) subtansi kurikulum
bagi dunia pendidikan adalah sebagai meta konsep yang harus dijadikan dasar dan pijakan dalam
menyusun sejumlah mata ajar peserta didik.(2) peranan kurikulum dalam pendidikan di era millenial
termanivestasikan menjadi empat, yakni (a) kurikulum berperan sebagai landasan konservatif; (b)
kurikulum berperan sebagai landasan kritis; (c) kurikulum berperan sebagai landasan kreatifinovatif; (d) kurikulum berperan sebagai landasan futuristik.
Kata Kunci: kurikulum, milenial, pendidikan dan futuristik.
PENDAHULUAN
Kemajuan suatu bangsa adalah salah satunya ditentukan oleh tingginya angka Indek
Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi angka IPM suatu bangsa semakin majulah bangsa
tersebut. Sebaliknya, semakin rendah IPM suatu bangsa, rendah pula kualitas bangsa tersebut. Secara
teoritik, IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yakni: (a) umur panjang dan hidup sehat (a long and
healthy life); (b) pengetahuan (knowledge); (c) standar hidup layak (decent standard of living).Hasil
rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
Indonesia pada tahun 2018 telah mencapai 71,39 atau naik 0,58 poin dibanding tahun sebelumnya
atau tumbuh sekitar 0,82 persen. Dengan pencapaian 71,39 itu, berarti IPM Indonesia masuk kategori
tinggi (70-80).(Statistik 2019). Lihat gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1.
Tren Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia 2010-2018

Dalam konteks ini, pengetahuan seseorang (kualitas pendidikan) sebagai salah satu pijakan
dasar angka IPM tentunya memegang peranan yang sangat signifikan. Kualitas pendidikan
berkelindan dengan racikan kurikulum yang matang. Kurikulum pada hakikatnya merupakan
sekumpulan mata ajar yang diajarkan kepada peserta didik. Tanpa adanya kurikulum kegiatan belajar
mengajar tidak akan berjalan efektif.Laiknya sebuah gedung, kurikum adalah fondasinya.Apabila
fondasi tersebut tidak kokoh, maka gedung tersebut akan mudah goyah, dan rapuh.
Metafor kurikulum pun beragam, dan semuanya menegaskan kebermaknaan subtansi
kurikulum itu sendiri. Alih kata, dibutuhkan kurikulum yang kuat, dan kokoh, baik secara
infrastruktur, maupun suprastruktur. Terkait hal itu, artikel ini akan difokuskan pada eksistensi dan
peranan kurikulum di era millenial yang dilihat dari perspektif filosofis futristik?
METODE
Sebuah

kajian

dalam

suatu

penelitian

memerlukan

standar

ilmiah

agar

dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam melacak data penulis menjelaskan dan menyimpulkan obyek bahasan
dengan menggunakan sebuah metode. Jenis penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library
research) artinya data penelitian berasal dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku,
makalah, jurnal, majalah dan sumber lain yang koheren dengan obyek bahasan. Penelitian ini bersifat
deskriptif-analitik, yakni berusaha menggambarkan secara jelas dan sistematis obyek kajian, lalu
menganalisis bahasan penelitian.
Data yang terkumpul atau tersusun dianalisis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hal ini
memungkinkan untuk mencari relevansi atau titik-temu kedua konsep tersebut. Sumber data dalam
kajian ini terdiri dari primer dan sekunder. Data primer berupa buku-buku yang membahas tentang
kurikulum pendidikan, sedangkan data sekundernya adalah berbagai buku, jurnal penelitian, majalah
dan sumber-sumber lain yang terkait pendidikan yang relevan dengan subtansi pembahasan.
Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, teknik yang digunakan adalah
pengumpulan data literer (studi kepustakaan), yaitu pengumpulan informasi yang segaris lurus dengan
obyek bahasan guna mendapatkan konsep yang utuh (Bisri, 1998: 61). Analisis data merupakan suatu
langkah yang sangat kritis dalam penelitian guna menghasilkan suatu kesimpulan yang konkret dari
hasil telaahan (Suryabrata, 1998: 85).
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Pisau analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis atau analisis isi. Ada
tiga syarat content analysis, yaitu: obyektivitas, sistematis dan generalisasi. Analisis harus
berdasarkan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat sistematis, kategorisasi
isi harus menggunakan kriteria tertentu. Hasil analisis haruslah menyajikan generalisasi, artinya
temuannya harus mempunyai sumbangan teoritik (Noeng Muhajir, 1998: 48). Riset ini memiliki
target sesuai dengan state of the art penelitian sebagai berikut:

Studi
Fenomenologi
Di Lapangan

Studi
Pustaka:Peranan
Kurikulum
Pendidikan Di Era
Milenial

Rekomendasi
Buah Pikiran

Pengetahuan umum
tentang kurikulum dan
pendidikan

Mengkaji eksistensi kurikulum
pendidikan di era milenial
Menganalisis peranan kurikulum
pendidikan di era milenial dalam
perspektif filosofis-futuristik

Menemukan Hasil Riset:Peranan
Kurikulum Pendidikan Di Era Milenial
Tinjauan Filosofis-Futuristik

Desiminasi Hasil Riset
Di Seminarkan

Desiminasi Hasil Riset
Di Perkuliahan

Bagan 1. Target State of The Art
Bagan tersebut di atas, menunjukkan bahwa alur dan target riset yang akan dilaksanakan.

KAJIAN TEORITIK
Hakikat Pendidikan
Pendidikan sesungguhnya dapat dipahami dalam makna dan arti yang dibedakan dalam dua
aspek, yaknidalam arti luas, maupun sempit. Arti luas, pendidikan adalah semua aktifitas pengalaman
belajar yang berlangsung dalam semua lingkungan dan sepanjang kehidupan. Pengertian ini
menekankan bahwa pendidikan telah dimulai sejak manusia berada di muka bumi, atau bahkan sejak
dalam kandungan.(Soediono 1989).Alih kata, pendidikan memang harus berlangsung di setiap jenis,
bentuk, dan tingkat lingkungan, mulai dari lingkungan individual, sosial keluarga, lingkungan
masyarakat luas, dan berlangsung di sepanjang waktu. (Mukodi 2018).
Di sisi lainnya, pendidikan dalam arti sempit dapat dimaknai dalam zona formal, yakni dunia
persekolahan. Dengan kata lain, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah
sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan arti sederhana diartikan sebagai usaha manusia untuk
membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dalam kebudayaan [5]. Ki
Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup, tumbuhnya anakanak.Sementara itu, menurut Driyarkara pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau
mengangkat manusia muda ke taraf insan.(Baxter et al. 2008).
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Lebih dari itu, Arifin mengartikan pendidikan merupakan proses kependidikan yang
mengandung "pengarahan" ke arah tujuan tertentu. Alih kata, pendidikan tidak hanya menumbuhkan,
melainkan mengembangkan ke arah tujuan akhir. Juga tidak hanya suatu proses yang sedang
berlangsung, melainkan suatu proses yang berlangsung ke arah sasarannya.[8].Pendidikan versi
Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “didik”, kata ini mendapat awalan kata “me” sehingga
menjadi “mendidik” diartikan memelihara dan memberi latihan.
Dengan demikian, pendidikan terpilah menjadi dua domain, yakni dalam arti sempit dan luas.
Arti sempit lebih cenderung formal, yakni persekolahan, sedangkan dalam arti luas tak terbatas, yakni
seluruh aktifitas kehidupan menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri.
Tipologi Generasi Manusia Era Disruption
Era disruptionsemacam ini, pendidik (guru) harus memahami karakteristik peserta didik dengan
baik, agar kurikulum pendidikan (pembelajaran) dapat berjalan secara optimal. Poin terpenting yang
harus diingat, bahwa peserta didik di era ini ditandai dengan melek visual (visually
literate).Alhasil,mereka (peserta didik) sering belajar dengan berbasis visual daripada menggunakan
buku teks.
Peranan guru sebagai pengelola pembelajaran dalam kelas harus benar-benar memantau peserta
didiknyadi dunia maya. Beberapa inovasi disruptif di sektor Pendidikan, antara lain; massive open
online course (MOOC), open educational resources, situstutorial online, social learning platform, dan
lain-lain. Dengan beragamnya inovasi, ruang kelas di masa depan (tidak) diperlukan lagi. Guru akan
berubah

peran

secara

drastis

sebagai

mentor,

motivator,

dan

model.

(Yuswohady

2017).Perkembangan teknologi dari generasi ke generasi berubah sesuai tuntutan zaman, tak
terkecuali peserta didik. Lihat bagan 3 berikut ini:
Bagan 3. Time Line Generation(Wibawanto, 2018)

Keterangan:
 The Baby Boomers (lahir antara 1946-1964)
 The Baby Bust atau Generasi X (lahir antara 1965-1976)
 The Millennial atau Generasi Y (lahir antara 1977-1997)
 Generation Net atau Generasi Z (lahir antara 1998-sekarang)
Karakter generasi the baby boomers yang paling dominan ialah mayoritas dari mereka tidak
native terhadap teknologi.Merekapun mengalami kesulitan untuk menerima dan beradaptasi dengan
beragamkemajuan teknologi yang ada. Selain itu, generasi ini tidak selalu berhubungan langsung
dengan penggunaan teknologi informasi dan lebih bersifat manual seperti pengambilan keputusan,
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belajar pembelajaran, surat menyurat, tanda tangan, mengajar, laboratorium, bidang-bidang non-IT.
(Dodi Nuriana, Iin Rizkiyah, Lukman Efendi and Raharjo 2019). Poin terpenting, bahwa generasi the
boby boomers merupakan generasi yang tidak familier dengan teknologi informasi. Hanya saja,
generasi ini mempunyai penanda yang positif, yakni; pekerja keras, ulet, tahan banting, disiplin,
akhlak yang baik, dan ramah.
Di sisi lainnya, karakter the baby bust atau generasi X yang lebih adaptif terhadap
perkembangan teknologi. Hanya saja, hasil penelitian yang dilakukan oleh Jane Deverson,
menyebutkan bahwa generasi ini memiliki tingkah laku negatif seperti tidak hormat pada orang tua,
mulai mengenal musik punk, dan mencoba menggunakan ganja.(Tika Mutia 2017). Tentunya tabiat
dan karakter yang ditampilkan dalam riset Jane tersebut tidak bisa diperlakukan secara umum.
Sifatnya pun kasuistis semata.
Beda lagi dengan generasi X, generasi Z yang menjadi anak zamannya teknologi. Mereka
memiliki karakter, antara lain; cepat mengakses informasi berbagai sumber;multitasking (dapat
mengerjakan sesuatu secara bersamaan), menyukai hal yang bernuansa multimedia, menyukai
interaksi dunia maya, dalam belajar lebih menyukai hal yang bersifat aplikatif dan menyenangkan,
gaya belajar aktif, global, sensing, dan visual.(Retnaningdyastuti 2018).Karakter negatifnya, mereka
cenderung apatis, konsumtif dan egois.
Sejarah Kurikulum Pendidikan
Secara historis, perjalanan kurikulum di Indonesia sampai saat ini sudah melampaui sebelas
kali perubahan.Catatan (Muhammedi 2016),esensi perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan
dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu, yang disebabkan oleh adanya
usaha yang disengaja mengubah semua yang terlibat didalamnya, yaitu guru, murid, kepala sekolah,
pemilik sekolah, juga orang tua dan masyarakat umumnya yang berkepentingan dalam Pendidikan.
Adapun kurikulum yang pernah dilaksanakan di Indonesia,yakni kurikulum 1947, 1964, 1968,
1973, 1975, 1984, 1997, 2004, 2006, dan kurikulum 2013 (K-13).Lihat bagan2 berikut:
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Bagan2. Perubahan Kurikulum Di Indonesia
Kurikulum 1947: Rencana
Pembelajaran (Dirinci dalam
Rencana Pembelajaran Terurai)

Kurikulum 1973: Kurikulum
Proyek Perintis Sekolah
Pembangunan (PPSP)

Kurikulum 1994:
Kurikulum 1994

Kurikulum 1964:
Rencana Pendidikan
Sekolah Dasar

Kurikulum 1975: Kurikulum
Sekolah Dasar

Kurikulum 1997:
Kurikulum 1997 (Revisi
Kurikulum 1994)

Kurikulum 2006: Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP)

Kurikulum 1968:
Kurikulum Sekolah
Dasar

Kurikulum 1984:
Kurikulum 1984

Kurikulum 2004: Rintisan
Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK)

Kurikulum 2013: (K-13)

Dengan demikian, jelaslah bahwa kurikulum di Indonesia selalu mengalami perubahan. Hal itu
tentunya terjadi karena beberapa faktor yang menuntut kurikulum untuk terus berubah, menyesuaikan
kondisi zaman.
.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi Kurikulum Pendidikan Di Era Milenial
Esensi dan Pemaknaan Kurikulum
Kurikulum dan pendidikan ibarat sebuah hidangan prasmanan, jika hidangan prasmanan
tersebut, disajikan tanpa bumbu, maka hidangan terasa hambar, begitupula pendidikan, tanpa adanya
kurikulum, maka pendidikan tidak akanmenuai hasil.Kurikulum secara hakiki adalah jalan yang harus
ditempuh seluruh peserta didik dengan tujuan mencapai program pendidikan. Tanpa adanya
kurikulum yang jelas, maka pendidikan akan menjadi gagal.
Istilah kurikulum muncul pertama kali di Skotlandia, sekitar tahun 1829. Secara resmi istilah
ini baru dipakai sekitar satu abad kemudian di Amerika Serikat. Secara harfiah, istilah kurikulum
berasal dari bahasa Latin currere yang berarti berlari di lapangan pertandingan (race course).
Menurut pengertian ini, kurikulum adalah suatu “arena pertandingan” tempat siswa “bertanding”
untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna mencapai “garis finish” yang ditandai pemberian
diploma, ijazah atau gelar kesarjanaan. (Mohamad Ansyar, 2015: 24).
Lebih dari itu, kurikulum menurut kamus Webster tahun 1856, diartikan kurikulum adalah jarak
yang ditempuh oleh pelari/kereta dalam perlombaan. Kurikulum juga bermakna demikian, seperti
kereta pacu dizaman lampau, yaitu suatu alat yang membawa seseorang kegaris finish (Moh Yamin,
27).
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Kurikulum juga diartikan sebagai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang
diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang didalamnya berisi rencana atau
rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan.
Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang
pendidikan di dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan pekerjaan. Lama
kemudian dalam satu kurikulum akan disesuaikan dengan maksud tujuan dari sistem pendidikan yang
sudah dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran yang menyeluruh
(Sukanti, 2010: 16).
Selain itu, kurikulum juga dapat maknai sebagai suatu sistem yang mempunyai komponenkomponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum
tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evalusai. Dalam bentuk sistem ini
kurikulum akan berjalam memuju suatu tujuan pendidikan dengan adanaya saling kerjasama diantara
seluruh subsistemnya. Apabila salah satu dari variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, maka
sistem kurikulum akan berjalan kurang baik dan maksimal. (Nasbi, 2017: 32).
Dengan kata lain, kurikulum merupakan petunjuk arah kemana pendidikan akan dituntun dan
diarahkan. Kurikulum harus membentuk perspektif yang baru dalam proses pendidikan. Beberapa hal
yang esensial yang harus dilaksanakan untuk melahirkan kurikulum yang berkualitas, yaitu; (a)
menyusun pokok-pokok bahasan secara potensial dapat dijadikan objek belajar yang relevan untuk
mencapai tujuan; (b) memilih pokok bahasan bidang studi yang paling relevan sebagai objek belajar;
(c) menyusun deskripsi setiap pokok bahsan yang telah dipilih; (d) mengurutkan pokok-pokok
bahasan secara logis dan psikologis
Peranan Kurikulum Pendidikan Di Era Millenial dalam Perspektif Filosofis-Futuristik
Era disrupsi yang dihuni anak-anak millenial, atau juga dikenal sebegai generasi Y penuh
dengan misteri dan ke-ubsurd-an. Beragam tantangan di era millenial mulai dari bidang pendidikan,
pekerjaan, kewirausahaan, teknologi dan gaya hidup merangsek masuk ke dalam kehidupan
kaum millenial. Di area inilah, peranan kurikulum pendidikan mendapat tempat istimewa
untuk menyiapkan calon generasi bangsa, tak terkecuali generasi millenial.Setidaknya, ada
empat peranan kurikulum pendidikan di era millenial dalam perspektif filofis-futuristik. Yakni,
peranan konservatif, peranan kritis, peranan kreatif, dan peranan futuristik. Lihat 1 berikut
ini:
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Gambar 1.
Peranan Kurikulum Pendidikan Di Era Distrupsi

Peranan
Konservatif

Peranan
Kritis

Peranan
Kreatif

Peranan
Futuristik

Gambar 1 tersebut di atas, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan peranan, yang
satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Adapun penjelasan secara detail adalah sebagai
berikut:
Pertama,peranan konservatif.Kurikulum berperan sebagai transmisi dan menafsirkan warisan
sosial budaya, termasuk kebudayaan lokal setempat kepada generasi muda dengan cara mentransfer
ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada peserta didik.
Kedua, peranan kritis atau evaluatif. Kurikulum berperan sebagai proses menilai dan memilih
bebagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Hal inidimaksudkan untuk menyeleksi nilai-nilai
kebudayaan itu sendiri, sebab kebudayaan senantiasa berubah, berkembang dan bertambah dari waktu
ke waktu.
Ketiga,

peranan

kreatif-inovatif.

Kurikulum

berperan

sebagai

panduan

untuk

menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas, serta inovasi pengetahuan peeserta didik sehingga ia mampu
menjawab tantangan kahidupan.
Keempat, peranan futuristik. Kurikulum berperan sebagai panduan memproyeksikan, sekaligus
menyiapkan kompetensi peserta didik di masa-masa yang akan datang, agar ia cakap dan mampu
melanjutkan kehidupan.
Dengan demikian, keempat peranan kurikulum tersebut, nantinya menjadi ramuan sejumlah
mata ajar yang akan diberikan kepada peserta didik di era millinial. Muaranya, agar peserta didik
nantinya memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan di masanya.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Esensi kurikulum dalam pendidikan adalahsebagai meta konsep yang dijadikan dasar untuk
menyusun sejumlah mata ajar peserta didik. Perubahan dan pergantian kurikulum pendidikan pun
menyesuaikan tuntutan anak zamannya. Kurikulum pun mempunyai peranan yang sangat sinifikan
bagi pendidikan di mana pun, dan di jenjang apa pun levelnya. Peranan kurikum dilihat dari perspektif
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filosofis-futuristik terbagi menjadi empat, yakni berperan sebagai konservatif, kritis, kreatif-inovatif,
dan futuristik.
Saran
Riset tentang kurikulum pendidikan hendaknya senantiasa dilanjutkan, sebab banyak lobang
yang belum tergarap. Beragam riset, kajian, dan pandangan terkini tentang kurikulum, tentunya
membuka cakrawala pengetahuan baru bagi manusia.
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Abstrak
Fokus pengabdian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan mahasiswa dalam
memahami tentang asesment. Adapun tujuan dari diadakannya pengabdian ini untuk meningkatkan
kemampuan asesment mahasiswa pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan. Metode yang
digunakan dalam pengabdian ini diawali dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan
selanjutnya diadakan pelatihan secara berjenjang. Hasil dari pengabdian ini 1) peserta pelatihan
mampu menganalisis hasil pembelajaran menggunakan sofware anates karena pada saat pelatihan,
peserta pelatihan terlihat antusias dan aktif selama kegiatan pelatihan berlangsung 2) peserta
pelatihan memahami materi dengan baik, terbukti dari kegiatan tanya jawab yang dilakukan di mana
peserta pelatihan mampu menjawab maupun memberikan tanggapan dengan cukup optimal dan
maksimal sesuai dengan materi pelatihan yang telah diberikan.

Kata Kunci:Anates, Asesment Mahasiswa
PENDAHULUAN
Penilaian merupakan hal penting yanhg harus dilakukan guru setelah selesai melakukan proses
pembelajaran, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian peserta didik terhadap
kompetensi tertentu. Mahasiswa pendidikan matematika yang lulusannya rata-rata sebagai calon
pendidik juga harus paham betul tentang penilaian dengan segala jenis cara maupun metodenya.
Dalam dunia pendidikan kita kenal salah satu bentuk penilaian yang bisa digunakan oleh guru adalah
penilaian kinerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 700), kata “kinerja” mempunyai
arti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja. Beberapa ahli juga
mempunyai pendapat tersendiri mengenai penilain kinerja. Diantaranya penilaian kinerja menurut
Zainul (2001:9) adalah penilaian yang mengharuskan peserta didik menunjukkan kinerjanya, bukan
dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang telah tersedia. Penilaian kinerja penting
dilakukan oleh guru karena bisa menilai pengetahuan dan juga keterampilan siswa. Senada dengan
pendapat Marzano (1994: 13) yang menyatakan bahwa penilaian kinerja merupakan variasi tugas
yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan,
keterampilan serta kebiasaan berpikir dalam berbagai konteks.
Walaupun sudah ada mata kuliah penilaian hasil belajar khususnya mahasiswa pendidikan
matematika belum memahami secara paripurna tentang analisis soal. Untuk itu tim pengabdian
kepada masyarakat mencoba mengenalkan Analisis Soal Dengan Software Anates untuk
Meningkatkan Kemampuan Asesment Mahasiswa Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan. Hal
ini disebabkan analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui
derajat kualitas suatu tes.Baik tes secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes
tersebut. Dalam penilaian hasil belajar, tes diharapkan dapat menggambarkan sampel perilaku dan
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menghasilkan nilai yang objektif serta akurat. Jika tes yang digunakan guru kurang baik maka hasiltes
yang diperolehtentunyakurang baik. Dalam artian hasil yang diperoleh peserta didik menjadi tidak
objektif dan tidak adil.
Oleh sebab itu, tes yang digunakan guru harus memiliki kualitas yang lebih baik dilihat dari
berbagai segi. Tes hendaknya disusun sesuai dengan prinsip dan prosedur penyusunan tes. Setelah
digunakan perlu diketahui apakah tes tersebut berkualitas baik atau kurang baik. Untuk mengetahui
apakah suatu tes yang digunakan termasuk baik atau kurang baik maka perlu dilakukan analisis
kualitas tes.Dalam menilai dan menganalisis tes ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang
berkaitan dengan analisis hasil tes tersebut. Dalam pengabdian ini akan diuraikan tentang Analisis
hasil tes, yaitu reliabilitas butir soal,daya pembeda, tingkat kesulitan/kesukaran soal dan
keberfungsian distraktor/pengecohselain itu akan di bahas juga tentang kelompok unggul dan asor,
korelasi skor butir dengan skor total dan rekap analisis butir yang ada dalam sofware Anates.
TUJUAN
Dengan adanya pelatihan analisis soal dengan software anates ini diharapkan pemahaman
peserta pelatihan meningkat. Secara terperinci mahasiswa dapat mengetahui, bagaimana menentukan
reliabilitas butir soal, bagaimana menentukan kelompok unggul dan asor, bagaimana menghitung
daya pembeda, bagaimana menghitung tingkat kesukaran/kesulitan, bagaimana menentukan korelasi
skor butir dengan skor total, bagaimana menghitung keberfungsian distraktor/pengecoh, bagaimana
rekap analisis butir soal dalam software anates. Selain itu pula, melalui kegiatanpelatihan analisis soal
dengan software anates ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan asesment mahasiswa
pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan sehingga mahasiswa bisa menggunakan software anates
untuk analisis soal. Mahasiswa juga dapat menerapkan analisis soal dengan software anates untuk
analisis hasil pembelajaran.
METODE
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk suatu pelatihan singkat selama tiga kali
pertemuan yang dilaksanakan di STKIP PGRI Pacitan. Pada pertemuan pertama pelatihan membahas
tentang analisis hasil pembelajaran. Selanjutnya pada pertemuan kedua merupakan pendalaman
terhadap materi yang diikuti dengan pengenalan software anates terhadap mahasiswa dan pengenalan
bagaimana cara menggunakannya. Setelah itu pada pertemuan ketiga mahasiswa praktik menggunkan
software anates dan belajar bagaimana menganalisis hasil pembelajaran dengan software anates
tersebut dan selanjutnya mahasiswa membuat laporan hasil analisis yang dilakukannya. Metode yang
digunakan dalam melaksanakan pelatihan ini adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan
demonstrasi. Untuk latihan praktek software anates kepada mahasiswa sebagai peserta pelatihan tim
pengabdian menggunakan metode diskusi, tanya jawab, simulasi dan demonstrasi dalam masingmasing kelompoknya dengan bimbingan dari tim pengabdian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Pada tahap persiapan tim pengabdian bertemu dengan mahasiswa untuk observasi dan
wawancara tentang beberapa hal terkait dengan kesiapan tim dan mahasiswa sebagai peserta pelatihan
untuk mengadakan pelatihan. Selain itu tim pengabdian dan mahasiswa peserta pengabdian
menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan. Waktu yang disepakati untuk
pelaksanaan kegiatan adalah pada tanggal 12, 13 dan 14 Desember 2019. Kegiatan pengabdian
dilaksanakan di kampus STKIP PGRI Pacitan mulai pukul 08.00 s/d 11.00 WIB pada masing-masing
pertemuan. Materi yang disajikan dalam pelatihan ini adalah tentang analisis hasil pembelajaran,
pengenalan dan penggunaan software anates untuk analisis hasil pembelajaran.
Pembahasan
Dari hasil observasi dan wawancara kepada mahasiswa ditemukan banyak mahasiswa belum
memahami sepenuhnya tentang analisis hasil pembelajaran. Mereka menyadari bahwa mata kuliah
tentang analisis hasil pembelajaran yang mereka terima belum sepenuhnya mereka pahami. Untuk itu
sangat perlu sekali diadakan pelatihan tentang analisis hasil pembelajaran menggunakan software
anates ini.
Peserta dalam pelatihan ini terdiri dari mahasiswa semester tiga tingkat dua sebanyak duapuluh
mahasiswa sesuai target dari tim pengabdian. Dalam setiap pertemuan materi pelatihan disampaikan
dalam bentuk ceramah dengan alat bantu powerpoint yang disajikan melalui LCD. Pada pemaparan
materi ini, diarahkan pada pengenalan dan pemahaman peserta tentang pentingnya analisis hasil
pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan praktik penggunaan software anates.
Antusiasme peserta pelatihan sangat besar sekali, dimana selama pelatihan berlangsung peserta
pelatihan merespon dengan positif dengan melontarkan berbagai pertanyaan disela-sela pemaparan
materi. Berdasarkan pengamatan ketika pelatihan berlangsung peserta pelatihan tertarik dengan materi
yang disajikan, mereka menyimak dengan serius tapi santai. Peserta menunjukkan perhatian yang
sangat tinggi terhadap materi karena dalam menyampaikan materi tim pengabdian menggunakan
metode yang mudah dipahami oleh peserta pelatihan.
Peserta juga aktif bertanya dan mengungkapkan kendala yang dialaminya selama praktik
menggunakan software anates, peserta pelatihan sangat bersemangat untuk dapat menerapkan
software anates dalam menganalisis hasil pembelajaran. Peserta juga terlihat kompak dan menjalin
kerja sama yang baik dalam pelatihan ini. Peserta pelatihan sangat antusias mengikuti pelatihan
karena pada saat sesi tanya jawab pada pertemuan ketiga tim pengabdian menyediakan door prize
bagi peserta yang menjawab pertanyaan dari tim pengabdian dengan benar. Selain pemberian door
prize pada pertemuan terakhir ini tim pengabdian juga memberikan contoh langsung untuk
menganalisis hasil pembelajaran menggunakan software anates, sesi inilah yang sangat ditunggutunggu oleh peserta pelatihan. Tim pengabdian juga memberikan beberapa contoh soal hasil tes untuk
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dianalisis dengan menggunakan software anates kepada masing-masing kelompok. Setelah dilakukan
analisis menggunakan software anates peserta pelatihan mampu menentukan reliabilitas butir soal,
menentukan kelompok unggul dan asor, menghitung daya pembeda, menghitung tingkat
kesukaran/kesulitan, menentukan korelasi skor butir dengan skor total, menghitung keberfungsian
distraktor/pengecoh, rekap analisis butir soal dalam software anates.
Saat pelatihan dilakukan tim pengabdian tidak menemukan kendala yang berarti namun peserta
pengabdian mengharapkan adanya pelatihan sejenis yang berkelanjutan untuk meningkatkan
kemampuan peserta pelatihan dalam menganalisis hasil belajar peserta didiknya dikemudian hari
nanti. Secara umum peserta pelatihan sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan ini, hal ini tidak
terlepas dari ketertarikan peserta setelah diberi pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya
analisis hasil pembelajaran. Bahkan di akhir kegiatan peserta masih terus bertanya dan melontarkan
ide-ide secara personal kepada tim pengabdian.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1.

Peserta pelatihan mampu menganalisis hasil pembelajaran menggunakan sofware anates karena
pada saat pelatihan, peserta pelatihan terlihat antusias dan aktif selama kegiatan pelatihan
berlangsung.

2.

Peserta pelatihan memahami materi dengan baik, terbukti dari kegiatan tanya jawab yang
dilakukan di mana peserta pelatihan mampu menjawab maupun memberikan tanggapan dengan
cukup optimal dan maksimal sesuai dengan materi pelatihan yang telah diberikan.

Saran
Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:
1.

Berdasarkan permintaan dari peserta, hendaknya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat ditingkatkan
frekwensi pelaksanaannya.

2.

Perlu diadakan pelatihan kembali dalam skala yang lebih besar mengingat pentingnya analisis
hasil pembelajaran bagi calon-calon guru
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Abstrak
Pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan aspek kongitif afektif dan psikomotor.
Melalui pendidikan jasmani semua upaya dilakukan untuk mencapai tahapan pengembangan
tersebut. Banyak aktivitas dilakukan, mulai dari proses kegiatan belajar mengajar hingga jam
tambahan berupa ekstrakurikuler. Terkadang butuh terobosan baru untuk memberikan variasi
kegiatas dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Pemainan tradisional menjadi alternatif
proses pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani. Selain sebagai alternatif
pembelajaran, permainan tradisional juga menjadi sarana untuk mengingatkan kembali para siswa
mengenai khasanah dan kearifan lokal yang ada di lingkungan tempat tinggal. Nilai-nilai positif yang
ada dalam permainan tradisional juga dapat di serap oleh para siswa. Nilai-nilai itu dapat berupa
sikap saling tenggang rasa, tolong menolong, kekompakan, tanggung jawab dan kedisiplinan. Selain
mengingatkan kembali tentang nilai-nilai kearifan lokal, diharapkan melalui sosialisasi permainan
tradisional yang akan dilakukan dapat memberikan alternatif pembelajaran bagi guru pendidikan
jasmani baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah
Atas. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah antusiasme siswa para guru dan
siswa utamanya pihak sekolah pada acara sosialisasi permainan tradisional sebagai sarana
pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah sangat tinggi.Proses kegiatan dilakukan dengan sangat
ceria dan tanpa meninggalkan sisi serius permainan tradisional. Khusus para guru pendidikan
jasmani, mereka memberikan respon positif dengan diadakannya sosialisasi seperti ini. Menurut para
guru, informasi yang diberikan pada saat sosialisasi memberikan ilmu dan wawasan baru terkait
dengan permainan tradisional dan cara serta gaya mengajar pada saat kegiatan pembelajaran. Di
sisi lain, dengan melakukan pembelajaran melalui permainan tradisional berarti juga ikut serta
dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia.
Kata kunci: Sosialisasi, permainan, tradisional, SD, SMP, SMA
PENDAHULUAN
Permainan tradisional sangat populer sebelum teknologi masuk ke Indonesia, anak-anak
bermain dengan menggunakan alat yang seadanya. Kini perlahan-lahan permainan tradisional mulai
terlupakan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sama sekali belum mengenal permainan
tradisional. Hal tersebut disebabkan karena pada masa sekarang anak sudah mengerti tentang
permainan yang berbasis teknologi.
Teknologi yang hadir mampu mengalihkan dunia anak ke era modern, padahal permainan
tradisional sesungguhnya memiliki banyak manfaat bagi anak-anak. Selain tidak mengeluarkan biaya
banyak, juga bisa untuk menyehatkan badan. Permainan tradisional sebenarnya sangat baik untuk
melatih fisik dan mental anak. Secara tidak langsung, kreatifitas, ketangkasan, jiwa kepemimpinan,
kecerdasan, dan keluasan wawasan anak akan terlatih di permainan tradisional ini.
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Permainan tradisional adalah salah satu budaya bangsa yang banyak tersebar di berbagai
penjuru nusantara. Berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya kita sebagai calon pendidik generasi
pengubah bangsa harus melestarikan budaya tersebut. Mengarahkan kepada anak didik untuk terus
memelihara dan mengembangkan permainan tradisional yang merupakan warisan dari nenek moyang
terdahulu. Berdasarkan Eka Candra (2012: 53) permainan tradisional yang sering disebut dengan
permaianan rakyat, merupakan permainan yang tumbuh dan berkembang pada masa lalu terutama
tumbuh di masyarakat pedesaan. Permainan tradisional tumbuh dan berkembang berdasarkan
kebutuhan masyarakat setempat, kebanyakan dipengaruhi oleh alam lingkungannya.
Pendidikan jamani merupakan salah satu dari sekian mata pelajaran yang diberikan baik dari
tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas. Selain materi
utama mengenai berbagai cabang olahraga, melalui permainan tradisional seorang guru biasanya
memberikan selingan pembelajaran sebagai bahan untuk merefres pada para siswa. Permainan
tradisional menjadi alternatif untuk dapat diberikan kepada siswa dikarenakan memiliki aspek
bermain. Bermain dalam proses kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani menjadi sebuah
tuntutan agar para siswa tidak menjadi jenuh pada proses pembelajaran yang terkonsentrasi pada
teknik dasar.
Bermain sebagai media yang mempunyai nilai praktis dalam menyampaikan suatu materi
pelajaran. Bermain pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang memiliki karakteristik aktif dan
menyenangkan. Sifat dari kegiatan bermain adalah simbolik atau pura-pura karena tidak terjadi secara
nyata. Manfaat bermain berdasarkan pengamatan pendidik selama ini yaitu mengoptimalkan
perkembangan fisik dan mental, memenuhi kebutuhan emosi anak, mengembangakn kreatifitas dan
kemampuan bahasa anak, serta membantu proses sosialisasi anak. Manfaat media bermain dapat
dirasakan oleh pendidik yang telah mempraktikkan keterampilannya didunia nyata. Bagi anak
bermain merupakan suatu kegiatan yang tidak membosankan, mereka merasa bahagia dan puas dalam
mengungkapkan emosinya.
Berdasarkan uraian diatas, diperlukan semangat untuk terus mengembangkan proses kegiatan
belajar mengajar agar memberikan variasi yang positif. Memberikan alternatif pembelajaran yang
menyenangkan melalui proses bermain juga dapat dilakukan. Permainan tradisional dapat menjadi
alternatif yang bisa dilakukan oleh guru pendidikan jasmani. Dengan diadakannya sosialisasi
mengenai permainan tradisional di lingkungan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun
Sekolah Menengah Atas akan menjadikan alternatif para guru pendidikan jasmani dalam proses
pembelajaran
METODE PELAKSANAAN
Metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah metode teori dan praktek
di lapangan. Teori diberikan untuk memberikan paparan terkait dengan berbagai macam
permainan tradisional yang dapat dikomparasikan dengan proses kegiatan belajar mengajar.
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Sedangkan praktek di lapangan digunakan untuk mengajak para guru dan siswa beraktivitas
melalui serangkaian permainan tradisional. Peserta adalah perwakilan para guru dan siswa SD,
SMP, SMA SD di-Kabupaten Pacitan. Diharapkan dengan menggunakan metode teori dan
praktek di lapangan, para perserta menjadi lebih antusias dan akan mendapatkan pengalaman
secara langsung dalam beraktivitas melalui permainan tradisional.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pemantauan implementasi hasil pelaksanaan kegiatan PPM ditunjukkan
bahwa jumlah sekolah yang ikut serta dalam kegiatan sebanyak lebih dari 6 sekolah yang ada di
Kabupaten Pacitan. Ke enam sekolah itu terbagi atas 2 Sekolah Menengah Atas, 2 Sekolah Mennegah
Pertama dan sisanya 2 Sekolah Dasar. Pelaksanaan abdimas dilakukan selama 3 hari dimana sertiap
harinya terdapat 2 Sekolah yang dilibatkan dalam kegiatan sosiaisasi. Pada hari pertama realisasi
pelaksanaan Abdimas di SMA Negeri Nawangan dan SMK Negeri Nawangan. Hari ke dua di SMP
Negeri 1 Arjosari dan SMP Negeri 2 Arjosari. Sedangkan pada hari ke tiga realisasi Abdimas di MIN Al
– Huda Ploso Pacitan dan MIM Mujing Kecamatan Nawangan.
Antusiasme siswa para guru dan siswa utamanya pihak sekolah pada acara sosialisasi
permainan tradisional sebagai sarana pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah sangat tinggi. Para
guru dan siswa sangat antusias dalam melakukan semua rangkian kegiatan yang sudah terjadwalkan
penyelenggara. Acara dimulai dengan memberikan gambaran mengenai permainan tradisional secara
teoritis yang dilakukan di dalam kelas. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan praktek pembelajaran
pendidikan jasmani melalui permainan tradisional yang dilakukan oleh para guru sebagai alternative
penyampaian materi pelajaran. Proses kegiatan dilakukan dengan sangat ceria dan tanpa
meninggalkan sisi serius permainan tradisional. Khusus para guru pendidikan jasmani, mereka
memberikan respon positif dengan diadakannya sosialisasi seperti ini. Menurut para guru, informasi
yang diberikan pada saat sosialisasi memberikan ilmu dan wawasan baru terkait dengan permainan
tradisional dan cara serta gaya mengajar pada saat kegiatan pembelajaran. Di sisi lain, dengan
melakukan pembelajaran melalui permainan tradisional berarti juga ikut serta dalam melestarikan
budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia.
KESIMPULAN
1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi permainan tradisional sebagai alternatif pembelajaran
pendidikan jasmani di SD, SMP, SMA-K di kabupaten Pacitan dapat meberikan pengetahuan
para guru pendidikan jasmani dalam proses kegiatan belajar mengajar.
2. Pengetahuan yang di dapat dari kegiatan sosialisasi tersebut dapat diaplikasikan oleh guru
pendidikan jasmani pada saat pembelajaran.
3. Pada umumya para siswa juga mendapatkan pengetahuan baru mengenai permainan tradisional
serta dapat memainkannya baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat sebagai upaya
untuk mengajak dan melestarikannya.
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SARAN
1. Sosialisasi permainan tradisional semacam ini seyogyanya dapat dilakukan setiap semester,
sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para guru dan murid terkait dengan
khasanah permainan tradisional yang ada di Indonesia.
2. Untuk membuat acara sosialisasi permainan tradisional yang lebih meriah lagi, tentu diperlukan
sponsorsif yang jauh lebih besar. Hal tersebut dapat membantu proses pembiayaan atas
keterlaksanaan acara sosialisasi permainan tradisional tersebut.
3. Subjek atau tingkatan sasaran ada baiknya diperbanyak.
4. Kerjasama antar stakeholder harus terus terjalin untuk lebih meningkatkan kualitas dalam proses
penyelenggaraan kegiatan semacam ini
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PELATIHAN DASAR-DASAR MANAJEMEN PADA AKTIVIS MAHASISWA
STKIP PGRI PACITAN
Dr. Mukodi, M.S.I.
Dosen STKIP PGRI Pacitan
mukodi@yahoo.com

Pelatihan Dasar-Dasar Manajemen Pada Aktifis Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan merupakan
salah satu upaya untuk membekali para mahasiswa (aktifis) tentang dasar-dasar manajemen.
Keberadaan pelatihan ini sebagai jawaban atas dukungan dosen dalam ikut serta menguatkan
simpul-simpul dunia pergerakan mahasiswa di STKIP PGRI Pacitan. Pelatihan ini mempunyai dua
tujuan, yakni: (1) untuk membekali dan memberikan pelatihan dasar-dasar manajemen kepada para
aktifis (mahasiswa); (2) untuk memberikan pemahaman, dan praktik tentang pentingnya prinsipprinsip manajemen dalam organisasi dunia pergerakan. Sasaran pelatihan ini adalah para aktifis
mahasiswa (intra kurikuler, dan ekstra kurikuler) di semester I-V STKIP PGRI Pacitan. Lokasi
pelatian akan dilaksanakan di aula atau ruang kelas. Pelaksanaan Abdimas dilaksanakan tiga tahap,
yakni pada tanggal 26 Desember 2019, tanggal 27 Desember 2019 dan tanggal 3 Januari 2020.
Secara umum, pelaksanaannya berjalan dengan lancar, dan mendapatkan respon yang positif dari
pafra mahasiswa. Eksistensi dan geliat dunia pergerakan—organisasi kemahasiswaan--di STKIP
PGRI Pacitan disebabkan oleh faktor internal mahasiswa, sekaligus dukungan dari faktor eksternal
(keluarga). Sebaliknya, kematian dunia pergerakan lebih disebabkan oleh faktor intenal dan juga
eksternal, yakni malas pikir, motifasi rendah, tidak mau repot dan minimnya dukungan keluarga.
Kata kunci: Manajemen, aktifis, STKIP PGRI Pacitan
PENDAHULUAN
Dunia pergerakan di kampus belakangan ini seolah bukan menjadi pilihan oleh kalangan
mahasiswa. Tidak banyak mahasiwa yang tertarik pada dunia keaktivisan. Mayoritas mahasiwa lebih
memilih menempuh jalur perkuliahan secara linier, tanpa menjadi bagian dari dunia pergerakan.
Dunia pergerakan, seolah mati suri, sepi peminat dan dikesampingkan. Kondisi ini tercermin dari
rendahnya keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan oraganisasi kemahasiswaan di STKIP PGRI
Pacitan. Berdasar data based kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan,
hanya 8-9% mahasiwa yang terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan, sisanya sekitar 92% mahasiswa
tidak terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Hal ini tentunya menjadi ironi dan
‘membahayakan’. Padahal, orang-orang besar (para pemimpin) dunia, tak terkecuali Indonesia terlahir
dari dunia pergerakan.
Pada umumnya, para mahasiswa beranggapan bahwa dunia pergerakan tidak menyenangkan,
tidak bisa mendukung aktifitas perkuliahan. Lebih dari itu, mereka berdalih dunia ke-aktifis-an
cenderung membuat perkuliahan lambat, dan indeks prestasi tidak baik, dan beragam anggapan minor
lainnya (baca, kondisi lapangan). Padahal, anggapan-anggapan tersebut, tentunya tidak dapat
dibenarkan. Lemah bangunan argumen dan tidak berdasar.
Mencermati pemikiran dan anggapan kesalahpahaman mayoritas mahasiswa tersebut di atas,
rencana Abdimas ini akan difokuskan pada pemberian pelatihan dan pemahaman kepada para aktifis
di STKIP PGRI Pacitan tentang dasar-dasar manajemen, simulasi praktik manajemen sehingga
nantinya tatkala mereka bersinggungan dengan dunia aktifis dapat dijadikan pegangan dalam
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mengelola waktu dan perkuliahan. Muaranya, sukses kuliah, sukses karir, matang intelektual, cukup
dalam modal sosial, emosional dan kuat dalam menjalin jejaring (networking).
Peta persoalan pada pelatihan ini adadua hal, yakni: (1) bagaimana melakukan pelatihan
dasar-dasar manajemen kepada para aktifis (mahasiswa) STKIP PGRI Pacitan di sejumlah organisasi
kemahasiswaan yang ada; (2) analisis faktor pendukung, dan penghambat eksistensi dunia pergerakan
di STKIP PGRI Pacitan.Tujuan kegiatan ini ada dua, yakni: (1) untuk membekali dan memberikan
pemahaman tentang dasar-dasar manajemen kepada aktifis mahasiswa STKIP PGRI Pacitan, baik
organisasi intra kurikuler, maupun ekstra kurikuler; dan (2) untuk mengetahui sejauh mana faktor
pendukung, dan penghambat eksistensi dunia pergerakan di STKIP PGRI Pacitan.

METODE KEGIATAN
Pelatihan ini dilaksanakan bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan, ketua organisasi
kemahasiswaan, para pengurus organisasi kemahasiswaan, dan ketua kelas yang tersebar di tujuh
program studi di lingkungan STKIP PGRI Pacitan. Tahapan pelatihan ini sesuai dengan bagan 1
sebagai berikut:

Tahap
Pelaksanaan
Tahap
Persiapan

Tahap Evaluasi

Metode
Kegiatan

Bagan 1. Metode Kegiatan
Adapun penjelasan dari bagan 1 tersebut di atas, sebagai berikut: (1) tahap persiapan. Pada
tahap ini diawali dengan analisis calon peserta, menjalin kemitraan dan penyusunan bahan/ makalah
pelatihan; (2) tahap pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan langsung difokuskan pada dasar-dasar
managemen yang dilaksanakan di aula STKIP PGRI Pacitan atau di ruang kelas. Metode pelaksanaan
pelatihan dengan menggunakan model workshop. Adapun roodmap agenda pelatihan dasar-dasar
manajemen sebagai berikut: (a) acara serimonial, meliputi pembukaan, sambutan-sambutan, doa, dan
penutup; (b) pelatihan dasar-dasar managemen oleh tim, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab, dan
diakhiri konklusi pelatihan; dilanjutkan (c) penutupan pelatihan secara simbolik oleh tim dan Waket 1
STKIP PGRI Pacitan; (3) tahap akhir/ evaluasi dan tindak lanjut. Meliputi penyusunan laporan
kegiatan, evaluasi dan penyusunan artikel Abdimas.
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Sasaran kegiatan ini adalah organisasi kemahasiswan, baik intra kurikuler, maupun ekstra
kurikuler, sedangkan lokasi pelatihan di STKIP PGRI Pacitan, mahasiswa semester I-V yang terlibat
dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, baik intra kurikuler, maupun ekstra kurikuler.
Adapun format dan jadwal pelatihan ini dapat dicermati dalam tabel 1 dan 2 berikut ini:
Tabel 1.
Rootmap Pelatihan Pemahaman Manajemen Leadership
Uraian kegiatan
Waktu
Analisis dan penetapan lokasi serta sasaran
November 2019
Penyusunan proposal kegiatan
November 2019
Sosialisasi dan koordinasi program
Desember 2019
Pelaksanaan pelatian
Desember 2019
Penyusunan laporan
Desember 2019

No
1
2
3
4
5

Tabel II.
Susunan Acara Pelatihan Dasar-Dasar Manajemen
Uraian kegiatan
Waktu
Ket
Registrasi peserta
30 menit
Panitia
Pembukaan
15 menit
Panitia
Coffe break
10 menit
Panitia
Materi 1
120 menit
Dr. Mukodi, M.S.I.
Dasar-Dasar Manajemen
Tanya jawab
30 menit
Moderator
Penutupan
30 menit
Tim

No
1
2
3
4
5
6

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar-Dasar Manajemen Leadership
Kegiatan pelatihan dasar-dasar manajeme leadership telah dilaksanakan dalam tiga kali, yakni:
pada tanggal 26 Desember 2019, tanggal 27 Desember 2019 dan tanggal 3 Januari 2020.Poin yang
perlu disampaikan bahwa rangakaian kegiatan abdimas tersebut dapat dilihat pada gambar I-III
berikut ini:
Gambar 1.
Pelaksanaan Abdimas 26 Desember 2019

Diskusi dan Paparan Urgensi
Berorganisasi

Daftar Hadir Peserta Abdimas
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Gambar II.
Pelaksanaan Abdimas 27 Desember 2019

Contoh Materi Manajemen Leadership&
Kiat Suksesnya

Foto Kegiatan manajemen Leadership

Gambar III.
Pelaksanaan Abdimas 3Januari 2020

Dokumentasi Abdimas Manajemen Di Era
Digital Bagi Para Aktifis

Sesi Akhir Diskusi Manajemen Di Era Digital

Serangkaian kegiatan tersebut di atas, mendapatkan respon yang sangat positif dari para aktifis.
Pada umumnya, laiknya di kampus-kampus lainnya, geliat mahasiswa dalam menekuni dunia
pergerakan di STKIP PGRI Pacitan tidak begitu istimewa. Para mahasiswa lebih tertarik menjadi
mahasiswa murni, yang hanya bergulat dalam aktifitas perkuliahan dan kos-kosan. Kondisi semacam
ini, seolah memang menjadi tren, bahkan lifestyle bagi dunia kemahasiswaan. Kampus-kampus besar,
baik PTN maupun PTS di seantero Indonesia juga dalam kondisi yang hampir serupa.
Faktor Pendukung dan Penghambat Eksistensi Pergerakan Di STKIP PGRI Pacitan
Pasang surut dunia keaktifisan belakangan ini tentunya disebabkan beberapa faktor, setidaknya
dapat dilihat dari aspek daya dukung dan penghambatnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
Aspek Pendukung Eksistensi Dunia Pergerakan Di STKIP PGRI Pacitan
Selama lebih sepuluh tahun ikut serta menjadi bagian, dan membersamai kegiatan
kemahasiswaan ditemukan dua faktor pendukung eksistensi kegiatan dunia keaktifisan. Yakni; faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dalam diri mahasiswa yang berasal dari kuatnya
motivasi untuk menjadi aktifis. Kondisi ini berawal dalam jiwa mahasiswa yang sadar sepenuhnya
bahwa dirinya adalah agent of change (agen perubahan), baik bagi diri, keluarganya, maupun
masyarakatnya. Faktor eksternal, kondisi kesadaran berasal dari luar diri mahasiswa. Lazimnya,
dikarenakan pengaruh keluarga—jika orang tuanya, atau saudaranya adalah aktifis—atau faktor
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pertemanan mahasiswa dengan para aktifis, baik di dalam kampus, maupun di luar kampus. Lebih dari
itu, juga para aktifis tersebut, terpengaruh oleh teks-teks bacaan dunia keaktifisan yang ia gemari.
Kedua faktor tersebut inilah yang mendorong para mahasiswa di STKIP PGRI Pacitan bergeliat
dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, atau lebih familier disebut ORMAWA. Mencermati kedua
aspek tersebut, tentunya kedua faktor internal dan eksternal harus betul-betul dikondisikan sebaik
mungkin oleh segenap civiitas akademika Kampus yang berlebel Humanis Religius ini, utamanya
pihak waket bidang kemahasiswaan. Tujuannya, agar kehidupan dunia keaktifisan dapat
tumbuhkembang dengan subur. Ujungnya, pematangan kedewasaan jiwa dan raga mahasiswa (para
aktifis) untuk menjadi bekal pengetahuan, soft skill, dan akumulasi modal yang dapat digunakan di
masa-masa mendatang.
Aspek Penghambat Eksistensi Dunia Pergerakan Di STKIP PGRI Pacitan
Faktor penghambat eksistensi dunia pergerakan yang ada di STKIP PGRI Pacitan ini ada
empat. Yakni, malas pikir, motifasi rendah, tidak mau repot dan minimnya dukungan keluarga.
Keempat penyebab ini dapat dilihat secara detai berikut ini: (1) malas pikir. Kondisi ini disebabkan,
diantaranya: kondisi ekonomi keluarga mapan, sehingga berimbas pada rendahnya daya juang,
termasuk daya pikir; mengikuti trend kehidupan modern yang cenderung apatis, individualis,
konsumeristik dan malas pikir; (2) motivasi rendah. Kebanyakan mahasiswa yang tidak mengikuti
dunia keorganisasian, baik internal, maupun eksternal dipengaruhi oleh rendahnya motivasi yang
bersangkutan untuk aktif; (3) tidak mau repot. Kondisi ini merupakan efek ikutan dari dampak negatif
modernitas; (4) minimnya daya dukung keluarga.
Dalam konteks itu, keempat faktor tersebut biasanya yang menyebabkan para mahasiswa untuk
tidak aktif dalam melakukan pergerakan dunia keaktifisan. Sebagai solusi hendaknya para dosen dan
pihak-pihak yang berwenang dapatnya meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor
pendukung eksistensi pergerakan dunia organisasi kemahasiswaan. Langkah tersebut, niscahya akan
berimbas pada peningkatan animo mahasiswa terhadap dunia pergerakan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Dasar-dasar manajemen leadership telah berjalan sesuai dengan jadwal dan program yang telah
ditentukan. Pelaksanaannya pun mendapat respon yang positif dari para aktifis dan mahasiswa.
Eksistensi dunia pergerakan dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor pendukung dan penghambat.
Keduanya dari tahun ke tahun tarik menarik berkelindan. Semakin kuat faktor pendukung, semakin
bergeliat dunia pergerakannya, semakin lemah faktor pendukungnya, berarti semakin kuat faktor
penghambatnya yang berdampak secara langsung pada mandulnya dunia pergerakan di kampus.
Saran
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Hendaknya para dosen dan pihak-pihak yang berwenang, utamanya wakil ketua III bidang
kemahasiswaan dapatnya senantiasa memberikan motivasi dan pembidaan agar dunia keaktifisan
dapat tumbuhkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA
Mukodi. 2018. “Tela’ah Filosofis Arti Pendidikan dan Faktor-Faktor Pendidikan Dalam Ilmu
Pendidikan.” Jurnal Manajemen Pendidikan 10(3).
Mukodi. 2012. Mendialogkan Pendidikan Kita SebuahAntologi Pendidikan, Yogyakarta: Magnum
Pustaka Utama.

Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

354

ISBN: 978-602-53557-5-2

PENGETAHUAN LOKAL TERHADAP PEMANFAATAN ALAM DALAM CERITA
RAKYAT DI KECAMATAN DONOROJO PACITAN
Arif Mustofa
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Pacitan
mustofarif99@yahoo.com

Abstrak
Pengatahuan terhadap alam ini dapat dijumpai dalam cerita rakyat yang berkembang di
Kecamatan Donorojo. Misalnya cerita Ki Ageng Kalak sudah mengisahkan teknologi mananam padi
di area yang berair atau cerita Dung Sururi yang berisi cerita cara mencari tanah sedimentasi.
Penelitian ini bertujuan menghasilkan deskripsi pengatahuan lokal terhadap pemanfaatan alam yang
terdapat dalam cerita rakyat di Kecamatan Donorojo Pacitan. Objek penelitian yaitu cerita rakyat
yang terdapat di kecamatan Donorojo. Data berupa frasa, kalimat, paragraf yang berisi karakteristik
pengetahuan lokal terhadap alam. Data dikumpulkan dengan wawancara, perekaman, transkrip, dan
terjemahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Donorojo memiliki kemampuan
beradaptasi dengan alam. Hal ini tersirat dari cerita rakyat yang berkembang di wilayah tersebut.
Pengetahuan lokal yang tercermin dalam cerita rakyat tersebut yaitu: (1) Cara Memanfaatkan Alam
(a) Bertani Derep/ bersawah; (b) Bertani Talunan/ berladang. (2) Penciptaan Keadaan Alam: (a)
Nyegat Walet/ Menumpuk Tanah Sedimen; (b) Penciptaan Sumber Air
Kata Kunci: Pengetahuan Lokal, Cerita Rakyat, Pemanfaatan alam
LATAR BELAKANG
Kecamatan Donorojo Pacitan terletak di sebalah barat kabupetan Pacitan yang berbatasan
dengan Kabupaten Wonogiri Jawa tengah. Di sisi sebelah selatan Kecamatan Donorojo, berbatasan
langsung dengan laut selatan. Oleh karena itu, sistem mata pencaharian warga Donorojo sangat
komplek. Mulai petani, pedagang, pegawai, hingga nelayan.
Mata pencaharian warga Donorojo wilayah utara, yaitu desa Klepu, Sekar, Gedompol,
Gendaran sebagian besar sebagai petani lahan kering. Sedangkan Donorojo wilayah Widoro, Kalak,
dan Sendang, sebagian bertani sedangkan sebagai yang lain sebagai nelayan. Kondisi mata
pencaharian penduduk di kedua sisi Donorojo ini pada umumnya bergantung pada alam.
Pengatahuan terhadap pemanfaatan alam ini dapat dijumpai dalam cerita rakyat yang
berkembang di Kecamatan Donorojo. Misalnya cerita Ki Ageng Kalak sudah mengisahkan teknologi
mananam padi di lahan yang berair dan cerita Dung Sururi yag mengisahkan cara mengumpulkan
walet (tanah sedimentasi).
Pengetahuan merupakan kemampuan manusia untuk memahami dan memaknai hasil
pengamatan dan pengalamanyang dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan. Sehingga,

pengatahuan terhadap alam sudah digunakan sejak jaman lampau untuk bertahan hidup.
Pengetahuan yang masih tradisional, tentunya bersifat kelokalan. Sehingga, pengetahuan
masyarakat satu wilayah dengan wilayah yang lain meski terhadap objek yang sama bisa berbeda.
Pengetahuan lokal merupakan lahir dari pengalaman dan pembelajaran masyarakat tradisional
yang diperoleh secara turun temurun. Geertz (2003:27) menyatakan, bahwa pengetahuan lokal adalah
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitain dan Abdimas Tahun 2019

355

ISBN: 978-602-53557-5-2

konsep-konsep yang bersumber dari fakta dan hukum-hukum sosial yang diwariskan secara kultural
membentuk perilaku. Pengetahuan lokal diperoleh dari pengalaman adaptasi secara aktif pada
lingkungan diwariskan secara turun temurun menjadi sebuah kegiatan lingkungan yang terbukti
efektif dalam keseimbangan manusia dengan lingkung alam dan lingkungan sosial.
Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat merupakan cerminan cara berfikir masyarakat.
Karena itu, sangat memungkinkan bila dalam cerita rakyat banyak terselip pengetahuan lokal.
Berdasar hal itulah, maka penelitian ini berusaha mengungkap bentuk pengetahuan lokal
terhadap pemanfaatan alam yang terdapat dalam cerita rakyat di Kecamatan Donorojo Pacitan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka fenomena dalam penelitian ini yaitu bentuk
pengetahuan lokal yang terdapat dalam cerita rakyat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini
yaitu: Bagaimana bentuk pengetahuan lokal terhadap pemanfaatan alam dalam cerita rakyat di
Kecamatan Donorojo Pacitan.
Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat.
Cerita rakyat disampaikan secara lisan dan berkembang secara turun temurun. Karena itulah, cerita
rakyat seringkali memiliki beberapa varian.
Menurut Bascom (Danandjaja, 2002:50), cerita rakyat dapat dibagi ke dalam tiga bentuk besar,
yaitu : (1) Mite (myth), (2) Legenda (legend), dan (3) Dongeng (folktale).
Sementara itu Hutomo (1991:69-74) menyatakan bahwa fungsi cerita rakyat yaitu: (a) sebagai
sistem proyeksi atau angan-angan; (b) berfungsi sebagai pengesahan kebudayan; (c) sebagai alat
pemaksa berlakunya norma-norma sosial dan sebagai alat pengendali sosial; (d) sebagai alat
pendidikan anak; (e) untuk memberikan suatu jalan yang dibenarkan oleh masyarakat agar dia dapat
lebih superior daripada orang lain; (f) untuk memberikan seseorang jalan yang diberikan oleh
masyarakat untuk mencela orang lain; dan (g) sebagai alat untuk memprotes ketidakadilan yang
terjadi dalam masyarakat;
Sementara itu, pengetahuan lokal dalam penelitian ini merujuk pada cara bekerja dan
menghadapi sesuatu yang dimiliki oleh sekelompok orang yang menjadi penciri khas kelompok
tersebut. karena itu, pengetahuan ini didapat berdasar pengalaman dan diwariskan secara turun
temurun. Choesin (2002) menyatakan bahwa pengetahuan lokal adalah pengetahuan sama saja dengan
pengetahuan yang lainnya, kita yang menamakannya lokal karena dipakai pada aspek dan ruang
tertentu.
Pengetahuan lokal dalam konteks ini mengacu pada dua hal, yaitu: pertama yaitu pengetahuan
pragmatis tentang dunia alamiah atau objektif; kedua tentang pengetahuan supranatural yang
menyangkut nilai-nilai kultural atau dunia subjektif yang seringkali nilai-nilai ini mempengaruhi atau
memodifikasi keinginan orang-orang atas sesuatu (Nuraini W Prasojo dalam Rahmawati, 2008: 154).
Dengan demikian, pengetahuan lokal yang pertama secara logika dapat berterima. Sedangkan yang
kedua pengetahuan lokal dalam ranah di luar nalar. Atau pengetahuan lokal yang secara logis
terkadang sulit berterima.
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Sementara itu, terdapat dua pemahaman tentang pengetahuan lokal. Pertama, pengetahuan lokal
disebut Indigineus knowledge karena dianggap sebagai pengetahuan yang unik yang terdapat pada
suatu masyarakat (Rahmawati, 2008: 154).Kedua,Ayatrohadi (1986: 18-19) menyatakan bahwa
pengatahuan lokal disebut dengan Local Genius, yaitu kemampuan menyerap dan menafsirkan ilmu
pengetahuan baru sesuai watak dan kemampuan sendiri. Dua pandangan tersebut secara umum
menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dapat menjadi penciri atau identitas suatu masyarakat.
Pengetahuan lokal dibuat sesuai karakter suatu komunal.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif
kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara
keseluruhan dan dengan cara deskripsipada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai
jenis alamiah (Moleong, 2014: 6).Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif
karena dalam penelitian ini baik data maupun hasil penelitian yang diperoleh adalah verbal yang
berupa deskripsi tentang pengatahuan lokal dalam cerita rakyat.
a. Data dan Sumber data
Penelitian ini menggunakan sumber data berupa cerita rakyat yang tersebar di wilayah
Kecamatan Donorojo Pacitan. Sedangkan data yag dipakai yaitu bentuk pengetahuan lokal yang
terdapat dalam cerita rakyat. Data dapat berupa paragraf, kalimat, atau frasa yang merepresentasikan
bentuk pengetahuan lokal.
b. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kecamatan Donorojo Pacitan. Kecamatan ini terletak di
wilayah barat Kabupaten Pacitan, yang berbatasan langsung dengan kabupaten Wonogiri Jawa
Tengah.
c. Informan
Informan dalam penelitian ini yaitu pencerita. Berfungsi sebagai pemberi informasi sekaligus
sebagai pencerita. Informan diperoleh dengan metode snowball. Informan pertama dipilih secara acak
yang kemudian akan menentukan atau memberi petunjuk untyuk informan berikutnya.
Dalam penelitian ini, sebagian besar informan yaitu para sesepuh desa yang memahami
keberadaan cerita. Beberapa cerita yang diperoleh hampir punah, karena tidak ada lagi penuturnya.
d. Teknik Pengumpulan Data
Sudikan, (2001:173) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data sastra lisan berbeda dengan
teknik penelitian sastra tulis. Pengumpulan data dan informasi sastra lisan, terutama dengan teknik
perekaman (audio maupun audio visual), pemotretan, pengamatan secara cermat, pencatatan, dan
wawancara mendalam.
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Dalam penelitian ini, digunakan beberapa langkah untuk mengumpulkan data, yaitu: (1)
mengadakan pengamatan di lokasi penelitian; (2) perekaman (3) pencatatan; dan (4) Mengadakan
wawancara.
e. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik
analisis isi. Teknik analisis deskritif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang
kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 2004:53).
Dalam penelitian ini, data dikumpulkan, disusun, dianalisis dan ditafsirkan sesuai dengan kajian
teori yang dipakai. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
1. Data yang telah diperoleh melalui perekaman, kemudian ditranskripsi atau dipindah ke dalam teks
tulis.
2. Data yang diperoleh pada umumnya menggunakan bahasa jawa, oleh karena itulah perlu
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
3. Mengelompokkan data yang telah diperoleh sesuai fungsinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketersediaan lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi penting
dalam mencukupi kebutuhan manusia. Lahan dalam masyarakat agraris menjadi penunjang utama
kegiatan produksi. Karena itu, kondisi lahan menentukan metode pertanian yang dipakai.
Penelitian ini mengupas bentuk pengetahuan lokal masyarakat yag tercermin dalam cerita
rakyat. Berikut ini dijabarkan pengetahuan lokal masyarakat yang tersirat dalam cerita rakyat di
kecamatan Donorojo Pacitan.
a. Cara Memanfaatkan Alam
Salah satu cara agar bisa bertahan hidup dalam masyarakat tradisional yaitu mampu
memanfaatkan alam. Pemanfaatan alam selalu disesuaikan dengan keadaan alam. Karena itu,
kearifan lokal sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat memanfaatkan alam.
Dalam cerita yang rakyat yang berkembang di wilayah Donorojo, pemanfaatan alam untuk
bertahan hidup yaitu dengan bertani. Terdapat dua metode bertani yaitu dengan bersawah dan
tegalan atau ladang.
1. Bertani Derep/ bersawah
Metode menanam sawah merupakan sistem pertanian pada daerah yang cukup air.
Bersawah selain membutuhkan banyak air, metode tanam juga berbeda dengan menanam padi
di ladang.
Wilayah Donorojo, secara umum merupakan perbukitan. Dengan sistem pengairan yang
bersifat tadah hujan. Bersawah tidak banyak dijumpai di wilayah Donorojo. Namun demikian,
dalam cerita Ki Ageng kalak, dijumpai sistem bertani bersawa.
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Pengetahuan tentang bersawah terdapat dalam cerita Ki Ageng kalak. Menurut cerita,
ketika Ki Ageng kalak datang di daerah Kertati, ia menanam padi dengan cara derep. Yaitu
menanam padi dengan cara bersawah. Menurut Rukani, Ki Ageng Kalak yang berasal dari
Majapahit merupakan tokoh yang mengenalkan sistem pertanian sawah (wawancara 12
Desember 2019). Dalam cerita Ki Ageng Kalak, diceritakan bahwa Ki Ageng Kalak ketika
berada di Kertati mengajari rakyatnya cara derep yaitu salah satu istilah yang ada di sistem
bertani sawah.
Sampai saat ini, daerah Kertati atau Ngrati atau Wirati yang terdapat dalam cerita Ki
Ageng Kalak masih sebagai daerah persawahan terbesar di wilayah Desa Kalak Donorojo.
Sistem pertanian sawah selain terdapat dalam cerita Ki Ageng Kalak, juga terdapat dalam
cerita Asal Usul Desa Sawahan. Asal usul sawahan mencerritakan bahwa pada jaman dahulu,
daerah tersebut merupakan daerah persawahan. Karena tidak banyak wilayah yang bisa
menanam padi dengan sistem sawah, maka daerah persawahan tersebut diberi nama Sawahan
yang berarti daerah persawahan. Saat ini, Desa Sawahan tidak lagi menjadi wilayah
persawahan. Sebagian besar wilayah Sawahan berupa pertanian palawija dengan hasil utama
Singkong dan jagung. Namun demikian, hasil pertanian tidak dapat dijadikan mata pencaharian
utama. Sebab, hasil pertanian selalu tidak berhasil dengan baik.
2. Bertani Talunan/ Berladang
Berladang merupakan salah satu bentuk pertanian yang memanfaatkan lahan kering.
Berbeda dengan pertanian lahan basah yang banyak tersedia air, berladang justru memiliki
ketersediaan yang minim. Sehingga, jenis tanaman yang ditanam berbeda dengan pertanian
ladang basah
Teknik berladang secara tersurat juga terdapat dalam cverita rakyat di kecamatan
Donorojo. Cerita tersebut yaitu asal-usul Dusun Karang Talun yang terdapat di Desa Gedompol
kecamatan Donorojo.
Asal Usul Dusun Karang menceritakan tentang pemberian nama talun . Nama Talun
berasal dari kata talunan, yaitu suatu metode bertani dengan sistem berladang. Hal ini
merupakan upaya bertani di daerah yang berbukit dan minim pengairan.
Saat ini, dusun Karangtalun desa Gedompol sebagian besar penduduk berprofesi sebagai
petani ladang. Tanaman utama yaitu Padi darat atau pari gogo, Kedelai, jagung, Kacang tanah,
dan ketela pohon. Selain bercocok tanam, warga Karangtalun juga berprofesi sebagai penderas
nira kelapa.
Talunan merupakan metode bertani di daerah yang sedikit air. Pengetahuan terhadap
metode bertani secara berladang merupakan sebuah pengetahuan lokal. Cerita Karang Talun
menunjukkan bahwa masyarakat lampau sudah memiliki kemampuan untuk mengelola daerah
yang berbukit dan sulit air.
b. Penciptaan Keadaan Alam
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1. Nyegat Walet/ Menumpuk Tanah Sedimen
Lahan pertanian, selain telah tersedia, juga terdapat lahan yang harus dibuat. Artinya,
petani harus menciptakan lahan pertanian yang bisa dipakai bercocok tanam. Wilayah-wilayah
yang tidak memiliki area bagus untuk berkebun maka harus disiapkan. Hal itu seperti dalam
cerita Dung Sururi.
Dung Sururi berasal dari kata Kedung Sururi atau danau Sururi. Sebelum dibuat kedung
atau danau, wilayah tersebut berupa lempengan batu (Jawa: Plataran). Karena tidak
memungkinkan untuk bercocok tanam, tempat itu kemudian diberi tanggul penghambat air oleh
seorang tokoh bernama Sururi. Diharapkan, air yang dibendung tersebut akan membawa tanah
sedimen. Sehingga lama kelamaan akan terbentuk dataran tanah yang bisa dipakai bercocok
tanam. Menurut Rukani, Dung Sururi merupakan sebuah kedung atau danau yang dibuat oleh
seorang tokoh bernama Sururi untuk mendapatkan walet atau tanah sedimen yang terbawa
aliran air pada musim penghujan (wawancara 12 Desember 2019).
Upaya menciptakan dataran tanah untuk bercocok tanam tersebut gagal. Hal itu karena
tanah sedimen yang diharapkan tidak banyak. Tempat tersebut kemudian menjadi danau yang
oleh warga diberi nama Dung Sururi.
Metode menciptakan lahan pertanian dengan cara membuat tanggul untuk mendapatkan
tanah yang terbawa aliran air sewaktu musim hujan ini merupakan pengetahuan lokal. Pola ini
kemudian menjadi pelajaran yang diajarkan secara turun temurun.
Saat ini terdapat beberapa kedung atau danau ciptaan yang dibuat untuk mengumpulkan
tanah sedimen. Kedung ciptaan tersebut berhasil menjadi lahan pertanian di musim kemarau.
Sedang di musim penghujan menjadi danau yang penuh berisi air. Tanaman yang biasa ditanam
pada lahan bekas danau ini yaitu tanaman yang tidak membutuhkan banyak air, seperti jagung,
kedelai atau kacang tanah.
2. Penciptaan Sumber Air
Sumber mata air merupakan salah satu masalah tersendiri bagi masyarakat Donorojo
Pacitan. Dengan derah berupa perbukitan dengan kondisi tanah berbatu, maka sebagian besar
wilayah Donorojo selalu kesulitan bila musim kemarau.
Kesulitan mendapat air juga terjadi di wilayah Desa Sendang. Dalam cerita Asal Usul
Dusun Kali Aren atau Dusun Ngaren, disebutkan bahwa masyakat kesulitan mencari sumber air
hingga akhirnya berhaslil menemukan mata air di bawah pohon Aren (Latin: Arenga Pinnata).
Daerah tersebut kemudian diberinama Kali Aren, atau sungai di bawah Aren.
Pemanfaatan pohon aren sebagai penghasil sumber mata air merupakan sebuah metode
yang tidak salah. Menurut ahli geologi, pohon aren dapat menyimpan dan menyerap 200 liter
air pada usia 3 tahun (Mulyani, dkk. 2017: 15). Artinya, semakin banyak pohon aren, semakin
baik pula dalam menyimpan dan menghasilkan air.
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Saat ini, pohon aren masih bertahan di beberapa wilayah di dusun kali Aren. Meski saat
ini PDAM yang disediakan oleh pemerintah sudah mencukupi kebutuhan air, namun,
keberadaan pohon aren tetap dipertahankan oleh masyarakat.

SIMPULAN
Kemampuan beradaptasi dengan alam merupakan salah satu ciri khas masyarakat jaman
lampau yang tersirat dalam cerita rakyat yang ada di kecamatan Donorojo Pacitan. Keadaan alam
berbukit dan berbatu, mengharuskan masyarakat untuk lebih kreatif agar bisa tetap bertahan hidup.
Menghadapi daerah berbukit dengan minim air, maka sistem pertanian yang dipakai yaitu
Talunan atau berladang. Sehingga, tanaman yang cocok yaitu ketela pohon dan jagung sebagai
pengganti padi. Karena itu, makanan nasi jagung dan nasi Thiwul menjadi makanan pokok
masyarakat Donorojo. Namun demikian, teknologi bersawah juga dijumpai di wilayah Kertati karena
daerah tersebut terdapat sumber mata air yang besar. Bahkan, kemampuan bersawah Ki Ageng kalak
(dalam cerita Asal usul Desa Kalak) sampai terdengar ke wilayah Wonosari. Terbukti, Istri Ki Ageng
kalak berasal dari Wonosari yang sedang belajar cara bersawah.
Sebagian besar wilayah Donorojo adalah berbatu. Sehingga, dataran tanah sangat diidamkan
oleh masyarakat. Karena itu, untuk mendapatkan lahan pertanian berupa tanah, maka dibuat kedung
atau telaga dengan harapan akan mendapatkan tanah sedimen di musim penghujan dan menjadi
dataran penuh tanah pada musim kemarau. Metode ini sangat berhasil untuk mendapatkan lahan
pertanian baru.
Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan air, tanaman aren dipakai sebagai penghasil mata air.
Pohon aren sebagai penghasil air juga sangat bernilai ekonomis karena menghasilkan nira.
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PELATIHAN METODE GASING UNTUK CALON GURU MATEMATIKA
Dwi Cahyani Nur Apriyani
Prodi Pendidikan Matematika, STKIP PGRI Pacitan
email: yaa_latiif@yahoo.com

Abstrak
Anggapan bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit harus segera
diatasi dikarenakan matematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam
mempelajari aspek keilmuan yang lain. Kegiatan inibertujuan untuk memberikan pendampingan
kepada calon guru matematika tentang metode GASING sebagai salah satu alat menyelesaikan
permasalahan matematika. Kegiatanpendampingan dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan inti
materi pengenalan dan demonstrasi metode GASING dilanjutkan praktik menggunakan metode
GASING untuk menyelesaikan soal SD, SMP, dan SMA. Evaluasi yang dilaksanakan menunjukkan
antusiasme pesertadalam mengikuti kegiatan. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu para calon
guru matematika mempersiapkan diri menjadi guru yang dapat memberikan motivasi bagi para
siswanya untuk lebih menyenangi dan mempelajari matematika.
Keywords: metode gasing, matematika

PENDAHULUAN
Metode GASING adalah suatu metode pembelajaran matematika dengan langkah demi langkah
yang membuat anak menguasai matematika secara gampang, asyik dan menyenangkan. Kunci metode
GASING ini adalah proses langkah demi langkah, yang disusun sedemikian rupa sehingga
penguasaan materi dibangun dari pemahaman materi sebelumnya. Pentingnya proses langkah demi
langkah ini dalam metode GASINGtercermin sewaktu anak-anak belajar suatu topik, ada titik kritis
yang harus mereka lewati.Setelah mencapai titik kritis ini mereka tidak akan sulit lagi mengerjakan
soal dalam topik tersebut.
Surya (2011: 1) mengemukakan bahwa metode matematika gasingmerupakan suatu metode
belajar matematika dengan menggunakan cara yanglebih sederhana dan dipadukan dengan
pendekatan logika dan meminimalisirpenggunaan rumus serta menekankan kepada suatu
pembelajaran yang berupakegiatan eksplorasi nyata (konkret) dari materi-materi yang disesuaikan
dengankurikulum sekolah.
Prinsip dasar dalam metode matematika gasing seperti yang dikemukakanoleh Surya (2011: 2)
yaitu siswa belajar matematika dari konsep yang termudahhingga tersulit, perhitungan lebih banyak
dilakukan di luar kepala (mencongak)dengan pemberian latihan secara terus menerus (drill).
Penguatan denganpemberian pujian oleh guru dilakukan sesering mungkin ketika siswa
mampumenghitung,

sikap

optimis

dan

kasih

sayang

guru

juga

diperlukan

dalammengimplementasikan metode ini di dalam kelas.
Kegiatan belajar mengajar menggunakan metode matematika gasingdirancang secara sistematis
dan sistemik dengan mengurutkan materi darikegiatan yang mudah sampai pada kegiatan yang sulit
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dengan tetapmemperhatikan pada ketercapaian tujuan, sehingga memberikan kebermaknaankepada
siswa dalam belajar matematika.
Dalam pembelajaran metode GASING ini anak-anak diajak bermain dan bereksplorasi dengan
alat peraga sehingga benar-benar terasa dan terbayang konsep yang ingin disampaikan. Jadi yang
abstrak selalu diawali dengan sesuatu yang konkrit, sehingga anak-anak dapat jauh lebih mudah
mengerti dan mengaplikasikan konsep yang diajarkan.
Aniey (2013) mengemukakan bahwa langkah pembelajaran dalam metodematematika gasing
terdiri dari lima tahapan, meliputi:
1. Tahap pertama: Dialog sederhana
Setiap pelaksanaan pembelajaran penting adanya sebuah interaksiyang dapat memunculkan S
(stimulus) dan R (respon) sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Tahapan dialog sederhanadalam metode matematika gasing melibatkan interaksi antara guru
dansiswa sesuai dengan teori belajar connectionism yang dikemukakan olehThorndike.
2. Tahap Kedua: Berimajinasi atau berfantasi
Pada tahap ini, guru dapat membantu siswa untuk berimajinasi atauberfantasi dengan membahas
kejadian-kejadian di kehidupan nyata sertamelaksanakan suatu kegiatan permulaan sesuai dengan
materi yang akandipelajari. Namun, aspek ini seringkali diabaikan oleh guru. Padahal jikatahap
berimajinasi atau berfantasi ini dilaksanakan maka dapat melahirkansebuah konsep, kreativitas,
inovasi dan perilaku yang aktual dalamkehidupan.
3. Tahap ketiga: Menyajikan contoh-contoh soal yang relevan
Pemberian contoh-contoh soal yang relevan bertujuan supaya siswaberlatih menggunakan logika
sederhana sehingga mempertegaskemampuan penguasaan matematika siswa. Sehingga dengan
semakinseringnya disajikan contoh-contoh soal yang relevan siswa mampumeningkatkan
ketangkasan dan keterampilan pada mata pelajaranmatematika.
4. Tahap keempat: Menyajikan materi secara mendalam
Pada tahap ini siswa mulai mampu untuk mengetahuifenomena-fenomena apa saja yang dibahas
dalam materi matematika yangsedang dipelajari dengan pemberian makna pada setiap soal-soal
yangtelah disajikan pada tahap sebelumnya. Pemberian jembatan keledai oleh guru kepada siswa
diharapkan dapat membantu menambah pemahamansiswa terhadap materi yang diajarkan.
5. Tahap kelima: Memberikan variasi soal
Pemberian variasi soal dalam pelaksanaan pembelajaranmatematika menggunakan metode
matematika gasing dapat meningkatkankualitas belajar siswa. Selain itu, variasi soal yang
diberikan juga bertujuanuntuk memperdalam dan mengecek bahan pelajaran yang telah dipelajari.
Salah satu ciri khas lain dari metode GASING adalah anak-anak dapat melakukan perhitungan
di luar kepala (mencongak) dengan cepat.Contohnya anak-anak dapat melakukan perkalian 121 x 212
secara mencongak. Anak-anak juga menyelesaikan soal cerita dengan pendekatan logika dan
eksplorasi, tanpa perlu menghafal rumus yang terkadang mengaburkan apa yang menjadi esensi suatu
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permasalahan.Selain itu, pembelajaran matematika GASING disampaikan dengan cara yang
menyenangkan, selain bermain dengan alat peraga, anak-anak menyanyikan lagu untuk menghafal
perkalian misalnya, atau bermain sebuah “games” berhitung yang seru. Dengan begitu anak-anak
terdorong untuk belajar terus menerus tanpa paksaan, ini yang dimaksud dengan asyik dan
menyenangkan dalam GASING. Dengan pembelajaran metode GASING yang efektif dan
menyenangkan ini, maka anak dapat menyelesaikan seluruh materi matematika SD selama 6 tahun
dalam waktu 6 bulan.
Metode matematika gasing memiliki beberapa keunggulan. Tuga dalam Sirait (2013: 7),
menjelaskan keunggulan metode matematika gasing,meliputi: (1) metode gasing dapat dipelajari oleh
segala lapisan umur, cocokuntuk anak-anak hingga orang dewasa; (2) dalam praktiknya, metode ini
selalumengawali segala hal dengan sesuatu yang nyata (bukan abstrak), sehingga sangatmudah
dimengerti; (3) menghitung cepat (tambah, kali, kurang, bagi) tanpa alat;(4) menghitung dengan
mencongak, sehingga peserta didik harus membayangkanhasil-hasil yang telah dihitung, hal ini akan
memacu kerja otak kanan, denganbanyaknya imajinasi, peserta didik akan lebih kreatif.
Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakan pelatihan metode matematika gasing bagi calon guru
matematika untuk membekali calon guru dengan metode yang efektif dan efisien.

METODE PELAKSANAAN
Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat sebagai berikut:
1. Tema Kegiatan

:

Pelatihan Metode Gasing untuk Calon Guru Matematika di Kabupaten
Pacitan

2. Peserta Kegiatan

:

Calon Guru Matematika di Kabupaten Pacitan

3. Waktu Pelaksanaan

:

(1) Sabtu, 20 Oktober 2018, (2) Sabtu, 27 Oktober 2018, dan (3) Sabtu,
3 Nopember 2018

4. Tempat Pelaksanaan

:

Aula STKIP PGRI Pacitan

Pendekatan yang ditawarkan bagi realisasi program pengabdian kepada masyarakat ini adalah
model pemberdayaan dengan tiga pendekatan sebagai berikut. Pertama, pendekatan partisipatif.
Dilakukan secara koordinatif, melibatkan tim pelaksana (beserta pemateri dan instruktur) dan sasaran
pengabdian (calon guru matematika). Forum komunikasi ini sebagai wadah untuk membahas masalah
administratif, teknis, pendanaan, secara terbuka untuk menemukan solusi bagi pihak-pihak yang
dilibatkan.
Kedua, pendekatan konseptual. Dilakukan demonstrasi metode matematika gasing. Kegiatan ini
berupa tutorial dan eksplorasi. Selain itu, juga diberikan pelatihan mengerjakan soal-soal
menggunakan metode matematika gasing.
Ketiga, pendekatan reflektif. Dilakukan dengan evaluasi kegiatan selanjutnya dilakukan refleksi
dan keberlanjutan dalam bentuk monitoring dan pendampingan, baik terprogram maupun insidental
guna menjaga kualitas hasil kegiatan serta meningkatkan kemitraan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelatihan dilaksanakan dalam 3 pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Sabtu, 20
Oktober 2018. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB. Kegiatan
dilaksanakan di aula STKIP PGRI Pacitan dengan peserta pelatihan sebanyak 60 calon guru
matematika. Untuk memperlancar kegiatan, tim pengabdian kepada masyarakat dibantu oleh 4
mahasiswa STKIP PGRI Pacitan yang juga berasal dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada
pertemuan pertama, diberikan gambaran metode matematika gasing dilanjutkan dengan demonstrasi
metode matematika gasing untuk menyelesaikan soal.
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Oktober 2018. Kegiatan dimulai pada pukul
08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB dengan kegiatan praktik penggunaan metode gasing
untuk menyelesaikan soal-soal SD/SMP. Pertemuan ketiga, dilaksanakan pada hari Sabtu, 3
Nopember 2018. Kegiatan juga dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB
diisi dengan praktik penggunaan metode gasing untuk menyelesaikan soal-soal SMA.
Secara umum kegiatan berjalan lancar. Kegiatan diikuti oleh sekitar 60 peserta. Meskipun
selama tiga hari tersebut jumlah peserta fluktuatif, namun dapat dikatakan tingkat partisipasi peserta
sangat baik. Hal ini nampak pada mengalirnya diskusi dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh
peserta kepada pemateri.
Di akhir kegiatan, peserta diminta mengisi angket respon tentang pelaksanaan kegiatan.
Rangkuman hasil angket ditunjukkan pada tabel berikut.

Berdasarkan hasil angket tersebut, dapat dikatakan bahwa peserta antusias dalam mengikuti
pelatihan. Tampak peserta mempunyai motivasi dan minat yang kuat untuk mengikuti kegiatan ini.
Hasil angket juga menunjukkan pula bahwa peserta mempunyai minat yang kuat untuk maju, untuk
memberikan hal yang terbaik bagi siswanya, serta selalu ingin maju dan mengikuti perkembangan
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jaman. Pelatihan ini hanyalah bersifat memancing peserta. Harapannya setelah mengikuti pelatihan
ini, peserta mampu mengimplementasikan dan mengembangkan kegiatan serupa di sekolahnya
masing-masing.
Dari wawancara terhadap beberapa peserta juga didapatkan komentar sebagai bentuk evaluasi
diantaranya:
1. Waktu pelatihan minimal satu minggu
2. Perlu ada pelatihan tingkat lanjut
3. Perlu ada pelatihan untuk materi matematika yang lain
4. Perlu ada pendampingan sampai dengan implementasi media di kelas
5. Pembuatan modul yanglebih komunikatif.
SIMPULAN
Program kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema “Pelatihan Metode Gasing untuk
Calon Guru Matematika”, telah terlaksana dengan baik sesuai program dan perencanaan yang telah
disusun sebelumnya. Dalam kegiatan ini, antusiasme peserta sangat tinggi dalam melakukan
pelatihan. Mereka sangat tertarik dengan tema pelatihan serta manfaat yang didapatkan setelah
mengikuti pelatihan.
Untuk kesuksesan kegiatan selanjutnya, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut.
1. Waktu pelatihan minimal agar diperpanjang menjadi satu minggu.
2. Perlu ada pelatihan tingkat lanjutan.
3. Perlu ada pendampingan
4. Kegiatan yang telah dilakukan sebaiknya dapat dijadikan kegiatan rutin dan disusul dengan
pelatihan-pelatihan sejenis.
5. Pada kesempatan selanjutnya diharapkan personel pelatih agar ditambah, agar rasio pelatih dan
peserta dapat berkurang sehingga pelatihan dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA
Aniey,
Fithry.
2013.
Metode
Pembelajaran
Gasing.
atid.scribd.com/doc/130406756/Metode-Pembelajaran-Gasing.
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Sirait, Anne. “Pendidikan Calon Guru Berkualitas” Buletin STKIP SuryaSuryakanta Edisi 1 Volume
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Surya, Yohanes. 2011. Buku Kerja Pelatihan Guru Pintar Berhitung GASING (Gampang, aSyIk,
menyenaNGkan). Tangerang: Kandel.
Surya, Yohanes. 2011. Buku Petunjuk Guru Pintar Berhitung GASING (Gampang, aSyIk,
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MOTIVASI MAHASISWA DALAM MENGIKUTI UKM FUTSAL
DI STKIP PGRI PACITAN
Danang Endarto Putro
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
STKIP PGRI Pacitan
juzz.juzz88@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi mahasiswa dalam mengikuti UKM Futsal
di STKIP PGRI Pacitan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana peneliti hanya
sampai taraf menggambarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Adapun
teknik pengambilan datanya menggunakan kuesioner/angket. Analisis data menggunakan persentase.
Berdasarkan hasil analisis data didapatkan kesimpulan bahwa motivasi mahasiswa dalam mengikuti
UKM Futsal STKIP PGRI Pacitan masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari skor
motivasi mahasiswa dalam mengikuti UKM Futsal dengan skor tertinggi sebanyak 13 yang berada
pada frekuensi 86.5% dan berada dalam kategori rendah.
Kata kunci: Motivasi, UKM, Futsal, STKIP, Pacitan.
PENDAHULUAN
Olahraga futsal merupakan bentuk pengembangan dari cabang olahraga sepakbola. Dengan
minat yang tinggi masyarakat baik usia muda, dewasa, sampai tua juga ikut memainkannya.
Kegemaran bermain futsal juga mendorong dunia pendidikan untuk memasukkan materi olahraga
futsal ke dalam kurikulum. Muncul banyak klub-klub futsal yang menampung orang-orang pada level
penggemar sampai yang professional. Klub juga dijadikan ajang untuk hanya sekedar menyalurkan
hobi maupun juga berprestasi. Ekstrakurikuler juga menjadi wadah bagi para penggemar futsal untuk
menyalurkan hobi, menimba ilmu, sampai dengan ingin berprestasi pada tingkatan sekolah.
Sedangkan pada tingkatan perguruan tinggi, Unit Kegiatan Mahasiswa atau juga disebut dengan UKM
menjadi alternatif wadah untuk menyalurkan minat bahkan bakat para mahasiswa. UKM Futsal
menjadi tempat berkumpul, bersilaturahmi, serta menjadi ajang para mahasiswa untuk meningkatkan
prestasi di cabang olahraga futsal.
Motivasi merupakan salah satu dari sekian faktor seseorang untuk dapat ikut dan bertahan
dalam jangka waktu yang lama pada sebuah kegiatan tertentu. Motivasi yang muncul dari dalam diri
membuat seseorang mempunyai semangat tersendiri dalam mengikuti sebuah aktivitas fisik. Tidak
terkecuali motivasi para mahasiswa dalam mengikuti UKM futsal di STKIP PGRI Pacitan. Dari
uraian tersebut, maka kiranya diperlukan sebuah penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa
besar motivasi para mahasiswa di STKIP PGRI Pacitan dalam mengikuti UKM futsal.
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Menurut Anung Probo Ismoko dan Danang Endarto Putro (2017:44) motivasi dapat diartikan
sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasme
dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri
(motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Pada intinya tidak hanya individu
yang berpartisipasi dalam olahraga dan aktivitas fisik untuk alasan yang berbeda, individu-individu
tersebut juga termotivasi dengan metode yang berbeda dan situasi. Oleh karena itu, penting untuk
memahami mengapa sebagian orang tampak begitu sangat termotivasi untuk mencapai tujuan mereka.
Dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan keinginan seseorang yang datang dari dalam diri
maupun lingkungan sekitar untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dengan motivasi dapat menjadikan
seseorang lebih bersemangat dan antusias dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau tujuan.
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan tempat berhimpunnya para
mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran
kegiatan ekstrakulikuler di dalam kampus. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan kegiatan
ekstrakurikuler atau aktivitas non-akademik yang ada dalam perguruan tinggi untuk melatih
kemampuan atau keterampilan mahasiswa dalam suatu organisasi. Di dalam unit kegiatan mahasiswa
(UKM) para mahasiswa bisa lebih bebas mengapresiasikan kegemarannya.
Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran
mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan
berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan
pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga. Salah satu UKM bidang olahraga yang ada
adalah UKM Futsal. UKM futsal menjadi wadah para mahasiswa yang memiliki minat dan hobi yang
sama pada olahraga futsal. Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UKM futsal adalah
sebuah wadah untuk menampung minat, bakat para mahasiswa di lingkup perguruan tinggi. Tujuan
didirikannya UKM futsal adalah untuk mengembangkan sportifitas, meningkatkan kemampuan teknik
dasar futsal, meningkatkan kesegaran jasmani mahasiswa, serta dengan tujuan akhir adalah untuk
meningkatkan prestasi para mahasiswa dalam cabang olahraga futsal.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana peneliti hanya sampai taraf
menggambarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Adapun teknik
pengambilan datanya menggunakan kuesioner/angket. Analisis data menggunakan persentase.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahapan analisis data, data dipisahkan berdasarkan beberapa faktor. Faktor yang dimaksud
adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Untuk lebih jelasnya, berikut akan di deksripsikan data
pada masing-masing faktor.
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1. Motivasi Mahasiswa Dalam Mengikuti UKM Futsal Di STKIP PGRI Pacitan
Berdasarkan Faktor Intrinsik
Diskripsi data dari hasil penelitian motivasi mahasiswa dalam mengikuti UKM Futsal di
STKIP PGRI Pacitan berdasarkan faktor instrinsik di utarakan dalam 11 butir pertanyaan dalam
angket. Dari 11 butir pertayaan tersebut dibagi lagi ke dalam indikator pengakuan diri,
kesehatan, dan pengetahuan. Dari 11 butir pertanyaan didapat skor tertinggi 38 dan skor
terendah 16. Kemudian untuk mean 27,68 dan SD sebesar 5,12. Di bawah ini distribusi
frekuensi motivasi mahasiswa dalam mengikuti UKM futsal di STKIP PGRI Pacitan
bedasarkan faktor instrinsik.
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Motivasi Mahasiswa Dalam Mengikuti UKM Futsal Berdasar
Faktor Instrinsik
Kelas Interval
33.25 – 38.99
27.5 – 33.24
21.75 – 27.49
16 – 21.74
Total

Frekuensi
1
7
5
2
15

Persentase
6.5%
46.5%
33.5%
13.5%
100%

Berdasarkan tabel di atas, data terbesar terdapat pada 27.5-33.24 dengan frekuensi
sebanyak 7. Menyusul di bawahnya interval 21.75-27.49 dengan frekuensi sebanyak 5, interval
16-21.74 dengan frekuensi sebanyak 2, dan pada interval 33.25-38.99 dengan frekuensi
sebanyak 1.
Tabel 2. Klasifikasi Kategori Skor Motivasi Mahasiswa Dalam Mengikuti UKM Futsal
Berdasar Faktor Instrinsik
Kelas Interval
49 - 59
38 - 48
27 - 37
16 - 26

Frekuensi
0
1
9
5
15

Persentase
0%
6.5%
60%
33.5%
100%

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

2. Motivasi Mahasiswa Dalam Mengikuti UKM Futsal Di STKIP PGRI Pacitan
Berdasarkan Faktor Ekstrinsik
Diskripsi data dari hasil penelitian motivasi mahasiswa dalam mengikuti UKM Futsal di
STKIP PGRI Pacitan berdasarkan faktor ekstrinsik di utarakan dalam 16 butir pertanyaan
dalam angket. Dari 16 butir pertayaan tersebut dibagi lagi ke dalam indikator orang tua dan
teman, lingkungan serta insentif. Dari 16 butir pertanyaan didapat skor tertinggi 48 dan skor
terendah 20. Kemudian untuk mean 43.18 dan SD sebesar 5,59. Di bawah ini distribusi
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frekuensi motivasi mahasiswa dalam mengikuti UKM futsal di STKIP PGRI Pacitan
bedasarkan faktor ekstrinsik.
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Motivasi Mahasiswa Dalam Mengikuti UKM Futsal Berdasar
Faktor Ekstrinsik
Kelas Interval
41.75 - 48.99
34.50 - 41.74
27.25 - 34.49
20 - 27.24
Total

Frekuensi
1
4
8
2
1

Persentase
6.5%
26.5%
53.5%
13.5%
6.5%

Berdasarkan tabel di atas, data terbesar terdapat pada interval 27.25-34.49 dengan
frekuensi sebanyak 8. Menyusul di bawahnya interval 34.50-41.74 dengan frekuensi sebanyak
4, interval 20-27.24 dengan frekuensi sebanyak 2, dan pada interval 41.75-48.99 dengan
frekuensi sebanyak 1.
Tabel 4. Klasifikasi Kategori Skor Motivasi Mahasiswa Dalam Mengikuti UKM Futsal
Berdasar Faktor Ekstrinsik
Kelas Interval
68 - 83
52 - 67
36 - 51
20 - 35

Frekuensi
0
0
6
9
15

Persentase
0.00%
0.00%
40%
60%
100%

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

3. Motivasi Mahasiswa Dalam Mengikuti UKM Futsal Di STKIP PGRI Pacitan
Melalui total 27 butir pertanyaan yang ada dalam angket, faktor intrinsik dan ekstrisik
motivasi mahasiswa dalam mengikuti UKM Futsal di STKIP PGRI Pacitan terungkap dan
dapat di deskripsikan dengan jelas. Sedangkan bedasarkan hasil skor mengenai motivasi
mahasiswa dalam mengikuti UKM futsal di STKIP PGRI Pacitan diperoleh skor tertinggi 84
dan skor terendah 44, mean 61.85 dan SD 8,05.
Berikut distribusi frekuensi motivasi mahasiswa yang mengikuti UKM futsal di STKIP
PGRI Pacitan.
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Tabel 5. Distribusi Frekuensi Motivasi Mahasiswa Dalam Mengikuti UKM Futsal di STKIP
PGRI Pacitan
Kelas Interval
74.75 - 84.99
64.50 - 74.74
54.25 - 64.49
44 - 54.24
Total

Frekuensi
1
7
6
1
15

Persentase
6.5%
47%
40%
6.5%
100%

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

Tabel 6. Klasifikasi Kategori Skor Motivasi Mahasiswa Dalam Mengikuti UKM Futsal di
STKIP PGRI Pacitan
Kelas Interval
124 - 151
98 - 124
71 - 97
44 - 70
Total

Frekuensi
0
0
2
13
15

Persentase
0%
0%
13.5%
86.5%
100%

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

Rendahnya para mahasiswa dalam mengikuti UKM Futsal dikarenakan ada UKM
lainnya yang ada di STKIP PGRI Pacitan. UKM yang dimaksud adalah UKM bolavoli, pecinta
alam, pencak silat, karawitan, seni teater, forkisma, dan masih banyak yang lainnya. Selain
UKM ada juga wadah para mahasiswa untuk berorganisasi seperti Badan eksekutif mahasiswa
serta himpunan jurusan. Hal itulah yang membuat sebaran motivasi mahasiswa menjadi
beragam. Di tinjau dari segi fasilitas, di STKIP PGRI Pacitan juga ada alternatif olahraga lain
yang bisa dilakukan. Sedangkan aktivitas latihan UKM Futsal biasanya dilakukan di lapangan
dengan sistem sewa yang tentunya harga masih terbilang mahal.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data didapatkan kesimpulan bahwa motivasi mahasiswa dalam
mengikuti UKM Futsal STKIP PGRI Pacitan masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari
skor motivasi mahasiswa dalam mengikuti UKM Futsal dengan skor tertinggi sebanyak 14 yang
berada pada frekuensi 86.5% dan berada dalam kategori rendah. Di tinjau dari segi fasilitas, di STKIP
PGRI Pacitan juga ada alternatif olahraga lain yang bisa dilakukan. Sedangkan aktivitas latihan UKM
Futsal biasanya dilakukan di lapangan dengan sistem sewa yang tentunya harga masih terbilang
mahal.
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ANALISIS PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS PADA ANAK USIA DINI
DALAM KELOMPOK USIA 2 SAMPAI 6 TAHUN
DITINJAU DARI JENIS KELAMIN
Ridha Kurniasih Astuti
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
STKIP PGRI Pacitan
Email: ridhkurnia@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perkembangan motorik halus pada
anak usia dini khususnya dalam kelompok usia 2 sampai 6 tahun ditinjau dari jenis kelamin. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penelitian ini
memberikan gambaran secara ilmiah tentang perkembangan motorik halus pada anak usia dini
khususnya khususnya pada anak kelompok usia 2 sampai 6 tahun. Penelitian ini dilaksanakan di
Taman Kanak-Kanak Pratiwi Tulakan Pacitan. Subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik
Taman Kanak-Kanak Pratiwi Tulakan Pacitan. Tahap pengumpulan data dengan menggunakan
metode survei, wawancara dengan alat bantu berupa lembar nilai yang berisi indikator-indikator
yang akan dinilai. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman yang meliputi reduksi
data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai
berikut: 1). Kelompok peserta didik laki -laki : jenis tes memindahkan balok, dengan hasil BSB =
91,67 %, BSH = 0%, MB = 0%, BB = 8,33%. Jenis tes menggambar ditepung, dengan hasil BSB =
91,67 %, BSH = 0%, MB = 0%, BB = 8,33%. Jenis tes menirukan gambar, dengan hasil BSB =
81,82%, BSH = 9,09%, MB = 9.09%, BB = 0%. Jenis tes menebalkan gambar, dengan hasil BSB =
90,91 %, BSH = 9,09 %, MB = 0%, BB = 0%. Jenis tes membuat bola tisu, dengan hasil BSB =
100%, BSH = 0%, MB = 0%, BB = 0%. 2). Kelompok peserta didik perempuan : jenis tes
memindahkan balok, dengan hasil BSB = 100 %, BSH = 0%, MB = 0%, BB = 0%. Jenis tes
menggambar ditepung, dengan hasil BSB = 100 %, BSH = 0%, MB = 0%, BB = 0%. Jenis tes
menirukan gambar, dengan hasil BSB = 85,72%, BSH = 14,28%, MB = 0%, BB = 0%. Jenis tes
menebalkan gambar, dengan hasil BSB = 71,43 %, BSH = 28,57 %, MB = 0%, BB = 0%. Jenis tes
membuat bola tisu, dengan hasil BSB = 100%, BSH = 0%, MB = 0%, BB = 0%
Kata Kunci: Perkembangan Motorik, Anak Usia Dini, Jenis Kelamin, Pendidikan Jasmani.
PENDAHULUAN
Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakn sebagaisalah satu upaya yang dilakukan untuk
membantu anak-anak usia dini dalam mengembangkan perkembangan serta pertumbuhan yang lebih
baik dan positif. Dalam perkembangan anak usia dini ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan,sebelum menuju pembelajaran anak usia dini maka perlu ditekankan bahwa pengertian
anak usia dini menurut (Augusta, 2012) adalah individu yang unik dimana ia memiliki pola
pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosioemosional, kreativitas, bahasa dan
komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Masa
anak usia dini sering disebut dengan istilah golden age atau masa emas. Pada masa ini hampir seluruh
potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat.
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Perkembangan setiap anak tidak sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda.
Makanan yang bergizi dan seimbang serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk
pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Apabila anak diberikan stimulasi secara intensif dari
lingkungannya,

maka

anak

akan

mampu

mengalami

proses

perkembangannya

dengan

baik.Lingkungan yang mendukung perkembangan anak khususnya perkembangan motoriknya akan
membantu anak berkembang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan anak yang berkembang di dalam
lingkungan yang kurang mendukung perkembangannya. Dalam proses perkembangannya anak harus
mendapatkan stimulus yang positif dimana peran orang tua dan sikap orang tua menjadi salah satu
kunci dihasilkannya perkembangan anak yang optimal.Anak usia dini memiliki karakteristik yang
khas, baik secara fisik, sosial, moral dan sebagainya. Menurut Siti Aisyah,dkk (2010: 1.4-1.9)
karakteristik anak usia dini antara lain; a) memiliki rasa ingin tahu yang besar, b) merupakan pribadi
yang unik, c) suka berfantasi dan berimajinasi, d) masa paling potensial untuk belajar, e)
menunjukkan sikap egosentris, f) memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek, g) sebagai bagian
dari makhluk sosial. Anak usia dini cenderung suka bermain dengan imajinasinya, hal ini dapat
membantu proses perkembangan kreativitas dan bahasanya. Anak-anak dapat merangkai kata-kata
menjadi sebuah cerita yang terkadang berdasarkan im ajinasi yang ada dalam pikiran mereka. Anakanak menggunakan benda-benda yang ada disekitarnya untuk memainkan sebuah peran atau tokoh
yang sedang ia mainkan atau idolakan. Misalnya menggunakan kardus untuk dibentuk menjadi topeng
tokoh yang sedang ia gemari. Atau bersikap seolah-olah menjadi superhero. Pada tahapan usia
tertentu anak akan mudah bosan dengan apa yang dikerjakan, anak-anak usia 5 tahun kebawah hanya
bis konsentrasi dalam hitungan menit, kurang lebih 10 menit awal dan selanjutnya mereka akan
melakukan hal lain yang menurut mereka lebih menarik dan menyenangkan. Anak bermain dengan
teman sebaya atau bermain dengan orang-orang disekitarnya adalah caranya untuk bersosialisasi
dengan lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Terutama dengan orangorang baru yang belum pernah ia temua sebelumnya. Anak-anak perlu penyesuaian diri dengan halhal baru yang belum pernah ia alami. Melalui sosialisasi dengan lingkungan sekitar maka diharapkan
anak akan mampu memposisikan diri bahwa ia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang
lain.Pendapat lain menyatakan bahwa karakteristik anak usia dini adalah sebagai berikut. a. Usia 0–1
tahun Perkembangan fisik pada masa bayi mengalami pertumbuhan yang paling cepat dibanding
dengan usia selanjutnya karena kemampuan dan keterampilan dasar dipelajari pada usia ini.
Kemampuan dan keterampilan dasar tersebut merupakan modal bagi anak untuk proses
perkembangan selanjutnya. Karakteristik anak usia bayi adalah sebagai berikut: 1) keterampilan
motorik antara lain anak mulai berguling, merangkak, duduk, berdiri dan berjalan, 2) keterampilan
menggunakan panca indera yaitu anak melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan
mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulut, 3) komunikasi sosial anak yaitu komunikasi
dari orang dewasa akan mendorong dan memperluas respon verbal dan non verbal bayi. b. Anak Usia
2–3 tahun Usia ini anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat pada perkembangan fisiknya.
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Karakteristik yang dilalui anak usia 2-3 tahun antara lain: 1) anak sangat aktif untuk mengeksplorasi
benda-benda yang ada di sekitarnya. Eksplorasi yang dilakukan anak terhadap benda yang ditemui
merupakan proses belajar yang sangat efektif, 2) anakmulai belajar mengembangkan kemampuan
berbahasa yaitu dengan berceloteh. Anak belajar berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain
dan belajar mengungkapkan isi hati dan pikiran, 3) anak belajar mengembangkan emosi yang
didasarkan pada faktor lingkungan karena emosi lebih banyak ditemui pada lingkungan. c. Anak usia
4–6 tahun Anak pada usia ini kebanyakan sudah memasuki Taman Kanakkanak. Karakteristik anak 46 tahun adalah: 1) perkembangan fisik, anak sangat aktif dalam berbagai kegiatan sehingga dapat
membantu mengembangkan otot-otot anak, 2) perkembangan bahasa semakin baik anak mampu
memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya, 3) perkembangan
kognitif (daya pikir) sangat pesat ditunjukkan dengan rasa keingintahuan anak terhadap lingkungan
sekitarnya. Anak sering bertanya tentang apa yang dilihatnya, 4) bentuk permainan anak masih
bersifat individu walaupun dilakukan anak secara bersama-sama. d. Anak usia 7–8 tahun Karakteristik
anak usia 7-8 tahun adalah: 1) dalam perkembangan kognitif, anak mampu berpikir secara analisis dan
sintesis, deduktif dan induktif (mampu berpikir bagian per bagian), 2) perkembangan sosial, anak
mulai ingin melepaskan diri dari orangtuanya. Anak sering bermain di luar rumah bergaul dengan
teman sebayanya, 3) anak mulai menyukai permainan yang melibatkan banyak orang dengan
salingberinteraksi, 4) perkembangan emosi anak mulai berbentuk dan tampak sebagai bagian dari
kepribadian anak. (Hibama S Rahman, 2002: 43-44). Pada fase anak-anak mereka akan lebih cepat
menerima atau merespon segala sesuatu yang diterima baik apa yang didengar atau yang dilihat.
Perkembangan anak tidak akan lepas dengan perkembangan motoriknya, motorik pada anak adalah
salah satu aspek yang penting dalam fase periodisasi tumbuh kembangnya. Elizabeth B Hurlock
(2002: 159) menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur
kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan
menjadi gerak kasar dan halus.Menurut Endang Rini Sukamti (2007:15) bahwa perkembangan
motorik adalah sesuatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk
bergerak dan proses pensyarafan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan dan proses
persyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakan tubuhnya.Menurut Magill Richard A,
(1989:11) adalah berdasarkan kecermatan dalam melakukan gerakakn keterampilan dibagi menjadi
dua yaitu keterampilan motorik kasar (gross motor skill) dan keterampilan motorik halus ( fine motor
skill).Keterampilan motorik kasar (gross motor skill) merupakan keterampilan gerak yang
menggunakan otot-otot besar, tujuan kecermatan gerakan bukan merupakan suatu halyang penting
akan tetapi koordinasi yang halus dalam gerakan adalah hal yang paling penting. Motorik kasar
meliputi melompat, memelempar, berjalan, dan meloncat.Keterampilan motorik halus (fine motor
skill) merupakan keterampilan motorik halus yang merupakan keterampilan yang memerlukan control
dari otot kecil dari tubuh untuk mencapi tujuan dari keterampilan. Secara umum keterampilan motorik
halus meliputi koordinasi mata dan tangan keterampilan ini membutuhkan kecermatan yang tinggi.
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Contoh motorik halus adalah: melukis, menjahit, dan mengancingkan baju. Proses perkembangan
motorik pada anak tentu ada faktor pendukung dan penghambatnya.Kartini Kartono (1995:21),
mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak sebagai
berikut: a. Faktor hereditas (warisan sejak lahir atau bawaan) b. Faktor lingkungan yang
menguntungkan atau merugikan kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi psikis c. Aktivitas anak
sebagai subyek bebas yang berkemauan, kemampuan, punya emosi serta mempunyai usaha untuk
membangun diri sendiri. Karakteristik perkembangan motorik halus anak dapat dijelaskan dalam
Depdiknas, 2007: 10, sebagai berikut: a. Pada saat anak berusia tiga tahun Pada saat anak berusia tiga
tahun kemampuan gerakan halus pada masa bayi. Meskipun anak pada saat ini sudah mampu
menjumput benda dengan menggunakan jempol dan jari telunjuknya tetapi gerakan itu sendiri masih
kikuk..
METODE
Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang darn perilaku
yang diamati (Moleong 2002:4).Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan
menganalisis secara intensif tentang segala fenomena sosial yang diteliti, yaitu mengenai masalahmasalah yang berkaitan dengan anak usia dini dalam kelompok usia 2 sampai 6 tahun yang ditinjau
dari jenis kelamin di Taman Kanak-Kanak Pratiwi Tulakan Pacitan. Penelitian ini bukan bersifat
Kuantitatif yang berbentuk angka-angka. Penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai penelitian
kualitatif, berdasarkan ciri-cirinya yang meliputi : a. Dilakukan berlatar ilmiah. b. Manusia sebagai
alat atau instrument penelitian. c. Analisis data secara induktif. d. Penelitian yang bersifat deskriptif.
e. Lebih mementingkan proses dari pada hasil. Pada penelitian ini difokuskan pada perkembangan
motorik halus pada anak usia dini dalam kelompok usia 2 sampai 6 tahun di Taman Kanak-Kanak
Pratiwi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini dengan
menggunakan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan
model Miles dan Huberman (2009:20) yang terdiri dari tahapan-tahapan reduksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan/verifikasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam fase periodisasi kehidupan manusia dari masa ke masa akan terus mengalami perubahan
baik aspek kualitas maupun kuantitas. Perubahan yang bersifat kualitas sering disebut dengan
perkembangan (Development), sedangkan perubahan dari aspek kuantitas atau dapat diukur adalah
pertumbuhan ( Growth). Setiap tahap perkembangannya manusia akan menunjukkan gejala yang
berbeda dari masing-masing fase,dimana gejala tersebut menjadi ciri khas dalam fase tersebut dan
tidak akan ditemukan atau diulangi pada fase selanjutnya. Hal ini disebabkan karena normalnya
perkembangan manusia itu akan mengalami pertambahan kualitas dari yang paling sederhana menuju
yang kompleks. Begitu juga dalam perkembangan motorik manusia akan mengalami perkembangan
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hingga usia tertentu smpai pada akhirnya akan mencapai titik puncak dimana kemampuan motorik
manusia tidak dapat berkembang lebih baik namun justru mengalami penurunan fungsi di usia dewasa
tua. Khususnya pada anak usia dini perkembangan dari semua aspek haruslah mendapat perhatian
yang baik dari orang tua dan dari orang-orang yang berada disekitarnya. Tidak terkecuali dengan
perkembangan motorik halus pada fase anak kecil. Dibawah ini adalah tabel periodisasi fase tahapan
perkembangan manusia:
Tabel 1. Periodisasi Perkembangan Manusia
Tahapan
Usia
Prenatal
9 Bulan 10 Hari
Bayi
0 sampai 2 Tahun
Anak Kecil
2 sampai 6 Tahun
Anak Besar
7 sampai 12 Tahun
Remaja/ Adolesence
13 sampai 18/19 Tahun
Dewasa Muda/ Awal
20 sampai 40 Tahun
Dewasa Madya/ Pertengahan
40 sampai 60 Tahun
Dewasa Tua/ Akhir
60 tahun keatas
Sumber: (Gallahue,1997)
Melihat tabel diatas maka dapat diketahui bahwa usia 2 sampai 6 tahun adalah termasuk dalam
kelompok anak kecil atau anak usia dini. Sesuai dengan hasil observasi dan analisis maka ada
beberapa hal yang berpengaruh terhadap proses perkembangan anak. Berdasarkan hasil wawancara
dan observasi, terlihat bahwa di Taman Kanak-Kanak Pratiwi Tulakan Pacitan perkembangan motorik
halus anak sangat diperhatikan untuk tumbuh kembangnya. Hal ini dapat dilihat dengan suasana
lingkungan yang memadai dan sangat mendukung perkembangan motorik anak terutama motorik
halus pada anak usia 2 sampai 6 tahun yang ada di sekolah tersebut. Berbagai sarana prasarana yang
mendukung perkembangan motorik haluspun disediakan guna menunjang perkembangan motorik
kasar dan halus peserta didik. Ada peserta didik yang menyandang disabilitas disekolah ini dan tetap
mendapatkan pembelajaran yang baik seperti peserta didik yang lain dan mendapat perhatian khusus
jika belum mampu untuk melakukan tugas dalam pembelajaran seperti peserta didik yang lain.
Berbagai ekspresi yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam setiap proses pembelajaran, diantaranya
berlari, bernyanyi, manja, berteriak-teriak dan banyak hal. Berdasarkan data yang didapat dilapangan
maka dapat kita lihat bagaimana perkembangan motorik halus yang ada pada anak berdasarkan
indikator yang telah ditentukan. Jenis tes yang dilakukan disesuaikan dengan kurikulum yang telah
digunakan. Meliputi : 1. Menggambar bebas dengan berbagai media, 2. Mencetak dengan berbagai
media, 3. Mewarnai berbagai bentuk gambar sederhana dengan rapi, 4. Permainan warna dengan
berbagai media, 5. Melukis dengan jari. Kurikulum 2004 Pend TK (2004:31).
Keterangan Penilaian: BB : Belum Berkembang ( * ) MB : Mulai Berkembang( ** ) BSH :
Berkembang Sesuai Harapan ( *** ) BSB : Berkembang Sangat Baik (****) BB : ( *). Hasil
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Kelompok peserta didik laki -laki : jenis tes
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memindahkan balok, dengan hasil BSB = 91,67 %, BSH = 0%, MB = 0%, BB = 8,33%. Jenis tes
menggambar ditepung, dengan hasil BSB = 91,67 %, BSH = 0%, MB = 0%, BB = 8,33%. Jenis tes
menirukan gambar, dengan hasil BSB = 81,82%, BSH = 9,09%, MB = 9.09%, BB = 0%. Jenis tes
menebalkan gambar, dengan hasil BSB = 90,91 %, BSH = 9,09 %, MB = 0%, BB = 0%. Jenis tes
membuat bola tisu, dengan hasil BSB = 100%, BSH = 0%, MB = 0%, BB = 0%. 2). Kelompok
peserta didik perempuan : jenis tes memindahkan balok, dengan hasil BSB = 100 %, BSH = 0%, MB
= 0%, BB = 0%. Jenis tes menggambar ditepung, dengan hasil BSB = 100 %, BSH = 0%, MB = 0%,
BB = 0%. Jenis tes menirukan gambar, dengan hasil BSB = 85,72%, BSH = 14,28%, MB = 0%, BB =
0%. Jenis tes menebalkan gambar, dengan hasil BSB = 71,43 %, BSH = 28,57 %, MB = 0%, BB =
0%. Jenis tes membuat bola tisu, dengan hasil BSB = 100%, BSH = 0%, MB = 0%, BB = 0%. Data
yang disajikan menunjukkan bahwa hampir keseluruhan peserta didik yang berada di Taman KanakKanak Pratiwi Tulakan mengalami perkembangan dengan baik sesuai dengan tahapan usianya
khususnya dalam perkembangan motorik halusnya.Pada penerapan sebuah hal tentunya tidak hanya
ada faktor pendukung saja. Kita tentunya akan menghadapi faktor penghambat juga. Tidak terkecuali
pada pembelajaran yang terkait dengan perkembangan motorik pada anak usia dini di sekolah Taman
Kanak-Kanak Pratiwi Tulakan Pacitan ini. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu
guru di Taman Kanak-Kanak Pratiwi Tulakan Pacitan menunjukkan adanya kendala dalam pelaksaan
pembelajaran pengembangan motorik pada anak. Menurut narasumber yang merupakan guru di
sekolah tersebut mengatakan bahwa “Dalam pelaksanaan pembelajaran di Taman Kanak-Kanak
adalah karena beberapa hal, diantaranya kurangnya alat dan media yang menunjang perkembangan
motorik halus dan kasar pada anak usia dini yang ada di Taman Kanak-Kanak Pratiwi Tulakan
Pacitan, permasalahan yang kedua adalah anak terkadang kurang konsentrasi ketika dijelaskan oleh
guru atau kurang fokus dalam melakukan pembelajaran, keterbatasan anak dan guru, serta materi dan
antusias anak yang terkadang masing kurang. Perlu kita ketahui bersama pada anak usia dini memang
sulit mengkondisikan konsentrasi anak dalam waktu yang cenderung lebih lama. Anak hanya mampu
konsentrasi penuh dimenit-manit awal. Selanjutnya anak akan jenuh dan melakukan hal lain yang
menurutnya lebih menyenangkan.
SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN
Perkembangan motorik halus pada anak mengalami perkembangan yang berbeda-beda pada
masing-masing individu dan masing-masing jenjang usia. Selama proses perkembangannya motorik
halus maupun motorik kasar khususnya pada anak usia dini harus mendapatkan perhatian dan situasi
yang mendukung agar perkembangan yang terjadi lebih optimal sesuai dengan jenjang usia yang
seharusnya.
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SARAN
Dalam proses perkembangannya anak usia dini harus mendapatkan dukungan dan perhatian
dari berbagai aspek, sehingga perkembangan motorik khususnya pada anak usia dini lebih maksimal
dan tepat sesuai usia dalam perkembangannya. Sebaiknya orang tua,guru serta orang-orang terdekat
mengetahui tahapan-tahapan perkembangan yang terjadi pada anak sehingga bisa melihat apakah
perkembangan motorik anak telah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak.
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